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Zimbabwe

"Zimbabwe" er et sammensat Shona-ord, der direkte oversat betyder "et

stort hus af sten". Det refererer til nogle storslåede ruiner fra et tid-
ligere afrikansk samfund, scm kraftigt dementerer de hvide racisters myter

om, at afrikanerne var og er primitive folk, der ikke kan udvikle deres

samfund uden de hvides "hjælp" (læs: ledelse) . Derfor kalder afrikanerne
deras land, der endnu i dag er mest kendt som Rhodesia, for Zimbabwe.

Da europerne omkring 1890 kom til cmrådet, udgjorde det ikke nogen sam-

fundsformation, dvs. det var ikke et samlet land under ét styre. Området

omfattede og var kendt som henholdsvis Matabeleland, den sydvestlige del

af det nuværende Zimbabwe, og Machonaland, der ca. dækkede den øvrige del

af Zimbabwe. Disse to områdebetegnelser refererede til de to store etniske

orupper i området: Ndebelerne, der i dag omfatter ca. 15% af Zimbabwes i
alt 6,3 millioner afrikanere, og Shonaerne, der udgør ca. 71% af afrika-
nerne (de resterende 14% udgøres af en række små etniske grupper).

De hvide kaldte efter koloniseringen området for Sydrhodesia efter den bri-
risk/sydafrikanske superimperialist Cecil Rhodes, og dette hedder ladt
stadigvæk officielt (mest i FN-samnenhænge). Efter det tidligere Nordrho-

desia i 1964 var blevet selvstændigt under navnet Zambia, ondøbte det

hvide mindretalsstyre landet til Rhodesia.

I pagt ned det afrikanske befolkningsflertal og for at skære igennem na-ane-

forvirringen vil vi i det følgende konsekvent omtale landet som Zimbabwe.
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Indledning

1, RACEKAMP ELLER KLASSEKAMP

Zimbabwe udgør en del af det sydlige Afrika og er ét af de absolutte
bran1punkter i klassekampen i verden i dag. Næsten daglig læser vi i
aviserne en lille notits om den sidste udvikling eller bliver via ra-

dio og IV beriget med det "autoritative" syn på situationen i Zimbabwe.

I disse dagligdags kcmnentarer fremtrader konflikten i Zimbabwe - såvel

scm konflikten i de to andre lande i det sydlige Afrika, Sydafrika og

Namibia - scm en kamp mellem to racer: sort nod hvid, afrikaner irod

europær. Konflikten anskues normalt ikke sca en kamp mellem forskel-

lige klasser - som en kamp, der grunder sig på forskellige materielle

betingelser med heraf afledte forskellige interesser. Denne forvridning

i nyhedsdækningen er absolut ikke tilfældig:

Det er næsten trivielt at fastslå, at langt størstedelen af pressen i
Danmark er borgerlig og derfor mere eller mindre bevidst viderebringer

en borgerlig virkelighedsopfattelse. I en sådan virkelighedsopfattelse
er begreber sce fx klasser og grundlaggendeinteressemodsætningernoget,

der hører en forlængst svunden tid til. Så er to forskellige hudfarver

noget helt anderledes konkret at tage, føle cg især se på!

En sådan betragtningsmåde har yderligere den fordel - set med borgerlige

øjne! - at i den udstrækning, der overhovedet er behov for en ændring af
de eksisterende tilstande, er det tilstrakkeligt at udskifte det hvide
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styre nni et sort styre. Når konflikten opfattes som en racekonflikt,

er der ingen behov for en ændring af de grundlaggende produktionsforhold

og resultatet vil blive en nykolonial løsning. Et hvidt borgerskab efter-

følges af et sort borgerskab. Det er med andre ord i borgerskabets åben-

lyse interesse at opfatte konflikten som funderet i en race- og ikke i
en klassemDdsætning.

Nu er det ikke blot den danske presse, der overvejende er borgerlig. Det

gælder i endnu nere udpraget grad de internationale nyhedsbureauer, som

leverer hovedparten af informationen fra så fjerne og
"eksotiske" ærå-

der som Zimbabwe. Til dette skal lagges, at der i selve Zimbake er

skrappe restriktioner for udenlandske journalisters arbejdsvilkår. Fræ-

mede må ikke rejse ind i de afrikanske landområder, hvor hovedparten af

den afrikanske befolkning lever, nen mindre de får en speciel tilladelse

fra ærådets hvide Distriktskomaissær. Der kræves en tilsvarende speciel

tilladelse for at tage ind i krigsområderne, og kun meget få udenlandske

journalister får en sådan tilladelse. Sker det endelig, er de underkastet

streng censur fra de rhodesiske myndigheders side. Journalister har med

andre ord meget begrænsede muligheder for selv at danne sig et indtryk af

kampen i Zimbake og endnu mere begrænsede muligheder for at viderefor- *

midle egne indtryk, lige så snart de er blot en smule i nodstrid med det

hvide styres interesser. I 1977 fik en britisk BBC-korrespondent således

afslag på en forlangelse af sin arbejdstilladelse, fordi han i en repor-

tage om en massakre på 23 afrikanere havde sagt:
"Well, vi har kun de

rhodesiske sikkerhedsstyrkers version af massakren"

Som et resultat heraf er de fleste journalister i Zimbabwe afhængige af

det hvide styres udtalelser for overhovedet at kunne rapportere m ud-

viklingen i ZimbaNe til amverdenen. Det benytter det hvide styre bevidst

til at manipulere med nyhedsstr@unen fra Zimbabwe og til at prasentere

sin version af diverse begivenheder, før end det er muligt for de afri-

kanske befrielsesbevagelser at komne ned deres. Og på dette senere tids-

punkt har begivenheden så mistet sin nyhedsværdi og får for det neste

kun en begrænset omtale i de borgerlige medier.

Et enkelt eksempel: I begyndelsen af februar 1977 kunne vi i nasten alle

danske aviser læse, at flere hundrede afrikanske skolebørn var blevet

bortført fra en missionsskole ind i Botswana af afrikanske frihedskam-

pere. Først flere dage efter og på betydelig mindre fremtradende plads

(1) The Catholic Commission for Justice and Peace, Rhodesia: The Propa-_

ganda War, Catholic Institute for International Relations, London

1977, side 1 og 4.



kom det frem, at skoleeleverne af egen fri vilje var gået til Botswana

for at blive frihedskampere, efter at de i lang tid var blevet generet

af det hvide styres soldater. Prøv at se hvilken version, der står i
oversigten over årets begivenheder i Politikens Hvem-hvad-hvor l&78,

side 36:

På tilsvarende måde har der adskillige gange været historier frame om

afrikanske frihMskamperes drab på hvide missionærer, præster og nonner.

Det er klart, at sådanne historier tjeñer til at miskreditere friheds-
kamperne og den sag, de kamper for. I dag tyder en lang række uafhængige

udtalelser og undersøgelser - ikke mindst fra kirkekredse - på, at der

har været tale cm provokationsdrab begået af det hvide styres berygtede

"Selous Scouts" forkladt scm frihedskampere. Elaine Windrich skriver i
en opsuinæring af disse udtalelser og undersøgelser, at der "helt sikkert
er grund til mistanke" om, at Selous Scouts har begået mordene, fordi
"mønsteret for alle disse ellers notivløse forbrydelser har været påfal-
dende ensartet: de angribende har båret iøjnefaldende guerillauniformer;
de har svinget med sovjetisk fremstillede våben, så de tydeligt kunne

identificeres; de har kaldt hinanden "kanmerater"; et potentielt offer
er altid "mirakuløst" blevet sparet for sca øjenvidne at kunne berette
om hændelserne, og alle forbrydelserne er forblevet uopklaret. Som Kir-
kernes Verdensråd konkluderer udfra deres egen undersøgelse: "Indtil den

fulde historie er fortalt, forbliver Selous Scouts' omd¢ume frastødende

og ildevarslende"." Men hvor mange i Danmark har hørt det??

I den danske nyhedsdækning spiller det endvidere en vis rolle, at Dan-

nurks Radios le3ende Zimbabwe-kænentator og -ekspert har boet og arbej-
det flere år i Zimbabe og derfor har en personlig forbindelse til mange

hvide i landet. Hans kæmentarer er helt systematisk präget af et per-

sonligt ønske om en fredelig nykolonial løsning, der så langt sca muligt

vil tiene det hvide borgerskabs interesser.

Der er derfor al mulig grund til at være på vagt over for den opfattelse

af konflikten i Zimbabwe, som den borgerlige presse forsøger at bibringe

os. Problemet racekamp kontra klassekamp er nemlig yderligere kcmpliceret

(2) Daily News (Tanzania), 3.februar 1977 og The Star Weekly (Sydafrika),
5.februar 1977.

(3) Elaine Windrich, Church-State Confrontation in Rhodesia, Africa Today,
Vol. 24 No. 4, Oct.-Dec. 1977, side 72-73. Se endvidere The Observer,
13.marts 1977; New Statesman, 25.februar 1977 samt interview med

Chrispen Chitando fra befrielsesbevægelsen ZANU i IF-løsbladesystem
nr. 99, aug. 1977, side 10.

(4) Se Claus Toksvig, Slutspil i Afrika, Chr. Erichsens Forlag, Køben-
havn 1961.
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af, at virkeligheden i Zimbabwe rent faktisk svarer til en opfattelse af

konflikten som en nodsætning mellem to forskellige racer - på over.fladen,

vel at bewerke. Det vil i denne bog være et centralt tema at vise, hvor-

dan borgerskabet i Zimbabwe systematisk og i egen interesse har frembragt

den situation, hvor næsten alle afrikanere er bønder og arbejdere, mens

borgerskabet udelukkende består af europmere. Borgerskabet har aktivt

benyttet racismen som undertrykkelsesmiddel over for de afrikanske ar-

bejdere og bønder og samtidig på den måde sikret sig støtten fra de hvide
e

arbejdere, der trods alt også findes i Zimbabwe.

Vi vil med andre ord sætte klassekampen - dens grundlag og udvikling -
i centrum. Behovet for en forståelse af klassekræfterne i Zimbatwe viser

sig bl.a. i pressens meget forvirrende beskrivelser af især de forskel-

lige afrikanske fraktioners stilling og indbyrdes nodsætninger. Fx er

nationalistlederen Joshua Nkono i det ene øjeblik blevet betegnet som

"noderat" og "forhandlinctsvillig", i det andet øjeblik er han "radikal"

og
"militant". Kun en forståelse af klasserne i Zimbabwe, deres inter-

esser og udviklingen af styrkeforholdet inellem dem vil kunne bidrage

til en forklaring af sådanne og andre ellers uforståelige forandringer

(Nkoma har som bekendt ikke skiftet hudfarve!). Det er klasserne, der

er de samfundsmæssigt virkende kræfter. Det er racer og enkeltpersoner

ikke.

Når man betragter Zimbabwe i en afrikansk sammenhang, er det mest iøjne-

faldende, at der i Zimbabwe (lige som i Sydafrika/Namibia) endnu er et

hvidt mindretalsstyre ved magten, til trods for at de øvrige lande i
Afrika er overgået fra europæisk til afrikansk styre siden slutningen

af 1950'erne. Det kan derfor ikke være racen de hvide, der er årsag til

det langvarige hvide mindretalsstyre i Zimbabwe. Men hvad er det så?

Den altafgørende årsag til, at der endnu mens dette skrives (s?meren

1978) er et hvidt mindretalsstyre ved magten i Zimbabwe, ligger i, at

der i Zimbabwe eksisterer et europæisk nationalt borgerskab med en lang-

varig og grundfæstet magtposition. Det har i mange år været det nationale

borgerskab, der har siddet inde med den afgørerde politiske magt i Zim-

babwe - ikke det internationale borgerskab, sådan som det var tilfældet

i alle de øvrige afrikanske kolonier (Syoafrika/Namibia udgør i denne

henseende et helt særegent tilfælde).

(3) Sondri.ngen mellem det nationale og det internationale borgerskab er

af stor betydning for at kunne forklare udviklingen i Zimbabwe. Det

nationale borgerskab adskiller sig fra det internationale borgerskab

ved, at dets profit fortrinsvis akkumuleres nationalt, dvs. benyttes

- 11 -



Det nationale borgerskab i Zimbabwe består af de hvide farmere, og de

opnåede allerede i 1923 indre selvstyre. Herved kom de i· besiddelse af
statsmagten og alle dens magt- og urdertrykkelsesmidler, scm de benyt-

tede til at befæste deres egne p litiske og økonomiske interesser. Det

skete franfor alt på bekostning af afrikanerne, der blev grundigt under-
trykt og gradvist frarøvet flere og flere af deres eksistensbetingelser.
Afrikanernes bedste jord blev eksproprieret og de selv tvangsforflyttet

til overfyldte reservater på de dårligste jorde. Samtidig blev de tvun-

get ind i den kapitalistiske pengeøkoncmi som usselt betalte lønarbej-
dere hos det europ-eiske borgerskab, der skovledekampeprofitter hjem på

udbytningen af afrikanerne og udplyndringen af deres naturressourcer.

Undertrykkelsen af afrikanerne skete ned det samlede borgerskabs velsig-
nelse, da både det nationale og det internationale borgerskab har en

altafgørende fællesinteresse i at skabe betingelser for den størst mu-

lige udbytning af de afrikanske arbejdere. Imidlertid vil det af beskri-
velsen af udviklingen siden Zirnbabaes kolonisering fremgå, at der flere
gange har stået - og helt aktuelt står - en vigtig konfliktdimension
mellem på den ene side det nationale borgerskab i Zimbabwe og på den

anden side det internationale borgerskab. Hidtil har det nationale bor-

gerskab trukket det længste strå, hver gang konflikten er blevet til-
spidset, takket være dets langvarige og grundfæstede magt i Zimbalue.

Men netop i øjeblikket er det stærkt presset af det internationale bor-

gerskab, fordi konfliktens genstand, de afrikanske arbejdere og bønder,

står afgørende styrket i deres kamp for at realisere egne interesser.

2. KLASSEKAMP OG BEFRIELSESKAMP

Da Zimbabwe blev koloniseret i 1890'erne, blev afrikanernesmodstand
knust med en kynisk brutalitet og voldsomhed. Først efter den 2.verdens-
krig begyndte afrikanerne igen i større målestok at give udtryk for en

modstand imod undertrykkelsen. Da den afrikanske nationalistbevagelse
blev dannet i slutningen af 1950'erne, var det moderate småborgerlige

til at udvide produktionen inde i Zimbabwe. Derimod er det interna-
tionale borgerskab kendetegnet ved, at hovedparten af dets profit
føres ud af Zimbabwe og benyttes til en udvidelse af produktionen
andre steder i verden. Det internationale borgerskabs aktiviteter
i Zimbabwe er underordnet dets aktiviteter andetsteds, idet dets
produktion fordeles ud fra en international akkumulations-strategi.
Se yderligere herom i kapitel II afsnit 1.
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og intellektuelle kræfter, der stod i spidsen. Deres politiske kamp

var begrænset til et abstrakt krav om afrikansk flertalsstyre (én mand,

én stenme), der på ingen måde var i nodstrid med en nykolonial løsning.

Det internationale borgerskabs svar på disse krav var i Zimbabwe - lige

som i de andre afrikanske kolonier - netop en nykolonial løsning med

forøget indflydelse til en snæver kreds af småborgerlige og intellek-

tuelle afrikanere, mens forholdene for det store flertal af afrikanerne,

arbejderne og bønderne, ikke berørtes. Imidlertid nedsatte det nationale

borgerskab støttet af de hvide arbejdere sig enhver form for afrikansk

styre, da det uvægerlig ville true deres priviligerede situation. Det

nationale borgerskab skærpede undertrykkelsen af afrikanerne, forbød

deres organisationer, fængslede lederne og knuste alle afrikanernes

muligheder for fredeligt politisk arbejde. I sin nodstand nod afrikansk

styre gik det nationale borgerskab så vidt som til at afskære forbin-

delserne til den gamle kolonimagt, Storbritanien, og ensidigt erklære

Zimbabwe for selvstændigt under hvidt styre (det såkaldte N¯ - Unila-

Leral Declaration cf independence den ll.november 1965).

Den hårdhændede undertrykkelse udløste den væbnede befrialses/camp, der

stadig foregår. Denne befrielseskamp samler så godt som alle afrikanske

klasser, fordi de alle er begrænset i deres udfoldelsesmuligheder af den

grove undertrykkelse. Kampens umiddelbare mål er befrielse eller national

uafhamgighed, at erstatte det nuværende hvide mindretalsstyre med et

afrikansk flertalsstyre.

Nu kunne det se ud som om, vi er tilbage, hvor vi startede: der er tale

om en racekamp og ikke en klassekamp. Og dog!

Den langvarige befrielseskamp har i stigende grad fremtvunget de afri-

kanske massers, arbejdernes og bøndernes, inddragelse i kampen for over-

hovedet at have en chance for sejr. Lokalbefolkningens øgede inddragelse

i kampen har medvirket til, at de afrikanske nationalistbevagelsers små-

borgerlige/intellektuelle udgangspunkt er blevet svækket, og at bevagel-

serne derved er blevet radikaliseret. Kampens langsigtede mål er ikke

længere begrænset til et abstrakt krav om flertalsstyre, men gælder nu

et socialistisk Zimbabwe, hvor der grundlaggende gøres op med den nuvæ-

rende udbytning og undertrykkelse. I stedet for skal der opbygges et frit

Z abae, hvor arbejder- og bondeinteresser er dominerende.

Det er denne udvikling af befrielseskampen samt dens styrkelse, der har

fået det internationale borgerskab til at gribe ind og nodsatte sig det

nuværende nationale borgerskabs fortsatte magtudøvelse. Det internationale
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borgerskab anført af Storbritanien og USA forsøger af al magt at sikre
kepitalismens fortsatte dæinans i Zimbabwe, dvs. sikre den fortsatte
magt til borgerskabet som sådan. Befrielseskampen drejer sig ikke længere

om der skal være afrikansk styre i Zimbabwe, men om hvilken karakter,
dette afrikanske styre skal have - eller mere præcist: hvilke klasse-

interesser, der skal være dominerende: borgerskabets eller arbejdernes
og bøndernes? - kapitalisme eller socialisme?Befrielseskampen i Zim-

babwe er med andre ord i allerhøjeste grad en klassekamp.

Det er i denne sanmenhæng, at denne bog skal ses. Dens udgivelse er et
led i solidaritetsarbejdet med befrielseskampen i Zimbabwe - et solida-

ritetsarbejde, der sigter på at styrke den internationale klassesolida-

ritet og bidrage til den verdenscmspændende kamp nod det internationale
borgerskab og for socialisme. En sejr for de socialistiske kræfter i
befrielseskampen i Zimbabwe vil svække det internationale borgerskab og

styrke kampen nod borgerskabet i Dannark.

3. LIDT LESEVEJLEDNING

Denne bog er lang, også længere end det oprindelig var tilsigtet. Derfor
kan det være på sin plads at afslutte indledningen med en kort læsevej-
ledning.

1bmatisk er bogen opdelt i 3 kapitler, ned hovedvægten lagt på befriel-
seskampen, dens udvikling og betingelser. I kapitel I beskrives det hvide

nationale borgerskabs magt som baggrund for en forståelse af det lang-
varige hvide mindretalsstyre. Det nationale borgerskabs fremkomst og

politiske magtovertagelse skildres tillige ned dets grundfæstelse af
magten ved hjælp af en racediskriminerende jordpolitik, der sikrede dets

eget akkumulationsgrundlag, og en racediskriminerende arbejdsmarkedslov-
givning, der sikrede det støtte fra det hvide arbejderaristokrati. Som

led heri urderstreges det nationale torgerskabs konsekvente brug af
racismen sam undertrykkelsesmiddel. Endvidere skildres det nationale
borgerskabsnodsætningsforhold til det internationale borgerskab, der
har accepteret og støttet den voldsartme undertrykkelse af de afrikanske
arbejdere og bønder, så længe dets egne interesser ikke blev truet herved.

I kapitel II analyseres klassestrukturen i Zimbabwe. Hovedvagten ligger
dels på det rent europæiske borgerskab, dets fraktioner og økoncmiske

grundlag, og dels på de afrikanske klasser (de helt proletariserede
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arbejdere, de halvproletariserede bønder og småborgerskabet) - deres

objektive interesser samt alliancemuligheder og -begrænsninger.

Kapi cel III beskriver den afrikanske nedstand mod koloniseringen fra

den umiddelbare kamp mod de indtrængende kolonisatorer over det frem-

voksende afrikanske proletariats første kampe efter den 2.verdenskrig

og den afrikanske nationalismes opdukken i 1950'erne til den vabnede

befrielseskamp i 1960'erne og 1970'erne. Hovedvagten ligger på en kon-

kret beskrivelse af guerillakrigen siden 1972 og dens betingelser og

i forlængelse heraf de igangværende forhandlinger.

De enkelte afsnit kan godt læses hver for sig. Vil man derfor vide noget

om de igangværende storpolitiske forhandlinger, kan man straks gå igang

med kapitel III afsnit 5. For at lette en sådan læsning er der ofte hen-

visninger til andre steder i bogen, hvor et givet emne uddybes eller

behandles i anden sanmenhæng.

Igennem hele bogen benyttes der flittigt diverse forkortelser på orga-

nisationer, partier o.l. For at råde bad på dette er der til sidst i
bogen en forkarrelsesliste over de fleste anvendte forkortelser. Spe-

cielt for at kunne holde den afrikanske nationalistbevagelses mange

organisationer siden 1955 ude fra hinanden er der sidst i bogen også

en figur, der viser alle nydannelserne, splittelserne og foreningerne

siden 1955.

(6) Bemærk allerede nu, at forkortelsen ANC helt bevidst er blevet be-
nyttet adski.llige gange af nationalistbevægelsen for at understrege

en kontinuitet, uden at forkortelsen nødvendigvis har refereret til
nelt det samme navn. Det kan skabe en del forvirring, men prøv at

so på figuren. 'ANC'-betegnelsen
er oprindelig opstået som en efter-

ligning af det syd,frikanske ANC, der den dag i dag er den ledende
befrielsesbevægelse i. Sydafrika.



Kapitel I:

Det nationale
borgerskabs magt

Allerede i 1923 opnåede det nationale torgerskab indre selvstyre i
Zimbabwe. Dermed fik det kontrol med de magt- og undertrykkelsesaidler,
scm residdelsen af statsmagten giver, og benyttede disse til at befæste

deres egne interesser.

Formelt forblev Zimbabwe en britisk koloni, men Storbritanien blandede

sig aldrig i de hvides indre magtudøvelse. Zimbabwe kom derved til at
adskille sig fra de fleste andre britiske kolonier, hvor det var ntcr-
national kapitals interesser, der var bestemmende for koloniernes

udvikling.

Det langvarige indre selvstyre er resulteret i opbygningen af en insti-
tutionel struktur, der har cementeret det nationale borgerskabs magt -
både over for det internationale borgerskab, men især over for den af-
rikanske arbejderklasse og de afrikanske bønder - og strukturen har i
vid udstrækning været bestenmende for styrkeforholdet mellem klasserne i
Zimbabwe. Som sådan er det langvarige indre selvstyre altså en væsent-

lig forklaringsfaktor for udviklingen i Zimbabwe. Detta han illustre-
res ved at betragte det omfang, som love og foranstaltninger, der blev

gennemført tilbage i r;erioden 1923-39, har haft af betydning siden og

stadig er gældende i dag, specielt efter det nationale borgerskabs

stramning af undertrykkelsen siden 1962.
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]., BAGGRUNDEN FOR DET INDRE EUROPÆISKE SELVSTYRE

Zimbabwes kolonisering blev indledt i 1890, da en flok engelske lejesolda-

ter, der var indsamlet og betalt af Sydafrikas største kapitalist, Cecil

Rhodes, drog ind i landet og oprettede en række støttepunkter (forter).

Det sidste støtteounkt i det første koloniseringstogt kaldte de Salisbury

efter den daværende engelske premierminister. Salisbury er i dag hovedstad

i Zimbabwe, Tren vil sandsynligvis blive onløbt til Harari, når afrikanerne

overtager magten.

Initiativtageren til koloniseringen, Cecil Rhodes, havde tjent sig til en

kampefonnue ved udplyndring af Sydafrikas rigdonme. Først var det diamanter

og senere også guld. I en periode (1890-1896) var han tillige Kapstadens

premierminister og nåede da ved sin provokerende politik over for boer-fri-

staterne, Oranje og Transvaal, at lagge grunden til Boer-krigen 1899-1902.

Hans finansimperium indgår i dag som en del af den sydafrikanske Oppenhei-

mer-koncern (Anglo-American Corp3ration/De Beers).

Det var altså oprindelig mineborgerskabet, der stod bag ved og gennenførte

koloniseringen og det i en sådan grad, at Cecil Rhodes' selskab British
1)

South Aj'rica company (BSAC) fra 1890 til 1923 direkte udgjorde den kolo-

niale statsmagt i Zimbatwe. Grundlaget var en koncession kaldet "Royal

Charter" fra den britiske stat til BSAC, og fanomenet kaldes konmerciel

kolonisering. For Storbritanien havde det den fordel at udvide det britiske

kolonirige uden udgifter for den britiske stat.

Det var BSAC - og dermed mineborgerskabet - der via en indvandringskampagne

efter 1904 (se tabel 1) stod bag dannelsen af agrarborgerskabet. Minebor-

gerskabets interesse heri skyldes, at det i perioden 1890-1903 på baggrund

af forventningerne om rige guldfund i Zimbabwe havde foretaget en række

udgiftskravende investeringer i almene produktionsbetingelser (infrastruk-

turelle anlag, specielt et vældigt jernbanebyggeri), der skulle muliggøre

guldudvindingen. I 1903 brød forventningerne sanmen, og for ikke at den

kapital, der var blevet anbragt i de almene produktionsbetingelser, skulle

gå helt tabt, begyndte BSAC så at frenme dannelsen af et europæisk,

(1) BSAC var organiseret som et aktieselskab med Cecil Rhodes' selskab,

De Beers Consolidated Mines, som hovedaktionær. Desuden skød dele
af det britiske landaristokrati kapital i foretagenet, hvortil kom
en stor mængde små britiske aktionærer. I 1898 var antallet af akti-

onærer i BSAC oppe på næsten 35.000 - alle opsat på at tjene "hurtige"

penge i det koloniale "eventyr"
nord for Sydafrika. L.H. Gann,

A History of Southern Rhodesia. Early Days to 1934, Chatto & Windus,
London 1965, side B3-84.
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TABEL 1: Befolkningsudviklingen i Zimbabwe 1893-1976

År Afrikanere Europæere Asiater Farvede Total

1893 3.000
1898 13.365
1901 700.000 11.070 1.500 713.000
1905 770.000 13.000 2.100 785.000
1910 860.000 21.000 2.800 884.000
1915 970.000 27.000 1.000 2.000 1.000.000
1920 1.090.000 33.000 1.200 2.000 1.126.000
1925 1.220.000 38.000 1.400 2.100 1.261.000
1930 1.380.000 48.000 1.700 2.400 1.432.000
1935 1.610.000 54.000 2.100 3.000 1.669.000
1940 1.870.000 65.000 2.500 3.800 1.941.000
1945 2.200.000 81.000 2.900 4.500 2.288.000
1950 2.600.000 125.000 4.000 5.700 2.735.000
1955 3.090.000 165.000 4.900 7.600 3.268.000
1960 3.610.000 218.000 6.700 9.900 3.845.000
1965 4.260.000 210.000 8.000 12.600 4.490.000
1970 5.050.000 239.000 9.200 16.100 5.314.000
1975 6.000.000 277.000 10.000 20.400 6.307.000
1976 6.340.000 273.000 10.100 21.400 6.644.000

Kilde: D.G. Clarke, Labour Conditions and Discrimination in Southern
Rhodesia (Zimbabwe), International Labour Office, Geneva 1978,
side 7.

kapitalistisk landbrug.

Onkring den 1.verdenskrigbegyndte der at opstå et nodsætningsforhold

mellem mine- og agrarborgerskabet cmkring ejendomsretten til den usolgte

jord i Zimbahae. Sagen blev indbragt for det britiske statsråd ("Privy
Council"), der i 1918 fratog BSAC retten til som selskab at indkassere

indtagterne fra jordsalg. Disse indtagter kunne derefter ikke tilfalde
BSAC som profitter, men måtte udelukkende benyttes til at finansiere
deciderede statsopgaver. Med denne afgørelse mistede BSAC interessen

i at fortsætte somstatsmagts-indehaver i Zimbabae.

Oprindelig havde BSAC af den britiske stat fået koncession til Zimbabwes

kolonisering for 25 år (1889-1914), og i 1914 var den blevet forlanget i
10 år p.gr.a. den 1.verdenskrig. Da BSAC ikke langere var interesseret i
at sidde inde med statsmagten, opstod der en politisk konflikt om, hvad

der skulle efterfølge BSAC. Efter den internationale minekapital med

general Smuts i spidsen var kommet til magten i Sydafrika i 1919, arbej-
dede minetorgerskabet (herunder BSAC) aktivt for, at Zimbabne skulle

(2) Giovanni Arrighi, The Political Economy of Rhodesia, Giovanni Arrighi
& John S. Saul, Essays on the Political Economy of Africa, Monthly
Review Press, New York & London 1973, side 336-337 samt Charles van
Onselen, Chibaro: African Mine Labour in Southern Rhodesia. 1900-1933,
Pluto Press, London 1976, side 14-17.
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blive en provins i den Sydafrikanske Union.

Agrarborgerskabet gik derined ind for, at Zimbatse blev en britisk koloni

med indre, europæisk selvstyre. De europæiske farmere var franfor alt

inoi union med Sydafrika, fordi de frygtede ¢dela·ggende konkurrence cm

den billige afrikanske arbejdskraft, som de sydafrikanske miner på grund

af deres større profitabilitet var i stand til at betale højere lønninger.

Cecil Rhodes omgivet af cine underdirektører i De Beers, der var

havadakisoner 2 British South ilfrica Company (BS/2)

Agrarborgerskabet mobiliserede de europæiske arbejdere til støtte for

indre selvstyre. Kampagnen for indre selvstyre blev her hjulrjet af den

sydafrikanske stat, da den i 1922 smadrede en hvid arbejderopstand i
minerne i Transvaal ved hjælp af militæret, hvilket af de europeiske

arbejdere af gode grunde ikke blev opfattet scm en tiltrækkende måde

at løse arbejdskonflikter på. Hertil kom, at de hvide arbejdere var bed-

re lønnet i Zimbabwe end i Sydafrika. Agrartorgerskabet blev desuden støt-

tet af store dele af det statslige bureaukrati og opnåede på dette

grundlag ved en folkeafstemning blandt de hvide(!) flertal for indre,

europæisk selvstyre i Zimbabwe. Afstemningen gav 8.774 stenmer (59,4%)

for indre selvstyre og 5.989 (40,6%) for union. Zimbabae har således

aldrig nogen sinde været direkte underlagt den britiske stat og dens

3)
koloníministerium.

(3) Gann, op.cit., side 231-250.
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2. RACEADSKILLELSESPOLITIKKEN OG DENs HJØRNESTENE .

2.1. "TO-PYRAMIDE POLITIKKEN"

Med etableringen af det indre selvstyre pr. l.oktober 1923 overtog

agrartorgerskabetkontrollen med statsapparatet. Da den Zimbatweanske

økonomi var totalt afhangig af minesektoren, var agrarborgerskabet

i perioden frem til den 2.verdenskrig kun i stand til via staten at

få varetaget interesser, der ikke var i modstrid æd mineborgerska-

bets.

Det var således overvejdende det samlede borgerskabs fælles inte-

resser, der dannede grurdlag for den statslige politik. Disse faüles-

interesser lå i sikringen af en uhindret adgang til at udnytte Zimbakes

naturressourcer og i sarmenhang hermed en fortsat tilgang af billig,
afrikansk arbejdskraft. Den jordopleling, der konsoliderede agrar-

borgerskabets magt og sikrede dets fortsatte ekspansion var osse i
mineborgerskabets interesse, i og æd den frigjorde minesektoren fra

afhangigheden af f¢devareforsyninger fra det afrikanske landbrug og

dermed tillod en øget proletarisering af de afrikanske bønder.

Besiddelsen af statsapparatet blev altså primært benyttet til at

styrke de hvides magtbasis over for de sorte. Da Reform Party under

ledelse af Godfrey Huggins kom til magten i 1933, blev denne rolitik
ophøjet til officiel ideologi under navnet "To-pyramide politikken"
(Two Pyramid Policy).

Denne apartheidlignendecolitik er blevet beskrevet således:"Den

ene pyramide var hvid - med en sort basis bestående af ufaglærte

afrikanske artejdere - og stod i det europæiske område. Den anden

pyramide var sort - bortset fra en hvid top testående af eurocære,

der administrerede de afrikanske anliggender - og stod i det afrikanske

område.,,5)

Paceadskillelsenvar således ikke total' Men ideologien cm race-

adskillelsen blev benyttet til for det første at legitimere agrar-

borgerskabets materielle grundlag (jorden og udbytningen af den billige

arbejdskraft) og for det andet til at sikre de europæiske arbejderes

støtte til torgerskabets magt og dermed splitte den Zimbatweanske

arbejderklasse.

(4) Arrighi, Political Economy, side 339-348.

(5) Colin Leys, European Politics in Southern Rhodesia, Oxford University
Press, London 1959, side 31.
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Scm sådan har "'Ib-pyramide
p31itikken" fået langtrakkende konsekven-

scr. Ganske vist forfagtede den ledende borgerskabsfraktion (indu-

striborgerskabet) i 1950'erne en ideologi, der understregede fælles-

skabet mellem de sorte og hvide i Zimbabwe, men det blev aldrig til

andet end netop ideologi. Den undertrykte og diskriminerende virke-

lighed for de afrikanske masser ændredes ikke. Ved det p31itiske magt-

skifte i 1962 blev agrarborgerskabet dominerende igen og vendte tilbage

til den klare raceadskillelsesp]litik, der er en forudsætning for

dets magt og p->sition i Zimbabae.

Racismen er med andre ord blevet skabt som et bevidst led i torger-

skabets - og her specielt agrarborgerskabets - strategi for at opret-

holde magten i Zimbabwe - og med 1930'ernes "'Ib-pyramide
politik" var

der sådan set kun tale om, at den racepolitik, der havde været gennem-

ført lige siden koloniseringens begyndelse i 1890'erne, blev (forsøgt)

legitimeret og systematiseret i en sammenfattende ideologi am forhol-

det mellem afrikanere og europæere. Effekten af den tidligt gennemførte

racistiske politik er, at det i dag ikke er muligt blot at afvise race-

nrxisætningen som fremtradelsesform for klassemJdsætningerne. Ganske vist

er racemJdsætningerne skabt ud af en bestemt klasseinteresse og som så-

dan sekundær i forhold til klassemodsætningerne. Men i den almindelige

afrikanske arbejders og bandes bevidsthed er undertrykkeren og modstan-

deren europEerne og ikke borgerskabet. (Dette gælder osse med omvendt

fortegn for de europæiske arbejdere, hvor netop racismens dominerende

p->sition gør dem utænklige som alliancepartnere for de afrikanske

masser) . Dette stiller meget store krav om bevidstgørelse

af masserne til det parti, der som fx ZANU siger, at mDdstanderen

er
"systemet" og ikke de hvide.5) Afrika er desværre alt for rigt

på eksempler på nationalistbevagelser, der efter at have overtaget

den politiske magt efter
"de europ¬iske undertrykkere" gennemfører

en storstilet "afrikanisering" af bureaukratiet og den offentlige

administration for derefter at proklamere
"afrikansk socialisme"

og et nyt "klasseløst" samfund. Kunstgrebet har herefter for en

stund passiviseret de afrikanske masser, indtil de begyndte at opdage,

at deres egne forhold ikke er forbedret ret meget, am overhovedet

(6) I ZANUs politiske program fra 1972 udtrykkes det således: "ZANU har

forpligtet sig til en væbnet revolutionær politik for helt og aldeles

at forandre det eksisterende sociale og politiske system. Revolution

betyder systematisk forandring ... Det betyder ikke, at hvide chefer

udskiftes med sorte chefer eller en hvid priviligeret klasse med en

sort, men derimod skabelsen af et helt nyt sæmfundssystem, hvor

klasser og privilegier ophører med at eksistere." Mwenje No. 2,

side 5.
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noget: Borgerskabet er genopstået scm Fugl Fønix, blot med en anden

hudfarve. Racemodsætningen eksisterer altså, og kun ved en inten-

siv bevidstgørelse af nasserne, der tager sigte på at lære masserne

at skelne (europæere som) borgerskabet fra europaerne (som race) som

den egentlige modstander i kampen nod udbytningen, kan en nykolonial
løsning urdgås.

Raceadskillelsespolitikkeni Zimbabwe minder i magt og meget om

apartheidpolitikken i Sydafrika, selvom den ikke har kunnet gennem-

føres helt så konsekvent i Zimbabwe som i Sydafrika på grund af
den langt lavere hvide befolkningsandel i Zimbabwe (omkring 5% af
den samlede befolkning mod 20% i Sydafrika - jvf. tabel 1.) Den har

to hjørnestene, der stammer fra 1930'erne : den ene er at sikre
agrarborgerskabet de bedst mulige akkumulationsbetingelser (afsnit 2.2)

og den anden er at sikre det europe.iske arbejderaristokratis støt-
te til borgerskabets magt i Zimbabwe (afsnit 2.3).

2.2. AGRARBORGERSKABETSGODE AKKUMULATIONSBETINGELSER

Sikringen af agrarborgerskabets gode akkumulationsbetinbelser består

først og fremmest i a) dets rådighed over rigelig frugtbar jord, b)

eliminering af konkurrencen fra det afrikanske landbrug og c) ek-

sistensen af en billig og disciplineret afrikansk arbejdskraft.
Disse betingelser er blevet tilvejebragt gennem en grundig smadring

af den førkoloniale afrikanske landbrugsproduktion.

Frem til mellem 1912 og 1920 oplevede de fleste afrikanske bønder

i Zimbabwe en velstandsstigning som resultat af den europæiske kolo-

nisering. Afrikanerne påbegyndte hurtigt efter europernes ankomst

en dyrkning af salgsafgrøder til de europeiske indvandrere ved hjælp

af en udvidelse af det dyrkede areal . Udviklingen henined et afrikansk
agrarborgerskab blev imidlertid holdt i t¢mme af det europeiske borger-

skab gennem beslaglaggelsen af størstedelen af de afrikanske bønders

merarbejde. Senere blev den afrikanske landbrugsproduktionnærmest

(7) Martin Loney, Rhodesia: White Racism & Imperial Response, Penguin,
Harmondsworth 1975, side 87 og 185.

(8) Colin Leys, op.cit., side 31.

(9) I.R. Phimister, Peasant Production and Underdevelopment in Southern
Rhodesia, 1890-1914, African Affairs, Vol. 73 No. 291, 1974, side
219-223.
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elimineret og afrikanerne halvproletariseret i og med landbefolk-

ningen blev afhængig af lønarbejde for at overleve .

Smadringen af den afrikanske landbrugsproduktion bidrog således også

til agrarborgerskabets etableringen ved at sikre det en kapital-

ophobning. For det første blev de afrikanske bønder fra 1904 pålagt

tunge skattebyrder til staten, hvis indtagter derefter for mere end

40%'s vedkommende stanmede direkte fra afrikanerne. For det andet

påbegyndtes opdelingen af Zimbabwe i europ-eiske og afrikanske områder

omkring 1908 i forbindelse med agrartr>rgerskabets etablering. Sanmen-

presningen af afrikanerne på utilstrækkelige landområder blev dels

gennemtvungen ved hjælp af direkte magt og dels ved at staten pålagde

alle afrikanere, der boede uden for de afrikanske områder, en ekstra-

skat.

Borgerskabet iværksatte yderligere to udbytningsformer, der bidrog til

dets oprindelige kapitalophobning. På den ene side en jordrente, som

jordejerne/agrarborgerskabet pålagde de afrikanere, der boede på land-

områder, som europ-eerne havde købt af staten, og på den anden side

en merarbejdstilegnelse i cirkulationssfæren: Europæiske handelsfolk

rejste rundt blandt de spredt beliggende afrikanske landsbyer og opkøbte
1

afrikanernes produkter til små priser og videresolgte dem til europeerne

for væsentligt højere priser. Begge disse to udbytningsformer er vel-

kendte i kapitalismens etableringsfase overalt på jorden. Den del

af den forøgede udbytning af afrikanerne, der ikke røg direkte i
enkelte borgerskabsagenters lommer, tilfaldt staten, som derefter

benyttede dem til fordel for det samlede borgerskabs konsolidering.

Fra 1923 var det overvejende agrarborgerskabet, der nød godt af dette.

Dette afspejler statens specielle klassekarakter i Zimbabwe.

Agrarborgerskabets vækst blev fremmet ved at staten nedsatte prisen

(10) John S. Saul & Roger Woods, African Peasantries, Arrighi & Saul,
op.cit., side 408-413.

(ll) Giovanni Arrighi, Labor Supplies in Historical Perspective: A Study
of the Proletarianization of the African Peasantry in Rhodesia, ibid.,
side 197.

(12) Gann, op.cit., side 182-192.

(13) Arrighi, Labor supplies, side 195-197 samt Gann, op.cit., side 191.

(14) Phimister, op.cit., side 223-225.

(15) Se fx Karl Marx, Kapitalen 3.bind, Rhodos, København 1972, 3:2, side
424-439 samt Boesen, Christensen, Harbsmeier & Rehder, Kapitalen og

bønderne, Marxistisk antropologi nr. 2, IMRA, København 1974, side
27-28.
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på landbrugsjord og ydede kreditter og finansiel histand til etable-
ringen af store europæiske landbrugsbedrifter via en landbrugsudvik-

lingsbank. Desuden oprettede staten etlandbrugsudviklingsprogram,
som udviklede og fordelte udbytterige korn- og tobakssorter, passende

til klima og jordbundsforhold, som forskede i insekt- og plantesyg-
dcmme, og scm oprettede og drev forsøgs- og demonstrationslandbrug osv.

Endvidere støttede staten det europeiske landbrug ved at oprette meje-

rier, slagterier, lager- og kølefaciliteter m.m. og ved at igangsætte

eksportfremst¢d, først i Sydafrika og siden osse i Storbritanien og

Australien. Hertil konmer endelig en udbygning af Zimbabwes tran-
sportnet, specielt med hensyn til veje og broer.

Alt i alt kan der ikke være tvivl om de afrikanske bønders og

arbejderes væsentlige bidrag til det europæiske borgerskabs kapital-
ophobning i Zimbabwe.Samtidig er det entydigt kapitalismens etable-
ring i Zimbabwe, der ligger til grund for de afrikanske bønders nuvæ-

rende miserable eksistensbetingelser. Bøndernes levevilkår i dag er

altså hverken et resultat af det oprindelige samfunds indre udvikling,
de afrikanske bønders dumhed og manglende vilje eller evne til fornyel·
ser og "udvikling", eller hvad borgelige hel- eller halvracistiske
ideologer ellers kunne finde på at påstå.

â) Jordfordelingen

Opdelingen af Zimbabwe i europæiske og afrikanske områder blev gen-

nemført frem til og sammenfattet i Land Apportionment Act i 1930.

Senere er loven blevet justeret løbende, men dens essens er bibe-

holdt uændret op til i dag. Land Tenure Act (fra 1969), der stadig

er gældende, fastslår i store træk,at europaerne, der i 1976 ud-

gjorde ca. 273.000 mennesker, tildeles den ene halvdel af jorden i
Zimbab e, mens afrikanerne, der i 1976 udgjorde ca. 6.340.000 men-

nesker, "får" den anden halvdel. I 1976 var jorden således fordelt:17)

Europæiske område: 181.596 km2 (46,5%)

Afrikanske område: 181.940 km (46,6%)

Nationalparker o.l.: 26.708 km ( 6,8%)

390.245 km2 (100,0%)

(16) Se især Gann, op.cit., side 167-172, 254-255 og 324-325.

(17) Africa South of the Sahara 1977, European Publications, London 1977,

side 706.
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På specielt ét område udgjorde 1969-loven en stramning i forhold

til tidligere. Raceadskillelsen blev gennemført endnu mere konsekvent,

end det hidtil havde været tilfældet, idet det blev forbudt clle afri-

kanere at dyrke jord i de europæiske områder. På ubenyttede om-

råder havde det tidligere været muligt for afrikanere at leje jord af

hvide, ofte under mere eller mindre feudale former, hvor en del af

jordrenten betaltes med arbejde på de hvides egen jord (arbejdsrente).

Det var specielt det vareproducerende (det vil sige salgsbaserede)

afrikanske landbrug, der blev ramt af 1969-lovens stramning.

Den tvangsnvessigt gennemførte jordopleling har ført til, at store

. dele af det europeiske landområde ligger - og har ligget - ubenyt-

tet hen for at vente på de nye bølger af europæiske indvandrere, som

det hvide styre fra tid til anden har iværksat store kampagner for at

kaffe, sidst i 1974. Men de har aldrig givet den helt store hvide

indvandring, der afgørende ville befaste agrarlrrgerskabets magt i
Zimbabwe. De ubenyttede europæiske landområder og indvandrings-

kampagnerne skal ses i lyset af, at det ofte har fremstået som et

overordnet politisk mål at blive anerkendt som en
"hvid"

dominion i
Conmanwealthpå linje med Canada, Australien og New Zealand.

Med hensyn til kvalitet er jorden lige så "ligeligt" fordelt som med

hensyn til kvantitet: Den europæiske del er nogenlunde sanmen½mgende

og testår af den mest frugtbare jord med let adgang til transport-

veje og markeder. De europæiske områder omfatter alle byerne og alle

kendte mineral-ressourcer. Det afrikanske område er derimod spredt

på 235 adskilte dele og er i enhver henseende af dårligere kvalitet

( omfatter blandt andet en del ubeboelige ørken- og sumpområder ).

Hertil kommer, at der næsten ikke findes nogen transp3rtveje i disse

områder . Sammenhængen mellem jordkvalitet og jordopleling er illu-

streret ved hjælp af 2 landkort over Zimbabwe samt figur 1 og 2 på de

følgende sider.

Af kortene og figurerne fremgår det, at europærne har sat sig på høj-

sletten, der har det gunstigste klima med behagelige temperaturer og

(18) Eshmael Mlambo, Rhodesia: The Struggle for a Birthright, C. Hurst &

Co., London 1972, side 238-242 samt International Commission of

. Jurists, Racial Discrimination and Repression in Southern Rhodesia,

London & Geneva 1976, side 13-19.

(19) Centre of African Studies, University of Eduardo Mondlane, Zimbabwe:

Notes and Reflections on the Rhodesian Question, Maputo 1976/77,
side 18. se i øvrigt kapitel II afsnit 4.

(20) George Kay, Rhodesia: A Human Geography, University of London Press,

London 1970, side 47-55.
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ZIMBABWES OPDELING I AFRIKANSKE OG EUROPÆISKE OMRÅDER
de de· io? de

Engelske mil

Kilometer . ------- --A.

-- SAL|SRL)R

Stammeområder __-

CKøbsområder -.__-
.

Nationalparker ol. 5

Europæisk område

rigelig regn. Endvidere at det europæiske område har stor overvagt af
de regioner, der egner sig bedst til landbrug, samtidig med at største-
delen af de dårligere landbrugsregioner falder inden for de afrikanske
områder. Det europæiske cmråde er kort og gcdt langt bedre end det

afrikanske!

b) Elimineringen af konkurrencen fra det afrikanske landbrug

Sammenstuvningen af afrikanerne på små og ufrugtbare jordstykker har

ført til en gradvis nedbrydelse af deres landbrugsproduktion. Eer blev
hurtigt utilstrækkeligt med jord til dyrkning og græsning i de afri-
kanske landområder, og det førte til, at afrikanerne blev tvunget til

21)at opgive deres oprindelige svedjebrug og gå over til en kontinuerlig

(21) svedjebrug kaldes også flytteagerbrug: Når udbyttet faldt, blev
jorden lagt brak og et nyt stykke land føjet til de gamle marker.
Den vilde vegetation blev ryddet og/eller afbrændt, hvorefter der
blev plantet eller sået i asken. I Zimbabwe blev jorden skiftet ud
løbende ved at dele af den blev lagt brak hvert år. Montague Yudel-
man, Africans on ,the Land, Harvard University Press, Cambridge Mass.
1964, side 108-109.
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?

Region I omfatter 1,6% af landet. gunstigede lokaliteter begrænset

Den er blevet beskrevet som egnet til planter, som er modstandsdyg-

til specialiseret og varieret land- tige over for tørke. Halv-eksten-

brug, dvs. intensivt kvægbrug, sivt landbrug baseret på kvægbrug

dyrkning af afgrøder som tomater, anbefales for denne region.

grøntsager, the, muligvis kaffe og
Region V omfatter 26,2% af landet.

løvfældende frugttræer samt plan- Nedbøren er for lav og for uregel-

tager med akacier og nåletræer.
mæssig til pålidelig dYrkning af

Region II omfatter 18,7% af landet selv tørke-modstandsdygtige plan-

og er egnet til intensivt landbrug, ter. Denne region er kun egnet til

der er baseret på planteavl og i ekstensivt landbrug, der er base-

anden række kvægbrug. ret på savannens græsningsmulig-

Region III omfatter 17,4% af lan-

det. Den er på grænsen med hensyn Region X omfatter 3,1% af landet

til tobak og majs, men der kan og består af kraftigt kuperet

dyrkes afgrøder, der er modstands- landskab, hvor stejle skråninger

dygtige over for tørke. Regionen og klippegrund udelukker ethvert

er egnet til halv-intensivt land- landbrug (uanset de klimatiske

brug baseret på blandet kvægbrug forhold), samt af andre lokali-

og planteavl normalt med overvægt teter (som oversvømmelsesområder,

til kvægbruget. sumpe og områder med meget dårlig

jord), der er fysisk uegnede til

Region IV omfatter 33,0% af landet.
_

landbrug.
Planteavi er bortset fra meget be-

Kilde: Kortene: George Kay, op.cit., side 52; Reginald Austin, op.cit.,

sí.de 39 og 41 samt Internationalt Forum.

Teksten: Oprindelig udarbejdet af V. Vincent & R.G. Thomas, An

Agricultural Survey of Southern Rhodesia: Part I Agro-ecolo -
cal survey, Government Printer, Salisbury 1960 - her citeret

fra George Kay, op.cit., side 20-21.
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FIGUR 1: Fordelingen af de naturlige landbrugsregioner på henholds-
vis de afrikanske (til venstre) og de europæiske områder i1962.

Region I 18,5% 81,5%

Region II 23,0% 77,0%

Region III 36,3% 63,7%

Region IV 47,8% 52,2%

Region V 55,0% 45,0%

Region X 65,7% 34,3%

Kilde: George Kay, op.cit., side 53.

FIGUR 2: De afrikanske og de europæiske områders sammensætning medhensyn til naturlige landbrugsregioner i 1962.
Afrikanske områder: Europæiske område:Region:

1 0,7% 2,2%

II 9,9% 25,3%

III 14,7% 19,5%

? IV 36,6% 30,4%

v 33,4% 20,8%

x 4,7% 1,8%

Kilde: George Kay, op.cit., side 53,

dyrkning af de samme jordstykker, men uden væsentligt forbedret teknik
eller brug af g¢dning.

Landbrugsarbejdet foregår med meget primitive redskaber. Hakker er det
mest udbredte, og det betyder hårdt fysisk arbejde og lav produktivitet,
dvs. et lille udbytte pr. arbejdstime. I Karanga i det centrale Zimbabwe
(et typisk afrikansk landcmråde) har kun halvdelen af de afrikanske bøn-
der en plov, og den er tit af den mest primitive, oksedrevne slags,. Kun
11% af bønderne har et dyrkningsredskab derudover og kun 14% råder over
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et køretøj, som fx en tohjulet vogn, der kan spændes bag et trækdyr.

Når de afrikanske bønder ikke har flere redskaber, hænger det først cg

fremnest sanmen med mangel på penge, herunder mangel på låne- og kredit-

muligheder. Redskaber er dyre, og det er en daglig kamp for bønderne at

få mad i munden samt at få betalt skatter og skolepenge.

Den primitive og stadige dyrkning af den saume jord har udpint jorden

i de afrikanske landområder mere og mere. Resultatet er blevet en be-

standigt voksende jorderosion, der har ført til et faldende udbytte

pr. arealenhed i det afrikanske landbrug. Samtidig med den faldende

produktivitet har afrikanerne i Zimbabwe oplevet én af verdens højeste

befolkningsvækstrater, cg resultatet er blevet en stadig forringelse

af levevilkårene for de afrikanske bønder med under- og fejlernæring

son et af de udbredte problener. Et konkret eksempel kan anskuelig-

gøre det: I 1963 udtalte én af det hvide styres landbrugskonsulenter,

at en afrikansk bondehusholdning havde brug for mindst 60 sække af

forskellige afgrøder for f¢devaremæssigt at klare sig igennem et år.

Skulle familien også have tøj samt betale skolepenge måtte den helt

op på 120 sække om året. Virkelighedens tal ser imidlertid anderledes

ud. I Karanga høstede en familie i et år med almiridelig nedbør (1965/66)

ca. 14½ sæk i gennemsnit. I det efterfølgende tørkeår (1966/67) faldt

gennemsnittet helt ned til 8½ sæk, og i Karanga er det tørkeår ca. hvert

fjerde år. I dag er det derfor kun de færreste afrikanske bønder, der

kan præstere en overskudsproduktion af betydning.24) Alene på den måde

har det europæiske agrarborgerskab undgået konkurrence fra det afrikan-

ske landbrug.

Derudover er der tre foranstaltninger, der mindsker konkurrencen fra

det afrikanske landbrug. For det første en manglende udbygning af

vejnettet i de afrikanske landområder, hvilket gør det vanskeligt for

de afrikanske bønder at få bragt en eventuel overskudsproduktion

til markedet . For det andet en fastlaggelse af mindstegranser for

(21a) A.K.H. Weinrich, African Farmers in Rhodesia, Oxford University

Press, London 1975, side 81.

(22) Fra 1975 til 1976 forøgedes den afrikanske befolkning i Zimbabwe

med 3,8%. Sunday Times of Zambia, 8.maj 1977, der citerer officielle

oplysninger fra Smith-styret.

(23) Kay, op.cit., side 79-B4 samt The Economist Intelligence Unit,

Annual Supplement: Rhodesia and Malawi, London 1974, side 4-5.

(24) weinrich, African Farmers, side 86 og 101. Se senere kapitel II

afsnit 3.2. om de afrikanske bønder.

(25) Kay, op.cit., side 98-102.
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hvor små mmgder af forskellige produkter, der må markedsføres. Ende-
lig for det trejde indførelsen af et to-prissystem, som giver de af-
rikanske bønder mindre for deres varer på det europeiske marked, end
europæiske farmere får for tilsvarende varer, og osse mindre end det,
de får i de afrikanske landæråder

c) Den billige og disciplinerede afrikanske arbejdskraft
Lige siden koloniseringen i 1890 har afrikanske arbejdere udgjort
grundlaget for det europP.iske borgerskabs rigdom. Det rhodesiske
borgerskabets mangeårige leder, den klartsynende premierminister Godfrey
Huggins, udtalte således i 1944 til den lovgivende Forsamling i Salis-
bury: "Vi kan ikke overleve i 5 minutter uden de indf¢dte i dag. On

ikke andet er de absolut uundværlige for vores lønstruktur. " I
1945 tilføjede han: "Europæerne kunne ikke have den levestandard,
de har i dag, hvis vi ikke havde en stor indfødt befolkning, som

udførte størstedelen af arbejdet i dette land."

Fra koloniseringen frem til 1912 blev den nødvendige arbejdskraft
inddrevet med magt ved hjælp af et centraltarbejdskraft-rekrut-
teringsorgan. Der var tale om direkte trangsarbejde, af afrikanerne
kaldet 'chibaro'. Derefter førte nedbrydningen af afrikanernes
landbrugsproduktion til en "naturlig" proletarisering blandt afri-
kanerne, som ophavede nødvendigheden af tvangsarbejdet omkring 1920.

? Baggrunden herfor var den sammenstuvning på alt for lidt og ufrugt-
bar jord, der er omtalt ovenfor under b) . På grund af de bestandigt
forringede levevilkår i de afrikanske landområder er lønarbejdet som

supplement til landbruget blevet de afrikanske bønders eneste
mulighed for at overleve.

D= afrikanske bønder står i kø for at få arbejde, og blandt andet
derfor har det europæiske torgerskab kunnet presse lønniveauet så
langt ned, at lønnen faktisk kun dækker arbejderens egne grundlæggen-
de livstehov som mad og bolig. Familien må klare sig selv i landom-

råderne, da arbejderen ikke kan forsørge dem med sin løn.På den måde
er den såkaldte migrantarbejder eller halvproletariserede bonde op-

(26) ibid., side 96.
(27) Arrighi, Political Economy, side 346-347; Gann, op.cit., side 287

og 298-299 samt Leys, op.cit., side 33-35.
(28) Citeret fra Loney, op.cit., side 64.
(29) van Onselen, op'.cit., side 99 samt 14-28 og 74-114.
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stået i Zimbabwe.

De afrikanere, der arbejder hos det hvide agrarbrgerskab, er omfat-

tet af Masters and Servants Act,der stammer helt tilbage fra 1901.

Denne lov udelukker alle fagforeningsaktiviteter og derfor osse en-

hver kollektiv forhandlingssituation. Loven er mere en straffelov

end en arbejdsmarkedlov. I det øjeblik en afrikaner

har underskrevet en arbejdskontrakt, nærmer vedkonmendes arbejdsfor-

hold sig stærkt direkte slaveri. Over halvdelen af lovens 60 bestem-

melser omhandler former for forseelser, hvorefter afrikanske arbej-

dere kan blive idømt bøder og fængsel. Forseelserne omfatter blandt

andet udeblivelse uden tilladelse, beruselse, uforsigtig eller upas-

sende arbejdsudførelse, ulydighed, grov eller forrermende sprogbrug

samt opsigelse uden lovlig grund. Derimod er det ikke forbudt en

arbejdsgiver at bruge pisk På den måde har agrarbrgerskabet sikret

sig en billig og disciplineret arbejdskraft.

2.3. DE EUROP£ISKE ARBEJDERES ST0TTE TIL AGRARBORGERSKABETSMAGT

Den anden hjørnesten i raceadskillelsespolitikken er sikringen af de

europæiske arbejderes støtte til agrartorgerskabets magt. Det er

primært sket ved, at agrartorgerskabet har garanteret de europæiske

arbejdere overordentlige gode løn- og arbejdsforhold, blandt andet

ved at forhindre enhver konkurrence fra de afrikanske arbejderes side.

De europæiske arbejdere har således i lang tid haft monopol på alt

faglært arbejde.

Sikringen af de europæiske arbejderes støtte og dermed deres sta-

tus som derarinbokrati blev lovfæstet i Industriel conctita-

. . fra 1934. Loven etablerede brancheråd, bestående af

(30) Se yderli.gere herom i kapitel II afsnit 2 og 3 om arbejderklassen

og de halvproletariserede bønder, hvor også den intensive rekrut-

tering af udenlandske afrikanske migrantarbejdere er omtalt som et

løntrykkende middel for borgerskabet i Zimbabwe.

(31) International Commission of Jurists, op.cit., side 28-29 samt D.G.

Clarke, Institutional Wage-Supply Determinants of Plantation Labour

in Postwar Rhodesia, Rural Africana No. 24, East Lensing, Michigan

1974, side 38-39.

(32) Se uddybning herom i kapitel II ansnit 2.1.

(33) Denne lovs forbillede var en tilsvarende 10 år ældre sydafrikansk

lov. Se John Sprack, Rhodesia: South Africa's Sixth Province,

International Defence and Aid Fund, London 1974, side 19.
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arbejdsgivere og ansatte, som afgjorde løn- og arbejdsforhold. Op-

rindelig var afrikanere udtrykkelig udelukket fra definition af en
"ansät" og dermed ikke omfattet af lovens bestemuelser. Således var
det dem forbudt at forhandle løn- og arbejdsvilkår kollektivt. At
brancherådene osse var tillagt kontrollen over tilgangen til faglige
uddannelser opretholdt de europæiske artejderes monopol på faglært
arbejde.34)

I 1959 blev det åbenlyse racistiske element i Industrial conciliation
Act fjernet. Loven kom herefter til at omfatte alle arbejdere i
industri, minedrift, handel og transport, hvor hovedparten af de euro-
pr.iske arbejdere er beskæftiget, mens den udelukker landarbejdere,
private tjenestefolk og offentlige ansatte, som cnfatter hovedpar-
ten af de afrikanske arbejdere (se tabel 2). Det skønnes således, at
kun ca. 38% af de afrikanske arbejdere er omfattet af loven sammenlig-
net med 75% af de europæiske.35)

Samtidigt blev brancherådene frataget kontrollen med de faglige uddan-

nelser, så tilgangen til dem stadig kontrolleres af staten, arbejds-
giverne og de hvide arbejdere. Der er således ikke rørt nævneværdigt

ved de hvide arbejderes monopol på faglært arbejde. Manglen på faglært

arbejdskraft søges fortsat hovedsageligt løst ved hjælp af reknittering
af hvide indvandrere, hvilket i dag efter intensiveringen af guerilla-
krigen er begyndt at give alvorlige problemer.

.1
59 fik afrikanske fagforeninger inden for industri, ¬inedrift, handel

og transp3rt mulighed for at blive officielt anerkendt og derned for-
handlingsberettigede. mn hvis afrikanske fagforeninger vil deltage i
brancherådene og være medbestenmende om egne løn- og arbejdsforhold,
skal de registreres af staten. Og staten kan nagte eller altid til-
bagekalde en registrering, hvis fagforeningen skønnes - af staócn, vel
at merke! - at være et uansvarligt eller urepræsentativt organ, hvis
dens aktiviteter skønnes at gå ined den offentlige interesse, eller hvis
den er engageret i politiske aktiviteter!! Det har osse siden 1967 været

muligt for staten at forhindre fagforeninger i at modtage støtte fra u-
denlandske kilder. At staten benytter disse gurma.agtige bestenmelser

til at undertrykke den afrikanske fagbevagelse, når borgerskabet føler

(34) Gann, op.cit., side 300-303.

(35) Sprack, op.cit., side 20.
(36) se afsnit 6.2. om uddannelsesvæsenet i Zimbabwe.

(37) Se kapitel III afsnit 4.4. Om den væbnede befrielseskamps konse-
kvenser for det hvide styre.
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TABEL 2: Det årlige gennemsnitlige antal af beskæftigede og de årlige gennem-
snitsindtægter - fordelt på henholdsvis sektor samt sorte og hvide

beskæftigede (1975).

.
Europæere, asiater

Afr1kanere
og farvede

Sektor

Beskæftigede Årsindtægter Beskæftigede Årsindtægter

antal R$ antal R$

Skov- og landbrug 353.700 178 4.800 4.268

Minedrift 60.400 504 3.800 6.963

Industri 136.100 715 23.800 5.780

Bygge- og anlægsvirksomhed 61.800 661 7.800 5.306

Vand og elektricitet 5.200 673 1.800 6.374

Handel og restauration 57.200 651 20.500 4.311

Finans-, forsikring og

ejendomshandel 4.400 1.023 9.100 4.857

Transport og kommunikation 23.000 995 11.300 5.413

Offentlig administration 35.000 867 13.300 5.712

e Uddannelsesvæsenet 28.700 1.045 7.300 4.681

Sundhedsvæsenet 9.200 934 4.400 3.575

Privat tjenesteforhold 126.300 353 - -
Andre 33.000 570 11.600 4.088

SAMLET 1975 934.000 461 120.000 5.048

SAMLET 1974 927.000 398 118.200 4.333

SAMLET 1973 890.000 359 116.340 3.901

SAMLET 1972 848.000 333 112.800 3.622

SAMLET 1971 779.000 314 108.100 3.375

SAMLET 1970 743.000 298 103.700 3.108

Kilde; Africa South of the Sahara 2S77-78, side 703-70d. 100 rhodesiske dollars

DR$ 100) var ved årsskiftet 1977/78 lig med ca. 930 danske kroner (d.3/4-
1978 devalueredes den rhodesiske dollar med 8% - det var den anden deva-

luering på 6 måneder).

Man skal være opmærksom på, at lønfor-

skell one mellem sorte arbejders og hvi-

de arbegdens givetvis er mindre end det

fremgår af tabel 2, der omfatter alle

former for aflønnet arbejdskraft incl.

f.eks. funktionærer og }ønansatte dirak-

tører. Herved bliver de hvides løngen-

nemsnit trukket i vejret, fordi der

blandt de hvide er et relativt langt

større antal af højtlønnede funk-

tionærer, direktører o.l.

Tabel 2 er således et eksempel på
de problemer, der er forbundet med

at være henvist til borgerligt ind-

sæmlet og bearbejdet statistik, der

ved at opfatte alle mennesker som

"lige
gode", enkeltstående individer

tilslører klasseforholdene i samfundet.

Sig blot en smule truet, illustreres af, at antallet af registrerede

afrikanske fagforeninger siden UDI er faldet med ca. 1/6.

(38) sprack, op.cit., side 19.
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De sidste 62% af de afrikanske arbejdere (dvs. arbejdere i landbrug,

private tjenesteforhold samt i statens tjeneste) er omfattet af Master

and Servants Act, der udelukker alle fagforeningsaktiviteter.(39) Det

er således gjort meget vanskeligt for de afrikanske arbejdere at til-
kampe sig bedre løn- og arbejdsvilkår.

For at fuldstandiggøre billedet af de afrikanske arbejderes undertryk-
kelse, vil vi rarne pasloven. Der har siden 1902 eksisteret paslove i
forskellige skikkelser i Zimbabwe. Formålet har varet at gøre det mu-

ligt at dirigere den afrikanske arbejdskraft derhen, hvor kapitalen har

brug for den - og tillige i princippet gøre det netop i det antal, der

er behov for. Det giver sig udtryk i den såkaldte "Urban inflzr control

Policy" hvormed det hvide styre forsøger at begranse afrikanernes ad-

gang til de europeiske byanråder til kun at omfatte dem, der skal be-

nyttes i lønarbejdet. I 1957 og 1972 er loven blevet udvidet, såle-
des at alle afrikanere altid skal bære et identitetskort på sig, når de

forlader de afrikanske onråder, og kan fængsles af politiet, hvis det
ikke er i orden - altså meget svarende til de sydafrikanske forhold,

omend ikke så omfattende og dybtgående.41)

Agrartorgerskabet har ikke alene sikret de hvide arbejdere ned konkur-

rence fra afrikanske arbejdere. Eet har samtidigt accepteret at føre

en restriktiv indvandringspalitik, for at forhindre en så stor indvan-

dring, at der opstod arbejdsløshed og indbyrdes konkurrence blandt

de hvide arbejdere

Agrartorgerskabet har nå den måde gjort det mulig for de hvide arbej-
dere at tilkampe sig nogle af verdens bedste løn- og arbejdsforhold.
Det er baggrunden for de hvide arbejderes støtte til agrarborgerska-
bets magt.

De hvide arbejdere har aktivt støttet undertrykkelsen af de afrikanske

arbejdere, fordi de frygter, at de skal tme deres privilegier, blandt

(39) Jvf. tidligere i afsnit 2.2. om sikringen af en billig og discipli-
neret arbejdskraft.

(40) Efter guerillakrigens start i december 1972 er pasloven blevet ud-
videt til også at omfatte de dele af de afrikanske områder, som

frihedskæmperne opererer i. Formålet med pasloven er dermed i sti-
gende grad blevet at kontrollere og begrænse de afrikanske massers
bevægelsesfrihed for at forhindre dem i at støtte frihedskæmperne.
Kees Maxey, The Fight for Zimbabwe, Rex Collings, London 1975,

side 128.

(41) International Commission of Jurists, op.cit., side 16-17 samt
Sprack, op.cit., side 32.

(42) Arrighi, Political Economy, side 348.
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andet monopolet på det faglarte arbejde. Det er baggrunden for, at de

hvide arbejdere ikke for tiden er mulige alliancepartnere for de afri-

kanske arbejdere.

3. INDUSTRIALISERINGEN OG
"RACEFÆLLESSKABS

POLITIKKEN"

3.1. INDUSTRIBORGERSKABET VINDER FREM

Den grundfæstelse af det nationale borgerskabs magt, som skete før den

2. verdenskrig, har haft stor betydning for udviklingen siden. Under og

efter den 2. verdenskrig påbegyndtes der en industrialisering i Zimbabwe.

Fabrikker, der forarbejdede råstoffer fra minerne og landbruget, skød

frem. Industrialiseringen skete med aktiv støtte fra staten, da agrar-

borgerskabet var interesseret i den medfølgende udvidelse af markedet

for dets produkter. Det var med andre ord eksistensen af et statsbæ-

rende nacionalt borgerskab, der omsatte muligheden for en industrialise-

ring (afskæringen af en række vareleverancer fra udlandet og prisforhø- .
jelserne på nogle af Zimbabwes eksportprodukter44) W Me®ed.45)

Dette er vigtigt at holde sig for øje, da mange andre afrikanske kolo-

nier som følge af den 2. verdenskrig kam i sanme situation som Zimbabwe,

men manglede et nationalt borgerskab til at igangsætte industrialise-

r1ngen.

Det nationale torgerskab i Zimbabwe har medvirket til, at Zimbabwe i dag

ikke udelukkende er indrangeret i en international arbejdsdeling, der er·

bestemt ud fra behovene i de højtudviklede kapitalistiske lande.

Zimbabwe er med andre ord ikke et "rendyrket" underudviklet land, men

har som følge af eksistensen af et nationalt borgerskab fået udviklet

en vis industri og i det hele taget en temmelig varieret økonomisk

struktur, scm har gjort Zimbabæ mere modstandsdygtigt over for uden-

landsk pression. Den 2. verdenskrig var den første igangsætter for

denne udvikling og siden fulgte på tilsvarende vis UDI og de økono-

miske sanktioner.

Aqrarborgerskabets interesse i en industrialisering aftog imidler-

(43) ibid., side 339-340.

(44) se kapitel II afsnit 1.3. om industrisektoren.

(45) Giovanni Arrighi & John S. Saul, Nationalism and Revolution in

Sub-Saharan Africa, Arrighi & Saul, op.cit., side 55.

- 35 -



tid i en periode i tiden efter den 2. verdenskrig i takt med den vok-

sende dyrkning af eksportvaren tobak. Dette muliggjorde den g>litiske
konfrontation mellem agrar- og industriborgerskab, der tilspidsedes i
begyndelsen af 1960'erne.46) Det startede som en interessekonflikt om-

kring de afrikanske arbejderes proletarisering. Industriborgerskabetvar

interesseret i at frenme skabelsen af en stabil, helt proletariseret
afrikanskarbejderklasse i byerne, modsat de kun halvproletariserede

migrantarbejdere, der havde udgjort den eneste form for afrikanske ar-
bejdere før den 2. verdenskrig. Årsagen var, at det ved den irdustrielle
masseproduktion var muligt at opdele arbejdsprocessen i en række rela-
tivt simple operationer, der kunne klares af tillært arbejdskraft. Ikke

nødvendigvis faglært, nen heller ikke helt ufaglært arbejdskraft. Der-

ved blev de ustabile migrantarbejdere, der udgjorde hovedparten af ar-
bejdskraften i minerne og det kapitalistiske landbrug, en utilstrække-
lig arbejdskraft for store dele af industrien.

Denne fulde proletarisering af afrikanske arbejdere, der nødvendig-

gjorde en stigning i de afrikanske lønninger, var mine- og agrarbor-

gerskabet tilbageholdende overfor, da deres lønudgifter til afrikaner-
ne udgjorde en langt større del af de samlede omkostninger end industri-
borgerskabets afrikanske lønudgifter. Desuden indebar en stabili-
sering af de afrikanske arbejdere stigerde udgifter for staten til
forbedrede boligforhold, forbedrede sociale foranstaltninger osv.

Industriborgerskabet blev hjulpet af to store strejker blandt de afri-
kanske arbejdere i 1945 og 1948 . Disse strejker, der var et resul-
tat af de afrikanske byarbejderes begyndende etablering som proletari-
at i deres egen bevidsthed, forskrækkede det samlede bargerskab ved

deres omfang. De afrikanske arbejdere tilkampede sig en række lønfor-

højelser, og gennan mine- ogagrarborgerskabetsaccept af øgede stats-

udgifter til at de afrikanske byarbejderes leveforhold begyndte indu-

striborgerskabets ønske om en stabilere og dermed osse mere proleta-

riseret afrikansk arbejderklasse i byerne at blive opfyldt.

(46) Arrighi, Political Economy, side 355.

(47) Richard Gray, The Two Nations: Aspects of the Development of Race

Relation in the Rhodesias and Nyasaland, Oxford University Press,
London 1960, side 246-248.

(48) ibid., side 228.

(49) Se kapitel III ansnit 1.3. om det afrikanske proletariats første
store strejker.

(50) Gray, op.cit., si-de 276-296.
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Staten gled på denne baggrund gradvist over til overvejende at vare-

tage industriborgerskabets interesser. Det skete uden at det parti,

der siden 1933 havde siddet inde med regeringsmagten, måtte overdrage

denne til et andet parti. Regeringspartiet forblev det sanme, men skif-

tede navn et par gange: Fra 'Reform Party' over
'United Party' og

'United Rhodesia Party' til 'United Federal Party' (UFP).

Denne industriborgerskabs-venlige politik blev officielt beravnt

"Racefællesskabs
rolitikken" ('Policy of Bacial Partnership') og var

den overordnede ideologi for statens p31itik frem til 1962. Huggins

beskrev i 1950 de officielle hensigter således:
"Vi

er ivrige efter at bygge dette land op på basis af et fællesskab

mellem de forskellige racer og ikke benytte hudfarve som kriterium

for et menneskes evner og kultur. Vi kan kun som partnere udvikle og

forsvare dette land."

I 1955 definerede Huggins "fællesskabet"
som en rytter og en hest,

der bevager sig i sanme retning - afrikaneren som hesten og europæ-

eren som rytteren. I 1956 fremkcm han så endelig med følgende pra·ci-

sering:

"I den fjerne(') fremtid vil afrikanerne måske erhverve sig retten

til at blive javnbyrdige partnere, hvilket betyder, at de kan opnå

en halv andel i fællesskabet, men aldrig mere end det."

Denne lille citatmosaik illustrerer, at "Racefællesskabs-palitikken"

i modsætning til 1930'ernes "To-pyramide
politik" overvejende befandt

sig på det ideologiske plan og ikke på nogen afgørende punkter brød

med raceadskillelsespalitikken. Dette afspejlede agrarborgerskabets

fortsatte styrke. Blandt andet gennemtvang agrarborgerskabet og til

en vis grad osse mineborgerskatet via lave lønninger, at det flertal

af de afrikanske arbejdere, der var beskæftiget ved minerne og i det

europeiske landbrug, i hovedsagen forblev migrantarbejdere.

(51) Arrighi, Political Economy, side 359.

(52) Loney, op.cit., side 115. Godfrey Huggins blev siddende som rege-
ringsleder, indtil han blev den Centralafrikanske Føderations

første premierminister (dvs. 1933-1953). Hans efterfølgere var

Garfield Todd (1953-1958) og Edgar Whitehead (1958-1962).

(53) colin Leys, op.cit., side 272.

(54) M1ambo, op.cit., side 117 og 134.

(55) colin Leys, op.cit., side 273.

- 37 -



3.2. DET NATIONALE KONTRA DET INTERNATIONALEBORGERSKAB

Parallelt med udviklingen i andre afrikanske kolonier begyndte det

internationale borgerskab i Zimbabwe i 1950'erne at gennemføre en

rakke reformer, der tog sigte på at frenme udviklingen af et afri-
kansk borgerskab. På denne måde ville det internationale borgerskab

sikre, at der efter den afkolonisering, sm blev mere og mere påtræn-

gende for de gamle kolonimoderlande ( det vil sige især Storbrita-
nien og Frankrig) på grund af nationalistbevagelsernes frennarch i ko-
lonierne, kunne etableres et nykolonialt styre, der fortsat ville garan-

tere en kapitalistisk udvikling.

I ZimbabWe var disse reformforsøg, der blev sanmenfattet i p riodens
herskende ideologi, "Pacefællesskabs-politikken", i første omgang en

reaktion på de afrikanske arbejderes strejker i 1945 og 1948, og det

var denne begrundelse, der i starten fik det samlede bargerskab til at
slutte op ækring reformforsøgene. Sagt i korthed gik de ud på at inte-
grere en række afrikanere i borgerskabet, således at disse afrikanere
kunne fungere som en stgkipude over for eller garanti imod de afrikanske
masser, dvs. arbejderne og bønderne57) sWet dv e h-
kanere i udsigt, at de efter et stykke tid ville kunne opnå de sanme

privilegier som europmerne, fx. stemmeret, bedre levevilkår osv.

I byerne gik bsstræbelserne ud på at indlemme de afrikanske intellek-
tuelle i en række multiracials foreninger, hvor europrere og afrikanere
kunne ngdes og diskutere (racefællesskabet!). Generelt var formålet en

borgerlig-ideologisk "afretning" af de afrikanske intellektuelle - alt-
så en indgxining af bargerlige værdinormer scm fx. understregningen af
"det frie initiativ" (dvs. kapitalismen), centreringen omkring indivi-
dets p3sition og de personlige præstationers betydning i stedet for
fallesskabet, opfattelsen af det repræsentativeparlamentariske system
som den eneste sande form for demokrati (dvs. afstandtagen fra og paci-
ficering af de brede masser) og troen på forhandlingsløsningersevige

ufejlbarlighed. Konkret havde de multiraciale foreninger til fonnål at
kanalisere de intellektuelle afrikanere ind i det regerende 'United

Federal Party' og bort fra den fremspirende nationalistbevagelse.

Selvcm disse foreninger døde hen i slutningen af 1950'erne, sideløbende

(56) Arrighi, Political Economy, side 365.

(57) Gray, op.cit., side 314. Se endvidere senere i kapitel III sfsnit 2.

(58) Nathan M. Shamuyarira, Crisis in Rhodesia, Andre Deutsch, London
1965, side 18-22.
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med at det sidste konkrete formål mislykkedes, satte den borgerligt ide-

ologiske indoktrinering sig dybe spor i den afrikanske nationalistbe-

vagelses udvikling og strategi, efter at de intellektuelle fra 1960 blev

dominerende i nationalistbevagelsen. Den efterlod en overbevisning

blandt store dele af de afrikanske intellektuelle om, at det interna-

tionale borgerskab og dets repræsentanter (specielt den britiske rege-

ring) dybest set var på
"afrikanernes

side" i kampen m afrikansk fler-

talsstyre og derfor kunne presses til indrønmelser ved hjælp af frede-

lige, parlamentariske midler. Denne overbevisning blandt dele af de

ledende afrikanere førte til en langvarig splittelse i den afrikanske

nationalistbevagelse på spørgsmålet ? den rette strategi for afrika-

nernes kamp: forhandlinger og internationalt pres eller væbnet kamp.

Blandt afrikanerne på landet forsøgte staten med Native iand husbandry

Acó of 19!;l at indføre kapitalistisk landbrug, således at de afrikanske

bønder ville spaltes i et afrikansk agrarborgerskab og en stor nwngde

proletariserede afrikanere, hvoraf et mindretal ville kunne beskæftiges

hos det nye agrarborgerskab, og resten måtte søge arbejde hos europr-

erne. Denne landbrugslov var en fuldmagtslov til.regeringen, og forsø-

gene på at gennemføre loven frem til den endelige opgivelse i 1962 blev

dels den direkte årsag til nationalistbevagelsens oprettelse og

var dels medvirkende til at tilspidse modsætningsforholdet mellem

det nationale og det internationale torgerskab.

Efterhånden som nationalistbevagelsen voksede og afkoloniseringen

skred frem i andre afrikanske lande blev det klart for det natio-

nale borgerskab i Zimbabwe, at det internationale borgerskabs bestræ-

belser for at få etableret et afrikansk borgerskab havde afkolonise-

ring som langsigtet perspektiv osse i Zimbabwe. Enhver form for afri-

kansk flertalsstyre vil være en direkte trussel imod det europæiske

agrarborgerskab, der i Zimbabwe er sammenfaldende med det nationale

borgerskab, da et afrikansk styre næsten uanset dets karakter vil

være tvunget til at gennemføre en jordreform, der mere eller mindre

vil være et direkte angreb på det europeiske agrarborgerskabs grundlag:

den nuværerde neget skave jordfordeling, den billige og disciplinerede

arbe-jdskraft samt den undertrykte konkurrence fra det afrikanske land-

brug. Fra slutningen af 1950'erne begyndte det nationale torgerskab

(59) Se kapitel III afsnit 3 om den afrikanske nationalistbevægelses
udvikling i begyndelsen af 1960'erne.

(60) Se kapitel III ansnit 2 om nationalistbevægelsens start.

(61) Arrighi, Political Economy, side 353 og 362-363; Gray, op.cit.,
side 296-297; Loney, op.cit., side 58-60 og 100-101 samt

Shamuyarira, op.cit., side 90-98.
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derfor direkte at nodarbejde det regerende UFP og dets reformbestræbel-

ser. Kort før valget i 1962 lykkedes det det nationale b3rgerskab at

samle den stenmetalstressigtbetydningsfuldeeuropæiske del af det stats-

lige buereakrati 2) (der klassemæssigtovervejende må siges at udgøre

en del af det nationalebargerskab) og det europæiske arbejderaristo-

krati bag sig i den Rhodesiske Front ('Phodesian Front', forkortet RF)

og vinde valget.

Ved den ensidige uafhængighedserklæring (UDI) den 11.november 1965 af-

brød RF-styret de forIælle forbindelser til Storbritanien, ophævede egen-

bandigt Zimbabwes kolonistatus og erklærede landet selvstændigt under RFs

ledelse. Herved kappede det nationale borgerskab forbindelserne til en af

det internationale borgerskabs vigtigste agenter, den britiske stat, idet

Storbritanien ikke anerkendte uafhangigheden. Uafhængighedserklæringen

var således blot en logisk fortsættelse af nodstanden nod det internatio-

nale borgerskab, og det nationale borgerskab har lige siden siddet med

regeringsmagten i Zimbabwe, repræsenteret ved RF.

Det er vigtigt at holde sig for øje, at konflikten mellem det nationale

og det internationale lorgerskab lige fra starten i slutningen af 1950-

'erne og frem til i dag, hvor nodsætningen er genopblusset, har drejet

sig cm strategien over for den afrikanske nationalistbevagelse. Det in-

ternationale borgerskab har arbejdet efter en form for inddamnings- og

del-og hersk-strategi, der tager sigte på at sørge for, at i hvert fald

en del af nationalistlederne får fælles interesser med det internatio-

nale borgerskab i opretholdelsen af kapitalismen i Zimbabwe. Det

nationale borgerskab har derined helt frem til 1976 fulgt en hård-

handet undertrykkelsesstrategi. Dette gik godt i lang tid, men efter
ZANUs guerillakrig har vundet fodfãste blandt de afrikanske bønder,

har styrkeforholdet bestandig ændret sig til ugunst for det nationale

borgerskab. Det har derfor siden 1976 varet tvunget til at supplere

undertrykkelsen med en forhalingstaktik for at udskyde en ændring af

de eksisterende tilstande.

De to torgerskabsfraktioners forskellige strategi udgør den væsentlig-

ste baggrund for den afrikanskenationalistbevagelses splittelse. Det

vil vi vende mere udførligt tilbage til i kapital III, hvor det også

vil frengå, at det nationale torgerskabs totale undertrykkelsesstrategi

(62) Andelen af hvide ansat i statsbureaukratiet udgør i dag omkring
35% af det samlede antal beskæftigede hvide i Zimbabwe. Centre of
African Studies, op.cit., side 40.

(63) James Barber, Rhodesia: The Road to Rebellion, Oxford University
Press, London 1967, side 43-169.
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har haft betydelige konsekvenser for befrielseskampen.

4 DEN CENTRALAFRIKANSKE F0DERATION

Fra septemter 1953 frem til den 31.december 1963 indgik Zimbabwe i den

Centralafrikanske Føderation scm delstat sanmen med Zambia og Malawi -
eller Sydrhodesia, Nordrhodesia og Nyasaland, scm de hed dengang.

Generelt set var Føderationen en stor økoncmisk gevinst for det samlede

borgerskab i ZimbaNe, men det var specielt industritorgerskabet, der

tjente på Føderationen. Dets produktion var resten udelukkende baseret

på afsætning i Zimbabwe, Zambia og Malawi, og med Føderationen fik indu-

strien, der nærmest ingen konkurrenter havde i Zambia og Malawi, sikret

og ikke mindst beskyttet det samlede marked for sine produkter. Den ud-

viklede industrikapital i ZimbaNe forhindrede i Føderationsårene effek-

tivt udviklingen af en lokal industri i Zambia og Malawi.

Forenklet sagt forvandlede Føderationen Zambia og Malawi til baglande,

der forsynede borgerskabet i Zimbabwe med kobberindtagter, billig arbejds-

kraft og åbne markeder. Hermed blev den økonomiske udvikling i Zimbabwe

understøttet og accellereret, lige scm det hvide overherredønne blev

stabiliseret.

Det var derfor ikke i første række borgerskabet i ZimbaNe, der stod bag

Føderationens sanmenbrud. Årsagen hertil lå i afkoloniseringen og de

afrikanske selvstændighedsbestræbelser. Efter at det i juli 1960 var

blevet klart, at Malawi ville trække sig ud af Føderationen, når det scm

lovet blev selvstændigt, ophørte F9derationen i realiteten med at fungere,

og de tre enkeltstater koncentrerede sig derefter cm deres egen udvikling.

Føderations-sammenbruddet var en vigtig faktor bag det nationale borger-

skabs magtovertagelse i Zimbabwe ved RF i 1962 cg den derefter målrettede

kurs mod uafhængighedserklæringen, der blev en realitet i 1965.

(64) Gray, op.cit., side 200-202 samt Loney, op.cit., side 68 og 82-90.

(65) James Barber, op.cit., side 18-42 samt Loney. op.cit., side 126-129.
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5. DET INTERNATIONALEBORGERSKABS SVAR PÅ UDI

Rhodesian Fronts (RF) valgsejr i december 1962 markerede, at det uafkla-
rede orgør mellem industri- og agrarborgerskabet, der med varierende styr-
ke havde løbet siden 1940'ernes slutning, blev afgjort med agrarborger-
skabets sejr. Det var agrarborgerskabets nacion2Ze karakter, der i sidste
ende samlede modstanden nod de afkoloniserings-perscektiver, der lå i det

internationaleborgerskabs "Racefællesskabs-politik", ikke mindst på bag-

grund af den fremvoksende afrikanske nationalistbeva-gelse, der i første
række truede agrarborgerskabet.

Som nævnt var den ensidige uafhængighedserklaring den 11. november 1965 en

logisk fortsættelse af det nationale torgersliabs kamo ned det internatio-
nale borgerskab og den afrikanske nationalisme. Men der var en afgørende

forskel nå disse to modstandere, hvilket hurtigt blev afsløret. RF-rege-

ringen startede med en kraftig stramning af undertrykkelsen af de afrikan-
ske masser, hvilket tog sigte oå -at inddanne og nedkampe nationalistbevæ--

gelsen. Dette lykkedes i første omgang, bl.a. hjulpet af nationalistbevæ-

gelsens organisatoriske splittelse fra og med juli-august 1963.66)

det internationaleborgerskab så, at det nationale borgerskab var i stand

til at undertrykke de afrikanske masser, accepterede det internationale
torgerskab RF-styret. Rent faktisk optrapnede det sit engagement i Zimbab-

we og styrkede dermed RF-styrets fortsatte eksistens.

Dette er et lærerigt eksemrel på, at nodsætninger inden for torgerskabet

er af ikke-antagonistisk karakter, og at den altafgørende fællesinteresse

for det samlede borgerskab ligger i at sikre udbytningen af arbejderUas-
sen, selvom forudsætningen herfor er selv den mest grave form for under-

trykkelse. For borgerskabets eksisterer der ingen noral, allerhøjst for-
skellige opfattelser af den mest nassende strategi for fortsættelsen af
udbytningen af arbejderklassen. Påkalder enkelte torgerskabsrepræsentan-

ter sig alligevel moralske anfagtelser, sker det kun som led i en afvi-
gende borgerligstrategi-oofattelse. Selvom det med andre ord i første
række var det nationale borgerskab, der strammede undertrykkelsen i Zim-

babwe, ville dette ikke kunne være sket endsige fortsat, hvis ikke det

internationale borgerskab havde støttet det. Dette er værd at holde sig
for øje, når man i dag hører en Henry Kissinger, en Jinmy Carter, en

drew Young, en David Osen m.fl. tage afstand fra RF-styret. At sådanne

forhold ikke er af ny dato illustreres af, at Karl Marx allerede i 1853

på baggrund af englændernes kolonisering af Indien kunne skrive: "Den

borgerlige civilisations dybe hykleri og iroende barberi ligger utilslø-

(66) Se kapitel III afsnit 3.3.
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ret for vores øjne, når vi vender os fra dens hjemsted, hvor den antager

respektable former, til kolonierne, hvor den er blottet."

Det internationale torgerskab begyndte først for alvor at skride ind over

for RFstyrets fortsatte magtudøvelse i Zimbabwe i 1976, efter at PAIGC,

FRELLMO, og MPIA havde besejret den rortugisiske kolonialisme, og efter
at ZANU havde intensiveret befrielseskamoen og havde vist sig at have stor

opbakning blandt de afrikanske bønder. Først da det internationale bor-

gerskab følte sine egne interesser i Zimbalue truet af en radikalisering

af den afrikanske befrielseskamp, begyndte det at blande sig i den 0011-

tiske magtudøvelses form - ikke et sekund før

5,1, SANKTIONERNE OGÅRSAGERNETIL DERES MANGELFULDE EFFEKT

RF-styrets ensidige uafhængighedserklæring den 11. november 1965 var

ikke en hurtigt gennemført, impulsiv handling, men et velovervejet og

velplanlagt skridt. Lige siden 1958 er det blevet offentligt diskute-

ret blandt hvide i Zimbabwe.68)

UDI kom heller ikke som lyn fra en klar himmel for omverdenen. Faktisk

var RF-styret - på grundlag af den britiske regerings erklæringer -
på forhånd klar over Storbritaniens modforholdsregler og var således i
stand til på forhånd at tage skridt til at gardere sig inod dem. Først

og frenmest var RF-styret klar over, at Storbritanien ikke ville benyt-

te fysisk nagt (dvs. militær indgriben) - et middel, som Storbrita-

nien i øvrigt allerede i 1963 havde været med til at spille sig af hæn-

de med ved selv at sørge for, at Zimbabwe ved den Centralafrikanske

Fc klerations ophør blev tildelt Føderationens samlede væbnede styrker,

hvorefter RF-styret var i besiddelse af en af Afrikas største og stær-

keste krigsnaskiner. Storbritanien nedlagde direkte veto i FNs Sikker-

hedsråd ined en resolution, der opfordrede Storbritanien til ikke at

over&a e dette militær til Zimbabwe (dette var endda Storbritaniens

første veto efter Suezkrisen i 19561).

RF-styret vidste, at Storbritanien i stedet for ville gribe til et

(67) Karl Marx, New York Daily Tribune, 8.august 1853, Karl Marx &
Friedrich Engels, Verdensmarkedet- Avisartikler, breve m.v. 1847-

1895, Modtryk, Århus 1977, bind 1, side 217.

(68) Loney, op,cit., side 127.

(69) ibid., side 134-135 og 138-146.

(70) ibid., side 128-129 samt James Barber, op.cit., side 185.
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sanktionsprogram og havde allerede før UDI fået Sydafrikas tilsagn om,

at det ville hjælpe med til at nodvirke sådanne sanktioner. Inde i
Zimbabwe gik forholdsreglerne så langt som til at trykke rationerings-
kupner forud for UDI! Sanktionerne fik kun en begranset umiddel-
bar virkning i Zimbabae, og allerede her ser vi altså en af de vigtig-
ste årsager til det:
Sydafrikas aktive funktion som mellemland for varer og kapital til og fra
Zimbabwe. Samme rolle spillede Portugal via Mozambique frem til kuppet i
Ibrtugal i aoril 1974.

Et anden meget vigtig årsag til sanktionernes manglende effekt var, at de

vestlige stormagter tillod, at Sydafrika og Portugal ustraffet fungerede
som gennemgangslande for Zimbabwes handel. Dette skete til trods for, at
afrikanernes krav meget hurtigt blev formuleret som "sanktioner ined sank-
tions-bryderne". Her har Storbritanien som den formelle kolonimagt stå-
et meget Centralt, og Storbritaniens plitik over for Zimbabwe har pri-
nyert været dikteret af ønsket om ikke at konme i konfrontation med Syd-

afrika, hvilket skal ses i lyset af britisk kapitals meget store inve-
steringer i Sydafrika og den store handel mellem Storbritanien og Syd-

afrika.

Det må i denne sammenhmg osse nævnes, at Schweiz og Vesttyskland fortsat-
te samhandelen med Zimbabwe med den begrundelse, at de ikke var bundet af
FN-vedtagelser, når de ikke selv var medlem af FN. Dette er Vesttyskland
dog siden blevet, hvorefter handelen har været aftagende. Desuden har

nogle lande, sDecielt Frankrig, Italien, Japan og Galun, i smug fortsat
med at handle direkte med Zimbabáe, hvortil konmer de lande, der har hand-

let i god tro uden at vide det, idet imEort fra Zimbabwe i vid udstrækning
er blevet "maskeret" som imprt fra et af grænselandene, og eksport til
Zimbabwe officielt er fremstået som eksport til fx. Sydafrika eller lezam-
bique.

(71) Loney, op.cit., side 135 samt Sydafrika-Kontakt april
1975, side 11.

(72) Loney, op.cit., side 130 og 149-155 samt udtalelser fra ZANU-repræ-
sentanter i United Nations, The Struggle Against Colonialism in
Southern Africa: Statements made before the UN in 1973 by represen-
tatives of national liberation movements, UN, New York 1974, side
22-24.

(73) Zdenek Cervenka (red.), Vit makt i Zimbabwe, Nordiska Afrikain-
stitutet, Uppsala 1974, side 25-27 samt Ahmed M. Khalifa, The Adverse
Consequences for the Enjoyment of Human Rights of Political, Military,
Economic and other Forms of Assistance Given to the Colonial and
Racist Regimes in Southern Africa, UN-ECOSoC, Commission on Human
Rights (E/CN. 4/Sub. 2/383 - fremover blot betegnet som FN-rapport),
juli 1977, side 47-52.
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De (lovede) sanktioner, som Storbritanien tog initiativ til i FNs Sik-

kerhedsråd, var følgende:

- Resolution S/216 af 12. november 1965, som opfordrer alle stater

til ikke at anerkende det ulovlige styre (dette er det eneste, der

er blevet holdt 100%) og til ikke at yde det støtte.

- Resolution S/217 af 20. november 1965, som opfordrer alle stater

til ikke at forsyne Zimbabwe med våben eller olie.

Efter nogle forhandlingsforsøg mellem Smith-styret og Storbritanien

fulgte så:

gatoriske sanktioner, og

- Resolution S/253 af 29. maj 1968, som påbød omfattende, obligato-
74)

riske sanktioner nod Zimbabwe.

Her illustreres en tredje årsag til sanktionernes ringe effekt: Den kun

langsonne og gradvise gennemførelse af sanktionerne, så det til dels har

været muligt for den rhcdesiske økonomi at tilpasse sig de ændrede be-

tingelser. Der gik mere end 2½ år fra UDI, førend de crnfattende, obliga-

toriske sanktioner blev gennemført.

Den fjerde og sidste faktor bag sanktionernes ringe effekt ligger i, at

det har været vanskeligt for Zambia, Iblawi og Botswana at løsrive sig

fra de tætte økonomiske forbindelser, som disse lande før UDI havde fået

opbygget med ZimbabWe, delvist forårsaget af den Centralafrikanske Føde-

ration. Zambia og Botswana har med vekslende styrke bestræbt sig for at

bryde disse økonomiske forbindelser, mens Bhlawi stadig handler med

Zimbabwe, omend landet har skåret lidt ned på den videreeksport af zim-

babweanske varer, som det har været berygtet for.

Sydafrikas aktive sanktionsbrydningsplitik har medført, at kapital med

sydafrikansk udgangspunkt siden UDI har fået en afgørende indflydelse på

den Zimbabweanske økonomi, både via investeringer og transithandel. Kon-

kret er det imidlertid ofte vanskeligt at afgøre, cm der er tale om egent-

lig sydafrikansk kapital, eller om det er
"forklalt" britisk, amerikansk

eller anden vestlig kapital. De selskaber, der har cmgået sanktionerne,

har ikke gjort dette i "solidaritet" med de hvide race- og klassefæller i
Zimbabwe, men fordi de har kunnet tjene ænge på det, og fordi det zimbab-

(74) Francis Nehwati, Economic Sanctions against Rhodesia, Olav Stokke

& Carl Widstrand (ed.), Southern Africa: The UN-oAU Conference

Oslo 9-14 April 1973, Scandinavian Institute of African Studies,

Uppsala 1973, Vol. 2, side 151-152.

(75) Ahmed Khalifa, FN-rapport, side 47 samt Cervenka (red.), op.cit.,

side 22.

(76) Ahmed Khalifa, FN-rapport, side 47.
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weanske marked indtil videre er forblevet et profitabelt marked. I næ-

sten alle tilfælde er sanktionsbrud forblevet upåtalt, selv når de er ble-
vet offentligt kendt. Danmark er et af de meget få lande, der kan OPVise
dome over forretningsmmd og selskaber for handel med Zimbabwe. Do til
75 var 20 mindre danske virksomheder blevet dømt og har måttet aflevere 4,5

mill kr. i bøder. Før vi dog begynder at falde i svime over egen national
fortræffelighed, vil vi ile med at oplyse, at OK uantastet har opretholdt
en filial i Salisbury, der ihvertfald op til 1972 ifølge ØKs egne oplys-
ninger var beskæftiget med imrort/eksport af biler, træ og tømer. Des-

uden har flere af ØK's datterselskaber i Sydafrika åbenlyst og ustraffet
fortsat med at eksportere til Zimbabwe.

S.2. To EKSEMPLERPÅCMGÅELSEAF SANKTIONER

Der kan nævnes utallige eksempler på omgåelse af sanktionerne. Vi vil her
kort omtale to. Det første fordi det havde stor politiskbetydning,det an-
det dels som almindeligt eksempel på, hvordan omgåelser bl.a. er foregået,
dels fordi det omhandler den strategisk altafgørende vare: olie.
USA var det første land ud over Sydafrika og Portugal, der direkte og of-
ficielt brød FN-sanktionerne over for Zimbabwe. Det skete i november 1971,
da USA tillod imcort af krom fra Zimbatwe. Officielt blev det begrundet
med denne imparts militærstrategiske betydning for USA, da alternativ/sup-
plerende import kom og stadig kctnmer fra Sovjet. Reelt skyldtes det
pres fra tre amerikanske multinationale selskaber, Union Carbide, Foote
Mineral, og Allegheny Ludlum Industries,der havde intresser i klem-
me i Zimbabàe. Dette sanktionsbrud havde en ikke uvæsentlic4 moralsk-
ideologisk betydning for den brede modstand imod det "ulovlige" Smith-

styre, da det var FN's førende land, der helt åbenlyst overtrådte en
FN-vedtagelse. I marts 1977 fik den nye Carter-administrationophævet
denne såkaldte Byrd-Amendment som led i den mere aktivistiske Afrika-
politik - og på et tidspunkt, hvor ny teknologi havde gjort den ameri-

(77) ibid., side 47-48 samt Sprack, op.cit., side 43-56.
(78) Kirkernes Raceprogram, Danmarks aktier i apartheid & Co., Århus

1974, side 44; Leif Vestergaard (Kirkernes Raceprogram) i Politikens
kronik den 7.marts 1975 samt Francis Nehwati, op.cit., side 157 og
160-161.

(79) Anthony Lake, The "Tar Baby" option: American Policy Toward Southern
Rhodesia, Columbia University Press, New York 1976, specielt side123-239; US National Security Council, The Kissinger Study on
Southern Africa, ·Spokesman Books, Nottingham 1975, side 14-15,
66-70, 86 og 106-109 samt Ahmed Khalifa, FN-rapport, side 54.
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kanske stålindustri mindre afhængig af Zimbabwes krcm, der benyttes

til at forstarke metaller med

Med henblik på olieleverancer til ZimbaNe havde det britisk baserede

multinationale selskab Lonrho kort før UDI åbnet en olieledning fra

Beira i Mozambique ind til grænsebyen Umtali i ZimbaWe. D nne rørled-

ning skulle sikre en let tilførsel af den livsvigtige olie til det

landsomkransede Zimbabwe. Umiddelbart efter UDI blev Ionrho tvunget til

at lukke denne alieledning, og UK posterede et meget omtalt krigsskib

ud for havnen i Beira for at stoppe eventuelle tankere med olie til

Zimbabwe. Denne tilførselvej blev således helt lukket, men alligevel

fortsatte Zimbabe med at have olie nok - dets forbrug var i 1974 en-

dog steget med 38% i forhold til 1965, og det skønnes, at ca. 15.000

tønder olie (knap 2,4 mill. 1 eller ca. 2.o55 t) tilflyder Zimbabwe

- hver dag. Hvordan kunne det ske? Dette var længe cmgardet af mystik,

indtil en stor del af sløret blev løftet i sommeren 1976.

Allerede før UDI havde Smith-styret fået en aftale med det amerikan-

ske Mobil Oil om faste leverancer af olie til Zimbabwe. Kort efter UDI

indledtes de foranstaltninger, som udtrykkelig havde til formål at umu-

liggøre dokumentation af den Zimbabweanske olies oprindelse. Selve

den fysiske transport af olien var ret simpel: den foregik på umærkede

tankbiler og jernbanevogne, enten direkte fra raffinaderierne i Dur-

ban op gennem Sydafrika og via Messina/Beitbridge ind i Zimbabwe eller

med skib til Iourenco Marques - det nuværende Maputo - i Mozambique

og så derfra videre til Zimbabwe

Problemet var at forhindre eksistensen af papirer (fakturaer, kvit-

reringer o.l.), der direkte forbandt Ibbil Oil of South Africa (MOSA)

med M-abil Oil of Southern Rhcxlesia (MOSR) eller andre selskaber i Zim-

babwe, således at MOSA både kunne afvise at handle direkte med ZimbaNe

og afvise enhver entention om via mellemma at handle med ZimbaNe.

Hvis dette kunne påvises, ville Mobil Oil nemlig formelt kunne straf-

fes i USA for sanktionsbrud. MOSA ville altid kunne afvise at have

(80) Århus Stiftstidende, 23.februar 1977 og Information, 16.marts 1977.

(81) S. Cronjé m.fl., Lonrho: Portrait of a Multinational, Penguin, Har-

mondsworth 1976, side 19-25 og 149-151.

(82) Disse og de følgende oplysninger om den såkaldte "olie-sammensvær-

gelse" stammer fra tidsskrifterne Africa, September 1976, side
35-36 og African Development, october 1976, side 976-979 samt

Ahmed Khalifa, FN-rapport, side 51-52 (oprindelig afsløret af
okhela, en gruppe hvide eksil-sydafrikanere, der støtter ANC/SA,

og offentliggjort i The oil Conspiracy, Center for Social Action
of the United Church of Christ, New York 1976).
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nogen kontrol med deres sydafrikanske køberes brug af olien, så slø-
ringen bestod i at opstille en såkaldt "papirkade" bestående af selska-
ber, eksisterende såvel som fiktive, hvor alle oliehandelspapirerne
skulle igennem og "vaskes rene" undervejs. Fra og med 1968 så kaden

således ud:
MoSA

SASOL (Sydafrika-statsejet selskab)

Freight Services Ltd.: Mireral
(kontrolleret af det Exploration
Sydafrika-statsejede Rand Oil- - ' - - - -W.T.Development
Safmarine samt Anglo-
American Corporation) ,...

Genta Ltd. (Zimbabwe-statsejet
selskab)

MOSR Caltex BP Shell Total
(Datterselskaber i Zimbabwe, som moderselskaberne
hævder er uafhængige, selvstændige selskaber)

De tre midterste selskaber var rene capirselskaber oprettet af Freight
Services saecielt med henblik på sløringen af oliehandelen. Som det er

antydet, var én af finesserne, at man kunne variere forretningsvejen
fra gang til gang. Det blev yderligere raffineret ved, at betalingen

kunne løbe en anden vej tilbage end den formelle leverance. For ihvert-
fald MOSR har denne handel varet yderst profitabel; opgørelser viser,
at deres indtjening i forhold til investeringen efter skat i perioden

er steget fra 9,8% til 18,3%.

Efter afsløringen beordrede Nbbil Oil's ledelse en undersøgelse ivark-
sat. Den blev imidlertid kort efter indstillet igen, da MOSA kunne mel-
de tilbage til hovedkvarteret i USA, at olie-distributionen var omfat-

tet af den sydafrikanske 'Official Secrets Act', og at detaljer derfor

ikke måtte offentliggøres! Man føler sig uvagerligt fristet til at min-
des H.C. Andersen: Og det er ganske vist!
Lignende historier kan fortælles cm jern, tobak, turisme og andre for-
mer for handel, hvormed vestlige selskaber har hjulpet Smith-styret

83)til at overleve.

(B3) Se fx Ahmed Khalifa, FN-rapport, side 52-57.
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5.3. FORHANDLINGSBETRÆBELSERNE

Da det i de første mange år efter UDI viste sig, at afrikanerne ikke

var i stand til afgørende at true Smith-styret, tilpassede det inter-

nationale borgerskab sig dette styres eksistens. Det internationale

borgerskab har ikke blot benyttet de multinationale selskaber i be-

stræbelserne for at sikre sine interesser i forbindelse med Zimbatwe.

Osse andre organer har spillet en vigtig rolle for det internationale

borgerskab - specielt den britiske stat i rollen som den formelle

kolonimagt. Det internationale torgerskabs tilpasningsstrategi viste

sig her tydeligt i den britiske regerings gentagne forhandlingsforsøg

med Smith-styret. Disse forhandlinger afslørede, at formålet ikke var

at konme Smith-styret til livs, men derinod at føre det tilbage til

legalitet, således at det eksterne pres, som f.eks. sanktionerne, kun-

ne lettes.84)

I december 1966 mødtes Smith og Harold Wilson ombord på krigsskibet

Tiger for at forhandle om en ny forfatning for Zimbabwe..Wilsons for-

slag gav de hvide en lang overgangsperiode og omfattende garantier i
et frit Zimbabwe, men Smith forkastede forslaget son uacceptabelt. I
oktober 1968 mgkites Smith og Wilson igen, denne gang ombord på krigs-

skibet Fearless. Også denne gang forkastede Smith de britiske forslag,

selvom de var endnu mere favorable for de hvide og tidligst ville have

medført afrikansk flertalsstyre i 1999. Først med en konservativ rege-

ring kunne Smith nå til enighed med Storbritanien; forslaget ville

allcrtidligst føre til afrikansk flertalsstyre i 20351 Imidlertid hav-

de den britiske regering allerede før UDI scm betingelse for en løs-

ning kravet, at den skulle være acceptabel for "hele folket". Det

blev dog ikke fra aftaleparternes side regnet som noget problem, og Smith

var endog så overnodig at udtale, at han havde de lykkeligste afrika-

nere i verden!

Det blev den britiske Pearce-kcnmissions opgave at rejse rundt i
Zimbatwe og undersøge befolkningens stilling til overenskomstfor-

slaget, og med verdens søgelys rettet inod Zimbabwe var det ikke mu-

(84) Sydafrika Kontakt april 1975, side 12.

(85) Loney, op.cit., side 166-168 og 170-182. Se i øvrigt gennemgangen

af forhandlingsforslagene i United Nations, A Principle in Torment:

I - The United Nations and Southern Rhodesia, UN office of Public

Information, New York 1969, side 50-52.

(86) Anthony R. Wilkinson, From Rhodesia to Zimbabwe, Davidson, Slovo &

Wilkinson, Southern Africa: The New Politics of Revolution, Penguin,

Harmondsworth 1976, side 298.
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ligt for Smith-styret at forhindre, at afrikanerne organiserede sig i
African National Council (of Zimbabwe) (ANC/Z). ANC/Z blev dannet af
en række kendte, tidligere internerede medlem1er fra ZANU og ZAPU. For

at få en acceptabel og politisk "ren" person i spidsen fik de overtalt
biskop Abel Muzorewa til at indtrarle som ncminel leder af ANC/Z. Her-

ved kunne ANC/Z osse drage fordel af den prestige, som hans stilling
forleneie ham med.

Det lykkedes ANC/Z at nobilisere den afrikanske befolkning til et
dundrende 'nej' til aftaleforslaget, som derefter faldt Irrt. Blandt

afrikanerne var 7% for forslaget, 90% imod og 3% svarede 'ved ikke'

.eller afslog at tilkendegive deres mening. Baggrunden for det afri-
kanske 'nej' var i høj grad den accellererende forringelse af afrika-
nernes levevilkår - specielt på landet - efter RF-styrets magtoverta-

gelse i 1962.

Efter guerillakrigens start i december 1972 og det dermed voksende

indre pres på Smith-styret var dette ikke langere i stand til at stil-
le krav om indrøm1elser fra nogen side. Tværtimod blev en ny indgri-
ben fra det internationaleborgerskabs side fremtvunget, da ikke alene

Smith-styret, men osse det internationaleborgerskabs interesser i
Zimbalue blev truet af guerillakrigen.90)

6. UDVIKLINGEN I ZIMBABWE EFTER 1965

I selve Zimbalve har det nationale borgerskab repræsenteret ved den

Rhodesiske Front (RF) siden 1962 siddet inde med den politiske magt.

RF-regeringen blev i første amgang ledet af Winston Field, men han

blev den 13. april 1964 erstattet af jan Smith, fordi Field var tø-

vende over for at igangsætte forberedelserne til den ensidige uaf-
hængighed (UID) . Ideologisk markerede RF-styret en tilbagevenden

(87) Maxey, The Fight, side 19-20; Davis B.C. M'Gabe, The Nationalist
Movement in Dzimbabwe, George M. Daniels (ed.), Drums of War: The

Continuing Crisis in Rhodesia, New York 1974, side 56 samt Kenneth
Good, Settler Colonialism in Rhodesia, African Affairs, Vol. 73

No. 290, 1974, side 26.

(88) Pearce-kommissionens rapport (Cmnd. 4964, London 1972), side
58-59 og 187-188.

(89) Centre of African Studies, op.cit., side 19.

(90) se kapitel III afsnit 5.

(91) James Barber, op.cit., side 192-193.
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til den utilslørede raceadskillelses- og undertrykkelsesrolitik og

byggede i så henseende blot videre på
"traditionen" for europæisk

styre i Zimbabwe, specielt da den mellemliggende "Racefællesskabs-

p litik" ikke i virkeligheden havde brudt med den racistiske praksis.

Basis for RF-styrets politik var det nationale borgerskabs interesser,

der drejede sig om for enhver pris at opretholde europæisk overherre-

d¢nme - eller opretholdelsen af "civilisationen",
sæ de selv ynder

at udtrykke det.

Osse inde i Zimbalue tilpassede det internationale borgerskab sig

til det nationale borgerskabs politiske magt, da det viste sig, at

afrikanerne ikke i de første år var i stand til at true denne magt.

Helt konkret har dette fx givet sig udtryk i, at RF ved samtlige valg

siden 1965 har erobret alle de pladser i parlamentet, der var reser-

veret for de hvide. Økonomisk har det fx givet sig udtryk i, at man

ikke har kunnet konstatere nogen særlige omgåelser af det forbud nod

udførsel af profitter, som RF-styret hurtigt nålagde udenlandske sel-

skaber i Zimbabae sæ svar på indefrysningen af rhodesiske aktiver i
Storbritanien. Disse profitter har dermed nødvendigvis måttet reinveste-

res i aktiviteter i Zimbabee og har således bidraget til den videre øko-
nmiske udvikling af Zimbalue til trods for sanktionerne (de er fortsat

gået til importsubstitution).

6.1. VIRKNINGEN AF SANKTIONERNE

I de første år efter UDI faldt det økonmiske aktivitetsniveau i Zim-

babwe en smule, men fra 1967/68 frem til 1975/76 har økonomien været

ekspanderende. De første års fald skyldtes ikke alene sanktionerne,

der i øvrigt netop blev omfattende fra 1968 (|), men nok så meget

naturlige årsager, stærk tørke og perioder med frost, som både ramte

landbnigsproduktionen og den del af industrien, der forarbejdede land-

brugsprodukter.

Sanktionerne har ført til en forandring af den zimbabweanske økonomi,

(92) Arrighi, Political Economy, side 366.

(93) Ahmed Khalifa, FN-rapport, side 58 samt Colin Stoneman, Foreign

Capital and the Prospects for Zimbabwe, World Development 1976,

Vol. 4 No. 1, side 49-55.

(94) Robert McKinnell, Sanctions and the Rhodesian Economy, Journal of
Modern African Studies, Vol. 7 No. 4, 1969, side 575.
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sådan at den er blevet mere differentieret. Dette skyldes for det før-

ste en konkurrenceafskærmet importsubstitution, son via statens aktive

medvirken både har sat sig igennem i landbruget og industrien. Desuden

har Zimbabwe p.gr.a. afskæringen fra de internationale pengmarkeder

varet henvist til fortrinvis at skaffe sig framed valuta v.hj.a. en

øget eksport, hvor specielt minesektoren har spillet en vigtig rolle
(både m.h.t.øget mineralantal og m.h.t. hele minesektorens andel af

den samlede eksporti, da det har vist sig lettere at få mineraler gen-

nem sanktionstnuren. På disse punkter har sanktionerne således haft en

positiv virkning på den zimbabweanske økonomi, således at den udvikling

vak fra en traditionel kolonialøkonani med hovedvagten på eksport af

en enkelt eller to råvarer og nærmest ingen industri, der blev indledt

allerede under den 2.verdenskrig, er blevet yderligere forstærket. Dog

har den økonomiske udvikling hele tiden været hamnet af den fordyrelse

af de zimbabweanskeeksportvarer og de varer san Zimbabwe importerer

fra udlandet, der skyldes diverse sanktionsomgåelses-manøvrer.

I de seneste år er imidlertid osse de mere langsigtede og negative virk-

ninger af sanktionerne begyndt at vise sig. Den kroniske mangel på

frenmed valuta forårsaget af isoleringen fra de internationale penge-

markeder har ført til, at eksportindtagterne prinvert er gået til beta-

ling af de umiddelbare importbehov san fx olie og våben, mens fornyel-

sen af produktionsmidlerne (den faste kapital) er blevet forsømt. I
dag ·er produktionsapparatet for store deles vedkamende ved at være

? nedslidt - det er bl.a. et påtrængende problem for jernbanernes mate-

riel - og kalder derfor på en løsning af "Rhodesia-problemet", der

kan føre til en ophavelse af sanktionerne Dette behov genspejles

i de imperialistiske landes forskellige "løsnings"-modeller, der alle
har indeholdt en passus om cmgående eller hurtig ophævelse af de økono-

miske sanktioner.

6.2, UDDANNELSESV£SENET I ZIMBABWE

Uddannelsesvæsenets indretning er et af RF-styre4.s vigtige midler til
(95) Cervenka (red.), op.cit., side 22-25; Ahmed Khalifa, FN-rapport,

side 58-61 samt Guy Arnold, Rhodesia: Increasing the Effectiveness
of Sanctions, Stokke & Widstrand (eds.), Southern Africa, Vol. 2,

side 163-164.

(96) Ahmed Khalifa, FN-rapport, side 58-61 samt Guy Arnold, op.cit.,
side 163-164.
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at sikre det nuværende systems fortsatte eksistens.

Uddannelsessysteæt i Zimbabwe er helt raceadskilt, lige fra de enkel-

te skoler op til den statslige undervisningsadministration. De eneste

undtagelser fra reglen er universitetet samt private skoler i europæ-

iske områder, hvor det i hver skoleklasse er tilladt af have op til 6%

afrikanske elever. Det siger sig selv, at det ikke er børn af ufag-

lærte arbejdere, der har mulighed for at udnytte dette "tilbud".

Uddannelsen for europæerne er helt overvejende et statsanliggende og

dermed også statsfinansieret; i 1967 gik 83% af de hvide børn i stats-

skoler. Undervisningen er her gratis og er tvungen til og med det 7.

skoleår. Hertil konmer der et veludbygget videregående uddannelsessy-

stem, der sikre, at alle eurooæere får en høj uddannelse; næsten 50%

får en akademisk universitetsuddannelse, mens resten er sikret en tek-

nisk-faglig uddannelse.

Det europæiske uddannelsessystem er med andre ord udformet, således at

de færdiguddannede kan glide ind og opretholde den eksisterende klasse-

struktur, hvor europærne udgør borgerskab og arbejderaristokrati. Det

afrikanske uddannelsessystem er tilsvarende omhyggeligt udformet, såle-

des at afrikanerne kun uddannes til et niveau, hvor de vil være i stand

til at udføre funktionerne som ufaglært og halvfaglært arbejdskraft.

Eller som det direkte udtrykkes i PF's uddannelsespolitik:"at indret-

te den afrikanske uddannelsesproduktion til de job-muligheder, som

euroomre er villige til at tilbyde afrikanere"p0)

Konkret giver dette sig udslag i, at uddannelse af afrikanere ikke

siden 1966 har været et statsanliggende, men har været henlagt til de

afrikanske lokalråd samt missionsskolerne. Staten giver visse tilskud

til det afrikanske uddannelsessysten, men disse stammer direkte fra en

afgift oå markedsførte afrikanske produkter. I øvrigt er der helt

tilfældigt lagt et loft for de samlede statstilskud på 2% af bruttona-

ti.onalproduktet. Alle øvrige udgifter må bæres af afrikanerne selv el-

lor skaffes via almisser. 'African Education Act of 1969' foreskriver

(97) International Commissior of Jurists, op.cit., side 19.

(98) Reginald Austin, Racism and Apartheid in Southern Africa: Rhodesia,
Unesco Press, Paris 1975, side 44.

(99) ibid., side 48,

(100) Citeret fra ibid., side 46.

(101) Internati.onal Commission of Jurists, op.cit., side 22.

(102) Austin, op.cit., side 44.
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direkte, at alle afrikanske elever skal betale skoleafgifter, og

det endda efter en glidende skala fra £ 2,85 pr. år i det første skole-
år op til £ 9 pr. år efter grundskolen.104) Hermed har det hvide styre
sikret sig, at der gennen hele grundskolens 7 år er et jævnt frafald

FIGUR 3: Antal indskrevne elever pr. uddannelsestrin i 1975,
fordelt på europæiske og afrikanske elever.

Uddan- Europæiske elever
nelses-
ar:
15. | 771|
14. 995|
13. 1.181
12. 1.962
11. d.P/6
10.

8.
7.
6. .

3. . 1

2. .
1.

Udd an-
nelses- Afrikanske elever
ar:
13. 373
12. 417
11. 4.663
10. 7.352
9. 12.126
8. 12.600
7. 68.652

4. 118.582

2. 1 5.204

Kilde: Monthly Digest of Statistics, Salisbury, January 1976 - her er tallene
taget fra International Commission of Jurists, op.cit., side 20.

(103) International Commission of Jurists, op.cit., side 20.

(104) Austin, op.cit., side 48.
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af elever, hvis forældre ikke kan betale de stigende skoleudgifter, og

et yderligere kraftigt dyk i antallet af elever efter grundskolen. Re-

sultatet kan ses i figur 3.

En samnenligning af de statslige skoleudgifter i 1975 viser følgende:

Afrikanere: Europære:
Samlede udgifter (i R$) 30.044.000 25.743.000

Udgifter pr. elev (i R$) 34,7 443,2

(ca. 365 kr.) (ca. 4.451 kr.)
Kilde: Monthly Digest of Statistica, Salisbury, Jan. 1976 - her citeret

fra International Commission of Jurists, cd.cit., side 20.

Kvalitetsnvessigt er der osse en meget stor forskel på den afrikanske

og den europæiske uddannelse. Gennengående er de afrikanske lærere

meget ringere ediannet end de europæiske, og forholdet mellem larere

og elever i grundskolen var for de europæiske skolers vedkonmende i
1972 1:29, mens det for de afrikanske skoler var 1:41. Ee tilsvarende

forhold for 'Secondary
Scool' (svarer til real- og gymnasieskole) var

henholdsvis 1:19 og 1:26. Som følge af den afrikanske uddannelses

dårlige kvalitet er folk, der har gået mindre end 5 år i skole, så

godt som analfabeter.106) I 7 stanmeområder i det centrale Zimbabwe .
havde 61,8% af alle mænd og 86,5% af alle kvinder i 1967 Sårs skole-

gang eller derunder.

M.h.t. indholdet i den afrikanske skoleuddannelse har en FN-raoort

fra 1970 sammenlignet det med den sydafrikanske Bantu-uddannelse:
"Læseplanerne

for skoler i landæråderne er udfardiget med en over-

vagt på det landbrugsmæssige og har til hensigt at forberede eleverne

til beskæftigelse i landæråderne. Skoler i byer har til hensigt at

forberede bytoerne til at blive gode tjenere for de hvide herrer." 108)

Skoleuddannelse er blevet til en direkte nødvendighed for afrikanerne.

For at kunne klare migrantarbejdet er de tvunget til at gå i skole.

På visse tidspunkter har der således direkte været krav om mindst 2

års skolegang for at kunne få lønarbejde, og jo flere års skolegang

jo becl¯e betalt lønarbejde. På den anden side er afrikanerne tvun-

(105) ibid., side 46 og 48.

(106) Weinrich, African Farmers, side 63.

(107) A.K.H. Weinrich, Chiefs and Councils in Rhodesia, Heinemann,
London 1971, side 42.

(108) Citeret fra Sprack, op.cit., side 28.

(109) Tidsskriftet TriContinental (Havanna) nr. 60, side 15 samt A.K.H.
Weinrich, Mucheke: Race, Stai-us and Politics in a Rhodesian Community,

Unesco Press, Paris 1976, side 54-58.
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get til at tage lønarbejde for at få råd til at betale skolepenge.

Denne cirkel er skabt gennen og uddyber den tvungne inddragelse af
de afrikanske bønder i den kapitalistiske cengeøkonani.

I forlængelse af den bevidste frasortering i grundskolen er det kun

neget få afrikanere forundt at kunne få en videregående uddannelse i
Zimbalme. Med vedtagelsen af 'ApprenticeshipAct of 1959' blev det

formelt muligt for afrikanerne at oprette en lærekontrakt og få en

faglig uddannelse. Alligevel er det i perioden 1962-69 kun lyk-
kedes for 114 afrikanere i alt at få oprettet larekontrakter iræd 3.428

europære (der foreligger ingen tal for fuldendte uddannelser) . Det

skyldes for det første, at oprettelsen af en lærekontrakt forudsætter

mindst lo års skoleuddannelse og et kort blik på figur 3 er nok til
at vise, at så er langt hovedparten af afrikanerne nå forhånd udeluk-
ket. For det andet har en kombination af hvide arbejdsgivere og hvi-
de fagforeninger forhindret, at mange afrikanere har kunnet få opret-
tet en lærekontrakt. Det opstillede alternativ for afrikanerne har

været nogle to-årige fagoptraninger, der "kun" har forudsat 7 års sko-
legang (grundskolen) og derefter har givet adgang til en række halv-
faglærte jobs.

Universitet i Salisbury er det eneste sted iuddannelsessystemet, hvor
114)der ikke findes raceadskillelse. Det må nærmest betragtes som en

levning fra"Racefællesskabs-politikkens"dage, hvor uddannelsesforhol-
dene for afrikanerne blev kraftigt forbedret i bestræbelserne på at få

etableret et afrikansk borgerskab. Uddannelsessystemet var vel nok det

mest konkrete - og altså ikke blot ideologiske - område, hvor "Racefæl-

lesskabs-politikken" slog igennen. Denne udvikling har RF-siden 1966

drejet tilbage til den velkendte, mere rendyrkede raceadskillelsescoli-
tik - med det ovenfor beskrevne som resultat.

(110) Agnete Christensen m.fl., Bønder i Zimbabwe: Vil bønderne støtte
en socialistisk udvikling?, Institut for Kultursociologi, Køben-
havn 1978, side 101.

(111) Siden 1969 er der ikke offentliggjort racedelte tal.
(112) Austin, op.cit., side 49 samt International Commission of Jurists,

op.cit., side 23.

(113) International Commission of Jurists, op.cit., side 22.

(114) ibid., side 24 samt Austin, op.cit., side 51.

(115) Arrighi, Political Economy, side 360 samt Gray, op.cit., side 207.
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6.1 DEMOKRATI OG POLITISK INDFLYDELSE I ZIMBABWE

Det hvide styres talsmand gør meget ud af at understrege, at Zimbabwe

- i nodsætning til militærdiktaturerne og de étpartistyrede afrikanske

lande - er et denokratisk styret land med jaivnlige valg, hvortil flere

partier opstiller. Men går man
"denokratiet" i Zimbabwe nærmere efter

i s¢nmene, blegner dette smukke billede en hel del.

Valgsystemet i Zimbaber er indrettet, således at europærne altid er

sikret absolut dominans i parlamentet, hvorved de osse altid er sikret

regeringsmagten. Det Zimbabweanske denokrati, der er direkte modelleret

efter traditionelt engelsk forbillede, bliver på denne måde ufrivilligt

til en karikatur, der kaster et meget sigende lys ud over den vestlige

verdens myte om det parlamentariske system som den eneste sande form

for demokrati. Der er megel langt fra det rhodesiske parlament til de-

nokrati i dets egentlige betydning som folkets styre: Parlamentet

består i dag af 66 medlenmer, hvoraf 50 pladser er reserveret hvide

valgt af hvide, mens de sidste 16 er forbeholdt sorte. Af de 16

sorte pladser udpeges de 8 af høvdingene, der som vist nedenfor er rege-

ringsansatte og -aflønnede afrikanske lokalembedsmænd og derfor helt i
lcmmen på den regering, der er deres arbejdsgiver og overordnede. De sid-

ste 8 vælges af de afrikanske vælgere.

Hertil kommer så en række betingelser, som den enkelte vælger skal op-

fylde for at have stanneret. For de sorte er der foruden alder tale om

krav om en vis løn, formue og uddannelse, mens de hvide skal opfylde

visse indtagts-, alders- og opholdsbetingelser. Ud af de ca. 184.7?

hvide over 21 år er der 85.406 (eller 46%), der opfylder stenmeretsbe-

tingelserne. Af de ca. 2,4 mill, sorte over 21 år opfylder skønsmæs-

sigt 150.000 (eller 6%) betingelserne for at deltage i et valg, men kun

7.478 (o,3%) er registreret som vælgere.

Ved valget i juli 1974 afgav kun 3.096 (0,1%) af de da 7.052 registre-

rede vælgere deres stemme. Årsagen er den åbenbare, at de fleste afrika-

nere opfatter den afrikanske parlamentsrepræsentation som en ren facade,

der skal give omverdenen indtryk af demokratiske tilstande i Zimbabwe.

(116) De følgende oplysninger stammer fra en opgørelse før valget den

31.august 1977 i avisen Zambia Daily Mail, 29.august 1977. Se i
øvrigt om den borgerlige ideologis identificering af demokrati og

parlamentarisme i Torben Hviid Nielsen, Borgerskabets reformer og

marxismen: Om borgerlige og socialistiske strategier i det 20.

århundrede, Modtryk, Århus 1977, side 121-126.

(117) De relativt få farvede (blandet race) og asiatere regnes i Zim-

babwe som
"hvide".
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Cg så har vi slet ikke behandlet den passivisering af folket, der er

det parlamentariske systems fornemste princip og formål osse i vesten

(altså lige bartset fra de få sekunder, det tager at sætte det ber¢mte

"indflydelsesgivende" kryds)

På lokalt plan har afrikanerne heller ikke meget at skulle sige. Ifølge

RF-styrets officielle ideologi har man "bevaret den traditionelle leve-

vis", hvor høvdingene er de lokale ledere ude i de afrikanske land-

områder og samtidig udgør afrikanernes reprasentanter og talerør udadtil.
Men dette billede er ikke i overensstemmelse med virkeligheden. Høvdin-

gene er hverken lokale ledere eller talerør for afrikanerne.

De afrikanske caråder styres af hvide, med Department of Internal Affairs

som øverste instans. Administrationshierakiet fremgår af følgende

figur:

Ministeren for interne anliggender
1

Sekretæren for interne anliggender

7 provinskommissærer, som hver overvåger

6-8 distriktskommissærer, der har den

endelige myndighed over
- høvdinge
- og landsbyledere

Distriktskommissærerne er de daglige ledere ude i de afrikanske cmråder,

og under sig har de dels nogle tekniske rådgivere (udelukkende hvide) og

dels en række Distriktsassistenter, der sørger for den direkte kontakt

til hver enkelt landsby. En del af Distriktsassistenterne er sorte; dvs.

der dukker først sorte op allernederst i hierakiet.120 Det hvide styres

loka1administration i de afrikanske områder er med andre ord meget udvik-

let og når ud i hver eneste afrikansk landsby. Det fremgår yderligere af,

at administrationen sker i samarbejde med høvdingene.

Høvdingene udnævnes af det hvide styre efter indstilling fra Distrikts-
konmissærerne, der skal finde frem til de mest loyale kandidater i områ-

det. Høvdingene aflønnes af det hvide styre, dels i form af en fast løn

og dels i form af et tillag, der gives scm belønning for "ærsonlige

egenskater, administrative evner, samarbejde med administrationen, betyd-

(118) sprack, op.cit., side 34.

(119) Weinrich, Chiefs and Councils, side 27 samt Mlambo, op.cit., side
44. Figuren stammer fra Agnete Christensen m.fl., op.cit., side 99.

(120) Weinrich, African Farmers, side 54-55.
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ning i stammen, lederevner, kontrol og autoritet over folket". Det er den

lokale Distriktskommissær, der afgør, om en høvding har gjort sig for-
121)tjent til tillagget. Det hvide styre har flere gange afsat høvdinge,

122)
der har trodset dets politik.

Høvdingene blev inddraget som led i det hvide styres lokaladministration

kort efter RF-styrets tiltradelse i december 1962. Lige fra starten blev

de udnyttet som lokale colitibetjente, der var
"kraftigt afhængige af -

og derfor allieret med - den hvide regering ined den afrikanske nationa-

lisme og dens brændende ambitioner", som RF-styret selv formulerede det.

Inddragelsen af høvdingene i lokaladministrationen var altså direkte et

forsøg på at sætte afrikanere op imod afrikanere med det formål, at det

hvide styre kunne forblive ved magten gennem den svækkelse, scm split-

telsen blandt afrikanerne skulle resultere i - med andre ord det klassiske

del-og-hersk-princip.124) Delegationen af magtbeføjelser til høvdingene

øgedes op gennem 1960'erne og indgik som led i RF-styrets bestræbelser

på at skabe en begrænset form for lokalt selvstyre i de afrikanske land-
125)

omrader.

Høvdingene fik til opgave at overvåge overholdelsen af lokale vedtagter

og anholde eventuelle overtradere samt at indkræve visse skatter og be-

talinger. I 1966 blev hver enkelt høvding tildelt et antal hjælpere, så

opsynet med afrikanerne kunne forstærkes. Hjælperne fik beføjelse til at

arrestere afrikanere, så de kunne benyttes af høvdingene ined nationalis-

ter og frihedskampere. I 1967 fik høvdingene retten til at fordele jord
tilbage samt ansvaret for jordens vedligeholdelse. I 1969 fik de doms-

myndighed i de fleste lokale civile retssager og i nogle lokale kriminal-

sager, og det styrkede igen høvdingene over for deres politiske nodstan-

dere. Høvdingene fik også magt til at forvise "uønskede elementer" fra

deres område. Ved opransningen af de nye magtbeføjelser til høvdin-

gene skal det dog lige understreges, at høvdingene ikke kan tage beslut-

ninger, der har blot den mindste betydning, uden at de skal forelagges

(121) M1ambo, op.cit., side 46.

(122) ibid., side 50.

(123) D.K. Davies, Race Relations in Rhodesia: A Survey for 1972-73,
Rex Collings, London 1975, side 284-285.

(124) Mlambo, op.cit., side 52-54 samt Loney, op.cit., side 187-189.

(125) For RF-styret har høvdingene således udgjort en hjørnesten i dets
'Policy of Community Development', hvis intentioner (begrænset og

meget nøje overvåget lokalt selvstyre, i Zimbabwe kaldet 'separate

development') minder om den sydafrikanske bantustan-politik.

Mlambo, op.cit., side 54-55.

(126) Loney, op.cit., side 189-190 samt Mlambo, op.cit., side 54.
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for den hvideDistriktskanmissær, og han kan acceptere eller forkaste den

alt efter det hvide styres ønsker.12B

Distriktskotm1issærerne kan altså underkende alle høvdingenes beslutninger,
så høvdingene har ingen muligheder for at lave noget, der går på tværs af
det hvide styres interesser. På denne baggrund kan det ikke overraske
nogen, at høvdingene er meget trofaste over for det hvide styre og absolut
ikke kan siges at være de afrikanske bønders lokale ledere. Det er således
heller ikke korrekt, når RF-styret hævder, at det har "bevaret den tradi-
tionelle levevis". Det har derined forsøgt at genskabe en del af høvdin-
genes autoritet for at opbygge et bolværk inod den afrikanske nationalis-
me. Afrikanernes "traditionelle levevis" blev grundigt smadret scm følge
af koloniseringen, og det var først nationalismens frenmarch i 1950'erne,
der fik det hvide styre til at genoplive høvdingene.

Høvdingenes rolle sca afrikanernes talerør udadtil udspilles især på to
fronter. For det første har de siden 1969 som allerede nævnt været sikret
en soeciel reoræsentation i parlamentet. For det andet har rollen siden
1962 givet sig udtryk i 2-3 årlige møder, hvor høvdingene påhører og bi-
falder det hvide styres politik, og hvor det hvide styre derefter erklæ-
rer at have afrikanernes støtte til sin politik. Efter UDI i 1965 udtrykte
høvdingene således "deres tilfredshed med regeringens besteinte handling".
Da afrikanerne ikke siden forbudene imodnationalistorganisationernehar
haft mulighed for at give et samlet, organiseret udtryk for deres hold-
ning, har det hvide styre benyttet sådanne udtalelser til at sprede tvivl
om afrikanernes colitiske holdning, både blandt de hvide og blandt de

sorte i Zimbabwe samt i udlandet.

Her blev Pearce-kommissionens test i 1972 af afrikanernes holdning til
det britisk-rhodesiske løsningsforslag et afgørende vendepunkt, også for
afrikanernes egen opfattelse af den generelle politiske holdning blandt
dem selv.Efter et møde mellem det hvide styre og Høvdingenes Nationalråd i
januar 1972 blev det meddelt, at høvdingene gav deres "enstenmige tilslut-
ning til forslagene ... (og) ... kraftigt anbefalede alle afrikanere at
bifalde forslagene". Da Pearce-kommissionenoffentliggjorde sin rapport,
fremgik det imidlertid, at 49,5% af høvdingene havde sagt 'nej' til for-
slagene, 24,5% 'ja' og 26% 'ved ikke'. Selvom der var flere høvdinge imod

forslaget end der var for, lige så snart de ikke sad til bords med det
hvides styres repræsentanter, sættes deres "repræsentativitet" alligevel

(127) Weinrich, Chiefs and Councils, side 22.

(128) M1ambo, op.cit., side 49-52.
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i relief af, at 90% af alle afrikanerne scm tidligere nævnt sagde 'nej'.12

Sidenhen er det blevet helt tydeligt, at høvdingene ikke har nogen støtte

i den afrikanske befolkning, men tværtimod er blevet mere og mere isole-

ret fra den. Adskillige høvdinge har således krævet ekstra sikkerhedsfor-

anstaltninger for at beskytte deres usikre pasition. I 1973 forlangte

høvding Chirau, der i dag står som den ene af de tre afrikanske "ledere"

i Smiths "interne løsning", at regeringen aldrig løslod nogen af de inter-

nerede afrikanske nationalister, da de kun vendte tilbage til landsbyerne
"for

at skabe flere vanskeligheder"'130)

I bestræbelserne på at skabe et begranset lokalt selvstyre i de afrikanske

områder har det hvide styre foruden den forøgede magt til høvdingene også

forsøgt at få oprettet afrikanske lokalråd ('African Councils'). Her har

det især varet hensigten at integrere de afrikanske intellektuelle i land-

onråderne i lokaladministrationen og på den måde fjerne dem fra nationa-

listbevagelsen.131) Den hvide Distriktskonmissær er dog fgkit formand for

alle lokalråd i sit område og høvdingene ligeledes fødte næstformænd.132)

De afrikanske lokalråd fik ansvar for veje, broer, vandbevarelse, grund-

uddannelse m.m. og en begrænset ret til skattepålaggelse.13M Til trods

for det hvide styres meget aktive forsøg på at få etableret lokalråd

overalt i Zimbabwe har resultatet kun været et begranset antal funktions-

duelige lokalrád. Visse steder har høvdingene nrdarbejdet oprettelsen af

lokalråd, og de fleste steder har de afrikanske bønder boykottet dem.134)

RF-styret kom derfor ikke i første omgang ret langt med planerne cm øget

skinselvstyre udført af "ansvarlige"
afrikanere. Efter Pearce-komnissio-

nens afsløring af hvor dybt rodfæstet modstanden nod det hvide styre var

blandt afrikanerne, proklamerede Smith-styret i juli 1972 et fornyet for-

søg på at oprette et bantustan-lignende system i Zimbabwe. Ifølge Programme

of Prousncialization skulle administrationen af de afrikanske stanneom-

råder decentraliseres og høvdingene have yderligere magtbeføjelser.

(129) D.K. Davies, op.cit., side 50-52. Se endvidere tidligere i afsnit

5.3.

(130) Sprack, op.cit., side 35.

(131) Weinrich, Chiefs and Councils, side 27. Loven om afrikanske lokal-

råd (African Councils Act) blev oprindelig vedtaget i 1957 og var

da ment som landområdernes pendant til byernes multiraciale fore-
ninger (se tidligere i afsnit 3.2.). RF-styret har imidlertid
fortsat og udbygget dette element i "Racefællesskabs

politikken".

(132) Mlambo, op.cit., side 54 og 70.

(133) Loney, op.cit., side 189.

(134) Mlambo, op.cit., side 54-55 samt Weinrich, Chiefs and Councils,
side 24.
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Senere skulle der oprettes provinsregeringer som overbygning på de afri-
kanske lokalråd.135) Dette nye forsøg er dog blevet kvalt af den inten-
siverede guerillakrig, lang tid før det kunne nå at blive til den til-
strabte forhindring for udviklingen af selvsanne guerillakrig.
I de europeiske cmråder er landarbejdere, private tjenestefolk og mine-
arbejdere helt uden politisk indflydelse på de områder, de bor i. De

fleste ermigrantarbejdere, og det hvide styre anser dem derfor for at
høre hjemme i landområderne, hvor høvdingene jo udtrykker deres meninger.
Deriuod kan de afrikanere, der for i de afrikanske bydele (det vil over-
vejende sige de helt p oletariserede arbejdere), vælge medlenmer til et
konmunalt råd. Det giver dog ikke den store indflydelse til afrikanerne
på de lokale anliggender i deres bydele. Den valgte forsamling er kun

rådgivende, og rådene følges sjældent af de hvide såkaldte "superin-
tendents", der er de egentlige magthavere i de afrikanske bydele.

Sanmenfattende kan det siges, at der eksisterer et glimrende folkestyre
i Zimbalse. Blot er de 95% af folket udelukket fra enhver reel p31itisk
indflydelse. Den økonomiske og politiske magt går hånd i hånd og for-
stærker gensidigt hinanden, selvom befrielseskampen har vist, at denne
magt absolut ikke er ubrydelig.

(135) International Defense and Aid Fund, The Rhodesia-Zambia Border
Closure Jan-Feb 1973, Special Report No. 1, London 1973, side 3
samt D.K. Davies, op.cit., side 272-276.

(136) Austin, op.cit., side 67 samt Mlambo, op.cit., side 66.
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ZIMBABWE-

hvorfor kæmpes

der?

[NTERNAT I ONALT FORUM

AFRIKA-SKRIFT-SERIE NR. I

"ZIMBABWE - hvorfor kampes der?" er et hæfte på 28 sider, udgivet af In-
ternationalt Ebrum.

Det berører en del grundlaggende problemer som:

- Hvorfor er de hvide kortmet til landet og hvad har deres magt betydet.
- Hvordan er det at være afrikansk bonde eller arbejder i de hvide områ-
der uden deokratiske rettigheder.

- Hvad er det for en kamp, der føres og hvorfor er den væbnet.

- Hvem indgår i de mange forhandlinger og hvad forhandles der om.

Vi har tilstræbt at gøre hæftet så kort og klart som muligt, og de mange
illustrationer supplerer teksten. Det gør

"ZIMBABWE - hvorfor kampes der"
meget anvendelig som baggrundsmateriale til diskussionsbrug, til under-

visningsbrug og lignende.

Hæftet koster 9 kroner og fås i bogcafeer og hos Internationalt Forum.



Kapitel II:

Klassestrukturen
i Zimbabwe

Med Zimbabwes kolonisering påtvang de indtrmgende europæiske kolo-

nisatorer afrikanerne kapitalitiske produktionsforhold ved at gøre
dem til lønarbejdere, og siden omkring 1920 har kapitalismen været

dominerende i Zimbabus.

Udfra kapitalismen grunder der sig umiddelbart to hovedklasser, nem-

lig kapitalistklassen (eller borgerskabet) og arbejderklassen (eller
proletariatet). Disse to hovedklasser findes osse i Zimbabwe. Men

kapitalismen i Zimbabwe er ikke blevet dominerende ved totalt (el-
ler tendentielt) at udrydde alle tidligere produktionscmråder, men

ved at underlægge sig og omforme afrikanernesoprindeligeprodukti-
onsmåde, således som det bedst muligt har tjent kapitalens interesser

i Zimbabwe. I Zimbatue har det betydet, at de fleste arbejdere ikke
kun er arbejdere men osse er bønder. Disse såkaldte halvproletari-
serede bønder udgør langt størstedelen af befolkningen i Zimbabwe og

opretholder livet ved en kombination af lønarbejde hos borgerskabet

og landbrugsarbejde i resterne af den oprindeligeproduktionsmåde.

Det varmineralressourcerne, der var årsagen til ZimbabWes kolonise-

ring i 1890'erne, og selv om virkeligheden ikke i første ægang levede

op til forventningerne, er Zimbabwe ligesom Sydafrika og Nambia et
land, der er rigt på mineraler og andre naturlige ressourcer. Dette
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indbefatter rige energiressourcer - specielt de omfattende kullejer

ved Wankie samt Kariba-damningens hydro-elektriske energi, hvorinnd der

ikke er fundet olie i Zimbabwe. Hertil kontner, at store dele af Zimbab-

we ligger højt over havet, og disse områders subtropiske klima muliggør

en omfattende og varieret landbrugsproduktion. På disse naturlige res-

sourcer samt på udbytningen af arbejderklassen beror borgerskabets rig-

dom - og borgerskabet har haft det godt i Zimbabwe!

1. BORGERSKABET.

Borgerskabet er ikke én stor honogen blok, der i et og alt står sam-

nen. Borgerskabet er ordelt i forskellige fraktioner. Fraktionsop-

splitningen markerer interessemodsætninger inden for borgerskabet,

der manifesterer sig politisk og ideologisk.

Med udgangspunkt i en opdeling af den kapitalistiske produktion i 3

hovedsektorer - minesektoren, det kapitalistiske landbrug og indu-

strien - er der tre fraktioner inden for torgerskabet, der på for- .
skellige tidspunkter siden koloniseringen har spillet en selvstandig

rolle. Det dreòer sig om mineborgerskabet, agrarborgerskabet og indu-

striborgerskabet. Grundlaget herfor har været interessemodsætninger,

der er udsprunget af forskellige akkumulationsbetingelser i de tre

sektorer, som danner basis for de pågældende borgerskabsfraktioner.

Foruden denne sektorvise fraktionsordeling har osse sondringen mellem

nationalt og internationalt borgerskab som nævnt i indledningen betyd-

1)
ning for at kunne forstå udviklingen i Zimbabwe .

I Zimbabae er agrarborgerskabet helt overvejende identisk med det na-

tionale borgerskab. Dets indtagter og hele levegrundlag er baseret

på udnyttelsen af to særdeles uflyttelige elementer, nemlig jorden og

billig afrikansk arbejdskraft. Desuden er langt hovedparten af agrar-

kapitalisterne både direkte ejere af produktionsmidlerne og samtidigt

aktivt, fungerende kapitalister (planlagning og ledelse af produktio-

nen). Dette giver sig bl.a. udtryk i, at de fleste af agrarkapita-

listerne er fastloende i Zimbabwe.

Onvendt er mine- og industriborgerskabet overvejende saurnenfaldende

med det internationale borgerskab. Her er det endvidere karakteris-

(1) Disse to fraktioneringsdimensioner har dog ikke begrebsmæssigt

noget at gøre med hinanden.
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tisk, at ejerne af produktionsmidlerne ikke er de aktivt, fungerende

kapitalister i Zimbabwe. Det hænger selvfølgelig sanmen med, at hoved-

parten at mine- og industrikapitalen ejes af multinationale selskaber.
De fungerende mine- og industrikapitalister bor for en dels vedkommen-
de kun en mindre årrække i Zimbabwe og har således ikke så stærk en

tilknytning til Zimbabwe som agrarkapitalisterne har.

De interne borgerskabsmodsætninger har kun været af forbigående karak-
ter og har aldrig overskygget det grundlaggendemodsætningsforholdtil
arbejderklassen. Kun fire gange i Zimbabwes historie siden koloniserin-
gen er det komnet til større konflikter mellem fraktionerne inden for
borgerskabet. I 1918-23 løb der mellem mine- og agrartorgerskabet en

konflikt om medlemskab af den Sydafrikanske Union eller ej, der med

conåelsen af indre europæiske selvstyre i 1923 resulterede i agrarbor-
gerskabets sejr. I tiden umiddelbart efter den 2. verdenskrig opstod
der en konflikt mellem industriborgerskabet over for specielt agrar-
borgerskabet og i mindre udstrækning osse mineborgerskabet. Denne gang

drejede konflikten sig om graden af de afrikanske arbejderes proletari-
sering samt afrikanernes rolle i samfundet i øvrigt. Denne konflikt
fik sådan set ikke nogen endelig afgørelse førend 1962, men op gennem
1950'erne var industriborgerskabet relativo doninerende.

Med nationalistbevagelsen fremmarch ogafkoloniseringsbølgeni det øv-
rige Afrika ændredes perspektivet, og det førstemodsætningsforhold
mellem det nationale og det internationale borgerskab opstod. Konflik-
ten 1960-62 vedrørende en mulig nykolonial overgang til afrikansk
flertalsstyre endte med det nationale borgerskabs sejr, hvor grunden

til UDI i 1965 blev lagt med RF's valgsejr i december 1962. Den fjer-
de og foreløbigt sidste konflikt løber i øjeblikket, igen som en mod-

sætning mellern det nationale og det internationale borgerskab og igen

vedrørende afrikansk flertalsstyre. Det startede så småt med den så-
kaldte "detente" i det sydlige Afrika, som Sydafrika tog initiativ til
i 1974. Den blev kraftigt optrappet med Kissingers penduldiplomati og

efterfølgendeGeneve-konference i 1976. Denne gang er situationen imid-
1ertid blevet kompliceret - for borgerskabet, vel at bemærke! - af
befrielsesbevagelsernes langt stærkere stilling end tidligere.
Selvombefrielsesbevagelserne ikke éntydigt er arbejderklassens og
bøndernes organiserede udtryk, har de medvirket til, at de undertryk-
te klasser i Zimbabwe for første gang har fået slagkraft. Det er det,
der gør den nuværende konflikt til den hidtil alvorligste i Zim-
babwes historie siden koloniseringen. Sagt med andre ord er det ud-
tryk for, at mens modsætningerne inden for torgerskabet er ikke-anta-
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gonistiske, er borgerskabets modsætningsforhold til arbejderklassen

og bønderne (for så vidt disse udgør den industrielle reserarme, men

altså ikke umiddelbart som landbrugere) antagonistisk, dvs. uløse-

ligt inden for de kapitalistiske produktionsforholds ranmer.

Vi vil nu gå over til en gennemgang af lnrgerskabets materielle grund-

lag i Zimbabwe.

I,I, MINESEKTOREN.

Det var forventninger om guldfund, der først og frenmest var årsa-

gen til Cecil Rhodes interesser i at kolonisere Zimbabwe. Disse for-

ventninger viste sig imidlertid ikke at kunne holde stik, og efter den

2. verdenskrig har guldproduktionen været faldende (og guldindtagter-

ne stagnerende, jvf. figur 4). Til gengæld har udvindingen af asbest,

kobber, krcm og kul fået stigende betydning. Andre vigtige mineraler

er nikkel, tin, lithium, wolfram og bly. I alt udvindes der mere end

50 mineraler i Zimbabwe. Bortset fra kul, der næsten udelukkende går

til hjemnemarkedet, eksporteres nær 100% af de udvundne mineraler,

overvejende i uforarbejdet tilstand.

I dag anslås det, at amerikanske, britiske og sydafrikanske selska-

ber ejer - med groft sagt en tredjedel hver - omkring 90% af mineka-

pitalen i Zimbabwe. Minesektoren er ned andre ord næsten totalt do-

mineret af udenlandsk kapital. De vigtigste multinationale selFkaber

inden for minesektoren er for det første det sydafrikansk baserede, men

i egentlig forstand multinationale Anglo-American Corporation. Det

er langt det største enkeltselskab i minesektoren med interesser i kot-

ber, guld, nikkel, zink m.m. samt eksklusive forundersøgelsesrettighe-

der i 12 af Zimbabwes 27 mineralundersøgelsesområder. Anglo-American

har osse store interesser i landbrugs- og industrisektoren. Dets sam-

lede aktiviteter i Zimbabwe styres i dag af holdingsselskabet Amrho.

Hertil komner det sydafrikanske Messina (kobber), de britiske Lonrho

(guld og kobber), Rio Tinto Zinc (nikkel, kobber, guld og krom) og

Turner & Newall (90% af asbesten) samt det canadiske Falconbridge

(guld og nikkel) og de amerikanske Union Carbide Corporation og Foote

(2) Kay, op.cit., side 136-142.

(3) New African Development, January 1977, side 19.

(4) Sprack, op.cit., side 57-59.
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FIGUR 4: Produktionen af udvalgte
__ . mineraler

GOM

/ Chrome

Copper

Kilde: George Kay, cp.cit., side 137.

Mineral Compary (begge krom) . Den rhodesiske stat har interesser i
nikkel,krce og jern.5)

Minesektoren har i efterkrigstiden væretkarakteriseret af en udbredt

effektivisering og rationalisering. Det har for det første givet sig
udslag i en kraftigproduktionskoncentration, således at der er blevet
færre og større miner, samt i en centralisation af minekapitalen i han-

derne på få store selskaber. Således er en af mellemkrigstidens frakti-
oner af det nationale borgerskab, de såkaldte "smallworkers" inden for
minesektoren, næsten blevet totalt udryddet efter den 2. verdenskrig.

For det andet er der sket en kraftigproduktionsforøgelse inden for
minesektoren, hvor maskiner, nedernevidenskabelig teknologi osv. har

erstattetmenneskelig arbejdskraft. Antallet af beskæftigede inden

for minesektoren faldt fra 85.635 i 1940 til bundrekorden i 1963 oå

38.328, alt imens produktionen er steget støt. Det har samtidig med-

ført, at antallet af ufaglærte er faldet i forhold til faglærte. Så-

ledes har det næsten udelukkende varet afrikanske arbejdere, de har

bidraget til faldet i arbejdsstyrken, og forholdet mellem afrikanere

(5) Stoneman, op.cit., side 51-53; Centre of African Studies, op.cit.,
side 10-·l2; Ahmed Khalifa, FN-rapport, side 49-50 samt African
Development, November 1976, side 1097.
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og ikke-afrikanere i minesektoren er ændret fra 21:1 i 1954/56 til

14:1 i 1965/67. Dette har ført til et voksende interessefællesskab mel-

lem det internationale borgerskabs to fraktioner, mine- og industribor-

gerskabet, m.h.t. en lempelse af restriktionerne for afrikanske arbej-

dere til at blive faglærte.

Fbranlediget af den Centralafrikanske Føderations sammenbrud i 1963 og

yderligere af Smith-styrets UDI i 1965 begyndte staten at gribe ind

for at styrke minesektoren, specielt eftersøgningen og udvindingen af

nye mineraler. Efter at minesektorens andel af Zimbabwes samlede ka-

pitalistiske produktion havde været faldende lige siden 2. verdenskrig

begyndte sektoren fra midten af 1960'erne at udvikle sig i takt med de

øvrige økonomiske sektorer i Zimbabwe. Dette har bl.a. afspoilet sig

i jævnt stigerde antal beskæftigede, der i 1975 nåede 64.200 (se tabel 2,

kapitel I afsnit 2.3.), samt i at produktionsnangden næsten tredobledes

(196%) i perioden fra 1964 til 1973 (prismæssigt var stigningen på 230%).

I 1974-76 var minesektoren den eneste sektor, hvis produktion ikke blev

påvirket af den intensiverede guerillakrig, men tværtimod fortsatte væk-

sten. Det kan skyldes, at langt de fleste af minerne lå uden for friheds-

kampernes daværende operationsætråder, samt at verdenskrisen ikke i første

cngang ramte Zimbabwes mineraler. Uddybningen af krisen i hele den kapita-

listiske verden samt befrielseskampens intensivering medførte dog, at også

minesektoren i 1977 blev ramt af tilbageslag; produktionsmmgden faldt i
de første 9 måneder af 1977 med 5% i forhold til 1976.

Minesektoren har haft en særlig betydning efter UDI i 1965, fordi dens

produkter har udgjort en stadig voksende andel af Zimbabwes eksport

(30% i 1972, hvilket er næststørst efter landbrugsprodukter). Be-

tydningen af dette skal ses på beggrund af de økonomiske sanktioner og

afskæringen fra de internationale penge- og kreditmarkeder.

I.2, DET KAPITALISTISKE LANDBRUG.

Det kapitalistiske (euroDæisk ejede) landbrug blev etableret i tiden

efter 1904 som en slags kcmpensation for de fåtallige guldfund. Ind-

(6) Kay, op.cit., side 131-136.

(7) Ahmed Khalifa, FN-rapport, side 60; African Development, November

1976, side 1098; New African Development, August 1977, side 828

samt den sydafrikanske avis The Star Weekly, ll.februar 1978.

(8) Centre of African Studies, op.cit., side 11.
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vandringskampagnerblev iværksat (se tabel 1), og staten sikrede det
kapitalistiske landbrug gunstige udviklingsbetingelser. Det drejede
sig fremfor alt om at sikre sig billig afrikansk arbejdskraft i rige-
lige numgder, om at fjerne afrikanske bønder fra den bedste halvdel af
jorden, der blev erklæret for "europæisk område", samt om billig lån
og statslige kreditter.

Størstedelen af det kapitalistiske landbrug bestod ved årsskifter 1976/77

af 6.682 neget store, individuelt ejede f'arme, hvis gennemsnitsstørrelse
var på mere end 2.100 ha. I de senere år har kampestore selskabsejede
og industrielt drevne plantager fået stigende betydning. En enkelt af
disse, Liebigs kvægranch, er på hele 520.000 ha! Disse plantager er
især vundet frem inden for specialiserede og kapitalkrævende produkter
som fx the, kaffe, sukkerrør, citrusfrugter o.l. Direkte knyttet til disse

plantager er der ofte fabrikker, der videreforarbejder landbrugsproduk-
terne. Plantagerne er overvejende udenlandsk ejede (Anglo-American, Lonrho,

Huletts Corporation (sydafrikansk) m.fl.), men også den rhodesiske stat
har kapital anbragt i plantagedrift.14)

I starten var det kapitalistisk landbrug helt overvejende baseret på

produktion af fødevarer til hjemmemarkedet. Der var specielt tale an

mtjs og husdyravl; det sidste anfattede kødkvag, malkekwg
(nvelk, smør og ost), får (udelukkende for kødets skyld) samt svin.
Disse ting findes stadig, men kort efter den 2. verdenskrig blev t·o-
bak (Virginia) den vigtigste afgrøde. Dette markelede samtidig et

, skift til en overvejende eksportorienteret produktion, og tobak blev i
tiden op til UDI i 1965 Zimbabwes vigtigste enkelte ekspartvare. I
1964 udgjorde eksporten af uforarbejdede landbrugsprcdukter 64% af den

samlede kapitalistiske landbrugsproduktion, hvoraf de 56% faldt på den

uforarbejdede tobakseksp7rt.
(9) Gann, op.cit., side 169-172 samt W.J.Barber, The Economy of British

Central Africa, Stanford University Press, Stanford 1961, side 24
og 151.

(10) Roger Riddell, The Land Question, Catholic Institute for International
Relations, London 1978, side 7 og 11. Selvom dansk og rhodesisk land-
brug slet ikke er direkte sammenligneligt p.gr.a. forskel med hensyn

til teknologi, klima, afgrøder m.m. kan det alligevel nævnes, at den

gennemsnitlige danske landbrugsejendom i 1975 var på knap 23 ha:
(statistisk Tiår_soversigt 1976, Danmarks Statistik, København 1976,
side 31.

(l1) og {12) udgår
(13) Kay, op.cit., side 105.

(14) ibid., side 121-129 samt sprack, op.cit., side 59.

(15) Kay, op.cit., side 107-110.

(16) ibid., side 170.
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Afrikanska landarbejdere og europnske arbejdsledere

på en tobaksfarm

De sanktioner, der blev pålagt Smith-styret efter UDI tvang gradvist

det kapitalistiske landbrug til at halvere tobaksdyrkningen (omend den

i 1974 synes at være steget igen) og med finansiel støtte fra staten .
sprede produktionen på flere afgrøder, specielt en øget fødevarepre-

duktion til hjemmemarkedet.

Som følge af sanktionerne har staten ført en bevidst importsubstitu-

tionsoolitik efter 1965. V.hj.a. produktionsamlægninger til majs,bom-

uld, sukkerrør og kvagdrift er det frem til guerillakrigens intensive-

ring i 1970'erne lykkedes at undgå, at det kapitalistiske landbrug som

helhed er blevet alvorlig rystet. Fødevareproduktionen er fra 1965 til

1971 steget med ca. 75% og har ført til en eksport af bl.a. citrusfn·g-

ter (appelsiner, citroner osv.) og oksekød. Desuden har den øgede bom-

uldsdyrkning ført til en kraftig ekspansion for tekstilindustrien, der

mellem 1965 og 1969 mere end fordoblede sin produktion. Udover de alle-

rede navnte afgrgkler dyrkes der i det kapitalistiske landbrug hvede,

ris og mange forskellige slags frugter og grøntsager. Der findes end-

videre et mindre skovbrug.

Produktionsomlagningerne førte til en direkte konkurrence mellem det

kapitalistiske landbrug og det afrikanske agrarsmåborgerskab på hjemne-

markedet, hvilket bl.a. resulterede i 'land Tenure Act of 1969', der

(17) ibid., side 112-117 og 154-155 samt Centre of African Studies,

op.cit., side 17.
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kraftigt indskrmkede dette afrikanske småtorgerskabsmuligheder og

betydning.

Efter UDI er det kapitalistiske landbrug og dermed agrarborgerskabet
med andre ord blevet endnu mere afhmgigt af at sidde inde med den

politiske magt i Zimbabwe, dvs. afhmgig af kontrollen med statsmagten.
Nu drejer det sig ikke længere "blot" om at sikre den skæve jordforde-
ling. P.gr.a. sanktionerne er det kapitalistiske landbrug blevet afhm-
gig af store subsidier og øget kreditgivning fra staten for at opret-
holde et profitabelt landbrug, hvortil kommer den statslige sikring i-
md direkte konkurrence fra det afrikanskeagrarsmåborgerskab.

Alt i alt har dette siden UDI ført til en stadig kraftigere mdstand
fra agrarborgerskabet side ined enhver form for afrikansk flertalssty-
re.

13. INDUSTRISEKTOREN

Før den 2. verdenskrig havde der inden for forarbejdningssektorenek-
sisteret en ratke små europæiskehåndværksvirksomheder, men med ud~

gangsounkt i den 2. verdenskrig startede en egentlig industrialisering
i Zimbabwe, der hurtigt opslugte dette småtorgerskab.

Ved krigens udbrud blev Zimbabwe afskåret fra leverancerne af en lang

række varer, der hidtil var blevet imrorteret. Det skabte basis for en

lokal industri, der fremstillede de manglende varer - d.v.s. en såkaldt
imFortsubstitution. Samtidig steg efterspørgslen i de krigsførende lan-
de efter krom og asbest samt en række landsbrugsprodukter, hvilket kom

til at udgøre en kraftig stimulans for hele den kapitalistiske økonomi

i Zimbabwe.

Staten tilegnede sig en del af de nye indtagter og benyttede dem til at
fremme en industriel udvikling i Zimbabwe. Der blev oprettet to stats-
ejede selskaber, et bomuldsspinderi i Gatooma og et jern- og stålværk,
RISCO, mellem Que Que og Gwelo. De grundede sig begge på lokale råvarer
og satte hver for sig yderligere industri igang, specielt i tiden efter
krigens afslutning.

Et britisk firma startede et væveri, og en tekstilindustri blev etable-
ret. Som nævnt under landbrugssektoren er tekstilindustrien vokset meget

(18) se afsnit 4 i dette kapitel.
(19) Arrighi, Political Economy, side 350-351.
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hurtigt efter UDI, cg tekstilvarer er blevet Zimbabwes største ekspart-

artikel, der decideret er et forarbejdet industriprodukt. Dette er en

antydning af det delvist gennemførte brud med den rene koloniale økono-

mi, der udelukkende eksporterer uforarbejdede råstoffer.

En stor del af RISCOs produkter går til bygge- og anla·gssektoren, hvor

der findes en række store rhodesisk ejede selskaber. msuden er der oo-

stået en række fabrikker, der producerer landbrugsmaskiner, værktøj,

hegnstråd, rør, ledninger m.m.

I parantes kan det lige bemærkes, at de to nævnte statsselskaber i 1957

(RISCO) og i 1960 begge blev solgt til privat udenlandsk kapital, efter

de havde vist sig profitable. Der er altså ikke blevet udviklet en magt-

fuld, statsejet industrisektor i Zimbabwe, ligesom det et tilfældet i
Sydafrika.

Den nye industrikapitals produktion blev overvejende hjennemarkedsorien-

teret, idet kun lidt over en fjerdedel eksporteres (mest- til de omkring-

liggende lande). Den er koncentreret omkring produktion af byggenateria-

ler (t¢nmer, cement, mursten, fliser o.l.), kunstgødning, fødevareforar-

bejdning (mejerier, slagterier, bryggerier, konservesfabrikker o.l.)

samt fremstilling af _diverse forbrugsvarer såsom klader, fodtøj, møbler

m.m. Foruden at størstedelen af industrisektorens produkter (72% i 1964)

sælges på hjemrremarkedet (og det vil hovedsagelig sige til de købedygtige

eurornere), er der i de fleste tilfælde desuden tale om forarbejdning af

lokale råvarer. Knap halvdelen af industrien forarbejder produkter fra

det kapitalistiske landbrug, mens minesektoren leverer produkter til ca.

30% af industrien; de sidste 20-25% består så af forarbejdning af impor-

terede råvarer.

Her er det dog nçMvendigt at kcmme med en vigtig tilføjelse. Der er

endnu langt fra udviklet en
"selvcentreret"

økonomi i Zimbabwe, der kan

sammenlignes med de højtudviklede kapitalistiske økonomier i Vesteuropa,

USA og Japan. Mellem 30 og 40% af Zimbabwes import består af maskiner

og andre produktionsmidler, og på dette yde"st vigtige område for al

kapitalistisk produktion er Zimbabwe fortsat nænnest 100% afhængig af

udlandet.22) Dette har efter UDI fået betydning på grund af pålaggel-
sen af sanktioner og vil blive taget op igen senere.

(20) W.J. Barber, op.cit., side 144-146; Gray, op.cit., side 203; Kay,
op.cit., side 157 samt Stoneman, op.cit., side 42.

(21) W.J. Barber, op.cit., side 141; Kay, op.cit., side 153-158 samt

Stoneman, op.cit., side 45.

(22) Kay, op.cit., side 169.

- 73 -



Virksomheder
0 (hundreder)

Beskæftigede
(tusinde)

Nyværdien
(E mill.)

b

Beskæftigede
pr. virksomhed

80-

Afrikanske arbejdere70- pr. 10 ikke-afrikanere

50 AD®

Nyværdien pr.
beskæftiget
(E x 10)

30-

20-
Nyværdi pr. virksomhed

(E x 1000)
10

1940 1945 1950 1955 1960 1965 1940 1945 1950 1955 1960 1905

FIGUR S: Industrisektorens udvikling med nensyn til en række
udvalgte karakteristika

Kilde: George Kay, op.ciÚ., side 142.

Industrivirksomhederne er for 3/4's vedkomnende lokaliseret i Zimbabwes
to største byer, Salisbury og Bulwayo. Der er en dcminans af uden-
landske selskaber, og det skønnes, at britisk og sydafrikansk kapital

24)til sanmen i dag kontrollerer ca. 80% af industrikapitalen i Zimbabwe.
Det sydafrikanske Barlow Rand er den største enkelte kapitalgruppe i in-
dustrisektoren; det har en kontrollerende interesse i mindst 17 rhode-
siske enkeltselskaber.

Industriens produktion er vokset relativt jævnt siden starten under og

efter den 2. verdenskrig. Men det har ikke medført en tilsvarende jævn

(23) ibid., side 151-152.

(24) New African Development, January 1977, side 19.

(25) Sprack, op.cit., side 59-61.
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vækst i antallet af beskæftigede inden for industrisektoren. Det skjldes,

at industrikapitalen har udviklet sig på forskellig måde, således at man

kan udskille 4 faser i den udvikling i Zimbabwe.

Etableringsfasen gik fra 1939 og frem til 1957.20 Den var karakterise-

ret af en jævn vækst i både produktionen samt i antallet af virksomhe-

der og beskæftigede (se figur 5). I 1957 var der inden for industrien

i snæver forstand ansat 74.000 sorte og 13.600 hvide, hvortil skal lag-

ges 78.900 sorte og 18.160 hvide fra transport og bygge- og anlagsvirk-

somhed.

Det var i høj grad en baggrund for denne vækst, at der i perioden str¢m-

mede udenlandsk kapital til Zimbabwe fra Storbritanien og (efter Natio-

nalistoartiets magtovertagelse i Sydafrika i 1948) fra Sydafrika. Når

selve dannelsen af den Centralafrikanske F¢deration i 1953 ikke enty-

digt gav sig udslag i en ekstra vækst i prcduktionen, skyldes det, at

industrisektoren i Zimbabwe lige fra sin start baserede sig på afsæt-

ning til alle 3 landes markeder. Industrialiseringen i Zimbabwe var

indledningen til og forudsætning for Føderationen, som senere fulgte ef-

ter og konsoliderede integrationen på det colitiske plan.29)

Den anden fase fra 1957 til 1965 var karakteriseret af en teknologisk

udvikling af industrikapitalen (eller ihvertfald store dele af den),

hvor menneskelig arbejdskraft blev erstattet med maskiner. Dette førte

til en kraftig forøgelse af arbejdsproduktiviteten, hvilket afspejlede

sig i en vækst i produktionsværdien pr. beskæftiget fra £500 pr. år i
1957 til E935 i 1965; der var tale cm et spring i stigningstakten pr.

år fra £21 i 1940-57 til E54 i 1957-65. Produktivitetsstigningen med-

førte, at produktionen fortsatte sin ubrudte vækst, samtidig med at

antallet af beskæftigede stagnerede. I 1965 var der ansat 71.000 sorte

og 16.130 hvide i industrien samt 46.300 sorte og 15.420 hvide i trans-

port og bygge- og anlagsvirksomhed. Antallet af beskæftigede sorte

(ufaglærte) arbejdere faldt med andre ord drastisk, mens de hvide (fag-

lærte) arbejdere nogenlunde opretholdt beskæftigelsesniveauet.

I 1966 skete der en forbigående tilbagefald i produktionen forårsaget

af UDI, men allerede i 1967 havde industrikapitalen overvundet dette

(26) Kay, op.cit., side 142-143.

(27) Africa South of the Sahara 1971, side 599.

(28) Stoneman, op.cit.,side 31-38.

(29) Centre of African Studies, op.cit., side 3.

(30) Africa South of the Sahara 1971, side 599.
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tilbagefald. Herefter startede der en tredje fase, der frem til 1974

var praget af en fortsat vakst, nen på et uandret teknologisk grundlag,
hvilket bl.a. gav sig udslag i, at beskæftigelsen steg en smule mere end

produktionen. Produktiviteten faldt altså en anelse, hvilket skyldtes,
at væksten nødvendiggjorde øget inddragelse af ufaglart afrikansk arbejds-
kraft. Det er dog kun i aosolutte tal, der har været tale om en voksende

beskæftigelse af afrikanske arbejdere efter 1966. Det øgede antal beskæf-

tigede har overhcVedet ikke stået mål med den stigende afvandring fra det

afrikanske landbrug forårsaget af forringede levevilkår og stigende
befolkningsvækst.

Industrikapitalens udvikling i 1967-74 afspejlede situationen efter UDI.

Sanktionerne gjorde det scan tidligere nævnt på den ene side vanskeligt
at erstatte produktionsmidlerne, hvilket umuliggjorde en afgørende

produktivitetsforøgelse. På den anden side fremnedes den fortsatte
vækst af den politiske situation og statens indgriben i økonomien.

UDI og sanktionerne førte for det første til en yderst effektiv be-

skyttelse inod fremmed konkurrence. For det andet indførte Smith-styret
hurtigt forbud imod, at udenlands kapital udførte profit af landet. Den-

ne profit tvinges altså til at blive reinvesteret i Zimbabwe, og her

sørgede Smith-styret så for det tredje for at føre en aktiv importsub-

stitutionsix>litik, der tog sigte på at sprede investeringerne i et for-
søg nå at gøre Zimbabwe selvforsynende. Tabet af det zambianske mar-
ked blev oovejet af en ekspansion på det sydafrikanske marked, der var
så kraftig, at den sydafrikanske stat af konkurrencetruede dele af sit
eget borgerskab blev tvunget til at pålagge den rhodesiske ekspart vis-
se begrænsninger. Alt i alt blev industrisektoren dog i første cm-

gang styrket af GDI og sanktionspålaggelsen.

I 1974/75 begyndte det imidlertid at krakelere. Det fremgår af mængde-

indekset for industriproduktionen:

1964: 100,0 1969: 133,5 1974: 207,2

1965: 108,7 1970: 150,2 1975: 204,3

1966: 98,6 1971: 168,5 1976: 192,3

1967: 107,2 1972: 180,6 1977: 183,5

1968: 117,8 1973: 194,1

Kilde:Africa South of the Sahara 1971, side 632; Africa South of the

Sal ara U77-79, side 702 samt New African Develcpment,April 1978, side 57.

(31) Se nedenfor i afsnit 2 og 3.

(32) Ahmed Khalifa, FN-rapport, side 58.

(33) Centre of African Studies, op.cit., side 8.
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Årsagen til produktionstilbagegangen var ikke så meget sanktionerne,

selvom produktionsapparatet væsentlige steder var begyndt at være ned-

slidt. Langt snarere var der tale cm effekterne af den intensiverede
34)

guerillakrig.

Som et sidste karakteristisk træk ved industrisektoren i Zimbabwe skal

det fremhæves, at der praktisk taget ikke er foregået nogen virkscm--

hedskoncentration i denne sektor. Antallet af virksomheder er med gans-

ke få undtagelser steget år for år, og det gennemsnitlige antal beskæf-

tigede pr. virkscmhed har svinget omkring og lige under 100: Der var 70

teskæftigede pr. virksonhed i 1940, toppen blev nået med 106 i 1949 for

så at være faldet til 82 i 1965. Spredningen er heller ikke særlig stor:

I 1965 havde 2/3 af virksomhederne (696 ud af 1042) mindre end 50 an-

satte, og der var kun 7 virksomheder som havde mere end 1000 ansatte.

Industrivirksomhederne i Zimbabwe er altså gennemgående ikke ret store.

Dette er en afspejling af den begransede størrelse af det hjennemarked,

som industrien afsætter hovedparten af sine produkter til. Det relativt

lille afsætningsmarked gør det ikke muligt effektivt at udnytte forde-

lene ved stordrift, så derfor dominerer de mange små virksomheder fort-

sat industrisektoren i Zimbabwe.

1.4. DET INTERNATIONALE BORGERSKAB.

Som det er fremgået af de foregående afsnit er der international kapi-

tal involveret i alle den kapitalistiske produktions tre hovedsektorer.

Andelen er størst i minesektoren og mindst i landbrugssektoren.

Det sidste nogenlunde pålidelige skøn over de private udenlandske inve-

steringers størrelse i Zimbabae stanmer tilbage fra før UDI, hvor de i
1963 samlet blev opgjort til ca. £350 mill. (dengang svarende til ca.

7 mia. d. kr.). Heraf var mellem £200 - 250 mill. (mellem 55 - 70%)

britisk kapital, ca. E100 mill. (ca. 30%) sydafrikansk kapital og om-

kring £20 mill. amerikansk kapital (6%) . Dette skal ses i forhold til

den private indenlandske rhodesiske kapitals størrelse på ca. E150

mill. i 1963. Den amerikanske kapital i Zimbabàe findes for 90%'s ved-

korrmende i minesektoren, nens den britiske og sydafrikanske kapital er

(34) Dette vil vi vende tilbage til i kapitel III afsnit 4.4.

(35) Kay, op.cit., side 143-144 og 149-150.
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mere jævnt fordelt over samtlige økoncmiens sektorer.

Efter UDI er de sydafrikanske investeringer steget kraftigt scm følge
af Sydafrikas rolle som gennemgangsland for varer og kapital til og
fra Zimbabwe efter pålaggelsen af økonomiske sanktioner. Stoneman skøn-
ner, at de sydafrikanske investeringer i dag udgør ca. £200 mill. ud af
ialt mellem £500 - 600 mill. udenlandske private investeringer, således
at den sydafrikanske andel af den udenlandske kapital er steget til mel-
lem 33 og 40%. De britiske investeringer er ikke steget så meget og
skønnes i dag at ligge mellem £225 - 300 mill. (40 - 60%), mens de ame-
rikanske investeringer skønnes at være nogenlunde uforandret.
Sanktionerne har i øvrigt ført til, at det er blevet vanskeligere at
skelne mellem sydafrikansk og vestlig kapital, idet næsten alle vest-
lige selskaber med interesser i Zimbabwe har opretholdt og udbygget for-
bindelsen via datterselskaber i Sydafrika.38) Det skal ses i lyset af,
at vestlig og sydafrikansk kapital generelt er sanmenfiltret i hele det
sydlige Afrika. Det er specielt tilfældet for britisk og sydafrikansk

39)kapital.

Foruden de tre nævnte sektorer er der en meget stor andel af internatio-
nal kapital i banksektoren. Der findes 4 banker i Zimbabwe: Barclays
Bank (USA og Storbritanien) , Standard Bank (Sydafrika og Storbritanien) ,
National Grindleys Bank (USA og Storbritanien) samt Rhobank (ejet af
Nedbank - Sydafrika og Holland - og den rhodesiske stat). Gennem Argus
Printers kontrollererAnglo-AmericanCorporation næsten fuldstændigt
pressen i Zimbatue, hvortil kommer en dominans af international kapital
i handelen i de hvide caråder.40)

Eet internationaleborgerskab har derfor store økonomiske interesser i
at forsvare Zimbabwe. Dette lå bag det internationale borgerskabs be-
strabelser i 1950'erne for at sikre en nykolonial løsning i Zimbalse -

(36) stoneman, op.cit., side 44, 50 og 55.

(37) ibid., side 51. Stoneman benytter her som ovenfor stadig de gamle,
udevaluerede engelske E som mål. I 1965 var de lig med de rhodesiske
E. Siden har Storbritanien devalueret, og Rhodesia er overgået til
rhodesiske $, hvor 2 R$ = 1 gammelt E. Se i øvrigt listen over
britiske selskaber, der opererer i Zimbabwe, i Zimbabwe News, Vol.
10 No. 1, Jan.-Feb. 1978, side 47-53.

(38) Ahmed Khalifa, FN-rapport, side 48.

(39) Se Ruth First m.fl., The South African Connection: Western Invest-
ment in Apartheid, Penguin, Harmondsworth 1973.

(40) Centre of African Studies, op.cit., side 11-15 og 44. samt Ahmed
Khalifa, FN-rapport, side 50-51.
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en løsning, der fortsat ville garantere det internationale borgerskabs

adgang til udbytning af de afrikanske arbejdere og udplyndring af Zim-

babwes rige naturressourcer.

Men Zimbabwe kan ikke betragtes isoleret fra det øvrige sydlige og cen-

trale Afrika. For det internationale borgerskab gælder det i første rak-

ke om at sikre imperialismens absolutte "bastion" i området: Sydafrika.

Set i denne sammenhæng har det internationale borgerskab ikke udeluk-

kende snævre økonomiske interesser i forhold til Zimbabwe. Her spiller

det i dag en vigtig rolle, at der tæt omkring Sydafrika er etableret to

revolutiorvere overgangssamfund, Mozambique og Angola, der alene ved de-

res eksistens - specielt for de sorte sydafrikanske arbejdere - er en

trussel imod det internationale borgerskab. Sker der også i Zimbabwe en

revolutionær omvæltning, vil Sydafrika være helt omgivet af socialis-

tiske stater, der udover eksemplets magt vil kunne fungere som baseom-

råde for sydafrikanske guerillaer (hvad bbzambique allerede gør, og

Angola endvidere gør det for namibiske guerillaer fra SWAPO). Desuden

vil det rige kobberbælte i Zambia og Zaire i så fald være afskåret fra

Sydafrika og nærmest være spærret inde (set med imperialismens øjne).

D t internationale borgerskabs interesser i en nykolonial løsning i
Zimbabwe er derfor om muligt endnu større i dag end tidligere. Det in-

ternationale torgerskab har med al tydelighed vist, at det er fuldt be-

vidst om dette faktum. Vi vil senere vende tilbage til dette, spscielt

i afslutningen.

2. ARBEJDERKLASSEN

Det europæiske arbejderaristokrati og de helt proletariserede afrikanske

arbejdere udgør til sanmen arbejderklassen i snæver forstand. Deres

eneste indtagtskilde er lønarbejde, og de bor permanent med deres fami-

(41) Se Alex Callinicos & John Rogers, Southern Africa after Soweto,
Pluto Press, London 1977, side 8 og 157ff samt Internationalt Forum

- Blad for international solidaritet nr. 1-2/1978, side 30 (inter-
view med Tebello Motopanyane fra ANC/SA, formand for den aktions-

komite, der organiserede demonstrationerne i Soweto i sommeren 1976),
hvor det begge steder fremhæves, at sejrene i Angola og Mozambique
havde stor moralsk betydning for de afrikanske arbejderes og stu-

denters demonstrationer og strejker, startende med Soweto-urolig-
hederne i juni 1976. En af parolerne lød således: "Det

skete i
Angola, hvorfor ikke her?" (New African Development, December

1977, side 1188).
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lie i byområderne, hvortil osse minerne med deres tilsluttede bebyggel-

ser (fabriksanlag, beboelser osv.) henregnes i Zimbabwe.

Hertil kommer de halvproletariserede afrikanske bønder. Osse disse hører

til arbejderklassen for så vidt som en del af midlerne til deres repro-
duktion - dvs. fortsatte opretholdelse af livet i bral forstand -
stairmer fra lønarbejde. De er såkaldte migrantarbejdere. Den "halve" -
eller rettere: kun delvise - proletarisering består i, at de osse op-

retholder livet ved andet lønarbejde. Den anden del midlerne til deres

reproduktion starrmer fra landbruget i de afrikanske stamnecmråder, i
hvilken forstand de er bønder.

I den zimbabweanske virkelighed er det kun muligt at skelne skarpt mel-
lem arbejderaristokratiet og de øvrige arbejdere, da der i vid udstræk-

ning er en glidende overgang mellem de helt proletariserede afrikanske

arbejdere og migrantarbejderne.

2.1, DET EUROP£ISKE ARBEJDERARISTOKRATI

Næsten alle de europeiske arbejdere er beskæftiget inden for industri,
handel og transp3rt (se tabel 2). De udgør et såkaldt arbejderaristokra-
ti, idet de økonomisk udskiller sig fra de øvrige dele af arbejderklas-
sen på grundlag af langt højere lønninger og politisk ved at støtte bor-

gerskabet ( i tilspidsede situationer har det altid været det nationale
borgerskab). Grundlaget herfor er hos de enkelte europæiske arbejdere
ideologiske illusioner (racefordomme) om egne interesser, således at de

ikke personligt identificerer sig på grundlag af den klassemæssige opde-
ling, men på grundlag af racedelingen.

Årsagen hertil er ikke alene lønforskellene. P.gr.a. arbejdsprocessens
kapitalistisk-hierakiske organisering indtager de europæiske arbejdere
samtidig med de produktive arbejdsfunktionerovervejende overordnede og

kontrollerende funktioner. Politisk betyder dette, at de europæiske ar-
bejdere aldrig har kamaet sammen med de afrikanske arbejdere og derfor
er utankelige som alliancepartnere for de afrikanske arbejdere.

Baggrunden for de europæiske arbejdere har udskilt sig fra den øvrige,
afrikanske del af arbejderklassen ligger helt tilbege i det europæiske

styres bevidste politik siden 1923. Siden 1933 har det givet sig udslag
i, at de europæiske arbejdere kraftigt har støttet det nationale borger-

skab i Zimbabwe. Denne støtte blev i 1934 lovfæstet i 'Industrial Conci-
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liation Act'.

Med lidt andre ord kan man sige, at arbejderaristokratiet har været en

støttsklasse for det hvide mindretalsstyre. Det er vigtigt at under-

strege, at de hvide arbejdere ikke har indtaget en jævnbyrdig position

i alliancen med det nationale borgerskab43) for slet ikke at tale om de

europæiska arbejdere skulle v-ere den dominerende klasse i Zimbabwe

Dette ville forudsætte, at de fik nogle af deres langsigtede, objektive

interesser tilgodeset i alliancen.

Arbejderklassens langsigtede objektive interesser er, at arbejderklassen

selv overtager den politiske og økonomiske magt og nedbryder de kapita-

listiske produktionsforhold for dermed at stoppe udbytningen. Det har de

hvide arbejdere i Zimbabwe overhovedet ikke kampet for. Her er der blot

sket det, at de europæiske arbejdere har fået tilgodeset nogle af deres

kortsigtede interesser, såsom højere lønninger og bedre reproduktionsbe-

tingelser end i Europa (højere levestandard), uden at dette på nogen må-

de har truet borgerskabets magt .
'Nærtimod har det været et led i grund-

fæstelse af borgerskabets magt over for den største del af arbejderklas-

sen, de afrikanske arbejdere.

De europ-eiske arbejdere har tilkænget sig en højere løn og gode arbejds-

vilkår. Men de har gjort det oå bekostning af det afrikanske lag af ar-

bejderklassen. Det er for borgerskabet lykkedes at splitte den Zimbabwe-

anske arbejderklasse v.hj.a. raceforskellen, hvilket skal ses på baggrund

af det historiske forhold, at der aldrig har været "fattige" hvide i Zim-

babwe, sådan som der i en vis fase var det i Sydafrika.45)

Rent faktisk har det hvide styre i Zimbabwe lige siden 1920'erne og frem

til befrielseskampen skærpelse i 1970'erne kun tilladt indvandring af

hvide med kapital og/eller en faglig eller akademisk uddannelse. De har

bevidst forhindret en indvandring af ufaglærte hvide, da "al
ufaglært

arbejde udføres af indfø.lte", som en officiel invandringspjece fra 1924

(42) se kapitel I afsnit 2.3.

(43) Hvad fx Arrighi (Political Economy, side 364) tenderer imod at mene.

(44) Dette hævder fx Martin Loney: "I dag er den permanente institutio-
nalisering af hvidt overherredømme - med den hvide arbejderklasse

i spidsen - den dominerende tendens. De multinationale selskaber
har tabt meget af deres indflydelse. Det hvide borgerskab er ikke
længere i stand til at bestemme farten." (op.cit., side 18 - vores

understregning) ,

(45) Arrighi, Political Economy, side 338. Vedrørende sydafrika, se

Callinicos & Rogers, op.cit., side 28ff samt Sven Bislev, Baggrund
for apartheid, Århus 1975, side 190ff.
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46)
udtrykte det.

Når den kapitalistiske udvikling i Zimbabwe har nødvendiggjort øget fag-

lært arbejdskraft, er denne altid blevet forsøgt tiltrukket udefra ved

hjælp af tilbud om høje lønninger, hvilket i lang tid var billigere end

at oplære afrikansk arbejdskraft til de sanme funktioner. De europæiske

arbejdere i Zimbabwe er altså ikke blevet proletariseret inde i Zimbabwe.

Strengt taget har der derfor aldrig eksisteret en reelt samlet sort/hvid
arbejderklasse i Zimbabwe.

2.2. DE HELT PROLETARISEREDE AFRIKANSKE ARBEJDERE

I løbet af 1975 var der i genneusnit 934.000 afrikanere ansat i lønarbejde

(se tabel 2 i kapitel I afsnit 2.3.). Kun en mindre del af disse er helt
proletariserede arbejdere. Tager man udgangspunkt i en meget snæver be-

stemmelse af disse arbejdere som dem, der har afskåret enhver økonomisk

forbindelse med landområderne og deres slagtninge dér, er der nappe mere

end et sted mellem 10.000 og 50.000 helt proletariserede afrikanske ar-

bejdere. De er udelukkende beskaltiget inden for industri og transport og

bor så godt sora allesanmen i Salisbury og Bulawayo. De er alene hen-

vist til at opretholde livet ved at sælge deres arbejdskraft til kapita-
len og kan 1kke regne med, at slagtninge på landet vil forsørge dem i al-
derdonmen.

Til de helt proletatiserede afrikanske arbejdere bør endvidere indbefat-

tes dem, der arbejder og bor cermanent med deres familie i byerne, selv-
om de p.gr.a. manglen på pensionsforanstaltninger og arbejdsløshedsunder-
støttelse er tvunget til at opretholde forbindelsen til de afrikanske
landområder for at have et "Mkkerhedsnet" i tilfælde af sygdcm, ar-
beidsløshed samt alderdom. Deres bevidsthed og politiske handlen er

prinert bestemt af lønarbejdet. Herved stiger antallet af helt prole-
tariserede afrikanske arbejdere til skønsmæssigt omkring 200.000 og

inkluderer så foruden hovedparten i industrien osse en del af' de afri-

(46) Kay, op.cit., side 58.

(47) Arrighi, Political Economy, side 338 og 341 samt Gann, op.cit.,
side 225-226.

(48) Herudover er de eneste byer med en større arbejderbefolkning Gwelo
og Gatooma i det centrale Zimbabwe samt Umtali på grænsen til
Mozambique. Centre of African Studies, op.cit., side 23-24 samt
Kay, op.cit., side 154-155.
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kanske minearbejdere.

En unders¢gelse fra industricenteret Salisbury siger imidlertid, at

flertallet af enlige mmd (dvs. de p.t. halvproletariserede arbejdere)

i denne by ønsker at tage fast ophold i bycmråderne, men er forhin-

dret heri p.g.a. lave lønninger og utilstrækkelige boligforhold.

Baggrunden for dette er, at det hvide styre af politiske årsager for-

søger at holde antallet af helt proletariserede afrikanske arbejdere

så langt nede som muligt.

De helt proletariserede afrikanske arbejdere udgør arbejderklassens

kerne i Zimbabwe. De er som antydet ovenfor koncentreret i nogle få

større bycmråder og har den højeste organiseringsgrad blandt de

afrikanske arbejdere i Zimbabwe.

I begyndelsen af 1973 fandtes der ud af i alt 80 registrerede fagfor-

eninger - omfattende både afrikanske, europæiske samt såkaldte "mul-

tiraciale" fagforeninger - 26 rent afrikanske fagforeninger, hvortil

kom 23 ikke-registrerede afrikanske fagforeninger. De absolut vigtigste

er jernbanearbejderforbunder (PAWU) med 11.000 medlemer (80% af alle

afrikanske jernbanearbejdere), hvis aktion i 1945 lagde grunden til den

afrikanske nationalistbevagelse, samt tekstilarbejderforbunder (UIWU)
med 7.000 medlemner (70% af tekstilarbejderne).54)

RAWU og UIWU er sammen med 12 andre afrikanske fagforeninger samlet i
African Trades Union Congress (ATUC), som i december 1976 selv opgav

sit samlede tilsluttede nedlemstal til ca. 40.000. Dette relativt

lave tal viser, at kun en lille del af den afrikanske arbejderklasse er

fagligt organiseret. Det afspejler selvfølgelig primært den yderst be-

grænsede rolle, scm afrikanske fagforeninger i Zimtabwe er i stand til

(49) De her nævnte tal skal tages med et stort forbehold, da der ikke
eksisterer nogle sikre opgørelser over de afrikanske arbejderes

proletariseringsgrad. Se Centre of African Studies, op.cit.,
side 23-31.

(50) P. Stopforth, Survey of Highfield African Township, Occasional
Paper No. 6, Department of Sociology, University of Rhodesia 1971

- citeret i Centre of African Stúdies, op.cit., side 23.

(51) Se næste afsnit 3.1.

(52) Ca. 55% af de afrikanske arbejdere beskæftiget i industri og
handel bor i Salisbury.

(53) Se kapitel III afsnit 1.3. og 2.

(54) Centre of African Studies, op.cit., side 26.

(55) ATUC, Memorandum for consideration and Adoption by Interim Govern-
ment of Zimbabwe, Bulawayo December 1976 - aftrykt i South African
Labour Bulletin, Vol. 3 No. 5, May 1977, side 105-116.
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at spille under det nuværende mindretalsstyre. Endvidere afspejler
tallet det begrænsede antal helt proletariserede afrikanske arbejdere,

idet det først og fremnest er blandt den, de organiserede findes. Dis-

se hører samtidig til de højest lønnede afrikanske arbejdere.

Den afrikanske fagbevagelse er imidlertid relativt svag, både orga-

nisatorisk og finansielt. For det første er den ikke forenet i én fag-

foreningssamnenslutning. Her er det varste problen, at det hvide styre

ivrigt støttet af de europeiske arbejdere aktivt arbejder på at få de

afrikanske arbejdere organiseret i de såkaldte "multiraciale" fagfor-

eninger. Her vil de afrikanske arbejderes faglige aktivitet nemlig væ-

re effektivt inddamnet, da faglærte (læs: europæiske) arbejdere under

alle omstændigheder er sikret fuldstændig kontrol i disse fagforeninger.

Kontrollen er gennemført ved, at medlemsskabet er opdelt i 3 trin, hvor

Trin 1-medlemmer (de faglærte) v.hj.a. specielt udformede stemneregler

altid er sikret "flertal". Det sker på den måde, at der ved alle valg-

handlinger vælges et bestent antal repræsentanter inden for hvert trin,
men altid flere repræsentanter fra Trin 1 end fra Trin 2 og 3 til sam-

men. Dette gælder fx inden for minesektoren, hvor arbejderne organiseres

i og "repræsenteres" af den "multiraciale" 'Associated Mineærkers Uni-

on'.

Heller ikke de rent afrikanske fagforeninger er forenet. I kølvandet

på splittelsen mellem ZANU og ZAPU opstcd der to fagforeningssammen-

slutninger. ATUC støttede ZANU, mens Nacionel AfrJean Federation of

nions 9AFU) støttede ZAPU. NAFU nåede dog aldrig nogen nævneværdig

tilslutning og blev opløst i juli 1974. I 1967 opstod der en tredje

fagforeningssammenslutning, National African Trades Union congress

(NATUc), men den skønnes ikke at have nogen særlig tilslutning i sam-

menligning med ATUC.

Den socialdemokratiske Frie Faglige Internationale har spillet en dobbelt-

tydig rolle i forbindelse ned udviklingen af den afrikanske fagbevagelse

i Zimbabwe. Frie Faglige har lige siden 1961 været meget aktiv i forhold

til Zimbabwe, fra 1963 med en fast repræsentant i Salisbury (W.G. Law-

(56) se kapitel I afsnit 2.3.

(57) D.G. Clarke, African Mine Labourers and Conditions of Labour in
the Mining Industry in Rhodesia 1940-1976, The Rhodesian Journal

of Economics, Vol. 10 No. 2, 1976, side 177-218.

(58) C.M. Brand, Politics and African Trade Unionism in Rhodesia since

Federation, Rhodesian History, Vol. 2, 1971, side 97-103 samt

Centre of African Studies, op.cit., side 26.

(59) udgår
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rence). iled at yde betydelig finansiel støtte til afrikanske fagforenin-

ger har Frie Faglige været med til at hjælpe en afrikansk fagbevagelse

i Zimbabwe på benene.

Der har imidlertid ikke på noget tidspunkt hersket nogen tvivl cm Frie

Fagliges hensigter i Zimbabwe. Formålet har klart varet at opbygge re-

formistiske fagforeninger med et begrænset fagligt sigte - dvs. fagfor-

eninger, der ikke blandale sig i den politiske kamp eller stillede

direkte p]litiske krav. I forlangelse heraf har hensigten endvidere

været at sikre, at fagbevagelsen var pro-vestlig, når ZimbaNe opnåe-

de afrikansk styre. Det er sandsynligvis baggrunden for, at Phineas

Sithole, ATUC's formand, siden 1971 kraftigt har angrebet Frie Faglige

for indblanding i afrikanske forhold og for at forhindre udviklingen

af effektive afrikanske fagforeninger - samtidig med at flere af ATUC's

fagforeninger dog er fortsat med at nodtage hjælp fra Frie Faglige!

Det siger en hel del om Frie Fagliges rolle i ZimbaNe i dag, at Smith-

styret ikke har grebet ind over for Frie Fagliges aktiviteter i forhold

til den afrikanske fagbevagelse i ZimbaNe, til trods for at styret si-

den 1976 har givet sig selv direkte lovhjemmel til at gøre det. Smith-

styret har nøjedes ned at indgå en uformel aftale med W.G. Lawrence cm

at informere regeringen om den financielle støtte, der ydes til de en-

kelte fagforeninger. Dette falder i tråd med, at den europæiske fagfor-

eningssanmenslutning i ZimbaNe (TUC) lige siden 1958 har været medlem

af Frie Faglige.

Det var de helt proletariserede afrikanske arbejderes aktioner i 1940'-

erne og 1950'erne, der var grundlag for den afrikanske nationalistbevæ-

gelses dannelse. Siden 1960 har befrielsesbevægelserne imidlertid kun

i meget ringe grad baseret deres kamp på denne kerne af arbejderklas-

sen. Efter forhandlingsforsøgenes fallit sidst i 1960'erne har strate-

gien vaet at befri Zimbabwe fra landområderne, dvs. en befrielseskamp

baseret på de afrikanske bønder. I september 1976 udtalte en repræsen-

tant for ZIPA således:

"Vores strategi har været, at vi kamper fra landet, idet vi således

indeslutter byerne. ... Byguerillakrig kan kun blive et supplement til

de guerilla-operationer, der organiseres på landet.,61)

I lande, hvor arbejderklassen er forsvindende lille (sca det fx var

tilfældet i Mozambique og Guinea-Bissau) , er en sådan strategi den ene-

(60) C.M. Brand, op.cit., side 93-108 samt Callinicos & Rogers, op.cit.,

side 102-103.

(61) IF-løsbladesystem nr. 90, oktober 1976, side 11.
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ste mulige. Men arbejderklassen (og mere snævert: den helt proletarise-
rede kerne) i Zimbabwe er ikke forsvindende lille, omend den talmæssigt

udgør et mindretal af den afrikanske befolkning. Befrielsesbevagelserne

bliver nddt til at udvikle en aktiv politik over for arbejderklassen, hvis
62)de vil fastholde deres revolutionære målsætninger, specielt da dele

de afrikanske arbejdere har en langvarig og stadig opretholdt både fag-
lig og politisk kamptradition. Styrkeforholdet mellem Smith-styret og

befrielsesbevægelserne har imidlertid hidtil gjort det yderst vanske-

ligt og risikabelt for befrielsesbevagelsernes folk at arbejde i byerne
der ligger midt i de europæiske områder. I de sidste par måneder
har der dog været meddelelser om, at ZANU nu er begyndt at operere os-
se i større byområder, hvilket er tegn på en afgørende styrkelse af be-

frielseskampen, der netop vil kunne muliggøre en mere aktiv inddragelse

af arbejderklassen i kampeu. Endvidere har ZAPU's Stockholm-repræsen-

tant, Frank Mbengo, i februar 1978 udtalt:
"Som i Sydafrika er proletariatet ret veludviklet i Zimbatwe, og det
betyder, at by-guerilla både er en oplagt mulighed og en nødvendighed.

... Derfor vil der på et vist stade af kampen blive etableret en by-

aued lla."
M|aengo antyder, at dette stade er nået nu, men at de konkrete initjahivar
er en militær hemmelighed.

(62) Se det efterfølgende afsnit 3.

(63) Her refereres der specielt til ZANU, hvis kamp i dag er langt mere

udviklet end ZAPUs. Se kapitel III afsnit 4.

(64) Se interview med Chrispen Chitando fra ZANU i IP-løsbladesystem
nr. 99, august 1977, side 19 samt Zimbabwe News, Vol. 6 No. 12,
December 1972, side 2.

(65) Den 31.december 1977 meddelte det tanzanianske Daily News (med en

officiel meddelelse fra Salisbury som kilde), at ZANU-frihedskæm-
pere den 28.december havde angrebet en bygning i midten af asbest-
minebyen Shabani (mellem Gwelo og den sydafrikanske grænse). Den

13.januar 1978 skrev Daily News (igen på grundlag af Salisbury-
kilder) om 5 ZANU-angreb· i løbet af en uge på mål nær selve Salis-
bury (det ene kun 1½ km fra bygrrensen), uden at det havde veret
muligt at opspore nogen af frihedskæmperne, der derfor må have
modtaget væsentlig støtte fra den afrikanske lokalbefolkning. I
ZANUs krigskommunique nr. 15, der dækker okt. 1977 til jan. 1978,
nævnes det, at "byquerillakrig er startet. Den skal nu intensiveres
og ramme større mål og strategiske områder." (Zimbabwe News, Vol.
10 No. 1, Jan.-Feb. 1978, side B). Allerede ved et møde i København
den 22.september 1977 fortalte Mukudzei Mudzi, leder af ZANUs

internationale afdeling, om denne offensiv mod byerne.

(66) Interview i Socialisten nr. 41, marts 1978, side 5 og 8.
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Afrikanske minaarbejaeres boliger, nær Gælo

3. DE HALVPROLETARISEREDE BONDER

Størstedelen af afrikanerne i Zimbabwe er halvproletariserede bønder,

dvs. de er både migrantarbejdcre og bønder. Selvom migrantarbejderne og

bønderne nedenfor behandles hver for sig, skal det hele tiden huskes,

at der stort set er tale om de samme mennesker. Der er ganske vist en

vis arbejdsdeling mellem mændene og kvinderne, men de arbejder for at

opretholde de sanne husholdninger.

3.3 . MIGRANTARBEJDERNE

Som det freagik ovenfor af afsnit 2.2. er hovedparten af de afrikanske

arbejdere migrani;arbejdere, idet de er tvunget til at vandre (migrere)

frem og tilbage mellem lønarbejde i det europæiske område og selvfor-

syningslandbrug i de afrikanske områder. Baggrunden for dette tvangs-

forhold er tidligere blevet ridset op og skyldes agrarborgerskabets

konkrete akkumulationsinteresser i Zimbabwe.

Den umiddelbare årsag til halvproletariseringen er, at kapitalen på den-

ne måde kan opnå en større udbytning af de afrikanske arbejdere - og

(67) Se kapitel I afsnit 2.2.
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dermed en højere profit - ved at arbejderne ikke udbetales de fulde re-
produkticusomkostninger. En helt proletariseret arbejders løn dækker

traditionelt arbejderens egne og hele den øvrige families nødvendige
leveomkostninger, herunder ikke mindst børnenes (næste generation af ar-
bejderklassen) samt de ældre og andre uarbejdsdygtige familiemedlemmers

(hvis ikke dette dækkes af forsikringsmæssige eller statslige foran-

sta.ltninger, hvad der næsten Wke er tilfældet for afrikanere i Zimbabwe).

DerimcK1 kan de halvproletariseredearbejderes løn presses ned til kun at

skulle dække arbejderens helt ntuella leveomkostninger og om nuligt
yderligere kun den enkelte arbejders personlige leveomkostninger. I dat

sidste tilfælde formodes den øvrige del af familien så at ernære sig

i landområderne, der i øvrigt fungerer som et ngkivendigt (omend i voksen-
de omfang utilstrækkeligt) sikkerhedsnet for sygdom, alderdom og arbejds-
løshed.

Hvorvidt disse betragtninger vedrørende lønnens forhold til æproduk7

tionsomkostningerne stemmer med den konkrete virkelighed afgøres af styr-
keforholdet mellem klasserne, dvs. af klassekampen. Men dette styrkefor-
hold fvirkes direkte af halvproletariseringen.

Eastholde'sen af halvproletariseringen har ikke alene en umiddelbar pro-
fiiforøgende e'¯fekt. Den har osse en undertrykkende effekt, idet den med-

virker til at splitte arbejderklassen, dels ved at selv &n afrikanske
del af arbejderklassen oplelos i forskellige lag, der kan spilles ud mod

hinanden (relativt højere lønnede og bedre stillede fuldt proletariserede
arbejdere over for migrantarbejdere med lavere løn, mere usikre ansættel-

sesvilkår, dårligere boligforhold osv), og dels ved at arbejderne sjæl-
dent er ansat det sanme sted i ret lang tid af gangen og ikke får lov

til at bosætte sig i byerne. Kapitalens sammenslutningsfunktion, som Marx

taler om60 - dvs. det trodsætningsfyldte forhold, at den kapitalistiske pro-
duktion forener mange arbejdere under samme arbejdsbetingelser med kapita-
lens egen undergang gennem arbejdrnes revolutionære organisering som

muligt resultat - hammes altså ved halvproletariseringen. Udviklingen af
en proletarisk klassebevidsthed hammes, og arbejdernes organiseringsgrad
er lav.

Halvproletariseringen virker med andre ord på forskellige - og indbyrdes

vekselvirkende - måder til at styrke borgerskabets p3sition over for

arbejderklassen. Set i et større persrektiv er det uden tvivl den præven-

tivt undertrykkende ef¯fekt og ikke så meget den umiddelbart profitforø-

(68) se Karl Marx, ',rundrids, Modtryk/Kurasje, Århus 1975, bind 2,

side 444-449.
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ét års kontraktarbejde til mangeårig ansættelse, hvor lønarbejderen mu-

ligvis kun ser familien én gang om året, hvis der er langt mellem fami-
lie og arbejdssted.74)Denne form for ufaglært afrikansk arbejdskraft
findes i alle økonomiens sektorer, men mest inden for private tjeneste-

75)forhold, i minerne og i det kapitalistiske landbrug.

Tæt op af de proletariserede arbejdere og med arbejdsforhold meget sva-
rende til disse findes de arbejdere, der i nogle års ansættelse er i
stand til at tage familien med hen til arbejdsstedet. Om man skal regne dis-
se arbejdere for migrantarbejdere eller helt proletariserede arbejdere
må afhænge af deres tilknytning til og afhængighed af landbruget.

Det er prilwert mawl i den mest produktive alder, der bliver migrantar-
bejdere. I 1961 var ca. 80% af mændene mellem 20 og 34 år og ca. 50% af
mandene mellem 35 og 40 år migrantarbejdere. Der er kun yderst få
kvinder, der har lønarbejde, og de fleste af disse er korttidsansatte
landarbejdere.

Skønsmæssigt bliver så godt scm alle afrikanske mænd på ét eller flere
tidspunkter af deres liv tvunget ud i lønarbejde. Hermed bliver der i
hele befolkningen spredt et kendskab til lønarbejdetsudbytningsforhold,
der på lamg-mw sigt vil være en styrke for en socialidtisk udvikling i
Zimbabwe, ligesom det modvirker/hammer en splittelse mellem de afrikan-
ske arbejdere og bønder. Den udbredte halvproletarisering betyder med

andre ord ikke en éntydig svækkelse af en socialistisk udvikling, om-

and udviklingen af en proletarisk klassebevidsthed som nævnt på kort
sigt hannes. Befrielsesbevagelsernes bevidstgørelse og mobilisering af
de afrikanske arbejdere og bønder har afgørende betydning for, om det
personlige kendskab til kapitalismens udbytning omformes til en aktiv
p litisk handlen imcd kapitalismen.

Den afrikanske arbejderklasse er imidlertid splittet mellem udenland--
ske og indelandske arbejdere. Som det fremgår af figur 6 er omkring

78)halvdelen af ask afrikanske arbejdere op til ca. 1960 kommet fra

(74) ofte koamter manden så hjem med det primære formål at gøre konen
gravid. ibid., side 139.

(7S) ibid., hele bogen; D.G. Clarke, Rural Africana, side 33-35 samt
D.G. Clarke, The Rhodesian Journal of Economics, side 177-218.

(/6) Kay, .cit., side 67. I dag er procenttallene sikkert lavere, da
antallet af beskæftigede ikke er steget i takt med befolkningsvæksten.

(77) D.G. Clarke, Rural Africana, side 43.

(78) De udenlandske arbejdere har med andre ord udgjort en meget stordel af migrantarbejderne.
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omkringliggende lande, specielt M3zambique, Malawi og Zambia, hvorfra

hovedparten er blevet hentet som kontraktarbejdere af statslige rekrut-

teringsbureaner. De har varet koncentreret i de lavest betalte sek-

torer af økonomien, dvs. landbrug, private tjenesteforhold samt mine-

sektoren, som til sanmen beskæftigede 78% af alle udenlandske arbejde-

re i 1969. De har været de mindst politisk aktive arbejdere, da de-

res ophold i Zimbabáe for det meste kun har været kortvarigt. I dette

tidsrum har de kun været interesseret i at tjene så mange penge som

overhovedet muligt.

FIGUR 6: oprindelses-
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Kilde: George Kay,

op.cù., side 63

Formålet med at bringe udenlandske arbejdere til Zimbabwe har for bor-

gerskabet været at presse lønniveauet i bund ved altid at have et rigeligt

overskud af afrikanske arbejdere til rådighed. På denne måde har de uden-

landske arbejdere opfyldt samue funktion som og samtidig supplcrat den sta-

dige forringelse af eksistensvilkårene i de afrikanske landområder i selve

Zimbabwe. Fra midten af 1950'erne har den singende underudvikling af det

(79) Se van Onselen, op.cit., side 24-33 og 91-127; D.G. Clarke, Rural

Africana, side 32-34 samt Arrighi, Labor Supplies, side 184, 198

og 223.

(80) Centre of African Studies, op.cit., side 23-24.
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afrikanske landbrug imidlertid alene kunnet "klare" den rigelige tilgang
af billig afrikansk arbejdskraft.

Siden 1958 har den rhodesiske stat derfor lagt begrænsninger nå tilgan-
gen af udenlandske afrikanske arbejdere, hvilket har ført til et stadig
fald i antallet af udenlandske arbejdere i Zimbabwe. Siden 1966 er de

udenlandske arbejdere udelukkende blevet dirigeret over til det europæ-

iske kapitalistiske landbrug, der p.gr.a. produktionsomlagninger og

forringede konkurrencevilkår som følge af de økonomiske sanktioner
fortsat har haft brug for en ekstremt billig arbejdskraft. Siden UDI

er der kun blevet foretaget rekruttering i Malawi, hvortil skal lagges

en del afrikanere fra Fbzambique, der uafhangigt af rekrutteringsbu-
reauet har søgt lønarbejde i det østlige Zimbabwe

I januar 1975 indgik Smith-styret i øvrigt en aftale om at "levere" op

til 50.000 afrikanske migrantarbejdere fra Zimbabwe til de sydafrikan-

ske miner, efter at Malawi havde bebudet et stop for malawianske arbej-
dere til Sydafrika efter et flystyrt. Aftalen m¢dte imidlertid kraftig
modstand fra den rhodesiske minekapital, der frygtedekonsekvenserne

for dens egen tilgang af billig arbejdskraft, og i december 1975 var
kun 8.500 Zimbabweanere blevet rekrutteret til de sydafrikanske miner.

Forårsaget af underudviklingen af det afrikanske landbrug er en grund-
laggende proletariseringsbevagelse blevet igangsat - dvs. en tendens

til, at bønderne over migrantarbejdere bliver til helt proletariserede

arbejdere. For at bibeholde det profitforøgende migrantarbejdssystem
har det nationale borgerskab imidlertid modarbejdet, at denne tendens

slår fuldt igennem. De lave lønninger suppleres af et omfattende magt-

apparat, der sammenfattes i den såkaldte 'Urban Influx Control Policy',
hvis vigtigste instrumenter er pasloven og 'Vagrancy Act'. Disse love

er sidst blevet andret og udvidet i henholdsvis 1972 og 1973.

Et element i kontrolpolitikken er at forhindre, at afrikanske arbejds-
løse opholder sig i byerne og de øvrige europæiske cmråder (fx ved at
bo hos slagtninge). Borgerskabet frygter, at de vil forårsage politisk
uro. Afrikanernes boliger i byerne er derfor yderst ringe og underkastet

streng kontrol fra politiets side m.h-t. hvem og hvor mange, der ophol-

(81) Arrighi, Labor Supplies, side 222-223; D.G. Clarke, Rural Africana,
side 32-34 og The Rhodesian Journal of Economics, side 191-193
samt Kay, op.cit., side 64-65.

(82) D.G. Clarke, The Rhodesian Journal of Economics, side 193 samt
Ahmed Knalifa, FN-rapport, side 31 og 62.

(83) Jvf. kapitel I afsnit 2.3.
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der sig i hvert enkelt rum eller hytte.84)

Selvom samtlige sektorer i den rhodesiske økonomi har oplevet en kraf-

tig vækst siden den 2.verdenskrig,80 har denne vækst langt fra været

så stor, at den har kunnet opveje den afrikanske befolkningsvækst - og

slet ikke , når man tager de samtidig forringede levevilkår i de afri-

kanske landområder i betragtning. Endvidere har den økonomiske vækst

i både industri- og minesekt -en i flere perioder taget form af en tek-

nologisk udvikling, der har formindsket antallet af beskæftigede i for-

hold til produktionen. Det har især ramt de ufaglærte afrikanske arbej-

dere, mens behovet for faglærte (overvejende europeiske) arbejdere er

steget som følge af den teknologiske udvikling.

De arbejdsløse afrikanere, der derfor uvagelig er opstået i kølvandet

på borgerskabets p->litik i Zimbabae, har det hvide styre forsøgt at

at tvinge til at opretholde livet som bønder. For borgerskabet funge-

rer de afrikanske landområder scm et billigt og afsondret opbevarings-

sted for den industrielle reservearmé, i og med arbejdsløshed i byer-

ne forvandles til underbeskæftigelse på landet. En opgørelse fra 1975

viste imidlertid, at det ikke helt er lykkedes at forhindre fremkomsten

af et pjalteproletariat af afrikanere, der permanent er ude af produk-

tionen. I 1975 var der ca. 131.000 arbejdsløse afrikanere i byerne.

3.2. DE AFRIKANSKE BØNDER

Der er to hovedtyper af afrikanske landbrugere i Zimbabwe. Størstedelen

lever i selvforsyningslandbrug i de såkaldte stammeområder ('Tribal

Trust Land'), hvor der overvejende produceres for at dække egne behov.

Stannecmråderne omfatter 162.240 km eller 89% af de afrikanske områ-

(84) D.G. Clarke, Rural Africana, side 34-35 samt T.E. Mswaka, African

Unemployment and the Rural Areas of Rhodesia, Rural Africana No. 24,

side 62.

(85) Se afsnit 1 i dette kapitel.

(86) T.E. Mswaka, op.cit., side 59-63. Fra 1959 til 1971 steg antallet

af afrikanske lønarbejdere fra 657.000 til 781.000. På baggrund af

den afrikanske befolkningsvækst skønner Mswaka, at beskæftigelsen

fra 1960 til 1971 skulle være steget med mellem 400.000 og 1.000.000

mere end den nævnte stigning i antallet af beskæftigede, hvis det

oprindelige beskæftigelsesniveau skulle have været opretholdt.

Hovedparten af de "ikke-beskæftigede" lever i de afrikanske land-

områder. ibid., side 63-64.

(87) Centre of African Studies, op.cit., side 30.
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der, og her lever ca. 2/3 af den samlede afrikanske befolkning i Zim-
babwe. Det er dem, vi i denne fremstilling refererer til som afrikan-
ske bønder.

Den anden type afrikanske landbrugere lever i de såkaldte købsområder

('African Purchase Areas'), der sanmen med stameområderne udgør de

afrikanske områder i Zimbabwe. De hører imidlertid til det afrikanske
småbargerskab og vil blive behandlet nedenfor i afsnit 4.

Der eksisterer i stammområderne omkring 680.000 selvforsyningslandbrug
med i gennemsnit 3,5 ha op3yrket jord i 1965, hvortil kauner de fælles
græsningsarealer. Fra sådanne jordlodder skal gennemsnitlig 7-8 munde

mettes hver dag, og da det for det meste er umuligt, er de afrikanske
landbrug afhangige af tilskud, som migrantarbejderne sender tilbage til
deres familier i landområderne.

Kun en neget lille andel af bøndernes samlede produktion bliver derfor
markedsført. I Karanga i det centrale Zimbabwe drejede det sig om mel-
lem 13% i gode regnår (1965/66) og 6% i tørkeår (1966/67). Hovedparten
(omkring 80%) af denne overskudsproduktion blev afsat til andre afrikan-
ske bønder, ca. 14% til misionsstationerne og kun ca. 5% til det statsli-
ge Grain Marketing Eeard, der af hensyn til agrarborgerskabets afsætning
kun betaler det halve af hvad fx missionsstationerne betaler.

Grundstammen i al afrikansk landbrug udgøres af kvag, majs, jordnødder
og hirse. Hertil konmer fødevaretilskud tilvejebragt ved fiskeri, jagt
og indsamling af vilde frugter, rødder o.l. Ved siden af, men i tæt til-
knytning til det egentlige landbrug findes et simpelt håndværk, hvor der
fremstilles møbler, klader m.v. Dette håndværk er dog stærkt på retur,
da kapitalistisk producerede varer dels har udkonkurreret store dele af
det afrikanske håndværk og dels har påvirket bøndernes behovsmønstre væk
fra disse traditionelle håndværksprodukter.

Da det næsten udelukkende er mænd, der bliver migrantarbejdere, udføres
størstedelen af det egentlige landbrugsarbejde i dag af kvinderne og bør-

94)
nene.

(88) Africa South of the Sahara 1977-78, side 706.

(89) International Commission of Jurists, op.cit., side 14.

(30) Kay, op.cit., side 91-93 samt Roger Riddell, op.cit., side 7.
(91) Weinrich, African Farmers, side 99-103.

(92) Kay, op.cit., side 79-83.

(93) Arrighi, Labor Supplies, side 199-200.

(94) se Weinrich, African Farmers, side 315-318.
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Heraf kan man imidlertid ikke umiddelbart slutte, at kvindernes stilling

er blevet styrket som følge af den mere centrale placering i landbrugs-ar-

bejdet. Det er sket for enkelte, men generält er de afrikanske kvinder i
Zimbabwe dobbelt undertrykt, idet de både lider under den almindelige un-

dertrykkelse af de afrikanske arbejdere og bønder og under en traditionel

undertrykkelse af kvinderne. Jorden er således tildelt manden. Han her rå-

deretten over den og tager de fleste vigtige beslutninger i forbindelse

med dyrkningen og anvendelsen af afgrøderne. Er manden væk som migrantar-

951bejder, trader mandens broder ofte i kans sted som beslutningstager.

leurai Ropa, der er leder af ZANUs kvindeudvalg, udtaler, at kvinderne i
Zimbabwe udover den almindelige kapitalistiske undertrykkelse "også

lider

under ulemperne ved at være prestigesymboler. Mmdene behandler dem ofte

kun en smule bedre end andet inventar. Det er et problem, som kvinder i
alle kapitalistiske lande står overfor, og zimbabweanske kvinder kamper

hårdt for at blive behandlet som nennesker på lige fod med mmdene i ste-

det for som nydelsesgenstande eller arbejdsredskaber. Derudover står Zim-

babweanske kvinder over for en feudal undertrykkelse, hvor kvinder er

underkastet deres agtemmds autoritet og næsten aldrig er frie mennesker

med egne rettigheder."

Konens/konernes arbejdskraft er
"solgt"

til manden gennem agteskabet.

"Prisen" (brudeprisen, kaldet lobola) er kvæg og kontante penge, som man-

den/mandens familie betaler til kvindens far eller værge. Gennem brude-

prisen får manden også råderetten over de børn, som kvinden føder; her

er det vigtige ikke mindst børnenes arbejdskraft i landbruget.

Det afrikanske landbrug i Zimbabwe er generelt meget individuelt praget,

idet hvert enkelt husholdning overvejende passer sit eget brug. Der har

dog osse altid varet samarbejde mellem bønderne, og det kollektive aspekt

i landbrugsproduktionen er blevet styrket scm følge af migrantarbejdet.

Ved pløjning, såning og høst står familierne ofte i den situation, at mm-

dene ikke er hjenme. For at råde had på arbejdskraftmanglen organiserer

bønderne sig derfor ofte i arbejdagrupper, som tager rundt til de forskel-

(95) ibid., side 62 og Weinrich, Mucheke, side 139 samt Sheba Tavar-

wisa, næstformand for ZANUs afdeling for uddannelse og kultur, i
samtale med IF-repræsentanter den 28.april 1978.

(96) Zimbabwe News, Vol, 10 No. 1, Jan.-Feb. 1978, side 21. Se også de

mere konkrete beskrivelser af kønsrollemønstret i Zimbabwe i ole

Gjerstad, Zimbabwe ZAPU 1: The organizer - Story of Temba Moyo,

Life Histories from the Revolution, LSM Press, Richmond, Canada

1974, side 18 og 30.

(97) Der eksisterer et udbredt polygami (flerkoneri) i Zimbabwe.

(98) Weinrich, Mucheke, side 139 samt Gann, op.cit., side 327.
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lige brug og hjælper, hvor det er ngkivendigt. I Karanga består arbejds-
99)

grupperne som regel af 15-16 mennesker, der er i nær familie med hinemden.

Erfaringerne fra arbejdsgrupperne kan få betydning ved en socialistisk
udvikling i et frit Zimbabwe. I forsøgene på at bryde med det individu-

elle landbrugs dominans kan der ved en socialistiskudvikling knyttes

an ved erfaringerne fra arbejdsgrupperne i bestræbelserne for at udvik-

le kollektiv dyrkning af jorden

Der er allerede flere gange fremgået, at det er umuligt at betragte de

afrikanske bønder isoleret fra det angivende samfund. Bøndernes produk-

tions- og levevilkår er systematisk blevet forværret siden koloniserin~

gen i bestrabelserne på at sikre agrarborgerskabet gode akkumulations-

betingelser. Bønderne er som konsekvens heraf blevet delvist afhan-

gige af lønarbejde, og selv når de ikke som migrantarbejdere udbyttes

af borgerskabet, udfylder de en vigtig funktion for sanme borgerskab:

De fungerer som arbejdskraftreserve (eller industriel reservearmé) og

gør det dermed muligt for borgerskabet at holde de afrikanske arbejde-
ves lønninger nede på et absolut minimum.

(99) Weinrich, African Farmers, side 87-94.

(100) Agnete Christensen m.fl., op.cit., side 89.

(101) Se kapitel I afsnit 2.2.

(102) Da Zimbabwe ofte - og af gode grunde - sammenlignes med Sydafrika,
må det her være på sin plads at understrege, at der er en vigtig
forskel mellem de sydafrikanske bantustans og stammeområderne i
Zimbabwe. Begge fungerer som opbevaringssted for den industrielle
reservearmé, men mens de halvproletariserede bønder i Zimbabwe endnu
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Dette understreger den store grad af interessesanmenfald, der er mellem

de afrikanske arbejdere og bønder i Zimbabwe. Sagt på en anden måde er

de afrikanske arbejdere og bønder oplagte alliancepartnere i den nuvæ-

rende kamp for national uafhangighed. Det store personlige sanmenfald

mellem afrikanske arbejdere og bønder og de tætte familierelationer mel-

lem land og by gør det endvidere helt absurd at forsøge at adskille ar-

. bejdernes og bøndernes konkrete kamp i øjeblikket. De afrikanske arbej-

dere og bønder opfatter sig i høj grad som ét: som & afrikanske masser.

Med henblik på kampens langsigtede perspektiv - dvs. det perspektiv, der

rækker ud over den nationale uafhængighed - er det imidlertid alligevel

vigtigt at skelne mellem henholdsvis arbejderklassens og bøndernes objek-

tive klasseinteresser.

Arbejderklassen vil kun kunne gøre op med udbytningen ved at fjerne den

klasse, der udbytter den, dvs. kapitalistklassen. Det vil være det sanme

som et fuldstændig brud med de kapitalistiske produktionsforhold, da det

m.h.t. udbytningen ikke vil gøre nogen forskel, cm borgerskabet er af afri-

kansk eller af europ-eisk herkcmst. En nykolonial løsning vil altså ikke

være nok - det vil kun overgangen til socialisme. Arbejderklassen har med

andre ord en objektiv interesse i kampen for socialisme.

Zimbabwes økonomiske og sociale struktur er imidlertid stadigvæk overvejende

kolonialt præJet (eller udadrettet), hvilket er en afspejling af, at det

internationale borgerskabs interesser i Zimbabwe er en del af og underord-

net dets interesser i lande uden for Zimbabae. På denne baggrund må den

første fase i kampen for socialisme nødvendigvis blive en kamp for nationel

uafhængighed. I denne fase vil arbejderklassen kunne indgå alliancer med

alle de klasser og lag, der har en objektiv interesse i at erstatte den

koloniale undertrykkelse med nationel uafhængighed. I Zimbabwe vil

overvejende er bønder, i og med i gennemsnit mellem halvdelen og 2/3

(afhængigt af årets regnmængde) af deres midler til livets opret-

holdelse stammer fra landbrug (Weinrich, African Farmers, side 114

tabel 13), er det modsatte tilfældet i Sydafrika. Kun 14% af jorden

i de samlede bantustan-områder (der i øvrigt kun udgør knap 13% af

Sydafrikas samlede areal) kan overhovedet dyrkes eller udnyttes på
anden måde. Med de ringe jorde og den enorme overbefolkning skønnes

forholdet mellem familiernes indkomst fra lønarbejde uden for ban-

tustans og indtægterne fra landbruget i bantustans at være ca. 3:1.

Sagt med andre ord er afrikanerne i Sydafrika generelt mere prole-

tariserede end afrikanerne i Zimbabwe. Vedrørende leve- og produk-
tionsvilkårene i de sydafrikanske bantustans, se United Nations,

Land Tenure Conditions in South Africa, Centre Against Apartheid,

New York 1976, specielt side 30-34 og 54-61.

(103) Jvf. Amilcar Cabral, Teorien som våben, Revolutionen i Guinea,

Demos, København 1972, side 35-37.
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disse alliancepartnere for arbejderklassen udover bønderne være de intel-
lektuelle og småborgerskabet.

Bønderne derimod har nok en interesse i at bekampe og afskaffe det nuværen-

de styre, der baserer sig på agrarborgerskabets interesser og støttes af det

hvide arbejderaristokrati. Som nævnt er bønderne i Zimbabwe i dag ikke blot
landbrugere , men osse industriel reservearmé, dvs. potentielle arbejdere.
Det er de organiserede afrikanske arbejdere fuldt bevidste om. I marts 1971

udtalte formanden for den afrikanske fagforeningssanmenslutning ATUC,

Phineas Sithole, at "regeringen ikke var ivrig efter at udvikle landbruget

i stannecmråderne. Den betragtede dem sotn reservater ('reserveland'), som

de arbejdsløse og udslidte afrikanere kunne vende tilbage til."lo4)For r-
bejderklassens alliance med bønderne er det meget vigtigt at fastholde det-

te.

Efter den nationale uafhængighed kan bønderne imidlertid godt på kortere

sigt få tilgodeset deres interesser som landbrugere v.hj.a. en jordreform,
der ikke bryder æd de kapitalistiske produktionsforhold, æn gør ihvert-
fald en del af bønderne til selvejerbønder - dvs. etablerer et agrarsmåbor-

gerskab. Dette kan sågar ske uden at gøre et væsentlig indhug i de nuværen-

de europeiske farme og deres jord, men alene ved at inddrage de store uud-

nyttede landområder inden for det nuværende europæiske område.lo5) Det a
den løsning, sotn det internationale borgerskab i sine aktuelle "løsnings"-

planer forestiller sig som svar på jordproblemet i Zimbabwe. Det er os-

se denne "løsning", som de reaktionære småtorgelige afrikanske kræfter taler
. om, hvorved de samtidig markerer, at de står på spring til at tjene det

internationale torgerskabs interesser i Zimbabwe.

Herved understreges det, at det er arbejderklassens interesser, der må være

ledende i kampen, hvis denne ikke skal stoppe ved opnåelsen af den nationa-

le uafhangighed, men føres videre mod en socialistisk revolution - osse selv-
om de egentlige arbejdere i dag udgør et talnessigt mindretal af den afrikan-
ske befolkning.

Et af de allervigtigste spørgsmål efter opnåelsen af den nationelle uafhæn-

gighed bliver netop den nødvendige jordreforms karakter. M.h.t. den videre

(104) Citeret fra Weinrich, African Farmers, side 43.

(105) Se kapitel I afsnit 2.2.: a) Jordfordelingen.
(106) Se kapitel III afsnit 5.3.
(107) I New African Development, August 1977, side 782-783 fortæller

Gordon Chavunduka fra Muzorewas UANC og Josiah Chinamano, der er
næstformand i ZAPU og leder af ZAPUs legale frontorganisation i
Zimbabwe, at de begge foretrækker en sådan løsning.,Se om China-
manos udtalelser i kapitel III afsnit 4.5.b.
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udvikling er det helt afgørende, m jordreformen kæmer til at styrke bøn-

dernes kollektive bevidsthed via dannelsen af kooperativer e.l., eller cm

den via udstykninger og privat ejendomsret til jorden kæmer til at styrke

udviklingen af en småbargelig selvejerbevidsthed blandt bønderne og derved

kæmer til at virke hamnende på en socialistisk udvikling. Dette problem vil

blive taget op i den afsluttende vurdering af de nuvarende udviklingsperspek-

tiver for kampen i Zimbabwe.

Problemet i dag er, at de halvproletariserede bønder helt overvejende opfat-

ter sig selv scm bønder og ikke som arbejdere hvorfor det nappe kan forven-

tes, at de umiddelbart udvikler en bevidsthed, der rækker ud over granserne

for deres landsby. Deres krav vil naturligvis dreje sig cm mere jord og bed-

re dyrkningsbetingelser, ikke om en afskaffelse af de kapitalistiske produk-
tionsforhold. Underudviklingen af det afrikanske landbrug har ført til, at

de afrikanske bønder slutter op cm og støtter befrielseskampen så meget, det

er dem muligt. Guerillasoldaterne rekrutteres således overvejende i de afri-

kanske landområder. Befrielsesbevagelserne har en yderst vigtig opgave

m.h.t. at benytte denne støtte til at bevidstgøre bønderne om sanmenhangen

mellem deres eksistensvilkår og kapitalismens udvikling i Zimbabwe.

4. DET AFRIKANSKESMÅBORGERSKABOG DE AFRIKANSKE INTELLEKTUELLE

Småborgerskabet består af de vareproducenter og handlende, der selv ejer
deres produktionsmidler. De fremstiller overvejende selv (incl. hele fami-

lien) deres varer i modsætnig til kapitalistisk vareøkonomi, der beror på
nerværdiudpresning af frenmed arbejdskraft.

I Zimbatwe i dag er der ikke levnet megen plads til det afrikanske småbor-

gerskab, da dets aktiviteter af det hvide styre er blevet begranset til de

afrikanske områder og de afrikanske bydele, således at det ikke har mulig-

hed for at konkurrere med hvide. Derfor har også det afrikanske småborger-

skab varet aktiv i kampen for afrikansk flertalsstyre
, amend man næppe

skal name nogle illusioner om interesserne bag ved denne deltagelse. Skulle
Zimbabwe blive påtvunget en nykolonial løsning, vil det afrikanske småbor-

gerskab sanmen med de afrikanske intellektuelle stå på spring for at udfyl-

de de ledige pladser i lorgerskabets rækker. Det er det nuvarende nykolonia-

le Afrika rigt med eksempler på. For befrielsesbevagelserne gælder det der-

(108) T.E, Mswaka, op.cit., side 71.

(109) Weinrich, Mucheke, side 186-187.
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for i øjeblikket om at sørge for at holde det afrikanske småtorgerskab ind-

draget i kamoen for national uafhængighed, men på den anden side ikke give

detsborgerskabsaspirationernoget spillerum.

Det afrikanske småborgerskab består for det første af de 8.100 selvejerbøn-
der (agrarsmåborgerskabet) i købsområderne ("African Purchase Areas").

Købsområderne omfatter 14.674 km (8% af de afrikanske områder) fordelt

på 38 små landområder, hvor afrikanere har mulighed for at eje jorden, mens

der ikke findes privat ejendomsret til jorden i stanmeområderne.

Den gennemsnitlige brugsstørrelse i købsområderne var i 1961 på 87 ha.ll2)

Herfra stanmer næsten alle de markedsførte afrikanske landbrugsprodukter.

Også størstedelen af det afrikanske agrarsmåborgerskabs egen produktion

forbruges dog af producenterne selv. I Karanga i det centrale Zimbabwe

afsatteagrarsmåborgerskabet i 1965/66 (godt regnår) 40,9% af deres af-
grøder, mens det i tørkeåret 1966/67 faldt helt ned til 14,1%.

Afgrøderne er de samme som i stammeområlrne, hvortil skal lagges en ubetyde-

lig dyrkning af tobak (andre sorter end de hvides '
. . Heller ikke dyrk-

ningsmetoderne afviger meget fra stanmeområdernes, slevcm landbrugerne i
købsområderne har fået en form for landbrugsuddannelse. Dette skyldes en

bestandig og akut kapitalmangel; der stilles således kun yderst begræn-

sede kreditmuligheder til rådighed for det afrikanske agrarsmåbor-

gerskab. D produktivitetsforbedringer ikøbsområde-landbrugene, der

dog trods alt kan iagttages i forhold til stanmeområderne, skyldes

derfor væsentligst fordele onnået ved mere jord og større drift.
Dette afspejler, at asse det afrikanske agrarsmåMrgerskab er blevet

offer for interne bargerskabsmodsætninger. Købscaråderneblev oprin-
delig etableret, for at der kunne opstå en klasse af mere velstående
bønder. Specielt under 1950'ernes"Racefællesskabs®litik" fik de

større kreditter, bedre uddannelsesmuligheder og andre statslige for-

anstaltninger stillet til rådighedll6). I 1960 kunne det afrikanske

agrarsmåborgerskab beskæftige ca. 56.000 landarbejdere og var så-

(110) Roger Riddell, op.cit., side 11.

(111) Africa South of the Sahara 1977-78, side 706.

(112) Kay, op.cit., side 93.

(113) Weinrich, African Farmers, side 99-100.

(114) W.J. Barber, cp.cit., side 27.

(115) Kay, op.cit., side 95-96.

(116) W.J. Barber, op.cit., side 152-153.

(117) Centre of African Studies, op.cit., side 16.
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ledes stærkt på vej til at udvikle sig til en del af det afrikanske

torgerskab, der skulle muliggøre en nykolonial løsning.

Med RF-styrets magtovertagelse i 1962 skiftede billedet imidlertid -
her som på andre områder. Specielt 'Land Tenure Act' fra 1969 markere-

de et hårdt slag mod det afrikanske agrarsmåborgerskab, der blev smidt

bort fra den jord i de europniske cmråder, scm de havde lejet af euro-

omre . I 1969 var der has agrarsmåborgerskabet kun beskæftiget cm-

kring 17.000 lønarbejdere. Den umiddelbare årsag til dette slag ned det

afrikanske agrarsmåborgerskab var, at dets produkter efter produktions-

omlagningerne i det kapitalistiske landbrug efter UDI direkte kom til

at konkurrere med agrarborgerskabets produkter. Et resultat heraf

var, at det afrikanske agrarsmåborgerskabs organisation, African Far-

mers' Union, i 1972 gav udtryk for en meget kraftig nodstand imod den

britisk-rhodesiske forhandlingsløsning, som Pearce-konYnissionen testede

afrikanernes holdning til.

Efter guerillakrigens start i 1972 begyndte Smith-styret at erkende,

hvor omfattende modstanden mod styret var blandt afrikanerne, og at det

manglede allierede blandt dem for at nedstå modstanden. Det har siden

1975 ført til en lille forøgelse af den statslige kredit til agrarsnn-

borgerskabet. Det står dog på ingen måde mål med det forelskede

blik, som det internationale borgerskab i 1976/77 har kastet på det

afrikanske agrarsmåborgerskab. Det er blevet stillet store finansielle

midler fra det såkaldte 'Zimbabwe Developnent Fund' i udsigt, hvis der

indføres et nykolonialt afrikansk styre i Zimbabæ. Det vil vi vende

tilbage til i kapitel III afsnit 5.3.

Udover landbrugerne i købscnwåderne findes der osse et afrikansk små-

borgerskab i byerne.Det består af handlende, selvstændige i de såkald-

te "liberale erhverv" (scm f.eks. 15 afrikanske læger med privat prak-

sis), håndværkere, små forretningsdrivende samt ejere af busser, last-

biler og hyrevogne. Ifølge 1969-folketællingen var der 18.920 inden

for denne del af det afrikanske småborgerskab. De beskæftigede i alt

16.910 lønarbejdere.

(118) Formelt set var denne jord blevet betegnet som
"ikke-reserveret

jord". Kay, op.cit., side 52-53 samt Loney, op.cit., side 61.

(119) Centre of African Studies, op.cit., side 8 og 18-19.

(120) ibid., si.de 36 samt Mervyn Jones, Rhodesia: The White Judge's
Burden, International Defence and Aid Fund, London 1972, side 23.

Se endvidere kapitel I afsnit 5.3.

(121) Centre of African studies, op.cit., side 19-20.

(122) ibid., side 35.
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Hertil kunne man med lidt god vilje lagge de få sorte, der har fået
højere stillinger hos de multinationale selskaber. Der er helt åben-

lyst tale om, at det internationale borgerskab inden for sine helt
private rammer her forbereder en nykolonial løsning ved at optrane et
konmende kompradorborgerskab - dvs. et borgerskab bestående af ind-

fødte afrikanere til at varetage det internationaleborgerskabs di-
rek.te interesser i Zimbabwe. Indtil videre er der kun sket forfrem-

melser til højere stillinger i PR-afdelinger og personaleadministra-
tion. Herved bygger det internationale borgerskab helt tevidst en

multiracial facade.

Som den sidste del af det afrikanske småborgerskab kan man inkludere

de sorte i administrative stillinger i statsbureaukratiet. Også her

har RF-styrets skærpede racediskrimination imidlertid sat ind: deres

FIGUR 7: Klassestrukturen i Zimbabwe (let forenklet)

Det nationale
Agrarborgerskabet borgerskab

Borgerskabet
(europæisk) Industriborgerskabet Det interna-
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Agrarsmåborgerskabet

Bysmåborgerskabet
småborgerskabet

(afrikansk)
Kompradorsmåborgerskabet

Bureaukratismåborgerskabet

Arbejderaristokratiet
Arbejderklassen

De helt proletariserede afrikanere

De halvproleta-
riserede bønder

Bønderne

(123) ibid., side 36.
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antal er faldet fra 1652 i 1965 til 802 i 1969.124)

Det politisk vigtige at få fat i i denne samænhæng er som tidligere

nævnt det afrikanske småborgerskabs mulige betydning i tilfælde af en

nykolonial løsning i Zimbatse. Med det nuværende afrikanske småbor-

gerskabs karakter in mente er det inden for landbrug, handel og trans-

port, at et nationalt afrikansk torgerskab vil kunne vokse frem i til-

fælde af en stor hvid udvandring - og hvis der vel og m-erke ikke er

nogen politisk vilje til at kontrollere denne vást. Hertil kommer

yderligere komprador- og bureaukrati-fraktionerne af det afrikanske

småborgerskab som lokale afrikanske støtter for et eventuelt nykolo-

nialt styre i Zimbabwe.

De afrikanske intellektuelle udgør en sidste kategori og består af

lærere, præster, akademikere o.l. De er vokset til et ikke ubetydeligt

antal efter 2. verdenskrig. I tabel 2's opdelingl2O udgør de afrikans-

ke intellektuelle størstedelen af de beskæftigede inden for uddannel-·

sesvæsenet samt en del inden for den offentlige administration og sund-

hedsvæsenet. De er i tiden efter den 2. verdenskrig vokset i politisk

betydning. Først da de kcm til at spille en central reolle i det inter-

nationale borgerskabs olitik i 50'erne og siden i forbindelse med na-

tionalistbevægelsens udvikling.

5. KLASSEALLIANCER,KAMPMÅLOG POLITISK ORGANISERING.

I Zimbabwe cr kampen for national uafhængighed i dag det fremtræ-

dende. Bag denne kamp står der en bred klassealliance bestående af

de afrikanske arbejdere, bønder og intellektuelle samt det afrikanske

småborgerskab, der har en fælles interesse i at styrte Smith-styret. I
den zimbabweanske befrielseskamp er det afgørende spørgsmål i dag imid-

1ertid ikke, cm Smith-styret overlever eller ej, men derimcd karakteren

af det styre, der følger efter Smith. Det fremtidige styres karak-

ter vil afhænge af hvilken klasse, der bliver dominerende i samfundet.

For arbejderklassen er det nødvendigt at indgå i den brede klassealli-

(124) International Commission of Jurists, op.cit., side 99.

(125) Centre of African Studies, op.cit., side 13 og 37.

(126) Se kapitel I afsnit 2.3.

(127) At dette ikke er ganske uafhængigt af, hvornår RF-styret falder,

vil vi vende tilbage til i kapitel III afsnit 5.3. og 5.4.
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ance, da fjernelsen af RF-styret er et led i kampen for socialisme, og

da arbejderklassen i Zimbabwe ikke er tilstrækkelig udviklet til at
have styrke til at gennemføre en socialistisk revolution direkte. Det

er dog ikke muligt at opdele kampen i skarpt adskildte faser og sige,

at kampen i øjeblikket kun drejer sig æ national uafhangighed og der-

med færdig. At dette er naivt og p31itisk farligt viser de intensive

manøvrer med bejling til reaktionære dele af det afrikanske småborger-

skab, 'som det nationale og internationale borgerskab i øjeblikket står
fadder til for at sikre sig selv de bedst mulige vilkår i det fremti-
dige Zimbabwe. Det er med andre ord allerede nu, hvor kampen for

national uafhangighed er relativt fremskreden, men endnu ikke afslut-
tet, at kampen om det fremtidige styres karakter er indledt.

Det nuværende Zimbabwe er dælneret af kapitalismen. Selvom så godt sæ

alle agenterne for borgerskabets forskellige fraktioner er europaere,

vil et afrikansk flertalsstype ikke automatisk føre til en ophævelse af
kapitalismen. Borgerskabets magt er ikke baseret på dets agenters hud-

farve, men på de grundlaggende produktionsforholds indretning. Bliver
disse ikke antastet, bliver der blot tale om en vis udskiftning blandt

borgerskabets agenter. Som rarnt i afsnit 4 om det afrikanske småbor-

gerskab står der tilstrækkeligt med afrikanere på spring til at udfyl-
de tonme pladser efter evt. bortrejste eller flygtede europæiske bor-

gerskabsagenter. Modellen er velafprøvet, og resultatet hedder nykolo-

nialisme. Det internationale b3rgerskab får nogle nye agenter til at

varetage udbytningen af arbejderne og udplyndringen af naturressour-
cerne. Af torgerskabet vil det allerhøjest blive det hvide nationale
borgerskab, som bliver ramt.

Skal en nykolonial løsning undgås, vil det kræve et opgør med de kapi-

talistiske produktionsforhold for at ophæve al udbytning. Dette revolu-
tionære mål har kun arbej.deklassen en objektiv interesse i at forfølge

helt til enden, og det er i den forstand , at arbejderklassen nødvendig-

vis må være den ledende kraft i en kamp,der har til hensigt at undgå en

nykolonial løsning. ZANU og ZAPU har hver for sig og i deres fælles po-

litiske alliance, den Patriotiske Front, erklæret, at de vil bekampe

ethvert forsøg på at gennemføre en nykolonial løsning. Deres mål er "at

etablere en socio-økonmisk orden, der eliminerer alle former for kapi-

talistisk udbytning".

(128) Se kapitel III afsnit 5.3. og 5.4.

(129) Citeret fra Zimbabwe News, Vol. 9 No. 2, Jan.-Feb. 1977, side
10-12 (oversat i Internationalt Forum nr. 1/1977, side 19).
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Vi har imidlertid set, hvor saumensat og relativt lille arbejderklassen

i Zimbabwe er. Vi har også set den afrikanske arbejderklasses nare til-

knytning til og ofte direkte personelle sammenfald med bønderne (migrant-

arbejderne). Og vi har fremhævet bøndernes status scm industriel reser-

vearmé. Det er endvidere blevet naNnt, at udviklingen af en proletarisk

klassebevidsthed på kort sigt hanmes af halvproletariseringen, men at

halvproletariseringen på langere sigt kan vendes til fordel for en so-

cialistisk udvikling p.g.a. de manges personlige kendskab til lønarbej-

dets udbytningsforhold.

Alt dette understreger nødvendigheden af at samle kampen i en politisk

organisation. Socialismen som kampnål opstår ikke sp]ntant på grundlag

af enkeltstående individers løsrevne erfaringer fra lavt betalt og yd-

mygende lønarbejde. Det opstår slet ikke spontant som svar på stadigt

dårligere levevilkår i landæråderne, hvor bargerskab og kapitalisme

kun er nogle fjerne og tilsyneladende udenforstående størrelser. Men det

dårligt betalte lønarbejde, den åbenlyse kvantitative såvel som kvalita-

ve forskel på det europæiske og det afrikanske landbrug, de store uud-

nyttede dele af de europæiske landområder side om side med sanmenstuv-

ningen i afrikanske landæråder, prisdiskrimineringen på markedet for

landbrugsvarer m.m. udgør altsammen elementer i det nuværende samfund,

som en bevidst p31itisk ledelse, der er i stand til at se ud over de

enkelte no3sætningsforhold og konflikter, kan benytte til at påpege en

række sammenhænge i samfundstotaliteten. De kan med andre ord udnytte

disse fænomener som led i en politisk bevidstgørelse af masserne, der

understreger socialismen som det samlende mål, der på én gang indeholder

og samtidig rakker ud over de dagsaktuelle hergnu-krav om bedre leve-

forhold for arbejderne og bønderne i Zimbabwe.

Men politisk bevidstgørelse cm socialismens nødvendighed fører ikke auto-

natisk til, at socialismen bliver en realitet. Det kraver kamp imJd bor-

gerskabet og dets magt, og denne kamp kræver en fælles ledelse, der kan

være samlende og udfarende instans - med andre ord: en palitisk orga-

nisering. I Zimbabwe er det befrielsesbevagelserne ZANU og ZAPU, forenet

i den politiske alliance, den Patriotiske Front, der leder kampen.

Et vigtigt led i styrkelsen af det proletariske element består scm

nævnt ovenfor i afsnit 3.2. i sikringen af de afrikanske bønders støtte

til en socialistisk udvikling i Zimbabwe. Den politiske ledelse, dvs.

befrielsesbevægelserne, må mabilisere og organisere bønderne, så

(130) Vi vil i kapitel III komme nærmere ind på, hvordan kampen og

bevægelserne mere konkret har udviklet sig i Zimbabwe.
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dereskollektive bevidsthed styrkes. Via en folkemagtsorganisering vil
den p31itiske ledelse kunne lagge grunden til en kollektivt praget
jordreform, der fortsatvil sikre bøndernes alliance med arbejderklas-
sen.

Osse arbejderklassen skal mobiliseres og organiseres i folkemagtsor-

ganer på arbejdspladserne og i beboelsesæråderne, således at de ak-

tivt kan indgå i kampen og dermed befæste arbejderklassens dæineren-
de p3sition. Dettenobiliseringsarbejde er en af den politiske ledel-
ses allervi.gtigste opgaver, da en spontan og selvstændig masseorgani-

sering af arbejderne og bønderne ikke vil kunne forventes i særlig stor
udstrækning. Årsagen hertil ligger dels i den begra·nsede bevidstheds-

udvikling blandt masserne, hvilket skyldes de halvproletariserede bøn-

ders talnessige dominans, og dels den voldsonme direkte koloniale un-
dertrykkelse.

Via folkemagtsorganiseringen vil den p31itiske ledelse kunne påbegynde

opbygningen af en alternativ samfundsstruktur allerede i den fase,
hvor kampens mål er national uafhangighed (hvorved faserne i kampen

for socialisme bliver knyttet tæt sammen). Endvidere vil der gradvist
kunne opstå en vekselvirkning mellem folkemagtsorganerne og den poli-
tiske ledelse, der vil kunne holde de intellektuelle og småb rgerlige
lag "i ørene" og på den måde sikre arbejderklassens dæinerende posi-
tion.

I befrielsesbevagelserne har de inósllektuelle en stor betydning som

alliancepartnere for arbejderne og bønderne, fordi de udgør befriel-
seskampens eneste mulige ledere. Den særlige p31itiske betydning ud-

springer af den koloniale situation med dens meget store forskelle
mellem de enkelte klasser og lag. P.gr.a. den højere uddannelse og

hyppigere kontakt med forskellige klassers repræsentanter bliver de

intellektuelle tidligere end arbejderne og bønderne "klar over behovet

for at befri sig selv fra frenmed herredømme," som Amilcar Cabral ud-

trykker det De intellektuelle er på den baggrund befrielseskam-

pens eneste mulige ledere, ihvertfald i starten. I Zimbabwe har det

specialt været lærerne, der især på de lavere niveauer har været le-
dende i nationalistbevagelsen, og det helt tilbage fra oppasitionen

(131) Amilcar Cabral, Teorien som våben, side 39. Cabral taler egentlig
om småborgerskabet, men inkluderer beri de intellektuelle, og det
er specielt dem, der vil stå i spidsen for befrielseskampen. Se

ibid., side 40, Se i øvrigt også beskrivelserne i Ole Gjerstad,
The Organizer, side 19-20, 22, 29-39 og 44.
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imod "Land Husbandry Act" i 1950'erne

Imidlertid er de intellektuelle yderst probleatiske i klassmæssig

henseende. De har som gruppe betragtet ingen økonomisk basis, da de

ikke har nogen direkte relation til produktionsmidlerne. De udgør der-

for ikke nogen selvstændig klasse. I Zimbabwe vil de enkelte intellek-

tuelle svinge mellem at varetage arbejdernes og bøndernes interesser

(svarende til, hvorfra de oprindelig stanmer) og bargerskabets inter-

esser (svarende til den opadstigende nobilitet, de har påbegyndt) .

Hermed bliver den politiske bevidsthed hos befrielseskampens ledere

af afgørende betydning for klassealliancens karakter. De intellektu-

elle vil - med Cabrals ord - blive nødt til "at begå selvnerd som

klasse," hvis de bevidst går ind for at styrke det proletariske ele-

ment.

For alle de afrikanske lande, der i dag kan kaldes nykoloniale, har

det varet karakteristisk, at intellektuelle, småborgerlige eller di-

rekte borgerlige elementer har spillet en meget selvstændig rolle i
kampen for national uafhængighed. Det har muliggjort, at de siden har

kunnet opkaste sig som et nyt herskende bargerskab. De tre lande i Af-

rika, der i dag kan siges at have påbegyndt den alt andet end nodsi-

gelsesfrie opbygning af et socialistisk samfund, Angola, Mozambique

og Guinea-Bissau, har derined alle været praget af en folkemagtsorga-

nisering ved siden af partiet, hvorved de intellektuelles og de små-

borgerlige lags selvstændighed har været holdt i tømne.

(132) A.K.H. Weinrich, Black and White Elites in Rural Rhodesia,

Manchester University Press, Manchester 1973, side 166-174.

(133) Cabral, Teorien som våben, side 41. Se endvidere Amilcar Cabral,
En kort analyse af den sociale situation i Guinea, Revolutionen

i Guinea, side 14-17.
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Kapitel III:

Befrielseskampens

udvikling i
Zimbabwe

Det er naturligt at spørge, hvorfor der endnu er hvidt mindretals-

styre i Zimbabwe, når det snart er 20 år siden, de fleste andre afri-
kanske lande opnåede flertalsstyre. I svaret spiller det nationale

borgerskabs grundfæstede magt en afgørende rolle.

Afrikanerne var fra starten ined koloniseringen og de hvides ind-

trængen, men enhver afrikansk nodstand er altid blevet slået hårdt

ned. nndertrykkelsen af afrikanerne er blevet stedse mere omfattende

efter det nationale borgerskabsmagtovertagelse i 1923 og rakker nu

ud i alle samfundets kroge.

Da den afrikanskenationalistbevagelse voksede fran efter den 2.ver-

denskrig, skærpedes nodsætningsforholdet mellem det nationale og det

internationale borgerskab, og det nationale borgerskab generobrede un-

der ledelse af RF den ubestridte position som daninerende borgerskabs-

fraktion i Zimbabwe. RF-styret stramæde undertrykkelsen yderligere,

forb¢d den ene nationalistorganisation efter den anden og fangslede

til sidst de fleste af lederne på ubestant tid. Den hårdhændede under-

trykkelse gjorde den væbnede kamp til en nødvendighed, men også her

stod RF-styret i begyndelsen stærkt takket være store og veludrustede

sikkerhedsstyrker, der supplerede det øvrige undertrykkelsesapparat.

Fra 1963 til 1976 var befrielseskampen endvidere svækket af, at de to
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dominerende befrielsesbevagelser var splittet og i perioder (specielt

i midten af 1960'erne) ofrede mere krudt på hinanden end på deres

fælles nodstander, RF-styret. Splittelsen skyldtes, at der overfor det

nationale borgerskabs benhårde undertrykkelsesplitik i hele efter-

krigsperioden har stået det internationale borgerskabs mere fleksible

plitik, således at der hele tiden har været holdt en sprække åben for,

at afrikanerne kunne få parlamentarisk indflydelse, og for at styret

kunne presses og forhandles væk. Sprækken har været minimal, men stør-

re end f.eks. i MDzambique og altså stor nok til at kunne splitte den

afrikanske nationalistbevagelse i spørgsmålet cm strategien for kam-

pen.

Den langvarige befrielseskamp har dog atter forenet befrielsesbevagel-

serne, der i dag fører en meget anfattende kamp vendt nod RF-styret og

den imperialistiske daninans i Zimbabwe. Befrielseskampen er ikke blot

en militær kamp, men også og samtidig en kamp for et samfund uden den

udbytning og undertrykkelse, der kendetegner det nuværende hvidt sty-

rede Zimbabwe. Det giver sig udtryk i, at befrielseskampen integrerer

væbnet kamp, plitisk bevidstgørelse af de afrikanske masser og en be-

gyndende opbygning af et socialistisk Zimbabwe.

Denne inddragelse af de afrikanske masser i kampen har medvirket til

at vende styrkeforholdet, så det i dag er RF-styret og de klasser, der

står bag det, scm er i defensiven. Det varer derfor ikke så länge, før-

end der er afrikansk styre i Zimbabwe. Selv det nationale og det inter-

nationale torgerskab arbejder nu, hvor de er hårdt presset, for afri-

kansk styre i Zimbabwe. I deres udgave af "flertals"-styret
gælder det

dog ikke just cm at sikre det store flertal af den afrikanske befolk-

nings interesser (dvs. arbejdernes og bøndernes), men derimod deres

egne snarre kapitalistiske interesser.

1. BEFRIELSESKAMPENS FORHISTORIE

Lige fra europæernes kolonisering af Zimbabwe har afrikanerne gjort

modstand ined undertrykkelsen. Specielt var kampen hård umiddelbart

efter koloniseringen. Efter en skånselsløs nEdkampelse af den tidli-

ge afrikanske nodstand antog oppositionen mere fredelige former fran

til den væbnede kamps start i midten af 1960'erne.
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1,1, "CHIMURENGA I"

Da europæerne omkring 1890 begyndte at kcmne til det område, afri-
kanerne idagkalder Zimbabwe, var afrikanerne delt i to etniske grup-

per. NdebeZerne var organiseret i et strengt hierakisk, kasteinddelt
kongerige med Iobengula scm overhoved. De var en udbrydergruppe fra
de sydafrikanske Zuluer, der var blevet fortrangt fra Sydafrika p.gr.
a. boernes "trek" nordpå og mellen 1830 og 1840 var ankcenet til det

sydvestlige Zimbabwe. Kasterne opstod ud af assimilationen af erobre-
de folk, med de sidst erobrede (hovedsageligt Shonaer indenfor Ndebe-

le-rigets område) nederst.

Shonaerne havde varet i carådet siden omkring år 1000 og var ikke or-

ganiseret i et fællesrige, men levede i autoncune, mere egalitære lands-

bysamfund, hvor høvdingene og landsbylederne sad på jordfordelingsret-
ten. Hverken hos Shonaerne eller Ndebelerne eksisterale der privat
jordejendom, men derimod både privat og kollektiv besiddelse og brugs-

ret til jorden.
Europæerne indledte koloniseringen ved at besætte Mashonaland i 1890

og overfaldt først det mere centraliserede Ndebele-rige i 1893, da

der ikke var fundet guld nok i Mashonaland. SelvcmMatabeleland blev
besat, Iobengula dræbt og kongerigets sociale struktur ødelagt, var
afrikanerne endnu ikke undertrykt så meget, at de modstandsløst accep-
terede den koloniale underlaggelse. Efter at europærne overfor afrika-
nerne var faret frem med tvangsarbejde, skatteudskrivning samt jord-
ogkvagekspropriationer for at fremne den koloniale udbytning af om-

rådet, startede Ndebelerne og Shonaerne et fælles oprør i 1896. I lang
tid havde afrikanerne overtaget, men oprøret - som afrikanerne kalder
"Chimurenga", hvilket betyder befrielseskamp - blev efter et stykke
tid totalt nedkampet af overlegent udstyrede tililende britiske trop-
per, der ikke bekymrede sig stort om forskelle på krigere og civile
eller på mmd,kvinder og børn, men blot slagtede løs for at neutrali-
sere afrikanerne. Afrikanernes modstand ophørte først endeligt i
1899.

Cecil Rhodes har forklaret hensigten med den brutale nedkampelse af
afrikanernes modstand:"Man skal dræbe så mange man kan, da det tjener

(1) Arrighi, Labor Supplies, side 223-224 og Political Economy, side
338; W.J. Barber, op.cit., side 44-48 samt Loney, op.cit., side
21-29.

(2) Loney, op.cit,, side 36-47 samt Gann, op.cit., side l'25-139.
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scm en larestreg for dem, når de snakker om tingene ved deres lejrbål

om natten."3)

Nedkampelsen fik den pacificerende virkning på afrikanerne, som de eu-

ropeiske kolonisatorer ønskede, og var på den måde en vigtig forudsæt-

ning for, at kapitalismen kunne konsolidere sig i Zimbatwe. Endnu ved

den afrikanske nationalismes begyndelse i 1950'erne var dette nederlag

af betydning. En ledende nationalist har således skrevet:"Det kravede

en ny generation, som ikke havde oplevet 1896-nederlaget, for at over-

vinde dette mindreværdskompleks. Og selv da var det svart for nationa-

listerne at nedbryde den historiske tradition blandt sønnerne.''4)

Alligevel spiller den tidlige kamp nod de indtrangende europere en

vigtig ideologisk rolle for afrikanerne og deres befrielseskamp i dag:

de overgav sig ikke nodstandsløst! Da ZANU startede den væbnede kamp

ined Smith-styret i 1966, lancerede de den derfor scm
"Chimurenga

fase

II" for at knytte tråden tilbage til den oprindelig nodstand og under-

strege kontinuiteten i kampen.6)

1,2, MELLEMKRIGSTIDENS OPPOSITION

Frem til anden halvdel af 1940'erne var den afrikanske opposition ined

det europeiske overherred¢nme af begranset karakter. De aktiviteter,

der fandt sted, var karakteriseret af, at de fremvoksende afrikanske

klasser og lag påbegyndte en organisering hver for sig i forsøg på at

forbedre deres egne levevilkår.

Små grupper af afrikanske intellektuelle indledte organiseringen med

Rhodesian Bantu Voters' Association i begyndelsen af 1920'erne, og an-

dre tilsvarende organisationer fulgte efter. I 1930 blev Bantu Con-

gress dannet i opposition til 'Land Apportionment Act', hvilket viser

de fåtallige intellektuelles fortsatte nare tilknytning til landområ-

(3) Citeret fra Ruth First m.fl., op.cit., side 109.

(4) Shamuyarira, op.cit., side 135-136.

(5) Se fx T.o. Ranger, The People in African Resistance: a review,

Journal of Southern African Studies, Vol. 4 No. 1, 1977, side

125-146.

(6) Se ZANUs politiske program fra 1972, Mwenje No. 2, side 4 samt

Chimurenga - A People's War, Zimbabwe News (ZANUs officielle blad),

Vol. 9 No. 3, March-April 1977, side 9-15.
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derne. Bantu congress skiftede i 1934 navn til African National Con-

gress of Southern Rhodesia (ANC/SR), der imidlertid først efter den 2.

verdenskrig fik nogen virkelig betydning og da på et tidspunkt, hvor
den ikke 1mgere var en organisation alene for de intellektuelle.

Fællestræk ved de intellektuelles organisationer i mellemkrigstiden
var for det første, at de var inspireret af og modelleret efter orga-
nisationer i Sydafrika, da de fleste uddannede afrikanere var videre-
uddannet i Sydafrika. For det andet at de var yderst nederate og be-

grænsede i deres sigte, idet de indskrænkede sig til at forlange visse
særlige privilegier for de uddannede og dermed "civiliserede" afrikane-
re. Ibrudover oversteg deres forhåbninger ikke et ønske om at blive
styret ordentligt af europæerne. Til trods for disse organisationers
begrmsede sigte førte det hvide styre alligevel en restriktiv kontrol
med dem og chikanerede dem så meget, at de gradvist ophørte ned at
eksistere.

Der var en del Pere perspektiv i den begyndende faglige organisering
af de afrikanske arbejdere. Igen kom inspirationen og endda osse det
direkte initiativ fra Sydafrika. Den vigtigste fagforening, Industrial
and Commercial workers' Union (ICU), blev dannet i 1927 af en udsen-
ding fra en tilsvarende fagforening i Sydafrika. ICU havde nære for-
bindelser til det sydafrikanskekcmnunistparti og distribuerede dette

partis blad, The South African Worker.

ICU's største betydning lå i dens bestrabelser på at organisere alle
afrikanske arbejdere uanset deres job og på tværs af etniske skille-
linjer, dvs. organisere på et iclassegrundlag. ICU startede med at
kræve bedre løn- og arbejdsforhold, men formulerede senere osse en op-

position til 'Land AppJrtionment Act', 'Industrial Conciliation Act'
og pasloven, som fagforeningsfolkenebeskrev som det hvide overherre-
d¢nmes "tre-benede stol".

(7) Shamuyarira, op.cit., side 31 samt M1ambo, op.cit., side 109-111
og 117.

(8) A.M. Chambati, Africans and the Struggle for their Rights in Rhode-

sia, 1923-72, S.E. Wilmer (ed.), Zimbabwe Now, Rex Collings, London
1973, side 36.

(9) Loney, op.cit., side 93 samt Gann, op.cit., side 270.

(10) Shamuyarira, op.cit., side 32.

(11) ibid., side 34 samt Gann, op.cit., side 270.
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Umiddelbart havde ICU kun en begranset succes, da det var yderst van-

skeligt at organisere Zimbabwes fåtallige og spredte afrikanske mi-

grantarbejdere. Endvidere fangslede eller deporterede det hvide styre

fagforeningslederne på stribe, så ICU i 1936 måtte ophøre med at fun-

gere videre .

Efter det hvide styres undertrykkelse af både de afrikanske intel-

lektuelles og de afrikanske arbejderes organisationer blev det for-

skellige uafhængige kirkeretninger - dvs. uafhmgige af det hvide

styre - der havde de bedste betingelser for at opfange og kanalisere

afrikanernes opposition irrod de hvides overherred¢nme. Jehovas Vidner

spillede således i 1927 en vigtig rolle i organiseringen af strejken i
Shamva-minen, der var de afrikanske arbejderes første egentlige strej-

ke nn1 3.500 aktionerende arbejdere.

Allerede her i mellemkrigstiden ser vi altså det fancmen, der osse i
efterkrigstiden blev det hvide styres kendetegn i forhold til afri-

nerne: En bestandig og næsten øjeblikkelig undertrykkelse af enhver

form for nodstand imod de eksisterende tilstande, selv når opp3siti-

onen antog helt ikke-voldelige former, såsom organisering, oplysning,

demonstrationer osv. Afrikanerne i Zimbabwe har aldrig haft reel yt-

ringsfrihed eller ret til at organisere sig. De har nni andre ord al-

drig haft nogen reelle demokratiske rettigheder. Det er disse lang-

varige erfaringer med det hvide styres undertrykkelse, der har gjort
den vælnede kamp til en nødvendighed for afrikanerne, hvis de overho-

vedet vil gøre sig forhåbninger om forbedrede levevilkår.

13. DET AFRIKANSKE PROLETARIATS FØRSTE STORE STREJKER.

Som et uundgåeligt led i den kapitalistiske udvikling - specielt som

følge af industrialiseringen under og efter den 2. verdenskrig -
skabtes der en afrikansk arbejderklasse, der i takt med kapitalens ud-

vikling og centralisering osse forenedes mere og mere, især i byerne.

Til trods for de vanskelige politiske forhold - den fortsatte over-

vagt af migrantarbejdere, 'Masters and Servants Act', 'Industrial
Con-

ciliation Act' og anden undertrykkelse - spirede der blandt de afri-

kanske arbejdere på grundlag af deres forening i fabrikker, miner og

(12) Gann, op.cit., side 270-271.

(13) Loney, op.cit., side 94-96 samt M1ambo, op.cit., side 109.
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andre arbejdspladser en rakke fagforeningsdannelser fra, specielt
blandt de mest proletariserede arbejdere.

I marts 1944 dannede afrikanske jernbanearbejdere i Bulawayo, der er

Zimbabwes største jernbaneknudepunkt, "Rhodesia Failways African
anployees' Association" og begyndte at frenføre krav om forbedrede

løn- og arbejdsforhold på baggrund af, at leveomkostningernevar
fordoblet under krigen uden at lønnen var steget. Jernbaneadministra-

tienen afviste imidlertid alle henvendelser, og da arbejderne blev

pålagt en ny og dårligere overtidsbetalingsrate gik 2.400 afrikanske

arbejdere i strejke den 22.oktober 1945. Fra Bulawayo spredte strejken
sig til andre jernbanecentre i både Zimbabàe og Zambia og varede fra
til den 3.november.

Jernbanearbejderne opnåede på grundlag af strejken en mindre lønfra-
gang, gradvist forbedrede social- og boligforhold samt tilladelse til,
at 75% af arbejdsstyrkenbosatte sig permanent med familie i byerne -
en første legalisering af helt proletariseredeafrikanske arbejdere.
Samtidig blev deres fagforening som den første (og i lang tid eneste)

officielt anerkendt.

Da jernbanearbejderne havde opnået disse ting, begyndte de øvrige af-
rikanske arbejdere i byerne at arbejde på at opnå lignende forbedrin-

ger. Initiativet udgik i slutningen af 1947 fra "African Workers Trade

Unions", der var blevet dannet i kølvandet på oktober 1945-strejkerne

som et forsøg på at samle de afrikanske fagforeninger. I de første må-

neder af 1948 fremsatte arbejderne rundt i de fleste af Zimbabwes byer

en lang række krav, der imidlertid blev totalt negligeret af både ar-
bejdsgiverne og staten.

Dette førte til en række massemøder med op til 13.000 deltagere, som

den 15.april 1948 mundede ud i meget ?fattende uroligheder og arbejds-
nedlaggelser i Bulawayo. Selve strejkeudbruddet var udtryk for de af-
rikanske massers spontane reaktion irred deres levevilkår, da fagfore-

ningslederne på massemøderne pladerede for forhandlinger.

Strejken stoppede hurtigt i Bulawayo, da en indflydelsesrig fagfore-

ningsleder erklærede, at regeringen var gået med til klækkelige lønfor-
højelser. Dette havde dog overhovedet ikke nogen bund i virkeligheden,
så selvom strejken senere førte til en statsligt dikteret minimumsløn

for alle afrikanske arbejdere i byerne, bredte desillusionen sig blandt
de afrikanske arbejdere, da dette kun betød en meget lille forbedring.

(14) Loney, op.cit., side 70 samt Gray,
_op.cit., side 283-285 og 316-319.
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Forinden havde strejken nået at brede sig til først Umtali, så Salis-

bury og derefter gradvist til alle større mine- og bycentre i Zimbabwe,

hvor strejkerne måtte inddames af politiet.

1948-strejken havde karakter af generalstrejke og rystede det europæis-

ke borgerskab i Zimbabwe. Strejken var den første egentlige konfronta-

tion mellem borgerskabet som klasse og proletariatet som klasse. Bor-

gerskabets ledende repræsentanter, fremfor alt premierministeren God-

frey Huggins, erkendte hurtigt efter 1948-strejken dette og tog cmgå-

ende skridt til at undertrykke og inddanme radikaliseringen af den

afrikanske arbejderklasse. Huggins udtalte således:"Vores oplevelser

er ikke enestående. Vi er vidne til proletariatets dannelse, og i
dette land er det tilfældigvis (!!) sort." Senere tilføjede han:"Vi

skal ikke beskæftige os meget med disse folk (de afrikanske arbejdere)
,

førend vi har etableret en indfødt middelklasse."

Borgerskabets strategi lå altså hurtigt klar: En umiddelbar undertryk-

kelse af de fagforeninger, der havde stået bag 1948-strejken, fulgt op

af "Pacefællesskabs-politikkens"
bestræbelser på at oparbejde et afri-

kansk bargerskab, dels i byerne og dels på landet.

2. NATIONALISTBEV£GELSENS DANNELSE

Strejkerne i sidste halvdel af 1940'erne var udtryk for en stigende

klassebevidsthed hos de mest proletariserede afrikanske arbejdere,

men arbejderklassen som helhed var svag. Op til midten af 1950'erne

var borgerskabet i stand til at neutralisere det afrikanske proletari-

at, men neutraliseringsforsøget var nodsigelsesfyldt. Et vigtigt ele-

ment i "Racefællesskabs-politikken"
var

"Native
Land Husbandry Act" ,

og forsøgene på at gennemføre denne lov (indførelse af kapitalistiske

produktionsforhold i det afrikanske landbrug og denned en øget prole-

tarisering af de afrikanske bønder) var den direkte anledning til den

afrikanske nationalistbeva-gelses etablering. Der går med andre ord en

(15) Gray, op.cit., side 2B8-291 og 322-327 samt D.G. Clarke, The
Rhodesian Journal of Economics, side 187.

(16) Gray, op.cit., side 293-294 og 314.

(17) Se kapitel I afsnit 3.

(18) Jvf. kapitel II afsnit 2.2. og 3.1.

(19) Se kapitel I afsnit 3.2.
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direkte linje fra den afrikanske arbejderklasses strejker i 1940'erne

frem til nationalistbevagelsens dannelse.

2.], CITY youTH LEAGUE

I august 1955 tog en række unge afrikanske intellektuelle, provokeret

af Godfrey Huggins "hest--og-rytter-tale" initiativ til at danne

city Youth League (CY/s) i Salisbury som reaktion ined den stigende

proletarisering af afrikanske bønder, uden at de kunne finde arbejde
andetsteds. CYL's dannelse var endvidere en reaktion imod, at et stort
antal migrantarbejdere og helt proletariserede arbejdere samt studenter

og intellektuelle med "Native Land Husbandry Acts" gennanførelse risi-
kerede at miste det sikkerhedsnet, det altid var at kunne vende tilba-
ge til et stykke jord i landområderne, hvis alt andet svigtede.

Nationalistbevagelsenhavde således i sin begyndelsesfasedybe rødder

i både de afrikanske arbejderes og de afrikanske bønders kamp og in-
teresser. Selvom CYL endnu ikke var "nationalistisk" i den forstand,

at dens udtrykkelige mål var afrikansk selvstandighed, startede CYL

udviklingen frem modenegentlignationalistbevagelse, i og med CYL var
den første organisation, der var i åbenlys og bevidst opposition til
de hvides overherredømme - samt til de afrikanske intellektuelle, der

støttede det hvide styre ved at indgå i de multiraciale foreninger.
James Chikerema, der sanmen med George Nyandoro var de ledende i CYL,

udtalte således ved CYL's dannelse:" Kamp for menneskelig vardighed
og frihed... Glem de the-drikkende multiraciale... Hæng ikke på ryggen

af de europeiske organisationer ligescm babyer. Stol på jer selv fra
nu af. "

CYL's navn antyder, at det kun var et ungdomsforbund. Det var ikke

tilfældet. CYL var en massebevagelse i den forstand, at CYL satsede

på at inddrage alle afrikanere uanset alder og klasse. Den geografiske
landsdækning opnåedes først med CYL's efterfølger, ANC.

CYL arbejdede både på landet og i byerne. På landet indledte CYL en

(20) Se kapitel I afsnit 3.1.
(21) Arrighi, Political Economy, side 363 samt Loney, op.cit., side 58-59.

(22) Shamuyarira, op.cit., side 28

(23) ibid. samt A.M. Chambati, op.cit., side 37.
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kampagne for at styrke de afrikanske bønders selvtillid overfor de

nærmest enevældige euronniske Distriktskonmisærer - altså narmest en

slags bevidsthedsarbejde. Men den største umiddelbare succes opnåede

CYL i byen, hvor CYL i august 1956 i protest nod forhøjede bustakster

i Salisbury arrangerede en tredages strejke og busboykot. Al industri

blev lanmet på andendagen, og på tredjedagen indsatte regeringen trop-

per for "at beskytte dem, der ville på arbejde." Dette medførte øje-

blikkelige uroligheder i Zimbabwes fire største byer, og bustakstfor-

højelserne blev trukket tilbage.

Denne succes nedførte, at CYL begyndte at ekspandere ud over hele lan-

det. I bestræbelserne på at oprette en afdeling i Bulawayo stødte CYL

på de hensygnende rester af ANC/SR, og for at undgå unødig konkurrence

enedes man om at samle de afrikanske organisationer.

2.2. AFRICAN NATIONAL CONGRESS

Den 12.september 1957 blev CYL og ANC/SR slået sanmen til African Na-

tional Congress (ANCJ ned Joshua Nkono scm formand og med Nyandoro,

Chikerema og andre fra CYL som de dominerende ledere. Sannenslutnings-

datoen var en levidst provokation over for de hvide, der fejrede den

scm årsdagen for europærnes besættelse af Zimbabwe.

ANC's væsentligste politiske indsats var fortsættelsen af CYL's p3-

litik i landområderne, der byggede på 'Native land husbandry Act's

upopularitet. ANC indbragte en række sager til det rhodesiske rets-

væsen for at forsvare de afrikanske bønder ined tab af jord eller

kvag scm følge af gennemførelsen af 'Native Land Husbandry Act' og

benyttede disse retssager til at øge den p31itiske bevidsthed blandt

afrikanerne i landcmråderne. CYL havde aktioneret imod de lokale

europæiske distrikskcamissærer i de afrikanske landområder, cg ANC

udvidede aktionerne til at være vendt imod hele det næsten enevældi-

ge administrationsapparat for de afrikanske cmråder (Native Affairs

Department), hvis magt blev en smule formindsket for til slut at bli-

ve underlagt det formelt set ikke-racebaserede Departnent of Internal

(24) Shamuyarira, op.cit., side 40-43.

(25) Davis B.C. M'Gabe, op.cit., side 26.

(26) Den 12.september 1890 ankom den første koloniseringstrop til det

sted, de døbte Salisbury. Clyde Sanger, Central African Emergency,

Heinemann, London 1960, side 209.
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Affairs.

Det hvide styre svarede igen ved i 1958 at forbyde ANC at holde møder

i de afrikanske landområder, og da ANC i 1959 blev total forbudt,
fremkom premierministeren, Fdgar Whitehead, indirekte med en anerken-

delse af ANC's resultater: "Hvis ikke nogle effektive forholdsregler

var blevet taget i anvendelse for at stoppe de mange bevidste løgne,

som blev fortalt, ... ville hele administrationen af de afrikanske

områder bryde sarmen."

Da Ghana efter sin selvstandighed i 1957 gik i spidsen for den pan-

afrikanske bevagelse i kampen for afkolonisering, begyndte der at
flyde penge til ANC fra uafhangige afro-asiatiske lande. ANC benytte-

de væsentligst disse penge til som den første afrikanske organisation

i Zimbabe at opbygge et egentligt organisationsapparat med lokalafde-
linger (over 50 det første år), officielt medlemsskab osv. ANC nåede

at få ca. 17.000 betalende medlenmer. Dette tal er dog ikke en korrekt

afspejling af ANCs folkelige opbakning. På det tidlige tidspunkt af na-

tionalistbevægelsens udvikling var det kun de allermest politisk bevidste

afrikanere, der scogte om medlemsskab. Men for hvert medlem var der mange
30)

sympatisører.

Den 26. februar 1959 forb¢d det hvide styre ANC og arresterede ca.

500 af dets medlemmer (herunder alle de ledende), hvoraf mange sad

fangslet indtil slutningen af 1959 og enkelte helt frem til 1963

(bl.a. Chikerema og Nyandoro). Årsagen var scm navnt ANC's relative
succes i kampagnen mod 'Native Land Husbandry Act' samt udbredte

uroligheder i den Centralafrikanske Føderations to andre lande,

ia og Malawi. Det hvide styre frygtede, at disse uroligheder osse

ville brede sig til Zimbabwe.

ANC arbejdede fuldt og helt inden for det eksisterende systems grænser

i forsøget på at frenme afrikanernes sag. De benyttede på ingen måde

(27) Mlambo, op.cit., side 44-45 samt Shamuyarira, op.cit., side 48-49.

(28) Clyde Sanger, op.cit., side 256.

(29) Shamuyarira, op.cit., side 49-53.

(30) Den afrikanske nationalist Edwin Lichtenstein i G.C. Grant m.fl.,
The Africans' Predicament in Rhodesia, Minority Rights Group,
Report No. B, London 1973, side 24. Problemet med hensyn til med-
lemmer kontra sympatisører kan være årsagen til, at andres angi-
velse af ANCs medlemstal går helt op til 250.000. Se fx Patric
o'Meara, Rhodesia: Racial Conflict or Coexistence?, Cornell
University Press, London 1975, side 100.

(31) James Barber, op.cit., side 18f.
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voldelige midler. Alligevel blev ANC forbudt og afrikanernes sterrme

lukket - lige scm ICU og de intellektuelles organisationer i mellem-

krigstiden samt fagforeningerne efter 1948-strejken. Forbudet imod

ANC blev ydermere fulgt op af forøgede massive undertrykkelsesforan-

staltninger: I 1959 bl.a. 'Unlawful Organizations Act' (i første cm-

gang vendt imod ANC, men siden osse benyttet imod alle efterfølgerne)

og 'Preventive Detention Act (internering af ANC-lederne) - begge

vedtaget efter forbudet imod ANC og derefter benyttet ined ANC - samt

i 1960 ?w and Order (Maintenance) Act', der gennem bestandige sene-

re udvidelser blev til hjørnestenen i det hvide styres forsøg på at

slå den afrikanske modstand ned. Afrikanerne fik med andre ord en

frisk ladning erfaringer med det hvide styres hårdhændede undertryk-

kelse. En afrikaner har beskrevet sin reaktion på forbudet imcd ANC:

"Jeg kunne ikke forstå, hvorfor regeringen arresterede mennesker - over

500 - som fredeligt plarlerede for forandringer. ... ANC havde arbejdet

forfatningsmrssigt for at forbedre forholdene for det store afrikanske

flertal. Hvis dette sådan uden videre kunne erklæres ulovligt og folk

kastes i fængsel, hvem vidste så, hvad de hvide kunne gøre næste gang?"

Selvcm ANC havde en klart formuleret politik på en lang række områder

(f.eks. krav om afskaffelse af 'Land Apportionment Act' og 'Native

land Husbandry Act' samt af Native Affairs Department m.m.) og udar-

bejdede konkrete planer (f.eks. en alternativ uddannelsespolitik),

var ANC uklar m.h.t. selvstændighed og afrikansk flertalsstyre. Her

udtalte ANC blot, at det ønskede
"selvstyre for alle indbyggerne". For ANC

gjaldt det i første række at opnå reformer i kampen inrxl racediskrimine-

. 34)
ringen.

ANC havde derimod - i forlængelse af CYL - en særlig betydning for

udviklingen af den afrikanske nationalistbevægelse i Zimbabwe, i og

med den var den første afrikanske organisation, der blev landsdækken-

de. Endvidere samlede ANC i sig den brede alliance af klasser, der

havde (og har) en fælles interesse i at bekampe det eksisterende

hvide styres magt. ANC fortsatte CYL's nobilisering af de afri-

kanske bønder og arbejdere, specielt på grundlag af nodstanden imod

(32) Austin, op.cit., side 77 samt Mlambo, op.cit., side 131-135.

(32a) Ole Gjerstad, The Organizer, side 52

(33) Mlambo, op.cit., side 118-119.

(34) ibid., side 119 samt Ole Gjerstad, The Organizer, side 51-52.

(35) se kapitel II afsnit S.
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'Native Iand Husbandry Act'. Hertil kom en stigerde tilslutning
fra det afrikanske småborgerskab og især de afrikanske intellektuelle,
der i overbevisning om "Racefællesskabs politikkens" oprigtighed hid-

til overvejende havde været medlenner af de multiraciale foreninger
og for enkeltes vedkccmende endda regeringspartiet UFP. Indlednin-
gen til den stigende tilslutning kcm, da Garfield 'Ibdd, UFP's premier-
minister fra 1953, blev væltet ved et internt opgør i UFP i februar 1958

p.g.a. liberale udtalelser o.l. on racemæssige emner. Derefter fik
racefællesskabs-illusionerne et nyt skud for boven den 4.juni sanne år,
da Iddds nye parti led et overvældende nederlag ved parlamentsvalget.
Frem til 1960 var et stort antal afrikanske intellektuelle (f.eks.
Ndabaningi Sithole) dog tilsluttet 'Ibdds parti, men derefter slog CYi s

oct ANC's grundlæggende arbejde endegyldigt igennem, og i månederne ef-
ter dannelsen af ANC's efterfølger, NDP, str@mede afrikanske intellek-
tuelle til nationalistbevagelsen. Det var i 1960, at personer son

Sithole, Pobert Mugabe, Herbert Chitepo, George Siiundika m.fl. til-
sluttede sig nationalistbevagelsen. Der var oprigtige og idealis-
tiske motiver blandt mange af de nye nationalister, men det kan ikke

afvises, at en vis grad af opportunisme osse spillede en rolle for ad-

skillige: Det blev mere og mere klart fra andre afrikanske koloniale
lande, at nøglen til de politiske topp3ster i de afkoloniserede lande

lå i de afrikanske nationalistbevagelser.

3. FORHANDLINGSSTRATEGIERNE.

Ved dannelsen af ANC's efterfølger, National Democratic Party (NDPL

den 1. januar 1960 blev det politiske fremskridt inden for nationalist-
bevagelsen markeret ved, at flertalsstyre - dvs. afrikansk styre -
blev formuleret san det entydige mål. I NDP's 'Statement of Principles'

(36) George Nyandoro har betegnet Native Land Husbandry Act som "den
bedste rekrutteringsagent, de afrikanske nationalister nogen sinde
havde." Arrighi, Political Economy, side 376.

(37) Se kapitel I afsnit 3.2.
(38) Efter Todd havde haft en samtale med Nkomo, kaldte hans hvide mod-

standere ham fx for "a kaffir prime minister". Der var absolut ikke
tale om, at Todd havde fået gennemført radikale lempelser i race-
politikken, tværtimod. Se Mlambo, op.cit., side 115-116.

(39) ibid., side 129 og 145-146.

(39a) Ole Gjerstad, The Organizer, side 12.
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hedder det således, at NDP skal "arbejde for dannelsen af en denokra-

tisk regering i Sydrhodesia; arbejde for hurtig forfatningsmæssig om-

dannelse i Sydrhodesia med det mål at få en regering valgt efter prin-

cippet om
'én mand, en stemme'".40)

let, var lige som i de andre afrikanske koloniale lande på daværende

tidspunkt forhandlinger med den formelle kolonimagt, Storbritanien,

kombineret med fredelige massedenonstrationer til støtte for de afri-

kanske ledere ved forhandlingsbordet.

3.1. KoPIERINGSSTRATEGIEN,

NDP's politiske program og virke var i det hele taget afgørende praget

af nationalistbevægelsernes umiddelbare succes i de fleste andre afri-

kanske lande i forbindelse med den hastigt accellererende afkolonise-

ring cmkring 1960. Påvirkningen var så cmfattende, at kopierings-

strategi er den mest dækkende betegnelse for NDP's politik.

Der er imidlertid en alvorlig hage ved denne strategi, idet den ikke

tog højde for en afgørende forskel mellem Zimbabwe og praktisk taget

alle andre afrikanske kolonier: I de andre afrikanske kolonier var det

internationale borgerskab både økonomisk og politisk dominerende, mens

det i Zimbabwe var det nationale borgerskab, der havde den p31itisk

afgørende magt. Det internationale borgerskab var af forskellige

grunde interesseret i afkolonialisering,43) nens det absolut ikke var

(40) Citeret fra Shamuyarira, op.cit., side 60.

(41) I 1957 blev Ghana selvstændigt, i 1958 Guinea-Conacry og i 1960

fulgte så hele 18 nye selvstændige afrikanske lande. Afkoloniserings-

bølgen omkring 1960 ebbede derefter ud og sluttede i 1964 med

Zimbabwes partnere i den Centralafrikanske Føderation, Zambia

og Malawi.

(42) Se indledningen til kapitel I og hele kapitel I vedrørende effek-

terne heraf.

(43) Kort fortalt var de vigtigste årsager til det internationale bor-

gerskabs interesse i afkolonisering følgende: For det første var

de førende kolonimagter, Storbritanien og Frankrig, alvorligt svæk-

ket efter den 2. verdenskrig. De blev yderligere svækket efter en

række hårde befrielseskampe i Asien (Storbritanien fx i Malaya og

Frankrig i Indokina), hvor frigørelsesbestræbelserne radikaliseredes

tidligere end i Afrika p.gr.a. kampen mod den japanske besættelses-

magt under den 2. verdenskrig. Da nationalistiske bevægelser be-

gyndte at dukke op i Afrika, var kolonimagterne derfor i høj grad

gjort møre og indstillet på at slå over til nykolonialismens(indi-

rekte og mindre omkostningskrævende) dominansstrategi, hvor der var

erfaringer fra Latinamerik.a at trække på (se fx Befrielseskampen i

- 121 -



tilfældet for det nationale borgerskab i ZimbaNe. Det betød, at de

fleste andre afrikanske lande omkring 1960 fik deres selvstændighed

tildelt - der var ikke tale om, at de tilkampede sig den.

Der var sådan set intet mærkeligt i de ZimbaNeanskenationalisters
efterligning af de andre afrikanskenationalistbevagelsers strategi.
Strategien havde vist sig succesrig i de andre lande, og de zimbabe-
anske nationalister havde nære kontakter med disse lande. Nationalist-
bevagelsen var senere udviklet i ZimbaNe end i partnerlandene i den

Centralafrikanske Føderation, Zambia og Malawi, og der var derfor
blandt nationalisterne i Zimbabwe direkte tale om en beundring for
nationalistlederne i disse lande, son de fra 1958 holdt fællesngder
med for at koordinere modstanden nod Føderationen, og som flere gange

optrådte som talere ved afrikanske massenøder i ZimbaNe. Endvide-
re modtog de zimbalweanske nationalister impulser fra alle nationa-
listbevagelserne i Afrika og fra de nye selvstændige lande ved møder

i den pan-afrikanske bevægelse. Hertil kanner endelig som tidligere
navnt, at der blandt store dele af de afrikanske intellektuelle,
der nu udgjordenationalistbevagelsens ledelse, på baggrund af "Race-

fællesskabs politikken" i 1950'erne var en overbevisning om, at det
internationaleborgerskab og dets repræsentanter - fremfor alt den

britiske regering - v.h.a. fredelige midler kunne presses til at
overgive regeringsmagten til afrikanerne.

Kopieringsstrategien blev hjulpet godt på vej, da NDP allerede i april
1960 opnåede den britiske regerings accept af, at der ikke ville ske

nogen forfatningsændring i ZimbaNe, uden at afrikanerne ville blive

Afrika, Afrikagrupperna i Sverige, side 39ff).
I kølvandet på de svækkede kolonimagter fremstod USA som den abso-
lut dominerende imperialistiske magt efter den 2. verdenskrig. I
forbindelse med kolonispørgsmålet benyttede USA dominansstillingen
til aktivt at arbejde for afkolonisering i en "smuk" kombination
af ideologiske motiver (idealet om "folkenes selvbestemmelsesret")
og økonomiske motiver, idet én af effekterne af afkoloniseringen
var at åbne de hidtil lukkede kolonimarkeder for USAs ekspanderende
multinationale sol skaber (se Befrielseskampen i Afrika, side 44ff).
Både de ænerikansxe og ue britiske fraktioner af det internationale
borgerskab arbejdede med andre ord aktivt for afkolonisering.

(44) Det er Rolf Gustavsson, der skelner mellem tilkæmpet og tildelt
selvstændighed. Introduktionen til Rolf Gustavsson (red.), Kapita-
lismens utveckling i Afrika, Bo Cavefors Bokförlag, Stockholm 1971,
Volym 1, side 35.

(45) M1ambo, op.cit., side 122-123 og 127.

(46) Se kapitel I afsnit 3.2.
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hørt.47) Dette bestyrkede de intellektuelle ledere i troen på at have

valgt den rette strategi og førte til, at NDP koncentrerede alle kræf-

ter ? hurtigt at nå til afrikansk flertalsstyre. NDP undlod derfor at

forbinde den overordnede kamp for national uafhmgighed med en kamp

for arbejdernes og bøndernes mere umiddelbare interesser (f.eks. kam-

pen ined 'Land AppJrtionment Act' og 'Native Land Husbandry Act'), som

CYL og ANC tidligere havde benyttet til at inddrage og bevidstgøre de

afrikanske masser med. Resultatet var, at de afrikanske arbejdere

og bønder blev udelukket fra aktiv deltagelse i kampen (de blev i rea-

liteten pacificeret) og deres støtte reduceret til et middel i leder-

nes bestræbelser, som derefter væsentligst foregik ved forhandlings-

bardet.

(kJ støtte havde NDP i høj grad. NDP nåede op på ca. 87.000 medlenmer, og

deltagerantallet ved offentlige massemøder oversteg ANCs. M Me

sig også i 1960, efter at det hvide styre ved en overilet og tenme-

lig umativeret handling havde arresteret 3 af NDP's ledere den 19.

juli.50) NDP var i stand til med få timers varsel at nobilisere store

afrikanske menneskemasser i Zimbabwes største byer scm protest nod

arrestationerne. I løbet af halvlandet d¢gn voksede menneskemasserne

alene i Salisbury til mellem 25.000 og 100.000. NDP krævede et

møde med premierminister Edgar Whitehead, men efter først at have ac-

cepteret afslog Whitehead dette og satte den tredje dags morgen poli-

tiet ned tåregas ind mod den sovende menneskemængde. Afrikanerne blev

derved splittet og uden den ledelse, der havde fastholdt den fredeli-

ge demonstration i næsten 2 hele døgn. Resultatet blev uundgåeligt

en lang række voldelige santnensted, da politiet fortsatte med at for-

følge de spredte afrikanske smågrupper. Alvorlige uroligheder fulgte

i Bulawayo den 24.-26.juli, hvor palitiet dræbte 12 afrikanere ifølge

egne oplysninger og 36 ifølge afrikanske talsmmd. Demonstrationerne

førte umiddelbart til en sejr for NDP, idet de 3 fmgslede ledere blev

løsladt og afrikanerne fik fastlagt en forfatningskonference til af-

(47) Shamuyarira, op.cit., side 60-62.

(48) ibid., side 59.

(49) James Barber, op.Cit., side 60 samt G.C. Grant m.fl., op.cit.,

side 24.

(50) Europæerne i Zimbabwe var skræmte som følge af de voldsomme begi-

venheder i en række andre afrikanske lande, specielt hæftede de sig

ved urolighederne i Malawi (p.gr.a. nærheden), i Zaire (borgerkrigen)
og i "selveste" Sydafrika (Sharpeville-massakren den 21.marts 1960).

(51) Det er som bekendt svært at bedømme størrelsen af menneskemængder.

Bedømmelsen plejer at være stærkt afhængig af bedømmerens interesser.
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holdelse omkring årsskiftet 1960/61. For afrikanerne blev dette i
første omgang taget som et tegn på, at Zimbabwe var på den sikre vej
imod national uafhængighed. Senere - da dette glippede - hæftede

afrikanerne sig mere ved det nye eksempel ovenpå de mange på det
hvide styrets voldelige undertrykkelse af fredelige afrikanske akti-
oner.

Kopieringsstrategienkulminerede med den forfatningskonference, scm

afrikanerne var blevet lovet direkte deltagelse i efter massedenon-

strationerne i juli 1960. Konferencen blev afholdt i Salisbury den

30.januar til 7. februar 1961 og skulle afgøre Zimbatwes fremtid ef-
ter den Centralafrikanske F¢derations opløsning. Kopieringsstrategien
led et forsmadeligt nederlag ved konferencen. NDP's forhandlere,

Josehua Nkctno og Ndabaningi Sithole, havde på forhånd fået mandat til
kun at gå ind for almindelig, dvs. afrikansk flertalsstyre efter
princippet 'én mand, én sterrme'. Men på konferencen allierede den

britiske formand sig med det hvide styres repræsentanter og gjorde
deres forfatningsforslag, der kun ville sikre afrikanerne 15 ud af

et parlaments 65 pladser, til det eneste forhandlingsgrundlag. Udsat

for det flere dage lange kcmbinerede pres i forhandlingslokalerne fra
det nationale og det internationale borgerskabs repræsentanter bøjede

Nkomo og Sithole sig og accepterede det hvide styres forslag mod nog-

le vage løfter om flertalsstyre engang i fremtiden.

Næppe var resultatet blevet kendt, førend protester begyndte at ind-
løbe fra alle mulige afrikanere, indenlands såvel som udenlands. NkomD

blev tvunget til at tilbagetrakke accepten, og NDP besluttede - nær-

mest i desperation - at foranstalte en alternativ afrikansk folkeaf-

stemning 3 dage før den officielle. Den 23.juli 1961 forkastede afri-
kanerne forfatningsforslagetmed 99,9% af de afgivne stemer, og eu-

ropærne vedtog det den 26.juli med 65,8% af stemerne, hvorefter det
55)

gjaldt som ny forfatning.

Den meget vaklende kurs i forbindelse med forfatningskonferencen

medførte et alvorligt prestigetab for NDP. Det er vanskeligt at

(52) James Barber, op.cit., side 51; M'Gabe, op.cit., side 31-32; Shamu-

yarira, op.cit., side 63-64 samt Sprack, op.cit., side 33.

(53) M'Gabe, op.cit., side 34.

(54) John Day, Southern Rhodesian African Nationalists and the 1961

Constitution, Journal of Modern African Studies, Vol. 7 No. 2,
1969, side 225-229.

(55) ibid., side 229-234; James Barber, op.cit., side B1-83 og 109 samt
Shamuyarira, op.cit., side 167.
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opregne de konkrete årsager til NDPs fiasko ved selve konferencen.

Men den klippefaste tro på, at Zimbabwe var på den sikre vej irred

flertalsstyre spillede en stor rolle. Fx forsøgte NDP slet ikke at

kombinere forhandlingerne med massedemonstrationer uden for forhand-

lingslokalerne (konferencen blev jo afholdt i Salisbury) . Tværtined

opslog NDP-forhandlerne hovedkvarter i den hvide del af Salisbury for

at være nærmest den hvide presse og de hvide forhandlere. Det spil-

lede givetvis også ind, at NDP-delegationens formand, Nkæo, først i
november 1960 var vendt tilbage til Zimbabwe efter mere end 1½ års

eksil og derfor ikke til fulde var klar over, hvor rodfæstet kravet

om afrikansk flertalsstyre var blevet netop i hans fraværsp riode.

Forfatningskonfe encen førte altså ikke til flertalstyre, men styrke-

de tværtinod det nationale borgerskabs magt over for Storbritanien.

Den hidtidige strategis fallit efterlod nationalistlederne i vildrede:

Skulle de fortsat afvise forfatningen eller deltage i den politiske

proces indenfor forfatningens rammer for ad denne legale vej gradvist

at gennemtvinge en forfatningsandring ? Problemet forblev uafklaret,

og nationalistledernes passivitet medførte en række spontane aktioner

rettet ined europæisk ejendom og afrikanske nodstandere. Disse aktivi-

teter tiltog i løbet af efteråret i voldsomhed og må tilskrives frus-

tration blandt de afrikanske masser over den manglende frengang i kam-

pen nod afrikansk styre. Den 9.december 1961 gav urolighederne det

hvide styre anledning til at forbyde NDP.

3.2. vERDENS0PINIONSSTRATEGIEN

NDP blev næsten cmgående erstattet af Zimbabwe African People 's Union

(ZAPU), der fortsatte, hvor NDP slap. .Medlemstallet nåede op i nærheden

af 200.000, før også ZAPU blev forbudt.

Siden 1959 havde Nkono rejst rundt i hele verden for at søge opbakning

blandt udenlandske regeringer og organisationer bag kravet om afrikansk

(56) M'Gabe, op.cit., side 33-34.

(57) Day, op.cit., side 243.

(58) James Barber, op.cit., side 134 samt M'Gabe, op.cit., side 34-35.

(5Ba) G.C. Grant m.fl., op.cit., side 24.
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flertalsstyre i Zimbabwe. I ZAPU's første periode blev denne verdann-

opinforustratagi ophøjet til altdominerende politik og drejede sig spe-

cielt om at få lagt internationalt pres på Storbritanien for at afholde

en ny forfatningskonference. Fra 1961 blev også FN inddraget heri,

selvom det nurtigt blev klart, at Storbritanien ville blokere ethvert

abicnsforslag med et veto i Sikkerhedsrådet, begrundet i at Zimbabee

var et indre anliggende for Storbritanien,

Cafhængigheds-"kampen" blev med verdensopinionsstrategien fjernet endnu

mere fra de zimlnbweanske masser, og i takt med at de positive interna-

tionale tilkendegivelser blev erkendt som værende intet andet end tomme

ord ggedes massernes frustration, og en opposition blandt lederne be-

gyndte at spire frem. Fra jtmi 1962 begyndte en gruppe under ledelse

af en vis "General Chedu", der i virkeligheden var et triumvirat af

ZAPU-ledere, som var ined ver÷ensopinionsstrategien, at udføre mindre

(59) James Barber, op.cit., side 139; A.M. Chambati, op.cit., side 40

Shaltuyarira, op.cit., side 195-199.
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sabotagehandlinger; bl.a. lykkedes det at nedbrænde BSAC's plantage i
Eastern District.60)

Det gav den 20.september 1962 det hvide styre anledning til at forbyde
ZAPU, hvilket dagen efter blev fulgt op af neget omfattende protest-
strejker organiseret af den afrikanske fagbevægelse. Dar var altså

ingen tvivl cm den folkelige opbakning bag nationalistbevagelsen

3.3. NATIONALISTBEVÆGELSEN SPLITTES

I 1963 gik forhandlingsstrategierne ind i deres fjerde år, og endnu

I havde de ikke ført afrikanerne termere flertalsstyre. Tværtimod. Med

en styrkelse af undertrykkelsesapparatet hurtigt efter sin tiltraden

i december 1962 havde det nye RF-styre klart markeret, hvilken kurs

det ville slå ind på. Oppositionen mod en fortsættelse ad forhandli

gernes vej på tværs af det hvide styres hårdhændede undertrykkelse og

det internationale borgerskabs reelle passivitet voksede sig derfor

stærkere indenfor den Zimbal-weanske nationalistbevagelse. Det var imid-

lertid ikke alle nationalistlederne, der erkendte forhandlingsstrategi-

ernes fallit ( især ikke i forhold til forhandlinger med Strobritanien),

og det førte til, at ZAPU blev splittet i juli 1963. En kreds af intel-

lektuelle med Ndabaningi Sithole og Robert Mugabe som de ledende danne-

de den 8.august 1963 Zimbabus African National Union í%AN , og den 10.

august blev People's caretaker Council (PCC) oprettet som dækorganisa-

tion for ZAPU inde i Zimbabae (med Nkoño som leder).

I formuleringen af sin politik markerede ZANU et klart fremskridt i
kampen for national uafhængighed i Zimbabwe. De erkendte det nationale

borgerskabs afgørende betydning og som følge heraf fredelige forhand-

lingers utilstrækkelighed. ZANU udtrykte det i det princip, der stadig-

væk frems+irsom en af ZANU's vigtigste paroler:"¯/£ er vore egne befri-

ere gennem direkte konfrontation." ZANU havde dermed Tagt op til den

udnede kamp, "Chimurenga
II", san ZANU indledte den 29.april 1966 med

(60) Shamuyarira, op.cit., side 72-74 og 200-202 samt Wilkinson, From

Rhodesia, side 227.

(61) M'Gabe, op.cit., side 42.

. (62) ibid., side. 50-51 samt shamuyarira, op.cit., side 173-183.
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slaget ved Sincia.63)

Selvam også ZA'U kort tid efter UDI i 1965 indledte en væbnet kamp og

rent faktisk var dominerende i denne kamp frem til 1969, fortsatte der

med at være politisk uenighed om kampens strategi. Helt op til midten

af 1970'erne har ZAPU nemlig helt overvejende set den væbnede kamp sotn

et middel til at presse Storbritanien og RF-styret til forhandlingsbor-
det, selvom denne opfattelse gradvist nudificeredes i takt med Storbri-
taniens gentagne indr¢mnelser til RF-styret.64) ZANU har derined OPfat-

tet den vabnede kamp sotn afrikanernes egen befrielse af sig selv fra det

hvide nationale borgerskabsoverherred¢mme. For ZAtU er storoDlitiske
forhandlinger og diplomatiske manøvrer underordnet den vabnede kamp,

sådan at de alene tjener til at frenme den vabnede kamp. Den for-
akellige opfattelse af den væbnede kamps status har haft indlysende kon-

sekvenser for selve den måde, som den vabnede kamp er blevet ført på af
henholdsvis ZANU og .ZAPU.

Eer har derfor været tungtvejende grunde til den fortsatte og opret-
holdte splittelse, selvom splittelsen har svækket befrielseskampen,

især fordi der har været bestandige sanmenstød mellem tilhangere af
ZANU og ZAPU, og fordi det har gjort det muligt for imperialistiske
kræfter at spille på nodsætningerne mellem befrielsesbevagelserne.
ZANU har lige fra sin start erkendt nødvendigheden at samle afrika-
nerne i den nuværende kamp for nationaluafhængighed, mens denne er-
kendelse først brød igennem inden for ZAPU i 1976 Indtil da stil-

(63) Se ZANUs politiske program fra 1972, Mwenje No. 2, side 3-10;
Zimbabwe News, Vol. 9 No. 3, March-April 1977, side 9-11 samt
Herbert Chitepos udtalelser i april 1973 i The Struggle in
Zimbabwe, Stokke & Widstrand, Southern Africa, Vol. 1, side 125-126.

(64) Se kapitel I afsnit 5.3. Denne prioritering af forhandlinger fremfor
væbnet kamp blev for ZAPUs vedkommende først brudt efter Nkomos

resultatløse forhandlinger med Ian Smith fra december 1975 til
februar 1976 - og efter ZIPA var blevet dannet af guerillaledere
også fra ZAPU i november 1975 og havde indledt en ny fase af
befrielseskampen i januar 1976.

(64a) Zimbabwe News, vol. 6 No. 11, November 1972, side 0-3.

(65) Se nedenfor i afsnit 4.

(66) I 1964 formulerede ZANU sit tredje hovedmål som "At fremme den natio-
nale bevidsthed og hele vort folks enhed i overensstemmelse med vores
mål." (citeret fra Austin, op.cit., side 109). I ZANUs andet politis-
ke program fra 1972 hedder det: "Partiet skal forene hele folket i en
fælles kamp imod en fælles fjende - de hvide nybyggere. Alle Zimbabwes

afrikanere skal forenes i den fælles kamp, uanset ideologiske, religi-
øse eller regionale forskelle. Folkets enhed er absolut nødvendig for
den succesrige udførelse af "Chimurenga"." (Mwenje No. 2, side 8).
ZAPUs Ideological Concept nævner ikke noget om nødvendigheden af
enhed, men i indledningen til fælleserklæringen fra ZANU og ZAPU i
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lede ZAPU sig i realiteten hindrende i vejen for opnåelsen af enhe3

til trods for den afrikanske enhedsorganisation OAU's mange og ener-

giske bestræbelser. Prem til 1970/71 var ZAPU's "opskrift"
på en-

hed, at ZANU var en lille udbrydergruppe uden nævneværdig støtte,

hvorfor enhed kunne opnås ved, at ZANU's medlemmer enkeltvis vendte

tilbage til den eneste virkelige befrielsesbevagelse: ZAPU.

Splittelsen mellem ZANU og ZAPU fremtrådte i neget lang tid som et

personligt nodsætningsforhold mellem lederne af de to befrielsesbevæ-

gelser, hvilket fremgår af Shamuyariras meget personfikserede sammen-

fatning af oppositionsfolkenes årsager til at splitte ZAPU og danne

ZANU i 1963:

"De,
som ined ham (Bkono), ønskede en

"konfrontationspalitik";
de

ønskede, at der blev dannet et nyt politisk parti (efter det hvide

styres forbud nod ZAPU i september 1962); de var skuffede over hans

manglende beslutscmhed som leder; og de var bekymrede over den

manglende tillid til Nkcna, scm mange pan-afrikanske ledere havde

udtrykt over for dem."

Der er flere årsager til denne personfiksering. Afgørende var det, at

der gik et stykke tid, før den p3litiske udvikling inden for ZANU var

så fremskreden, at lederne var i stand til af formulere den politiske

uenighed udenom de personlige modsætningsforhold, der åbenlyst osse

eksisterede.

Splittelsen i 1963 var karakteriseret ved at være en konfrontation

mellem på den ene side en gruppe af højtuddannede afrikanske intel-

lektuelle, som alle havde tilsluttet sig nationalistbevagelsen om-

kring 1960, og som i begyndelsen udgjorde kernen i ZANU, og på den

anden side en række populister fra midten af 1950'erne (som f.eks.

forbindelse med den Patriotiske Fronts dannelse den 8.oktober 1976
erkendes "behovet for at vise en fælles og enig holdning til de nati-
onale problemer." (Zimbabwe News, Vol. 9 No. 2, Jan.-Feb. 1977, side

10 - oversat i Internationalt Forum nr. 1/1977, side 18).

(67) Zimbabwe News, Vol 7 No. 3, March 1973, side 1-3. Se om oAUs indsats

i E.M. Dube, Relations Between Liberation Movements and the DAU, N.M.
Shamuyarira (ed.), Essays on the Liberation of Southern Africa, Tan-

zania Publishing House, Dar-es-Salaam 1972, side 49-51 samt Maxey,
The Fight, side 14-22.

(68) Maxey, The Fight, side 14 samt Shamuyarira, op.cit., side 190. ZANU
opfordrede derimod til, at der blev indledt forhandlinger mellem de

to befrielsesbevægelser for at få dannet en fælles front eller et
fælles parti (ibid.).

(69) Shamuyarira, op.cit., side 180. Shamuyarira var selv én af opposi-
tionsfolkene og var med til at danne ZANU i 1963.
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Chikerena og Nyandoro), der i 1963 var meget mere rodfæstet blandt ar-
bejderene og tønderne. I de første år efter splittelsen var det så-
ledes ZAPU/PCC, der bibeholdt støtten fra hovedparten af de afrikan-
ske masser, mens ZANU tiltrak store dele af de afrikanske intellektu-
elle. Frem til indledningen af guerillakrigen i 1972 var ZANU der-
for mere isoleret fra de afrikanske masser i Zimbatwe end ZAPU var det.

Dannelsen af ZANU (og af PCC) i 1963 førte øjeblikkelig til konkurren-
ce om, hvilken af de to bevagelser der kunne tiltrakke den største
folkestøtte. Det blev som nævnt i første omgang ZAPU/PCC, men konkur-
rencen udviklede sig hurtigt til voldsonme og voldelige santnenstgd

mellem tilhængere af de to bevagelser. Disse interne afrikanske stri-
digheder gled i flere perioder ud af de respektive ledelsers kontrol
og blev mere dominerende end den egentlige kamp ined det hvide sty-
re.

RF-styret, der var kcnmet til magten p.g.a. det nationale torgerskabs

og arbejderaristokratiets frygt for den afrikanske nationalistbevagel-
se, benyttede uroen til at stranmeundertrykkelseslovgivningen.Styret
var endvidere hurtig til at slå ned på b3frielsesbevægelserne, når de

truede de hvides magt (internerede ledere uden dom i op til 5 år, ind-
skrænkede mulighederne for at afholde offentlige politiske møder osv.),
men lod dem i øvrigt udkampe deres indbyrdes kampe i fred. Som led i
planla·gningen af den ensidige uafhængighed (UDI) benyttede det hvide

styre den 26. august 1964 dog uroen som anledning til at forbyde de to
befrielsesbevægelser og internere eller fængsle de afrikanske ledere,
der ikke allerede for langst var blevet sat fast. Efter forbudet
blev både ZANU og ZAPU tvunget i eksil, da enhver tale om at oprette
nye p3litiske organisationer var totalt illusoriske. Al reel afri-

(70) John S. Saul, Transforming the Struggle in Zimbabwe, Southern Africa,
New York, Vol. X No. 1, Jan-Feb 1977, side 13.

(71) James Barber, op.cit., side 202; Patrick o'Meara, op.cit., side
116-118 samt G.C. Grant m.fl., op.cit., side 25.

(72) James Barber, op.cit., side 199-200 og 206-209 ; Wilkinson,
From Rhodesia, side 228 samt Shamuyarira, op.cit., side 184.

(73) James Barber, op.cit., side 207-209; M1ambo, op.cit., side 196-213
samt Shamuyarira, op.cit., side 188-189.

(74) James Barber, op.cit., side 211.

(75) Den senere dannelse af ANC/Z i december 1971 var udelukkende mulig-
gjort af, at et umiddelbart forbud imod ANC/Z i sig selv ville være
et dementi af Smiths påstand om at have de "lykkeligste afrikanere
i verden" og en frisk afsløring af undertrykkelsen samtidig med

Pearce-kommissionens arbejde. Se kapitel I afsnit 5.3.
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kansk ytrings- og organisationsfrihed var blevet grundigt undertrykt,

og et omfattende undertrykkelsesapparat var blevet etableret for at

forhindre ethvert forsøg på selv den mindste form for opposition ined

RF-styret og dets magt.

Svækkelsen som følge af de interne kampe mellem ZANU og ZAPU/PCC samt

RF-styrets undertrykkelse medførte, at UDI den ll.november 1965 ikke

blev m¢dt med nogen samlet, kærdineret afrikansk nodstand, men kun

med spontane og usamnenhmgende oppsitionstilkendegivelser (strej-
ker, deronstrationer, sabotageaktioner o.l.), scm RF-styret relativt

let kunne nedkampe.

4. DEN VÆBNEDE BEFRIELSESKAMP

Med UDI havde RF-styret endegy.ldigt og eftertrykkeligt ærkeret,

at det ville modsætte sig enhver form for afrikansk flertalsstyre

i Zimbalse med alle til rådighed stående midler. Umiddelbart før UDI

blev Zimbabwe erklæret i undtagelsestilstand ifølge "Emergency
Powers

Act of 1960", og den er ikke blevet ophavet endnu. Siden har der der-

for praktisk taget ingen begransninger været for regeringens handle-

frihed i form af overgreb imod afrikanerne og mod europære, der

støtter deres kamp. Forudsætningen for regeringsovergreb er blot, at

det for regeringen "forekanmer nødvendigt eller bensigtsmessigt for

den offentlige sikkerhed, opretholdelse af offentlig orden, oprethol-

delsen af enhver vigtig samfundsfunktion eller fredens bevarelse."

Indtil for ganske nylig, hvor guerillakrigen tvang RF-styret til at

ændre sin strategi fra hårdhedet undertrykkelse til en pseudoform for

afrikansk styre (den såkaldte "interne
løsning"), har styret betragtet

selv tale om aviring i afrikanernes udbyttede og undertrykte situati-

on scm samfundsnedbrydende og undergravende. Det hvide styre gjorde
det umuligt for afrikanerne at tale frit og agitere fredeligt for en

ædring af de eksisterende tilstande. Det forb¢d den ene afrikanske

organisation efter den anden og fagslede de fleste afrikanske ledere

på ubestemt tid. Det besvarede frEdelige denonstrationer urxi stats-

apparatets voldelige undertrykkelse. RF-styret tvang dermal afrikaner-

(76) James Barber, op.cit., side 213; Maxey, The Fight_, side 54-55
samt Wilkinson, From Rhodesia, side 232.

(77).Citeret fra The Catholic Commission for Justice and Peace, op.cit.,
side 38.
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ne til at føre væbnet kamp, til at besvare voldelig undertrykkelse

med voldeligt forsvar. En ZAtU-repræsentant har udtalt:"Vi fører ikke

krig, fordi vi er blodtørstige. ... Vi forsøgte alle veje til en fre-
delig ordning, men uden at det lykkedes. Vi er overbevist ?, at de

hvide ikke ønsker at overgive magten til afrikanerne, så vi er nødt

til at benytte geværer for at få magten på sanne måde sæ vores kam-

merater i Vietnam og i de tidligere portugisiske kolonier."

Ved UDI var både ZANU og ZAPU p.gr.a. undertrykkelsen i Zimbabwe ble-

vet tvunget i eksil og havde begge opslået hovedkvarter i Zambias ho-

vedstad Lusaka, hvor ZANU blev ledet af Herbert Chitepo og ZAPU af
James Chik°rema. Da de indledte den væbnede kamp, skete det derfor fra
baser i Zambia, hvorfra de trængte over grmsen og ind i Zimbabwe.

Frem til begyndelsen af 1970'erne var Zimbabwe bortset fra Zambia om-

givet af venligtsindede lande: Pbzambique, der var portugisisk koloni,

Sydafrika og Botswana, der var og i vid udstrækning stadig er en syd-

afrikansk lydstat. Det hvide styre kunne derfor koncentrere sine sik-
kerhedsstyrker langs grænsen til Zambia, der i sin fulde langde udgø-

res af Zambezi-floden.

I 1960'erne var ZAPU den dominerendebefrielsesbevagelse, og som nævnt

ovenfor i afsnit 3.3. betragtede de prinact den vahnede kamp sæ et

middel til at få igangsat nye forfatningsforhandlinger. For ZAPU var

den væbnede kamp altså underordnet de diplæatiske spilfagterier i FN

og andre lignende steder og blev for det meste kun benyttet sæ en un-

derstøttelse for forhandlingsmanøvrerne.

Det er dog ikke nogen let sag at føre væbnet kamp i Zimbabwe. Det na-

tionale borgerskabs styrke og langvarige besiddelse af statsmagten har

blandt andre ting også ført til opbyggelsen af nogle meget stærke sik-
kcrhedsstyrker,79) som ydermere lige fra 1967 er blevet støttet og

suppleret af paramilitære sydafrikanske politienheder placeret i

(78) Chrispen Chitando i IF-løsbladesystem nr. 99, aug. 1977, side 10.

Se endvidere ZANU, From Confrontation to Armed Liberation Struggle,
Stokke & Widstrand (eds.), Southern Africa, side 145-148.

(79) I bekæmpelsen af de afrikanske frihedskæmpere har det stærke luft-
våben, som det hvide styre takket være Storbritaniens aktive med-

virken arvede fra den Centralafrikanske Føderation (se kapitel I
afsnit 5.1.), spillet en vigtig og til tider helt afgørende rolle
- hvad det i øvrigt stadig gør, jvf. terrorbombardementerne af
flygtningelejrene i Mozambique. Det er med andre ord ikke blot det
nationale borgerskab, men så sandelig også det internationale bor-
gerskab, der har bidraget aktivt til undertrykkelsen af afrikaner-
ne i Zimbabwe.
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Zimbabwe langs gransen til Zambia. Samt-idig er ZimbatMe så udviklet

m.h.t. til veje og andre kæmunikationsmidler, at slagkraftige enheder

af disse sikkerhedsstyrker på kort tid kan være i en hvilken som helst

del af landet. Frihedskamperne står med andre ord over for en meget

stærk militær m dstander. Det erfarede både ZANU og ZAPU efter en ræk-

ke militære nederlag i 1960'erne. At befri områder og dermed i det

store og hele forhindre, at rhcdesiske sikkerhedsstyrker trænger ind

i dem, har derfor ikke været et realistisk mål for en begyndende

befrielseskamp i Zimbabwe.

Kampens karakter ændrede sig, da ZANU indledte guerillakrigen i 1972

og byggede deres kamp på de politisk bevidstgjorte bønders aktive støt-

te til frihedskamperne. Mens ZAPUs frihedskampare i høj grad havde ope-

reret isoleret fra civilbefolkningen, sv¢nmede ZANUs guerillaer mere

som fisk i vandet. Hermed kom ZANUs kamp til at udgøre en langt større

trussel for RF-styret, da ZANU gradvist inddrog flere og flere afrika-

nere i kampen.

ZANU har måttet føre guerillakrigen under yderst vanskelige b?tingel-

ser. Ligesom det var tilfældet for kampen i 1960'erne, har ZANU i
1970'erne stået over for militært meget stærke og nobile rhodesiske

sikkerhedsstyrker. Hertil kommer vanskelighederne med at inddrage den

afrikanske befolkning i kampen. Det hvide styre har slået hårdt ned

på de afrikanske bønder, lige så snart de støttede befrielseskampen

bare det mindste. Takket være et effektivt overvågúngsapparat har

styret været i stand til at opsnappe mange oplysninger om bøndernes

aktiviteter og sympatier. Samtidig har styret kunnet statuere virk-

ningsfulde afstraffelses-eksempler på bønder, der overtrådte diverse

forbad nod støtte til befrielseskampen. Det er både sket v.h.a. offi-

cielt legale midler samt v.h.a. hennelige antiverillaenheder. Sidst,

men ikke mindst har det hvide styre forsøgt at forhindre frihedskam-

pernes kontakt med befolkningen ved at tvangsforflytte mere end ½ mil-

lion afrikanske bønder til de såkaldte "beskyttede landsbyer".

(80) Se om de rhodesiske sikkerhedsstyrker (incl. sydafrikanerne) iKenneth Good, op.cit., side 11-14; Maxey, The Fight, side 30-42
samt Wilkinson, From Rhodesia, side 309-312. Vi har bibeholdt det
hvide styres egen betegnelse "sikkerhedsstyrker",

selvom den sik-
kerhed, der forsvares, alene omfatter borgerskabets magt, især

det nationale borgerskab.

(81) Se Maxey, The Fight, side 151 samt Wilkinson, From Rhodesia, side
241-244.

(82) I dag har befrielseskampen nået et så fremskredent udviklingstrin,
at ZANU er begyndt at etablere befriede områder. Se afsnit 4.3.h.
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ZANU var derfor i begyndelsen af Guerillakrigen tilbageholderde med at
inddrage bønderne direkte i kampen. Frihedskænperne bor således aldrig
i landsbyerne, men udenfor. Guerillatræning foregår i udlandet, ikke

i Zimbabe. Kun få landsbyboere er blevet inddraget i arbejdet med at
flytte og passe våben, og først nu er ZANU så småt begyndt at bevæbne

de lokale bønder og da kun i de mest konsoliderede halvbefriede områ-
der.

For ikke at drage forkerte tolkninger af befrielseskampens udviklings-
trin i ZimbaNe vil vi i det følgende starte med en gennemgang af de

betingelser, som guerillakrigen føres under. Gennemgangen er koncentre-
ret omkring vanskelighederne ved at inddrage lokalbefolkningen aktivt
i kampen og vedrører derfor primært betingelserne for ZANU's guerilla-
krig i 1970'erne. Først derefter vil vi gå nærmere ind på den vab-
nede kamps udvikling.

4.1, GUERILLAKRIGENS BETINGELSER I ZIMBABWE

Guerillakrigens vanskeligheder i ZimbaNe stanner prinvert fra nodstan-
dernes undertrykkelsesapparat. Det er der intet overraskende i. Det,
der derimod er kendetegnende for RF-styrets undertrykkelsesapparat, er
dets veludviklede og vidtspændende karakter. Undertrykkelsesapparatets
opgave er at overvåge og kontrollere, at alle - især de afrikanske ar-
bejdere og bønder - overholder det hvides styres love og andre vedtag-
ne foranstaltninger. Endvidere skal det afstraffe eventuelle overtræ-
dere, så borgerskabets nagt, specielt det nationale torgerskabs, ikke
trues. Med henblik på bekampelsen af guerillakrigen er de vigtigste
dele af undertrykkelsesapparatet sikkerhedsstyr erne og lokaladministra-
tionen. De udfører begge overvågende, kontrollerende og afstraffende
funktioner og arbejder i øvrigt tæt sanmen, bl.a. hjulpet af et højt-
udviklet kommunikationssystem.

a) Veludviklet overvågningsapparat

Sikkerhedsstyrkerne patruljerer i alle krigsområderne og tilkaldes om-

gående, så snart der opdages frihedskænpere eller spor efter friheds-

(83) ZAPUs væbnede kamp har ikke været en egentlig guerillakrig (se
note lls nedenfor).
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kampere. Men i mere
"normale"

situationer er det lokaladministratio-

nens opgave at overvåge og kontrollere den afrikanske befolkning. Det

hvide styres lokaladministration er meget veludviklet i Zimbabwe. Det

når ud i hver enkelt landsby i de afrikanske områder for at kunne kon-

trollere hele den afrikanske befolkning.

Efter guerillakrigens start i 1972 er overvågningsapparatet blevet ud-

videt. Distrikterne i det nordøstlige Zimbabwe er blevet opielt flere

gange, så hver Distriktskonmisær har fået et mindre område at overvå-

ge. Dernæst er den afrikanske befolkning i alle de områder, som

befrielseskampen har bredt sig til, blevet tvunget til at bære iden-

tifikationspapirer (eller situpas, som afrikanerne kalder dem).

De sorte Distriktsassistenter, der varetager kontrollen ude i de en-

kelte landsbyer, har ordre til at stoppe alle, de ikke kender og bede

dem vise deres identifikationspapirer. Lige så snart Distriktsassis-

tenterne opdager noget mistankeligt, skal de tilkalde sikkerhedsstyr-

kerne. Fra februar 1974 har Distriktsassistenterne også selv været

bevæbnet. Distriktsassistenterne har afsløret og angivet adskillige

frihedskampere, når de bevagede sig ind i nye områder. Også mange

af høvdingene og deres hjælpere og en stor del af landsbylederne spil-

ler rollen som stikkere

Derudover fors¢ger det hvide styre at true bønderne til selv at være

stikkere ved at understrege, hvad der sker, hvis de lader være og i
stedet for støtter befrielseskampen. Styret har bl.a. nedkastet flyve-

blade i de afrikanske landområder, som viser sønderrevne kroppe og

nnltrakterede ansigter på påståede frihedskampere samt på bønder, der

har hjulpet dem. Efter at lukket fællesfaciliteter som skoler,

klinikker, møller, ølsteder m.m. scra straf for støtte til befrielses-

(84) Se kapitel I afsnit 6.3.

(85) Maxey, The Figh_t, side 128-129 samt Wilkinson, From Rhodes ,
side 285-286.

(86) Maxey, The Fight, side 128 samt Wilkinson, From Rhodesia, side
2B4-285. Pasloven er dermed blevet udvidet til også at omfatte

dele af de afrikanske områder. Se i øvrigt kapitel I afsnit 2.3.

(87) Tony Kirk, Politics and Violence in Rhodesia, African Affairs,
Vol. 74 No. 294, 1975, side 13 og 32-33; Maxey, The Fight, side
132-133 samt Wilkinson, From Rhodosia, side 286.

(88) Jvf. kapitel I afsnit 6.3. samt Sheba Tavarwisa, næstformand for
ZANUs afdeling for uddannelse og kultur, i samtale med IF-repræ-

sentanter i Århus den 28.april 1978.

(89) Se eksempler på disse billeder i The Catholic Commission for Justice
and Peace, op.cit., side 43-44.
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kampen har styret ofte kastet flyveblade ned fra luften. De beder om

informationer om befrielseskampen og lover, at fællesfaciliteterne

vil blive genåbnet i same takt som afsløringerne kamer. Endvide-

re udlover det hvide styre dusører på fra R$300 for en kasse amuni-
tion, et gevar eller en mine op til R$5.000 (knap 50.000 Dkr.) for
informationer, der vil føre til d¢den eller tilfangetagelsen af en

"ledende terrorist". Efterhånden som bønderne har fået et nærmere

forhold til frihedskamperne, har det været stadigt vanskeligere at få
bønderne til at fungere som stikkere.

b) Skræmmekampagner

Styret har ikke blot forsøgt at få bønderne til at være stikkere. Det

har fra starten kørt en propaganda for at skramme bønderne bort fra
befrielseskampen. Da befrielseskampen havde bredt sig, og bøndernes

støtte til den var blevet 3benlys, blev vagten i højere grad lagt på

skramækampagner og i mindre grad på kampagner for stikkeri.

RF-styret iværksatte i foråret 1977 en kampagne, scm havde til hensigt

at miskreditere frihedskamperne og underminere ZANU's popularitet
blandt de afrikanske bønder. Udgangspunktet for kampagnen var tyde-
ligvis en udbredt støtte blandt bønderne til befrielseskampen. Mere

end ½ million løbesedler med engelsk, Shona og Ndebele tekst blev for-
delt blandt bønderne. De 9 forskellige løbesedler kørte allesamnen på,

at frihedskamperne er komnunistiske terrorister, og "komunist" angi-
ves at inderere alverdens ondskab: voldtagt, kønssygdome, brutalitet,
prygling, sult m.m. (se eksemplet). Bøndernes reaktion på l¢besedlerne

var dog overbærende: "De må tro, vi er dum?". "Vi kender de såkaldte

terrorister. Det er vore sønner, brødre og slagtninge. Vi ved, at rege-

ringen lyver om dem". "Vi kan bruge dem (altså løbesedlerne) til at
taride op ned. "

Styret benytter nu også utilslørede trusler. I juni 1977 blev der f.
eks. i et stameområde nedkastet flyveblade, hvor det under over-

skriften "Advarsel til alle" bl.a. hed: "Der er stadig nogle folk, scm

fortsætter med at hjælps terroristerne, og nogle enkelte foreger end-

(90) International Commission of Jurists, op.cit., side 60-61 samt
Zimbabwe News, Vol. 7 No. 3, March 1973, side 5.

(91) International Commission of Jurists, op.cit., side 61 samt Maxey,
The Fight, side 133. Taksterne er fra 1974. De hvide i Zimbabwe

omtaler konsekvent frihedskæmperne som "terrorister".
(92) The Catholic Commission, op.cit., side 6-16.

- 136 -



da at gøre deres onde arbejde for dem. Disse folk vil blive betragtet
som terrorister og vil blive dræbt af sikkerhedsstyrkerne".Meddelelsen

sluttede: "I er nu blevet advaret. Vogt jer for folkets(!!) og sikker-
hedsstyrkernes vrede".

c) Omfattende afstraffelser

Det hvide styre holder sig ikke kun til trusler om repressalier ned

den afrikanske befolkning. Også virkeliggørelsen af truslerne er cen-

tral for styret. Takket være den effektive overvågning af de afrikanske
bønder har styret specielt i kampens begyndelse opsnappet mange oplys-
ninger om befrielseskampen og bøndernes støtte til den. Oplysningerne
har styret benyttet til at ~statuere nogle virkningsfulde afstraffelses-

eksempler, der skulle skramne andre fra at tilslutte sig befrielseskam-

pen eller hjælpe frihedskamperne. Det hvide styre har efterhånden mange

strenge at slå på i denne forbindelse, både officielle og uofficielle.
Resten af dette afsnit 4.1. er en gennemgang af styrets sanktionsmulig-

heder over for de afrikanske bønder samt deres forsøg på at isolere
bønderne fra frihedskamperne.

Ifølge adskillige tilføjelser til 'Iaw and Order (Maintenance) Act' er

der i dag iødsstraf for nord, for sabotagehandlinger, for at bære krigs-

våben, for at hjælpe frihedskampere (f.eks. med kost og logi), for at

rekruttere frihedskampere og for at undlade at anmelde frihedskamperes

tilstedeværelse. De fleste retssager vedrørende "terrorisme" afholdes

i hemmelighed, og det hvide styre offentliggør kun sjældent, når der

foretages henrettelser. Men 1965-69 skønnes det, at 173 er blevet hangt,

mens tallet fra maj 1976 til december 1977 vurderes til ca. 240, alle
afrikanere.

Afrikanere bliver dgtnt for selv de mindste lovovertradelser. I 1973

bMven:End sålexSes idgkut 6 års hårdt straffearbejde for at have und-

ladt at anmelde sin bror som "terrorist". Efter doumen udtalte dolme-

ren: "På dette tidspunkt i landets historie må individet underordnes

statens interesser og sikkerhed. ... Det er min opfattelse, at det er
dcastolenes pligt over for samfundet, sikkerhedsstyrkerne og andre an-

(93) ibid., side 3.

(94) ibid., side 39-40.

(95) The Guardian, 25.februar 1978, der citerer kilder fra Amnesty

International og International Defence and Aid Fund.
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svarlige for undertrykkelsen af denne ondskab (dvs. befrielseskampen)

at afsige dæme, der vil afskrække terrorister". En hvid mand, der var

anklaget for at have undladt at anmelde den selvsaume frihedskamper,

blev kun id¢mt to års betinget fangsel. Med andre ord racediskrimina-

tion helt ud i domsudmålingen! Hertil kæner, at afrikanerne ofte har

været udsat for en dobbelt dosis "afskrækkelse",
idet de har fundet

deres kvag og andre ejendele konfiskeret, når de kom hjem efter afso-

not fangselsstraf.

d) Udgangsforbud

. I alle de områder, hvor frihedskamperne opererer, er der blevet erklæret

udgangsforbud fra kl. 6 an aftenen til kl. 6 morgen. I dette tidsrum har

sikkerhedsstyrkerne ordre til at skyde alle ned, som trodser forbudet.

Et stigende antal civile afrikanere er blevet dræbt San
"curfew

brea-

kers", fordi afrikanske bønder sjældent har ure og derfor ikke præcist
ved, hvad klokken er. Tidsrunmet med udgangsforbud skal ses i sammen-

hang med, at afrikanske bønder normalt arbejder fra ca. kl. 4.30 om

norgenen indtil kl. 10 cm formiddagen. Under den værste varme midt på
dagen holdes der hvil, hvorefter arbejdet genoptages fra omkring kl. 15

indtil mørket falder på.

Befrielseskampen optrappes og gør det hvide styre nere og mere despa-

rat. I januar 1978 blev de hidtil skrappeste udgangsforbuds-betingelser

pålagt nogle afrikanske anråder nar Umtali ved gransen til Mozambique.

Betingelserne blev nedkastet som flyveblade over landsbyerne og lyder

son følger:

"I
er nu advaret om, at fra daggry den 20.januar 1978 vil følgende re-

striktioner blive pålagt jer og jeres stanmeområder og købsområder.

- Udgangsforbud for mennesker hver dag fra skumringen indtil kl. 12

næste dag.

- Udgangsforbud for kvag, trækokser, geder og får i sanme tidsrum.

- Ingen køretøjer, incl. cykler og busser, må køre inden for, fra eller

(96) Tony Kirk, op.cit., side 24-26.

(97) The Catholic Commission, op.cit., side 28-29 og 35-37 samt
International Commission of Jurists, op.cit., side 67-68.

(98) International Commission of Jurists, op.cit., side 73.
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til stanroe- eller købsområderne.

- Ingen personer må gå op på eller hen til nogen sæ helst bakke, ellers

vil de blive skudt.

- Alle hunde skal bindes alle døgnets 24 timer, ellers vil de blive

skudt.
- Kvag, får og geder må efter kl. 12, kun blive vogtet af voksne.

- Ingen unge (op til 16 år) har lov til at forlade landsbyens onråde

på noget tidspunkt, hverken dag eller nat, ellers vil de blive skudt.

- Ingen skoler vil være åbne.

- Alle forretninger og møller vil være lukket."

e) Kollektive bøder og massakrer til afrikanerne, ansvars-

fritagelse til europæerne

Siden januar 1973 harProvinskommissærernesom følge af undtagelsestil-

standen ("Etærgency Powers Act") kunnet pålægge alle indbyggerne i et

område kollektive bøder, blot de har mistanke om, at nogle af indbyg-

gerne i f.eks. en landsby har ydet støtte til frihedskamperne eller
undladt at rapprtere om deres tilstedeværelse. Straffen har bestået i
konfiskation af kvag (ofte de bedste dyr) fra alle områdets indbyggere,

og selvmigrantarbejdere, der var langt væk fra området, da "forseelsen"

blev begået, har mistet deres kvag.100)

Til alt dette kan man passende lagge Indemnity and Compensation Act,

der blev vedtaget i oktober 1975. Ifølge denne lov kan en rhodesisk

soldat, politimand eller anden embedsmand torturere, dræbe eller begå

andre overgreb imod afrikanere, uden at de kan blive strafforfulgt for

det, hvis justitsministeren erklærer, at handlingen skete i god (!) tro

for at undertrykke terrorisme eller for at opretholde ro og orden. In-

ven fik tilbagevirkende kraft til den 1.december 1972 og blev ongående

benyttet til at stoppe en række retssager, hvor det hvide styre og dets

repræsentanter var blevet anklaget for mord og tortur. I juli 1977

(99) Citeret fra Tg Sunday Times, 19.februar 1978.

(100) International Commission of Jurists, op.cit., side 59-60; Maxey,

The Fight, side 127 samt Wilkinson, From Rhodesia, side 283.

(101) The Catholic Commission, op.cit., side 23 samt International
Commission of Jurists, op.cit., side 83-86.
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blev undtagelsestilstanden benyttet til at udvide ansvarsfritagelsen

til også at anfatte hvide farnere og deres ansatte, hvis de dræbte nc·-

gen under forsvaret af sig selv eller farmernes ejendan. Det hvide sty-

re lovede ydermere at være behjælpelig med at skaffe farmerne og deres

ansatte våben! Store farmere har allerede ansat udenlandske lejesoldater

til at varetage forsvaret af deres farme.

Sådanne foranstaltninger skaber basis for vilkårlig tortur og nedskyd-

. ning af civile afrikanere, og der findes stribevis af eksempler på beg-

ge dele. I realiteten har RF-styret givet grønt lys for massakrer på

den afrikanske civilbefolkning, og resultatet er da heller ikke udeble-

vet. Den 12.juni 1975 blev 20 afrikanere (hvoraf 9 var børn og 4 kvin-

der) f.eks. myrdet af en gruppe rhodesiske soldater i landsbyen Karima

ca. 20 km. fra Mt.Darwin i det nordøstlige Zimbabæ. Den 6.maj 1977

gik det ud over landsbyen Dabwa i det sydøstlige Zimbabwe, hvor 35 (16

kvinder, 12 børn og 7 mænd) blev dræbt og 31 såret, alle civile afrika-

104)
nere. Det er sådanne massakrer og andre brutale handlinger begået

af det hvide styre og dets forskellige repræsentanter, der i stigende

grad har fået afrikanere til at flygte til de ankringliggende lande,

fremfor alt Mozambique, hvor der i dag lever ca 90.000 zimbabweanere i
flygtningelejre.

f) Selous Scouts

RF-styret har dog ikke stillet sig tilfreds alene med de legale under-

trykkelsesmidler. De har udrustet specielle anti-guerillaenheder, der

hovedsagelig består af sorte soldater. De er forkladt og bevabnet lige-

som frihedskamperne og er kendt under betegnelsen Selous Scouts.

(102) Focus on political repression in Southern Africa, News Bulletin of

the International Defence and Aid Fund, No. 12, London September

1977, side 6.

(103) Se International Commission of Jurists, op.cit., side 86-87.

(104) Se The Catholic Commission, op.cit., side 33-34.

(105) Selous Scouts er opkaldt efter den hvide jæger og handelsrejsende,
Frederick C. Selous, der var vejviser for det første koloniserings-

togt ind i Zimbabwe i 1890. Selous har beskrevet de afrikanske "op-

rørere" i 1896 som
"uhyrer i menneskelig skikkelse, som ubarmhjer-

tigt burde skydes ned lige som vilde hunde eller hyæner, indtil de

er reduceret til en tilstand af krybende underkastelse under den

hvide mands styre." (F.C. Selous, Sunshine and Storm in Rhodesia,

London 1896, side 88 - citeret fra Kenneth Good, op.cit., side ll).
Dette synes også at være idealet for nutidens Selous Scouts til

trods for, at de overvejende består af afrikanere.
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Deres begyndelsesløn var i februar 1976 R$98 æ måneden, svarende til
R$1176 om åretellermere end 2½ gange så meget sæ en almindelig afri-
kansk arbejders gennssnitsløn på R$461. Hertil kæmer en ekstra
bonus for enhver "spsciel mission" (= større massakrer sæ f.eks. over-
faldet på flygtningelejrenNyazonia i M3zambique den 9.august 1976, der
takseredes til ekstra R$600). Til trods for den høje løn har styret
svart ved at rekruttere frivillige, så der findes eksæpler på tortfø-
relser af hele afgangsklasser for at tvinge flere afrikanere ind i Se-
lous Scouts.

Selous Scouts har til opgave at bevage sig rundt i de afrikanske områ-
der, hvor der foregår krigsaktiviteter, og indsamle oplysninger, af-
prøve bøndernes loyalitet overfor det hvide styre og afstraffe de af-
rikanere, der støtter befrielseskampen. Den udtrykkeligt foretrukne
straf er nedskydning på stedet, hvilket bliver indprentet rekrutterne
af de hvide officerer under traningen. Er der mistanke cm, at en

landsby støtter befrielseskampen, er det en ofte anvendt metode overfor
små landsbyer, at enafdelingSelous Scouts tager ind i landsbyen for-
kladt sæ frihedskampere. Her taler de med nogle ledende i landsbyen,
får fede og informationer, hvorefter de forsvinder igen. En times tid
efter kommer der en afdeling almindelige sikkerhedsstyrker til lands-
byen. De siger, at de har fundet spor efter frihedskampere ved landsby-
en og beder om en forklaring. Hvis landsbyen erkender, atder bar været
nogen, men at de ikke turde gøre andet end at hjælpe dem, har sikker-
hedsstyrkerne ikke i første ægang noget bevis og kan ikke umiddelbart
gøre noget. Nagter landsbyen derined ethvert kendskab til frihedskam-
cerne, har de bevist, at landsbyen støtter befrielseskampen. bbn de

trækker sig alligevel tilbage. De angriber ikke. De lader Selous Scouts
tage tilbage til landsbyen, sca de anklager for forradderi og derfor
tilintetgør. Ved en sådan aktion opnår sikkerhedsstyrkerne to ting: For

det første at straffe landsbyer, der støtter befrielseskampen, og for
det andet at gøre andre landsbyer, der hører om massakren, usikre på,
hvordan de skal forholde sig. Er det frihedskampere eller Selous Scouts,
der konmer til landsbyen ?l08)

(106) Jvf. tabel 2 i kapitel I afsnit 2.3.

(107) Zimbabwe News, Vol. 9 Nos. 4-6, July-Dec. 1977, side 37-39, hvis
beskrivelse baserer sig på en 18-årig Selous Scout, som ZANU har
taget til fange.

(108) Dette er fortalt af en deserteret Selous Scout og refereret i
Blätter des iz3w, Nr. 65 Nov. 1977, side 39-40. I dag synes anven
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For at undgå den varste usikkerhed har ZANU aftalt koder med de lands-

byer, de har etableret kontakt med. På den måde afslører Selous Scouts

sig, når de kcmær til landsbyer, der allerede støtter og indgår i kam-

pen. Men problemet ned Selous Scouts testår stadig i de landsbyer, som

endnu ikke har opbygget nære kontakter til ZANU. Hertil konmer endvide-

re den almindelige miskreditering af frihedskamperne, som Selous Scouts

fors¢ger at skabe ved at myrde uskyldige (f.eks. missionarer og nonner)

forkladt som frihedskampere,

g) Beskyttede landsbyer

Straks efter guerillakrigens start i det nordøstlige Zimbabwe i decem-

ber 1972 tvangsforflyttede det hvide styre lokalbefolkningen fra et ca.

8 km. bredt bælte langs grænsen til Mozambique. I løbet af 1973 blev

godt 8.000 afrikanere fjernet fra området. Styret gdelagde deres lands-

byer, oversprøjtede markerne med løvfældende midler og erklærede områ-

det for "no-go"-område eller forbudt zone. Sikkerhedsstyrkerne skulle

derefter skyde på alt levende, der bevagede sig i området. Der kunne

jo nu kun være tale om
"terrorister".

1315 af de afrikanere, der blev tvangsforflyttet fra no-gowådet, fik

den tvivlsomne fornøjelse at blive de første, son kcm til at to i så-

kaldte "beskyttede landsbyer". De rykkede ind i slutningen af 1973. I
begyndelsen af 1974 indledtes "Operation

Overload", da RF-styret måtte

erkende, at bestikkelse, trusler, hårde straffe og massakrer ikke af-

holdt de afrikanske bønder fra at støtte befrielseskampen. I et fors¢g

på at forhindre de afrikanske bønder i at assistere frihedskamperne,

begyndte det hvide styre at tvangsforflytte afrikanerne i krigsområder-

ne til
"beskyttede

landsbyer", hvor de angiveligt skulle leve i fred

for frihedskampernes overgreb. Det egentlige formål med de beskyttede

landsbyer er dog blevet forklaret af en hvid sikkerhedsofficer: "Når

befolkningen isoleres fra terroristerne, vil de sidste ikke kunne få

forsyninger og informationer, og det vil hindre rekruttering af nye

terrorister. Landsbyerne vil give beboerne beskyttelse og formindske

delsen af Selous Scouts at være ved at give bagslag for RF-styret.

Der er en stigende tendens til, at de afrikanske bønder belært af
bitre erfaringer tillægger Selous Scouts alle de ubehageligheder,

de bliver udsat for. Se The Guardian, 24.februar 1978.

(109) Sheba Tavarwisa den 28.april 1978 samt Elaine Windrich, op.cit.,

side 71-73. Vedrørende mordene på missionærer: se indledningen og
henvisninger dér.

(110) International. Commission of Jurists, op.cit., side 66; Kenneth

Good, op.cit., side 15 samt Maxey, The Fight, side 130.
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deres modtagelighed for frygt, og den effektive registrering af alle
indbyggerne vil gøre det muligt at identificere frennede p?rsoner, der

trænger ind."

Her vasker kvinderne

Rækker af hytter

Bom med vagter vagter

.. sytte til én familie
.... Ydre hegn
--- Indre hegn

-- Vej

Plan over beskyttet landsby En beskyttet landsby i det nordøst-
lige Zimbabwe omgivet af 12ean medKilde: Weinrich, Strategic pigbröd foroven og belyst a prog'sk--

tresavnement, stàe 21s· tØrer> der peger udad. Vagierne ved
bommen undersøger alle, der går ud og
sna.

De beskyttede landsbyer er opbygget efter forbilleder i Malaya, Syd-
vietnam og M3zambique og ligner mest af alt koncentrationslejre. De er
omgivet af høje hegn med pigtråd foroven, der cm natten oplyses af
elektriske projektører. Inde i midten ligger der et administrations-
center omgivet af dobbelt-hegn, og her bor den europeiske Distriksoffi-
cer og hans afrikanske Distriksassistenter, der bevogter "landsbyen"

(se planen over en beskyttet landsby). Bevæbnede vagter patruljerer
rundt cm landsbyerne døgnet rundt og nu også inde i dem om natten. In-
gen har adgang til lejren bortset .fra betcere med lokalt pas og stempel

(111) International Commission of Jurists, op.cit., side 73.
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? på hånden eller folk med skriftlig tilladelse fra Distrikskctimissæren.

De beskyttede landsbyer er ofte placeret omkring større veje, så por-

tene til landsbyen samtidig fungerer som vigtige kontrolpunkter for

trafikken.

Rundt omkring administrationscentretligger da afrikanske hytter i lige

rækker, så vagterne har frie skyderetninger. Hver familie får tildelt

ca. 15 m2, hvor de selv må bygge én hytte uanset familiens størrelse

eller sanmensætning. Det har betydet et alvorligt indgreb i de afrikan-

ske bønders traditionelle privatliv, hvor manden har været vant til at

have sin egen hytte, kvinderne deres og de lidt ældre piger og drenge

også hver deres. Som regel bliver flere oprindelige landsbyer presset

sammen i én beskyttet landsby. Det medfører, at de fleste afrikanske

bønder får lange afstande til deres marker, nogle op til 16 km. Samti-

dig er der udgangsforbud i lejrene fra kl.6 aften til 6 eller 7 morgen,

hvilket medfører, at bønderne først kan nå ud til deres marker langt

senere end normalt. Derved tvinges de ofte til at blive ude på markerne

hele dagen - også i de varme titær midt på dagen. Eet bliver dobM1t

ubehageligt, fordi bønderne hverken må tage mad eller vand med ud på

markerne, da det hvide styre frygter, at de vil give noget af det til

frihedskamperne. Resultatet er, at landbrugsproduktionen er gået væsent-

ligt tilbage, så flere er blevet tvunget ud i lønarbejde. De tilovers-

blevne er blevet afbangige af almisser fra staten og private hjælpeor-

ganisationer for at supplere landbrugsproduktionen og de tilskud, scm

migrantarbejderne sender hjem.

Mange af indbyggerne lever på randen af hungersnød. Det forværres af,

at sundhedstilstanden i de teskyttede landsbyer er elendig p.gr.a. man-

gel på ordentlige toiletforhold, utilstrækkelige eller forurenede vand-

forsyninger, manglende kloaksystem og mangel på opbevaringsfaciliteter,

så fødevarer hurtigt rådner eller bliver ødelagt af regnen. Antallet af

dødsfald - især blandt børn og ældre - er langt større end i de oprin-

delige landsbyer. De mest udbredte sygdonme er tyfus, diarré, malaria

og dysenteri blandt de "beskyttede" indbyggere. Klinikker og hospitaler

er enten for ½ngt væk eller totalt overfyldte. Hertil koñmer, at der

sjældent er skoler i de beskyttede landsbyer.

Til trods for de bevabnede vagters
"beskyttelse"

er det i dag en kendt

sag, at frihedskamperne bevæger sig ind og ud af flere beskyttede lands-

byer og mJdtager mad og informationer fra indbyggerne. Hvis ikke de af-

rikanske vagter selv erkender frihedskamp rnes styrke og uantastet lader

dem passere ind og. ud, bliver de truet til at erkende det. Vagterne er

nemlig for det meste bange for konfrontation, når de er alene. I adskil-
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lige beskyttede landsbyer er det i dag muligt for frihedskamperne at
opholde sig og afholde politiske møder. Det har derfor lange været

klart - ikke mindst for de afrikanske bønder - at de beskyttede lands-
byer mest af alt er en havn på den afrikanske befolkning san gengældel-
se for befrielseskampen voksende succes. Sanmen med systEmet med kollek-
tive bøder har de beskyttede landsbyer været den vasentligste årsag til
de afrikanske bønders skærpede nodstand nod det hvide styre og har der-

for ført til en næsten 100% opbakning bag ved og støtte til frihedskam-

perne.

I juni 1975 blev "et nyt begreb i kampen nod terroren" introduceret.
Mr var tale om en anden slags beskyttede landsbyer, som det hvide sty-
re kaldte for konsoliderede landsbyer. m oprindelige havde været for
dyre i drift, idet hegnene og projektørene kostede for meget. Også den

smule mad, styret forsynede lejrene med, var for dyr.

Derfor begyndte det hvide styre at flytte bønderne til konsoliderede

landsbyer i cmråder, hvor styret ikke mente, at risikoen for indtrangen

var særlig stor. De konsoliderede landsbyer adskiller sig fra de op-

rindelige ved hverken at være indhegnede eller under direkte bevogt-

ning. Den ene landsby efter den anden anbringes med én række hytter på

hver side af en større vej, hvilket gør det muligt for sikkerhedsstyr-
kerne, son patruljerer frem og tilbage på vejen, at kontrollere beto-

erne. Alligevel har hvide Distrikskcmnissærermåttet indrghme, at ind-
byggerne er fortsat med at hjælpe frihedskamperne - ja, der findes

. endog eksEmpler på Distriktsassistenter, der har fungeret scm mellem-

mmd mellem frihedskampererne og landsbyboerne, når der skal skaffes
føde til frihedskamaerne! M.h.t. udgangsforbud cm natten, problemer
med sammenstuvning af alt for mange mennesker på alt for lidt plads,

elendige sundhedsforhold, manglende skoler m.m. adskiller de konsoli-
derede landsbyer sig ikke fra de oprindelige.

I august 1977 vurderede The Catholic Canmission for Justice and Peace, at
der var 203 beskyttede og konsoliderede landsbyer med ca. 580.000 indbyg-

gere. De fleste ligger i den nordlige og nordøstlige del af landet samt

nod syd langs grænsen til bbzambique (se kortet). Det er selvfølgelig en

afspejling af, hvor befrielseskampen er mest udviklet. I april 1978 vurde-

rede ZANU, at omkring 700.000 afrikanere levede i beskyttede landsbyer.

(112) Kilder til afsnittet om "beskyttede landsbyer": The Catholic Com-

mission, op.cit., side 17-22; International Commission of Jurists,
op.cit., side 70-78; Kees Maxey, An Outline of the Armed Struggle
in Zimbabwe, Review of African Political Economy (forkortet RAPE),
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De beskyttede landsbyer placering, august 1977

Kilde: The Catholic Commission, op.cit., side 21.

h) Afslutning

Befrielseskampen i Zimbabwe føres altså på baggrund af det nationale

borgerskabs styrke - udmøntet i et stærkt statsapparat - og den me-

get amfattende undertrykkelse af afrikanerne. Det er vigtigt at un-

derstrege og hele tiden huske på dette. I befrielseskampens indle-

dende faser var det hvide styres militære magt langt større end be-

No. 9, London 1978, side 65-66; A.K.H. Weinrich, Strategic Resett

lement in Rhodesia, Journal of Southern African Studies, Vol. 3
No. 2, 1977, side 207-229; Wilkinson, From Rhodesia, side 284-285

samt Information, 30.oktober 1976.
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frielsesbevagelsernes. RF-styrets undertrykkelsesapparat har altid
været langt stærkere og mere omfattende end f.eks. Portugals var i
hver af de tidligere portugisiske kolonier. Det blev befrielsesbevæ-

gelserne n¢dt til at indstille sig efter og kun gå langsomt frem for
at undgå de værste massakrer på frihedskampere og civile afrikanere.
Efterhånden som befrielseskampen har udviklet sig og bredt sig ud

over det meste af Zimbabwe, er det hvide styres undertrykkelsesappa-

rat blevet stadig svagere. Når sikkerhedsstyrkerne spredes, bliver
de svækket og lettere at slå på de enkelte fronter. De vil opsnappe

relativt færre informationer om befrielseskampen og vil derfor ikke
længere være i stand til at sætte ind med effektive mJdforholdsreg-
ler i samne grad som i begyndelsen af kampen. Gennem den langvarige
kamp er befrielsesbevagelserne blevet stærkere, og idag accelereres
kampens udvikling stadigt hurtigere p.gr.a. styrets svækkelse.

4.2, KAMPEN I1960'ERNE

Den vabnede kamp i Zimbabwe startede så småt med "General Chedus"
113)

aktiviteter i midten af 1962, og den 4. juli 1964 blev en forhadt

europIer, Pieter Oberholtzer, overfaldet og stukket ned af en ZANU-

gruppe. Men det er først slaget vea Sino a i det nordlige Zimbabwe

den 28.april 1966, der markerer den væbnede kamps egentlige start, ind-

ledningen til chimrenga I1.115)

Den 1.april 1966 krydsede 13 eller 14 ZANU-frihedskampere Zambezi-

floden og delte sig derefter i 2 grupper. Den ene gruppe drog m]d

Umtali ved grænsen til mzambique for at sprænge Beira-Umtali-olie-
ledningen i luften og begynde en mobilisering af de afrikanske mas-

ser til kamp mcd RF-styret. Alle i denne gruppe blev imidlertid fan-

get efter 2-3 uger; kun enkelte var da nået helt til Umtali, og

sprængningen blev ikke gennenført.

Den anden gruppe forsøgte at sprænge el-ledningen fra Kariba til

(113) Se tid¯ igere i afsnit 3.2.
(114) Maxey, The Fight, side 54 samt Wilkinson, From Rhodesia, side

229-230. Denne ZANU-gruppes aktiviteter er beskrevet i afsnittet
"The Crocodile Gang" i Michael Raeburn, Black Fire! Accounts of
the Guerri.lla War in Rhodesia, Julian Friedmann Publishers, London

1978, side 53-74.

(¯lb) Zimbabwe News, Vol. 9 No. 3, March-April 1977, side 9.
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Salisbury i Sincia for derved at afbryde kraftforsyningen til 70%

af Zimbabwe. Det mislykkedes dog, og de blev op3aget af 1¯olitiet.

Efter et regulært slag ved Sinoia blev de fleste medlenmer af denne

gruppe dræbt af de rhodesiske sikkerhedsstyrker.

Bortset fra enkelte ZANU-gruppers indtrænge i Zimbabwe var det i pe-

rioden fren til og med 1968 alene ZAPU, der stod bag den vabnede

kamp i Zimbabwe (se kortet). ZAPU havde på dette tidspunkt langt de

fleste ressourcer, både økonomisk og mandskabs.massigt. Især i byerne

havde de opretholdt et undergrundsnet, der var blevet opbygget i
NE)P's og ZAPU's legale levetid for at forebygge resultaterne af de

forventede forbud.

£- "? - 2P" f i N

W A ZA©U + Afncurt Nát!anólCorgress at S.Atr a
plads

Afrikanske frihedskamperes aparationer m abwe l966-7
(med omtrentlig dato for indtrængen namt sandeynlig rv c
Ki de: Kees Maxels, The Fight for Zim|nbue, m^de 707.

Fra juli 1967 til august 1968 udførte ZAPU størstedelen af sine an-

greb i samarbejde med den sydafrikanske nati.onalistorganisation ANC/

SA, der så samarbejdet som den eneste mulighed for at nærme sig de-

res egentlige kampamråde, Sydafrika. Det var dette samarlx2jde, der

gav Sydafrika en undskyldning for fra august 1967 at stationere pa-

(116) Maxey, The Fight, side 55-56; Raeburn, op.cit., side 100 samt

Wilkinson, From Rhodesia, side 232-233.

(ll6a) Ole Gjerstad, Zimbabwe ZAPU 2: George Silundika, Interviews in

Depth, LSM Press, Richmond, Canada 1974, side 5-6; Ole Gjerstad,
The Organizer, side 71-72 samt Raeburn, op.cit., side 166.
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ramilitære politienheder i gransegnene mod Zambia for at hjælpe de

rhodesiske sikkerhedsstyrker i kampen nod "terroristerne", Ho-

vedparten af aktionerne i 1960'erne tog form af såkaldte kommando-

aktionsr. Når frihedskamperne skulle i aktion, forlod de deres

baser i Zambia og krydsede gransen til Zimbabwe for at gennemføre

angrebet. De medbragte forsyninger fra baserne i Zambia og var tvun-

get til at vende tilbage til disse baser, når forsyningerne slap.op,
fordi frihedskamperneopererede næsten uafhangigt af og isoleret fra
den lokale befolkning i Zimbabwe. Afrikanerne kalder derfor selv
taktikken for "hit-and-run tactics".

Der viste sig hurtigt en række problemer med den måde, sm ZAPU og

ANC/SA førte kampen på. Før de bevæbnede grupper blev sendt ind i
Zimbabwe, var der ikke gjort noget forsøg på at forberede og nobili-
sere de afrikanske bønder, så de kunne støtte kampen. Endvidere

sendte de hver gang meget store grupper af frihedskampere ind - ofte
omkring 100 ad gangen - hvilket gjorde det lettere for det hvide

styre at opdage dem. Fra opdagelse til nedforholdsregler fra sikker-
hedsstyrkernes side gik der scm regel kun meget kort tid, fordi rho-
desiske tropper omgående blev fløjet i helikoptere til det sted,
hvor frihedskamperne var opdaget. I de åbne konfrontationermed de

rhodesiske sikkerhedsstyrker, som dette resulterede i, var friheds-
kamp²rne altid underlegne, både m.h.t. antal og især m.h.t. udstyr,
bl.a. fordi sikkerhedsstyrkerne med succes kunne benytte luftb?bar-
dementer mod de store grupper af frihedskamFere. Det betød, at kun

få af de planlagte angreb blev udført, og at frihedskamperne ikke

fik lejlighed til at oprette egentlige baser inde i Zimbatwe. Derfor

blev muligheden for en efterfølgende kontakt med lokalbefolkningen

(117) Maxey, The Fight, side 64-66 samt Wilkinson, From Rhodesia, side
234-235 og 346-347.

(118) ved sondringen mellem kommandoaktioner og guerillakrig skelnes
der mellem på den ene side kommandoer, der består af bevæbnede per- .

soner, som overvejende opererer fra den anden side af en grænse, og

som handler næsten fuldstændig uafhængigt af lokalbefolkningen. I
den anden ende af spektret befinder de bevæbnede guerillaer sig. De

er en del af befolkningen: om dagen almindelige indbyggere, der ud-
fører deres normale arbejde, og om natten indgår de i en lille hær.

Støratedelen af den europæiske modstandsbevægelse under den 2. ver-
denskrig var sådanne guerillaer. Et sted midt imellem kommandoer og

guerillaer befinder fuldtids-guerillagrupperne sig. De opererer per-
manent inde i landet og har nær kontakt til den lokale befolkning,
som støtter dem med mad og informationer. Befrielsesbevægelserne i
de tidligere portugisiske kolonier benyttede sådanne guerillagrupper,
og ZANU har arbejdet på samme måde siden 1971/72 (Maxey, The Fight,
side 10-11). Når vi i denne bog taler om "guerillaer" og "guerilla-
krig" er det i. den sidstnævnte betydning som fuldtids-guerillagrupper.
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meget ringe, og det var ikke engang alle grupper, der satsede på den-

ne kontakt. Desuden blev de afrikanske bønder flere gange usikre og

afvisende overfor frihedskamperne, fordi en del af dem ikke var zim-

babweanere, der talte bøndernes eget sprog.

Som eksempel på kampene i 1960'erne vil vi gennemgå slagene ved Ka-

riba-søen i juli-august 1968. I løbet af få dage krydsede 91 friheds-

kampere i 3 grupper Kariba-søen. Efter 14 dage blev den første grup-

pe opSaget fra luften. Den splittedes af den grund op i 3 undergrup-

per. Første undergrupee blev hurtigt arresteret i en landsby. Ee to

andre blev næsten udslettet i kamp mod sikkerhedsstyrkerne. Den an-

den gruppe kampede mod sikkerhedsstyrkerne mindst to gange i løbet

af de første 8 dage, bl.a. blev de beskudt fra luften. Deres lejr
blev afsløret, hvorefter resten blev skudt eller arresteret. Der

blev sendt mere end halvanden hundrede soldater fra har og politi

mad den tredje gruppe. I løbet af 10 dage var den opløst. Mange var

drabt og mange var arresteret.

Frihedskamperne var i Zimbalue i nogen tid. Det var deres hensigt,

at rekruttere nye frihedskampere fra landsbyerne. De medbragte fol-

dere og løbesedler til at dele ud blandt befolkningen. Men især p.

gr.a. de store grupper blev de hurtigt opdaget, og det meste af ti-

den blev brugt til at skjule sig for og kampe mod den rhodesiske har.

At få mobiliseret befolkningen og rekrutteret frihedskampere kræver

mere end nogle få dages flygtige kontakter.

I virkeligheden så ZAPU heller ikke angrebene som led i befolknin-

gens egen befrielse af landet. De stort anlagte angreb blev ledsa-

get af radioudsendelser fra Zambia, der opfordrede til uroligheder

for ad denne vej at skabe røre om
"Rhodesia-problemet". Angrebene

blev oftest foretaget lige før eller under forhandlinger om britisk

anerkendelse af RF-styrets ensidige uafbangighedserklaring. Angrebe-

ne skulle primart presse Storbritanien til at undlade at anerkende

UDI og støtte afrikanernes krav om flertalsstyre.

De militære nederlag i kampene inde i Zimbabwe og den dalende tro

på Storbritaniens vilje til at støtte afrikanerne førte til, at

(119) Maxey, The Fight, side 64-88; Raeburn, op.cit., side 99, 138-139 og
158; Wilkinson, From Rhodesia, side 241-244 samt Ben Turok, strategic
Problems in South Africa's Liberation Struggle: A Critical Analysis,

LSM Press, Richmond, Canada 1974, side 50-51.

(120) Maxey, The Fight, side 84-87 samt Wilkinson, From Rhodesia, side
243-244.

(121) Wilkinson, From Rhodesia, side 244-245.
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ZAPU's frihedskampere blev mere og mere desillusionerede og kritiske
overfor aktionernes betydning. Derfor var 1969 et år uden ZAPU-an-

greb.

I 1970 forsøgte ZAPU at ændre sin strategi for den væbnede kamp.

Frihedskamperne bestod nu udelukkende af zimbab eanere, og formålet

med aktionerne var at larcme den rhodesiske økonomi ved at sabotere

strategiske mål så som jernbanelinjer, broer, statslige bygninger o.

s.v. I forhold til tidligere blev der lagt større vagt på forberedel-

sen af angrebene, fremfor alt m.h.t. at etablere kontakter med den

lokale befolkning, så de kunne støtte frihedskamperne med mad og in-
formationer om fjenden. I løbet af aktionerne skulle disse lokalkon-

takter udbygges med henblik på at rekruttere og træne nye friheds-
kampere. ZAPU's fungerende leder, James Chikerema, udtalte i
okto]-er 1969: "Vi har ændret vores taktik. ... Vi vil tage til vores

egne områder, blande os med befolkningen og orcianisere masserne."

Dette lagger op til, at ZAPU i 1970 fors¢gte at overgå til en mere

guerillakrigslignende strategi. I de første måneder af 1970 var der

da også adskillige små gruppor af frihedskampere, der trængte ind i
Zimbabwe, men samtidig blev der i januar 1970 mcd få dages mellemrum

sendt i alt omkring 50 frihedskampere ind i det sarrme område mellem

Victoria-vandfaldene og Kariba-søen. Dette storangreb, der hartigt
led den sanme kranke skæbne som storangrebene i 1967-68, havde

ikke meget med guerillakrig at gøre, hvilket tyder på uenighed inden-

for ZAPU-ledelsen om kampens strategi. I februar 1970 blev uenigheden

åbenlys, da en række højtstående ZAPU-ledere dannede en opposition
imod Chikerema, fordi de var utilfredse med hans angiveligt diktato-

riske ledelse af ZAPU. I løbet af to otrgange - der tidstressigt blev

udskudt, fordi Zambias præsident, Eenneth Kaunda, forsøgte at gennem-

tvinge en forsoning - lykkedes det i de første måneder af 1971 for

oppositionen at udmanøvrere Chikerema og en gruppe ledere omkring
ham af ZAPU's ledelse, hvorefter Jason bbyo blev fungerende leder i
ZAPU.

(121a) Raeburn, op.cit., side 138-140 og 147.

(122) Maxey, The Fight, sidc! 88-89 samt Wilkinson, From Rhodesia, side
245-247.

(223) Se Maxey, The Fight, side 91-99 samt "On the Move" i Raeburn,

op.cit., sido 138-181.

(124) Maxey, The FiSig side 15-17 sant ole GjerStad, George Silundika,
sicle 8-13 og 21.
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Den ny ZNSU-ledelse forsøgte i marts 1971 at laneere et nyt storsti-
let angreb oä Zimbabwe på linje med angrebenn i 1967 og '68. Men

flertallet af frihedskamærne nagtede at efterionme ordren, og split-
125)

telsen bredte sig og lamede ZlGU í¯rem til efteraret 1972. Det

reelle indhold i solittelsen indenfor ZAPU i 1970/71 synes derfor i
høj grad at dreje sig cxn, hvilken lære der skulla clrages af erfarin-
gerne fra den væbnede kamp i 1960'erne, hvor tilhmgerne aí¯ at over-

126
gå til en guerillakrigsførelse Labte.

Dette indtryk torstærkes ved at se på den praksis, som Chikeroma-fol-
kene forsøgte at etablere efter det endelige brud med ZAPU. Chikero-

ma-folkene dannede den 1.oktober 1971

Zimöchs (90/JXI). Det skete sammen med ncxGe ledere fra ZId¯U med

Nathan Shamuyarira i spidsen, der i august 1971 var blevet smidt ud

af ZANC's ledelse, angiveligt fordi de ønskede at fortsætte enheds-

forhandlinger med ZAPU på et tidspunkt, hvor Gertallet af ZNG-le-

delsen havde stoppet disse forhancil.inger p.g.a. de interne stridig-
heder i ZAPU. Dannelsen af¯ Fl¯OLlZ1 skete udfra en forhåbning om, at

i det mindste de "menige" frihedskænpere vil¯je slutte op om El¯OLI7,I

og dermed forene de splittcdebefrielsesbevmelser. Det skete doc

ikke, hvorefter Fl¯OLIZI fortsatte som en rcn a .c enhcd, der
1 77 'ï

skulle deltage i og freme den m1bnede kamp i Zimb-dwe.

125) Den zambianske reaarina fars o at dæopo uro-ial cuerne vm
saïde alle ZAPas frihedskamipera i O. ic]r, hvor tio skulle ni il
·rliabad. Dà det ikke ivkkedes, blev r^ere end 1-0 äf
bianske fængsler. I jul-: 197. dc:|:x:rtore e on zair.bianske regerjn-
_29 af dissa ZAPl?-í¯rinedslær.-)ere til Rhodesia, fordi de: ik
støtto ZAPU-luderno. T Tr-as a blev de aq-tende arresteret cg ff
hårdo ñ: raf fe, bl.a. niev G dødsder.t. (M-xcy, The Pig

26) ibid., side .17-10 og 100 öär:ït Wi n ,en, '''ror Riladt:Kä,
248-250. Splittaluon m?U t o.räqi.e o¯t.» nur. iorirsa:-et at sta:1-
:nelT;odsætninaer (se LX Wilkinson, i:rom Rhodesiä, r,15c M:. ::: Sydat k.]
Kon-c.äkL, nr. 2 l972, sicie 1C-11) ava a Shona-Laience gru no l'¯
kore:::a oa Evanciaro) Over Ear en tdebe_r--taie-tde a:-umo (I10.o
dike oa E¯.ovu). Der or doc ñnarere -..ale om, al¯ de roli-.is a

heder "manifesterar sia soo stämieu
måde, at. de ifr¯1ktionernei fm socer at skabe sig an :naq b
a--. pläcure folk fra deræ egen el.ni.;:ke grunne i :lægleyr.¯¯lt
s?i 011 ZIPA-re'¯.:ræsentant cdit.: ro ] t l ö r :-. :|t 1 i

..:·rb i nd
stande c1r. starrlemæssige nodsætninasforhold nolien natiaulis-or]a
nisationerne (11'løshìâdenyste:n nr. .·kt:. ._97u, s..de 1^: .

127) Tony Kirk, op.cit., side 5-0·; Maxey, T¯ e E¯ight,
Raeburn, op.ciL., nicio 77-78. FRoLI.Z1 ±or:nt:lerede -t-_ciri- n g -

politin{o m ., bortñct frâ at stvrto ar t nvido E,t.vre (--m Tony Kir
op.cit., side 7-9). PROLIZIs dannelæ bj:irc.a i øvrigt -merligere
Li_ aL orEat.to nul.1.telsen i ZAPU 301; etnj.u: 1,aarundc.t.. A. i.:

i -.'RoLIZI, incl. dem der kom fra ZAND, stär.:æde frä dor. uà
nder:]Tupp-0, zez1:.ru (sydafrika Kon·.ax. nr. _, 1
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Eft'er at have opnået en begranset OAU-anerkendelse som militær orga-
nisation i marts 1972 begyndte FROLIZI at rekruttere og træne fri-
hedskampere. I februar 1973 sendte de to små grupper, hver bestående

af 6 frihedskampere, ind i Zimbabwe fra Zambia. Gruppernes mål var
at bevage sig til deres hjemegne i det centrale Zimbabwe for at re-
kruttere nye frihedskampere og mobilisere afrikanerne til kamp mod

det hvide styre. Med andre ord på linje med de intentioner, som Chi-
kerema i oktober 1969 lagde fren på ZAPU's vegne.

Ingen af Fl¯OLIZI's to gntpper nåede dog deres mål, idet 10 ud af de
12 fribedskampere blev skudt eller taget tilfange, inden der var gå-
et 4 måneder. De sidste to undslap og forsvandt. FROLIZI foretog
ikke andre militære aktioner, og efter at Shamuyarira og andre tid-
ligere ZANU-medlemmer i maj/juni 1973 vendte tilbage til ZANU, blev
den begrænsede OAU-anerkendelse af FROLIZI trukket tilbage igen i
nove·ter 1973. FROLIZI eksisterede formelt videre, men nu som en ren

. 130)
papirorganisatlon.

De interne stridigheder indenfor ZAPU i 1970/71 førte til, at ZAPU's

kontaktapparat i Zimbab e faldt fra hinanden, så kontakter, forsy-
ningsruter m.m. måtte genopbygges fra bunden. ZAPU genoptog der-
for først sine aktioner i august 1972 efter en indre reorganisering,
som bl.a. havde ført til dannelsen af en separat militær afdeling
indenfor ZAPU, Zimbabwe People's Revolutionary Army (forkortet ZPRA

eller ZIPPA). ZAPU ændrede også sin strategi i erkendelse af fjendens

styrke. I november 1972 udtalte George Silundika, ZAPU's Publicity
and Information Secretary: "Siden 1970 har vi analyseret grundlaget
for fjendens styrke og revideret vores strategi og taktik for at væ-

re i stand til at slå til, hvor det skader mest. Grundlaget for de

hvides magt er en stor, veludrustet hær, et godt transpartnet og go-
dekommunikationsfaciliteter. ... Vares nuværende militære strategi
er delvist betinget af fjendens styrke."
ZAPU opererer som hidtil fra Zambia, men i 1970'erne alene med mindre

(128) Tony Kirk, op.cit., side 7-13 og 32. Man kan dog med en del beret-
t-igelse indvende, at der ikke kan udledes nogen strategisk linje
af et enkelt angreb. Endvidere at FROLIZ1s sma grupper var en slm-
pel nødvendighed, da de ikke havde flere trænede frihedskæmpere.

(129) Se ibid., side 13-23.

(130) ibid., side 38 samt Maxey, The Fight, side 21-22.

(131) Ole Gjerstad, The Organizer, side 82.

(132) ole Gjerstad, George Silundika, side 16 samt 3-4 og 8.
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grupper, kun bestående af zimbabweanere. De forsøger mest muligt

at undgå direkte konfrontation med de rhodesiske sikkerhedsstyrker

og benytter sabotage scm deres væsentligste taktik. Det mest anvend-

te angrebsmiddel er udlagning af miner på veje og jernbaner for at

genere det rhodesiske transp3rtsystem. ZAPU efterlader som regel pje-

cer og løbesedler på angrebsstedet, så det er klart, at ZAPU er an-

svarlig for aktionen. Senere har ZAPU også foranstaltet bagholdsan-

greb på de rhodesiske sikkerhedsstyrker.

ZAPU opererer ikke længere helt så isoleret fra lokalbefolkningen.

Pearce-kæmissionens test af den afrikanske befolknings holdning i
1972 viste, at ZAPU arbejder på at højne den politiske bevidsthed

hos de afrikanske bønder i det vidtstrakte område langs grænsen til

Zambia, som ZAPU opererer i. Men bevidstgørelsesarbejdet prioriteres

ikke ret højt, og i øvrigt er disse områder tyndt befolkede.134)

I 1970'erne er ZAPUs aktioner langt blevet overgået af den guerilla-

krig (jvf. note 118), som ZANU indledte i det nordøstlige Zimbabwe

i 1972. Det er primært ZANUs guerillakrig, der har tvunget RF-styret

og de imperialistiske magter til forhandlingsbordet. Men ZAPUs

aktioner i 1970'erne har spillet en vigtig rolle, i og med de har

tvunget det hvide styre til at beholde store sikkerhedsstyrker

langs den lange grænse til Zambia. På den måde har det hvide styre

bestandig været tvunget til at bruge s.tore økonomiske såvel som

mandskabsmæssige midler på sikkerhedsstyrkerne, samtidig med at

sikkerhedsstyrkerne er blevet spredt og dermed svagere på hvert

enkelt punkt.

41 GUERILLAKRIGEN I 1970'ERNE

Igennem 1960'erne kritiserede ZANU regelnessigt ZAPU's måde at føre

væbnet kamp på, specielt m.h.t. de store kampenheder, tendensen til

konventionel krig og alliancen med ANC/SA. I begyndelsen af 1969

(133) samarbejdet mellem ZAPU og ANC/SA ophørte endeligt i 1970 p.gr.a.

de interne stridigheder i ZAPU (Maxey, The Fight, side 88).

(134) ibid., side 104-106 og 153-155; Ole Gjerstad, The Organizer, side

83- Wilkinson, From Rhodesia, side 257 og 270; International Defence

and Aid Fund, The Rhodesia-Zambia Border Closure Jan-Feb 1973, side

5-6 samt ZAPU, Zimbabwe: The Enemy We Confront and the Assistance We

Need, Stokke & Widstrand (eds.), Southern Africa, Vol. 2, side 139.

(135) Se fx Wilkinson, From Rhodesia, side 235 samt Zimbabwe News, Vol. 6

No. 12, December 1972, side 7.
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indledte ZNU også en selvkritik af sin egen ret begrænsede praksis
på baggrund af den manglende fremgang i kampen. Den væbnéde kamo

1966-69 havde overvejende været en "rent militær udfoldelse" og ikke

en "palitisk-militær kamp, der involverede enhver zimbabweaner".

ZANU indrgomede at have "gjort for lidt for at organisere og rcobili-
sere masserne for den væbnede kamp", hvilket var nødvendigt for at
kunne sejre. Efter de første erfaringer fra guerillakrigen var
indvundet, skrev ZANU's fungerende leder, Herbert Chitepo, i 1973:

"Vi har siden forsøgt at retto denne tragiske fejl ved at politisere
og mobilisere folket, f¢r vi iværksætter noget som helst angreb imod

fjenden. Efter vi har µ;11tiseret vores folk, er det blevet lettere
for dem at sâmarbejde med os og identificere sig med vores program

o n138)CK1 mal .

a) Guerillakrigens strategi i Zimbabwe

Ligesom i 1960'erne måtte ZANU indlede guerillak.rigen fra eKsil. Det

betød, at frihedska·mperne i første cmgang måtte operere i de afrikan-
ske landområder, da de europæiske områder og især de større byer lig-
ger midt i Zimbabwe. Samtidig har ZANU understreget, at de fjendtlige
sLyrker var mest koncentreret og stærkest i byerne, så det ville være

eventyrpolitik at forsøge at etablere bascområder i byerne for den

vatnede kamp.¯¯ Det blev derfor i første række de halvproletarise-
rede bønder, som ZNIU inddrog i kampen og baseredeguerillakrigen på.

Bøntrne i Zimbabwe er som tidligere omtalt stuvet sa-Imen i ufrugtbare

starcmeområder. Det betyder, at alene befrielsen af de områder, som de

afrikanske bønder bor i, ikke længden er et perspektivrigt de?mål

for kampen (hvad det f¯.eks. var i Nigola og Mozambique). Hovedproble-

met ville i så fald stadig være de hvide farmeres kontrol over den

mest f¯r 1-rtbare del ai jorden. Derfor har kampen om de europæiske

cnråder hele ti.den vætet central for Z72.

) b-_·derer. L Zimbabwe News, Vo;. 8 No. 1, Apri.1 1974, side 1.

13/) The People's war, Zimbabwo News, vo o No. 3, March-Aprii 1977,
side ¹.-.. På denne inciirekte måde antyder ZANU, at målet for deres
aktioner i 1960'erne også - ligenom ZAPUs - primært var at foran-
s..alt.e uro i Zimbabwe for der^1od at tiltrække verdensovjnionens
opn:ærksomhod og presse Storbritanien til forhandlingsbordet. Se

hertil endvidere Raaburn, op.cit., side 103 og 113.

(133) citarot i Maxey, The Fight, side 116.

F) Zimbäbwe Nüws, Vol. 6 No. 12, Decem0er 1972, side 2.

Se fx R.3. Sutcliffe, The Political Economy of RhCácSían Sanctions,
earnonwealth Politicäl Studi.as, 1969 No. 2, side 12--122.
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Vi ruevnte ovenfor, at det p.gr.a. det hvide styres store sikkerheds-

styrker ikke har været et realistisk mål for en begyndende befriel-

seskamp at etablere befriede områder i Zimbabwe. Det er baggrunden

for, at guerillakrigen fra dens start frein til foråret 1978 ikke 1,ar

forsøgt at erobre Zimbabwe stykke for stykke. Derimod har strategien

været at underminere U-atyrets politiske og økonomiske grundlag for

på den måde at styrte styret. Det er først og fremmest sket ved at

forsøge at jage de hvide farmere, arbejdere og teknikere samt den in-

ternationale kapital på flugt gennem ustandselige angreb i de europe

iske caråder. Kort tid efter guerillakrigens start skrev ZANU således

at guerillakrigen
"allerede havde drevet mange racistiske farmere...

væk fra deres farme og ind i byerne, hvor de søgte sikkerhed." Hensig-

ten var
"at omforme denne flugt fra farmene ... til alle racisters

almindelige flugt fra den politiske såvel som den økonomiske magts

saler i Zimbabwe. Indtil dette mål er nået, vil ZAN1A (i'imbabwe Afri-

can National Liberation Aany,.ZANU's militære gren) fol'/andle Rhode-

sia til et veritabelt helvede for alle, som står i vejen for et socia-

listisk flertalstyre. Vi vil forfølge fjenden helt ind i byerne, hvor
141)

han nu søger tilflugt og også drive ham ud derfra." I november

1973 beskrev Herbert Chitepa "det strategiske mål" som
"at svække

fjendens styrker ved at tvinge dem til at blive spredt ud over hele

landet. Den følgende mobilisering af et stort antal civile (afrikane-

re) fra industri, handel og landbrug vil medfcore alvorlige økonomiske

problemer. Dette vil have en psykologisk nedbrydende effekt på de

hvides moral, da de fleste hvide er konmet til Zimbatwe lokket af de

udsigter til et let og priviligeret liv, scm det hvide styre lover
42)

dem."-

b) Guerillakrigen indledtes i det nordøstlige Zimbabwe

ZANU valgte at starte guerillakrigen i det nordøstlige Zimbabwe. Det

var der flere årsager til. For det første boede der mange afrikanere

i området, mens granseegnene til Zambia var tyndt befolket. En ZANU-

repræsentant har udtalt, at "vi lærte af vores erfaringer, af v1rke-

ligheden, at der boede meget få mennesker i den nordlige del af Zim-

babwe (langs grænsen til Zambia) . Vores kamp er en kamp, som skal

være rodfæstet i masserne. Vi var nødt til at se, hvor masserne var

(141) Zimbabwe News, Vol. 6 No. 12, December 1972, side 4. se også
Raeburn, op.cit., side 211 og 217.

(142) Citeret i Maxey, The Fight, side 163.
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og nå dem."143) For det andet havde befolkningen i cmrådet flere
gange vist en høj grad af politisk bevidsthed og vilje til at gøre

modstand ined det hvide styre. I 1950'erne havde en høvding, Man-

gwende, f.eks. kraftigt modsat sig gennemførelsen af "Native Land

husbandry Act" og allieret sig med ANC i denne modstand.145) 1964 -
'69 nagtede Tangwena-folket gang på gang at flytte fra deres tradi-
tionelle hjemsted, som var blevet erklæret for europæisk crnråde og

solgt til en hvid farmer. I 1969 blev deres hytter og afgrøder øde-

lagt to gange af p->1itiet, hvorefter de flygtede op i de nærliggende

bjerge. Her boede de, indtil de i 1975 flyttede over på den anden si-
de af grænsen, til Mozambique.146)

For det tredje regnede det hvide styre ikke med nogen væbnet kamp i
det nordøstlige Zimbabwe, fordi det grænsede op til den portugisiske
koloni Mozambique. Området var derfor ikke afpatruljeret i nævnevær-

dig grad. Men i løbet af 1971 befriede FRELIMO størstedelen af Tete-

provinsen, der netop grænser op til det nordøstlige Zimbalwe. ZANU

indgik en aftale med FRELIMO cm at kunne benytte Tete-provinsen i
Mozambique scm baseområde og bagland for forberedelserne til gueril-
lakrigen i Zimbabwe. Frihedskamperne fra ZANU kampede sammen med FRE-

LIMO i befrielsen af Tete i 1971 og opnåede på den måde en værdifuld
kamperfaring, inden de startede guerillakrigen i Zimbabwe. Grænsen

til Tete-provinsen havde ydermere den fordel, at der ikke var nogle

fysiske barrierer sådan som Zambezi-floden langs grænsen til Zambia.

Det er Shona-talende folk, der bor på begge sider af den kunstige

grænse,148) og der er en del lokal trafik frem og tilbage over gran-

cen.

c) Forberedelserne til guerillakrigen

I løbet af 1969-71 gennemførte ZANU en reorganisering af sin struk-

(143) Chrispen Chitando i IF-løsbladesystem nr. 99, aug. 1977, side 11.

(144) Maxey, The Fight, side 116.

(145) Se Mlambo, op.cit., side 50 og 131. Det hvide styre arresterede
og internerede høvding Mangwende fjernt fra sin hjemegn.

(146) International Commission of Jurists, op.cit., side 103-105; Wilkin-
son, From Rhodesia_, side 250-252 samt interviewet med Høvding Rekayi
Tangwena i Zimbabwe News, Vol. 10 No. 1, Jan.-Feb. 1978, side 17-19.

(147) IF-løsbladesystem nr. 99, aug. 1977, side 10-12 samt A.R.. Wilkinson,
Introduction til Michael Raeburn, Black Fire!, side 12.

(148) Grænsen blev fastlagt efter en aftale mellem Storbritanien og Por-
tugal i 1891. Se Kay, op.cit., side 39-40.

(149) Maxey, The Fight, side 116-117.
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tur, så det blev klarere, at "partiet
skulle dirigere geværet", scm

ZANU's politiske program udtrykker det, og ikke cmvendt. I 1971

begyndte ZANU at sende små guerillaenheder ind i det nordøstlige Zim-

babwe, hvor de skulle forberede guerillakrigen og opbygge lokale

ZANU-baser i de afrikanske områder, hvorfra frihedskamperne kunne fo-

retage angreb på fjenden.

Den første fase af forberedelserne til guerillakrigen bestod i "pli-

tisk arbejde, som forberedte folket til en bitter og langvarig kamp",

som en ZANU-frihedskanper har udtrykt det.152) Frihedskænperne star-

> tede med at analysere befolkningens klager - skatter, udpint jord,
små jordlodder, tvangsmæssig reducering af kvægbestanden, racedis-

kriminationen o.s.v. - og benyttede dem til at forklare nødvendighe-

den af at bekanpe de hvide kapitalister. De mødte fra starten stor

forståelse blandt bønderne, men de havde store vanskeligheder med

at overvinde bøndernes ,frygt for de hvide. Bønderne var bange for at

blive udsat for en nedslagtning som den, deres forfadre havde oplevet

under "Chimurenga
I" i 1890'erne. De var bange for det hvide .styres

overlegne våben og militære magt, og de var bange for at blive arres-

teret og få deres ejendele konfiskeret. ZANU benagtede ifølge førnævn-

te frihedskamper ikke RF-styrets styrke, men fortalte dem, "at så læn-

ge de støttede os, gav os mad og beskyttede os, kunne fjenden ikke

overvinde os. Vi fortalte dem også, at Smith ikke er stærk, fordi han

ingen støtte har fra folket."

(150) Mwenje No. 2, side 13-14.

(151) Zimbabwe News, Vol. 6 No. 12, December 1972., side 1-2 samt vol. 9
No. 3, March-April 1977, side 11. Historien "Black Fire" i Raeburn,

op.cit., side 182-232 handler om én af ZANUs guerillagrupper i for-

beredelsesfasen til guerillakrigens start.

(152) Zimbabwe News, Vol. 8 No. 1, April 1974, side 2 (Maxey, Tbe Fight,

side 117-118 refererer dele af denne frihedskæmpers beskrivelse).

(153) Her og fremover i forbindelse med guerillakrigen skriver vi for

nemheds skyld "bønderne"
om alle afrikanere i landområderne. Det

er lidt af en tilsnigelse, da også dele af det afrikanske agrar-

småborgerskab som nævnt støtter frihedskæmperne. Før man udnævner

guerillakrigen i Zimbabwe til en bonderevolte, skal man endvidere

lige huske på, at bønderne i Zimbabwe er halvproletariserp, og

at også de mere proletariserede arbejdere i byerne for de flestes

vedkommende har nære relationer til landområderne (se kapitel II

afsnit 2.2. og 3.) og på forskellig måde støtter befrielseskampen

(se fx Maxey, The Fight, side 96-98 og Raeburn, op.cit., side 198).
Endelig støtter de halvproletariserede bønder ikke blot guerilla-
krigen aktivt som bønder, men også som landarbejdere og private
tjenestefolk ansat på de europæiske farme.

(154) Zimbabwe News, Vol. 8 No. 1, April 1974, side 2



Bønderne blev til sidst overbevist cm, at de godt kunne støtte befri-
elseskampen, men det skete ikke alene ved hjalp af diskussioner og

overtalelser. Pearce-konmissionens test af afrikanernes politiske
holdning samt FRELIM0's sejre i nabolandetMozambique hjalp på hver

sin konkrete måde med til at overvinde bøndernes skepsis.

Kun få mennesker, inklusive afrikanerne selv, havde før Pearce-kcmnis-

sionens test fattet, hvor omfattende utilfredsheden med det hvide sty-
re var. Ved hjælp af cencur, mødeforbud og forbud mod, at frenmede

rejste rundt i de afrikanske landområder, var det hidtil lykkedes for
det hvide styre at skjule utilfredshedens omfang. Pearce-komissionen

fungerede som en mikrofon for den afrikanske befolkning i Zimbabwe,

hvor de kunne udtrykke deres utilfredshed. Det blev en stor støtte
for afrikanernes kamp, at alle afrikanere nu vidste, hvor udbredt

den afrikanske modstand ned RF-styret var - at utilfredsheden ikke

kun var begrænset til dem selv og deres nærmeste cmgangskreds.155)

FRELIMO's mange sejre nå den anden side af grænsen overbeviste Zim-

babweanerne om, at de hvide ikke var usårlige, men tværtimod godt

kunne besejres. Det hjalp selvfølgelig yderligere, at mange af bøn-

derne vidste, at der var rhodesiske tropper, som støttede portugi-
serne, blandt de besejrede hvide i Mozambique. ZANU-frihedskamperen

udtalte, at nogle af bønderne "havde hørt historier om portugisiske

og rhodesiske styrker, der var blevet dræbt eller såret af friheds-
ka·mpere i Mozambique."

For yderligere at underminere myten om de hvides usårlighed gik et

af ZANU's første angreb ud over DistriktskCmmissærens kontor i Mt.

Darwin. I ZANU's krigskonmunique No.2 (dateret 18.februar 1973) hed-

der det, at frihedskamperne "angreb og beskadigede den racistiske
undertrykkelses symbol, Distriktskomissærens kontor."

Guerillakrigsforberedelsens anden fase bestod i at få transporteret

våben ind i Zimbabwe samt at få dem fordelt og gemt rundt i de cmrå-

der, som frihedskamperne skulle operere i. I starten blev de fleste

våben smuglet ind i Zimbabæ skjult i lastbiler, der kørte med gods

fra Zambia. Det blev afsløret i juli 1971, hvorefter våbnene måtte

heres af frihedskampere og lokale afrikanere cm natten. Det skete

(155) Maxey, The Fight, side 100 samt Raeburn, op.cit., side 187-188.

(156) Zimbabwe News, Vol. 8 No. 1, April 1974, side 2 samt Raeburn,

op.cit., side 209.

(157) Zin3babwe News, Vol. 7 No. 2, February 1973, side 4 samt
Wilki.nson, From Rhodesia, side 261-262.
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normalt i grupper på 20-30 ad gangen, i enkelte tilfælde på over 100,

via FRELIMO's forsyningsruter i bbzambique. En af disse grupper blev

opdaget af rhodesiske sikkerhedsstyrker i november 1972 og tvang sam-

men med en ukoordineret ZAPU-aktion sandsynligvis ZANU til at irdle-

de de egentlige militære aktioner, lidt før de oprindeligt havde

planlagt, for at overraskelsesnnmentet ikke skulle gå helt tabt.153)

Ebrberedelsernes sidste fase gik ud på at teste de lokale afrikaneres

oprigtighed og evne til at støtte frihedskamperne. Bønderne blev

sendt ud for at indsamle informationer an fjenden, og ZANU vurderede

resultaterne san yderst positive. Først efter at alle disse forbere-

delser var fuldendt, indledte ZANU sin offensiv.

Målt efter RF-styrets nodforholdsregler fik ZANU i starten bedst fod-

fæste i Chiweshe- og det tilst¢dende Madziwa-stanmeonråde, der ligger

70-80 km. nord for Salisbury, samt i Chesa-købsamrådet. Guerilla-

erne blev med andre ord ikke blot aktivt støttet af de halvproletari-

serede bønder, men også af det afrikanske agrarsmåborgerskab (eller i
hvert fald dele af det). Senere, i løbet af guerillakrigens første

fase 1972-74, bredte ZANU's baseområder sig til hele det nordøstlige

Zimbabwe, afgrmset i det sydvestlige hjørne af byen Concession, der

ligger ca. 40 km. nord-nordvest for Salisbury (se kortet).

d) Bøndernes inddragelse i guerillakrigen

P.gr.a. det hvide styres veludviklede undertrykkelsesapparat har det

varet nødvendigt for ZANU at være meget anhyggelig og forsigtig, når

de inddrager den lokale befolkning i kamoen. Når ZANU ønsker kon-

takt med og støtte fra en landsby, sender de først nogle få personer

dertil for at undersøge stemningen blandt landsbyboerne. Det er ofte

(158) Zimbabwe News, Vol. B No. 1, April 1974, side 2; Maxey, The Fight,

side 98; Raeburn, op.cit., side 198 og 210 samt Wilkinson, From

Rhodesia, side 258-260. opdagelsen i november 1972 var efter al

sandsynlighed det første større tip, som RF-styret fik om forbe-
redelserne til guerillakrigen.

(159) Zimbabwe News, Vol. 8 No. 1, April 1974, side 2.

(160) Weinrich, Strategic Resettlement, side 213-215; Wilkinson, From

Rhodesia, side 259 samt Kenneth Good, op.cit., side 15 og 21. Se

også kortet over beskyttede landsbyer i afsnit 4.1.

(161) Hvis ikke andet er anført, stammer de følgende oplysninger i dette

afsnit (d) fra samtaler, som IF-repræsentanter har haft henholdsvis

med ZANUs Stockholm-repræsentant, John Shoniwa, den 28.oktober 1977

i København og med Sheba Tavarwisa fra ZANUs centralkomite i Århus
den 28.april 1978.
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hedskænperne og organisere de opgaver, som landsbyen pålagges i for-
bindelse med støtten til kampen. IfølgeZANU-centralkmitemedlenmet

Sheba Tavarwisa kan landsbyboerne til enhver tid udskifte de valgte,
hvis de bliverutilfredsemed deres indsats.

Da ZANU som nævnt primært har koncentreret sig om angreb i de europæ-

iske områder, har guerillakrigen i Zimbabae ikke nødvendiggjort lokal-
befolkningens aktive deltagelse i kamphandlingerne på samme måde, som

hvis et af de vigtigere delmål havde været en befrielse af de cmråder,

afrikanerne bor i. Det er desuden vanskeligt at trane afrikanerne mi-

litært i Zimbabwe, uden at det opdages. De militære aktioner udføres

af frihedskampere, der rekrutteres i Zimbabwe, men for hovedpartens

vedkcnmende trænes i udlandet. Siden 1972 er ZANU's frihedskampere

primært blevet rekrutteret i de afrikanske landcaråder, hvor ZANU opa-

rerer, blandt unge, der melder sig frivilligt. Skolerne har været et
meget benyttet rekrutteringssted. Det er flere gange sket, at store
dele af en skole samlet er draget til Zambia eller MJzambique for at
blive trænet. Ifølge ZANU er beslutningen hercm altid taget kollektivt
af lærerne og eleverne, oftest efter et møde, hvor situationen i lan-
det og den væbnede kamp er blevet diskuteret. Det hvide styre har ud-

skreget begivenhederne scmmassebortførelser.163)

I dag skal afrikanerne være 19 år, før ZANU vil begynde at træne dem

til frihedskampere. Det er ikke et problem for ZANU at få et tilstrak-
keligt antal til at melde sig som frihedskampere. De er tværtinDd nødt

. til at afvise mange, fordi de ikke har kapacitet til at træne dem alle.
I starten var det kun mmd, der blevfrihedskampere, men i dag rekrutte-
res der et stigende antal kvinder. ZANU siger selv, at 9.000 ud af
ZANU's i alt ca. 40.000 frihedskamp re er kvinder.

For tiden uddannes ZANU's frihedskampere politisk og militært i speci-

elle træningslejre i Tanzania og ?©zambique. Uddannelsen varer normalt

ca. 6 måneder og ledes og udføres af ZANU's egne frihedskamp?re. ZANU

nagter kategorisk, at der findes udenlandske instruktører. Forelagt

rygterne cm kinesiske og sovjetiske instruktører sagde en ZANU-repræ-

sentant i august 1977 til Internationalt Forum: "Vi har vores egne in-

(163) ibid., sido 266-268 samt Maxey, The Fight, side 149-150. Sheba
Tavarwisa, der var lærer på en skole i det nordøstlige Zimbabwe
tæt ved grænsen til Mozambique, da guerlllakrigen startede, flyg-
tede selv sammen med en anden lærer og mange af skolens elever tilZambia via Mozambique i juni 1974 for at blive trænet til friheds-
kæmper.

(163a) Anti-Apartheid News, May 1978, side 6.
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- og helst - frihedskampere, der har slagtninge i landsbyen, scm sen-

des på rekognoscering. Er stemningen p3sitiv overfor guerillakrigen,

er det muligt at modtage støtte fra landsbyen. &n før det sker,

holdes der møde ned landsbyboerne, enten med alle på én gang eller i
mindre grupper afhængigt af sikkerhedssituationen. På mødet fortæller

ZANU-frihedskanDerne cxn ulighederne, udbytningen og undertrykkelsen i
Zimbabe og giver konkrete eksempler herpå, f.eks. de store uudnytte-

de europæiske landområder ved siden af de overbefolkede og udpinte

afrikanske områder, forskellen mellem de afrikanske og de europæiske

lønninger, afrikanernes manglende politiske indflydelse o.s.v. De

lagger ikke skjul på de farer, som befolkningen udsætter sig for ved

at støtte frihedskamperne. De fortæller også om ZANU's 1-olitiske pro-

gram og understreger især nødvendigheden af at føre væbnet kamp for

at gøre op med udbytningen og undertrykkelsen. Frihedskamperne påbe-

gynder med andre ord en policinic skcling af bønderne.

D 100 200miles

PB72(3) 2 U ,.e a ar$)
F FRot l.oso .3d

p s,,Inyanga -

Afrikanske frihedskæmperes operationer i Zimbab? l.9 -N

(med omtrentlig dato far indtrangen samt sandsynlig rute)
Kilde: Kess Maxey, The Fight for 7imbabwe, aide 20!.

Beslutter bønderne sig efter mødet til at støtte guerillakrigen, væl-

ger de en gruppe på tre personer, der skal varetage kontakten til fri-

(162) ZANU har flere gange haft problemer med landsbyledere og andre,
der samarbejdede med det hvido styre. I enkelte tilfælde har det
været nødvendigt at likvidere sådanne kollaboratører for at kunne
inddrage landsbyer i guerillakrigen. Se fx Wilkinson, From Rhodesia,

side 268.
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struktører. Hvad kineserne og russerne kan gøre, kan vi også gøre,"

ZANU lagger stor vægt på den politiske skoling af frihedskænperne, da

de ikke ønsker at give folk våben i hånden, uden at de helt prarist ved,

hvad de kamper ined, og hvad de kamper for. Desuden skal frihedskænperne

ikke blot være soldater, men også p31itiske agitatorer.
Det er ikke kun ved det introducerende møde i landsbyen, at bønderne

inddrages i en politisk diskussion, der skal udvikle deres politiske
bevidsthed. Frihedskamperne fungerer løbende som dem, der igangsatter

rnlitiske diskussioner i de landsbyer, som ZANU har etableret kontakt

raed, f.eks. om aktuelle begivenheder. ZANU's politiske program findes

både på engelsk, Shona og Ndebele og benyttes som skolingsnuteriale i
landsbyerne. Endvidere distribuerer og introducerer frihedskamperne

ZANU's officielle blad, Zimbabwe News, samt diverse løbesedler og an-

dre politiske skrifter til landsbyerne,

e) okalbet¯olkningens støtte

Selvom loka1befolkningen ikke inddrages i selve kamphandlingerne i
nævneværdig grad, spiller den alligevel en vigtig rolle i kampen.

ZANU har da også scm tidligere citeret lagt meget stor vægt på at op-

nä bøndernes støtte til guerillakrigen.

San naNnt har ZANU skjult våben og andet udstyr rundt omkring i de

områder, de onererer i. Våbnene skal oasses, nye våben skal hele ti-
den ind i Zimbabwe, og scmmetider skal de flyttes til andre steder,

alt efter hvor frihedskamperne har mest brug for dem. Til at løse

disse opgaver inddrager ZANU lokale mænd og kvinder fra landsbyerne.

Arbejdet sker mest om natten, og ZANU inddrager så få som muligt for

at hindre afsløring af våbnenes placering. ZANU opdagede tidligt, at

især kvinderne var velegnede til at flytte våben og andet udstyr,

(164) Chrispen Chitando i IF-løSbladesystem nr. 99, aug. 1977, side 21.

Sheba Tavarwisa understregede det samme i april 1978.

(165) se eksempel på det skolingsmateriale, som alle ZANUs frihedskæm-

pere skal igennem, før de kastes ind i guerillakrigen, i Zimbabwe

News, Vol. 10 No. 1, Jan.-Feb. 1978, side 53-59. Hovedindholdet i
denne artikel bliver refereret senere i afsnit 4.5.c.

(166) IP-løsbladesystem nr. 99, aug. 1977, side 17; Zimbabwe News, Vol. 6

No. 11, November 1972, side 1 samt Sheba Tavarwisa. Eddison Zvobgo,
ZANUs Deputy Secretary for Information and Publicity, nævner, at af
de 8.000 eksemplarer af Zimbabwe News, som sendes til Mozambique,
tages de 5.000 til Zimbabwe og distribueres dér (Anti-Apartheid News

May 1978, side 6).
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fordi de rhodesiske sikkerhedsstyrker ikke drønte om, at kvinder

kunne gøre sådan noget. Bare våbnene var dækket af grøntsager eller

andet uskyldigt, blev kvinöerne ikke stoppet og undersøgt. Sheba Ta-

varwisa har fortalt, at det scumetider fik mmd til at forklade sig

som kvinder, hvis nogle våben hurtigt skulle flyttes. I dag har det

hvide styre imidlertid måttet erkende, at også kvinder deltager ak-

tivt i befrielseskampen, så sikkerhedsstyrkerne udviser ikke længere

den samme kønsdiskriminering, når afrikanere skal stoppes og under-

sçkjes.

I forbindelse med større våbentransparter og guerillabevægelser rundt

i operationsområderne bidrager lokalbefolkningen desuden til kampen

ved at slette sporene efter bevagelserne. Det sker ved, at bønderne

hurtigst muligt driver deres husdyrhjorde ud over sporene, så spore-

ne forsvinder. Iøvrigt forsøger frihedskamperne og våbenbærerne så

vidt muligt at -følge floder og veltiltrådte stier, så de slet ikke

efterlader sig spor.

ZANU bruger også de lokale afrikanere til at få informationer om

fjenden, hvor sikkerhedstyrkerne befinder sig, hvor mange de er,

hvilken udrustning de har, hvad de helt pracist laver o.s.v. Også
det er ocgaver, der af sikkerhedsgrunde kraver, at kun nogle få

inddrages. I forlængelse heraf bidrager lokalbefolkningen selvføl-

gelig generelt ved ikke at røbe frihedskampernes tilstedeværelse til

det hvide styres sikkerhedsstyrker.

Grupper af frihedskampere overnatter aldrig i selve landsbyerne, men

i cmråder nær ved. Det skyldes den altid akutte fare for opdagelse,

og for at forhindre de voldscnme repressalier fra det hvide styres

side, som der er givet eksempler på ovenfor iafsnit 4.1. Derimod får

frihedskamperne mad fra landsbyerne. Når en grupp frihedskampere

ønsker mad, går en enkelt eller nogle få af dem ind i landsbyen og

snakker med kontaktpersonerne. De sørger for, at et antal kvinder

bliver sat i gang med at lave mad, og når maden er færdig, bliver

den samlet samnen og bragt ud til frihedskamperne eller stil-

let på et forud aftalt sted.

(167) Wilkinson, From Rhodesia, side 259-260.

(168) Det hvide styre ved godt, at maden til frihedskæmperne normalt le-
veres på denne måde. Derfor er de rhodesiske sikkerhedsstyrker be-

gyndt at lægge forgiftet mad ud på
"passende

steder", så det skulle
se ud som om det var mad, bønderne havde sat ud til frihedskæmperne.
Den er frihedskæmperne næppe hoppet på, men derimod har det alene iefteråret 1977 taget livet af mindst 73 afrikanske børn (Daily News

(Tanzania), 30.december 1977).
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-f'rihedskænp re på va

Madforsyninger fra de lokale bønder til frihedskamperne er en meget

vigtig forudsætning for, at der overhovedet kan føres guerillakrig,
og her spiller kvinderne altså en helt central rolle. Det ændrer i-·

mMlertid ikke meget på kvindernes almindelige situation, da madlav-

ning ocså i Zimbabwe er et traditionelt kvindearbejde. Det sanme gør

sig gældende for en anden vigtig hjælpefunktion overfor frihedskam-

perne: p-1sning og pleje af syge og sårede frihedskampere. Derimod er

der en tredje arbejdsopgave, der har ændret mere på kvindernes situ-
ation. Det drejer sig om at drage ud cxj fortælle andre landsbyer om

befrielseskampon og forberede støtten til frihedskamperne. Her har

kvinderne spillet en særlig stor rolle (både som frihedskampere og

som "lokale"), fordi de rhodesiske sikkerhedsstyrker - ligesom m.h.t.

våbentransporterne - Ilae i starten var så mistænksonme overfor

kvinder som overfor mænd og derfor i større udstrækning lod kvinder-

ne rejse rundt i fred. Derved har både mænd og kvinder fået demon-

streret, at også kvinder kan være politisk engagerede og udfarende,

og mange kvinder har fået overvundet deres egnemindreværdsfølelser.
O-Jsä den store rolle i våbentransporterne har styrket kvindernes an-
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seelse og imdvirket til, at et stigende antal kvinder melder sig som

frihedskampere.

Opsunmerende kan det cm loka1befolkningens inddragelse i guerillakri-

gen siges, at rekrutteringen af frihedskænpere overvejende sker i
landsbyen, men at traningen for det meste foregår i udlandet. At kun

få hjælper med til at flytte og passe våbnene og indsamle oplysnin-

ger an fjenden samt at madlavningen til frihedskamperne for det mes-

te sker individuelt. Men madlavningen organiseres dcg kollektivt,

ligesom det er tilfældet m.h.t. at skjule frihedskamgrne, at delta-

ge i den 1-olitiske skoling samt m.h.t. at undlade at røbe deres op-

holdssteder. Fra et socialistisk -;-erspektiv
er det vigtigt, at lands-

en er fælles cm nogle ting, men de her nævnte fællesopgaver er ikke

i sig selv store nok til, at de skaber basis for en længerevarende

kollektiv organisering.

f) Guerillakrigens angrebsmål og karakter.

ZANU indledte guerillakrigens militære aktioner den 21. december 1972

med et angreb på en europ-eisk farm i Centenary-anrådet. Dagen efter

blev en anden, nærtliggende europnisk farm angrebet.I begge tilfæl-

de skete det am natten, og forinden havde frihedskamperne lagt land-

miner ud på vejene ind til farmene, så tililende militærkøretøjer
blev sprangt i luften cg forhindret i at følge efter frihedskamper-

ne.

Også i de følgende år har europeiske farme været et fremtradende

angrebsmål for frihedskanoerne. Formåldt har været at dræbe europe-

iske farmere, skramme udenlandske afrikanske landarbejdere væk og

forårsage den størst mulige skade på afgrøder, materiel og bygnin-

ger. Angrebene på farmene har en dramatisk effekt. Foruden at

underminere farmenes økoncmiske grundlag spreder angrebene usikker-

hed cg frygt blandt europerne. Det hvide styre har lige fra starten

betragtet det son en alvorlig trussel, hvis farmerne lod sig skram-

me af angrebene. Ministeren for lov og orden udtalte i 1971, at det
var afgørende for Rhodesia at have så mange hvide på landet scm mu-

ligt. "Det
er kun, hvis der er tcnme farme, at afrikanerne slår sig

(169) Zimbabwe News, Vol. 6 No. 12, December 1972, side 4-5; ZANU i Stokke
& Widstrand (eds.), Southern Africa, Vol. 2, side 148 samt Maxey,
The Fight, side 114-115.

(170) Maxey, The Fight, side 124, 145-147 og 154-156; Maxey, RAPE No. 9,
side 66-67; Wilkinson, From Rhodesia, side 258-260 og 265-266 samt
Zimbabwe News, Vol. 10 No. 3, June-Sept. 1976, side 40.
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ned på deres jorde. Dette kan føre til infiltration af terrorister

eller deres sympatisører og kan underninere landets sikkerhed". Den-

ne frygt er blevet gentaget jævnligt sidenhen.

IMt lyder drastisk, når man hører, at ét af ZANUs formål med at an-

gribe europæiske farme er at dræbe farmerne. ZANU har imidlertid

altid i forbindelse med sådanne angreb understreget, at næsten alle
europæiske farmere (incl. deres koner) er politi- eller militærre-
servister og aktive deltagere i undertrykkelsen af afrikanerne.
Samtidig benyttes de fleste europæiske farme som kcmandop->ster af
de rhodesiskesikkerhedsstyrker. Det er derfor i praksis ofte van-

skeligt at skelne mellem civile og militære europæere i kampcmrå-

derne.

Hertil kommer, at ZANU prinm·t har angrebet de farmere, som er mest

up->pulære blandt den afrikanske befolkning. Angrebsmålene er blevet

udvalgt i samarbejde med lokale afrikanere, og landarbejdere og pri-
vate tjenestefolk, der arbejdede på de pågældende farme, har for-
synet frihedskamperne med oplysninger om farmenes indretning o.l.
De afrikanske ansatte har endvidere flere gange direkte hjulpet
frihedskanærne under angrebene. ZANU har desuden angrebet far-
mere, der har optrådt provokerende. Kort efter en farmer i januar
1973 offentligt havde udtalt, at han var mere bekymret for tørken

end for frihedskamp rne, der kun var "nålestik i siden på os", blev

hans farm angrebet og han og hans kone skudt. Dette angreb ændrede

omgående den almindelige indstilling blandt farmerne i cmrådet.
"Snakken drejede sig ikke længere om afgr¢der, men om våben og mi-
ner", kunne en journalist rapp->rtere.

At frihedskamperne ikke bare myrder løs i flæng, fik ZANU lejlighed

til at demonstrere, da de i januar 1973 fangede en europæisk land-

indsæktør. ZANU benyttede den tilfangetagne i propagandaøjemed og

førte ham rundt til adskillige afrikanske landsbyar, hvor han blev

fremstillet som et eksempel på, hvordan hvide rhodesere blev besej-

ret. Senere blev han flyttet til et fængsel i Tanzania, uden at

(171) Maxey, The Fight, side 147.

(172) Se fx Zimbabwe News, Vol. 6 No. 12, December 1972, side 4; vol. 7

No. 2, February 1973, side 4 samt vol. 9 Nos. 4-7, July-Dec. 1977,

side 39 og 41.

(173) Maxey, The Fight, side 154; Raeburn, op.Cit., side 211 og 217-218
samt Wilkinson, From Rhodesia, side 260.

(174) Maxey, The Fight_, side 124 samt Zimbabwe News, Vol. 7 No. 2, Feb.
1973, side 4.
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Toa saboteret af frihedskængere på Rutenga-Beitbridge jernbanen,
én af ht hvide styrea livavigtige forsyningslinjer til Sydafrika

sikkerhedsstyrkerne på noget tidspunkt havde kunnet score ham. Han

blev løsladt i december 1973.

Udover de europ-eiske farme har ZANUs frihedskampere ofte angrebet

det hvide styres afrikanske agenter. Et større antal høvdinge, lands-

byledere og Distriktsassistenter er blevet drabt, fordi de hjalp det

hvide styre i bekampelsen af guerillakrigen. Herved er en vigtig

del af det hvide styres overvågningsapparat langsomt blevet uskade-

liggjort, så ZANU under mindre risiko kunne inddrage lokalbefolknin-

gen i kampen. Samtidig har frihedskamperne angrebet de afrikanske

lokalråds bygninger, incl. de ølsteder, som skaffer lokalrådene

)
(175) Maxey, The Fight, side 122-123; Wilkinson, From Rhodesia, side 262

samt Zimbabwe News, Vol. 7 No. 4, April 1973, side 5-6.

(176) Tony Kirk, op.cit., side 33; Maxey, RAPE No. 9, side 67; Wilkinson,
From Rhodesia, side 268 samt Zimbabwe News, Vol. 10 No. 3, June-
Sept. 1976, side 39.

(177) Se kapitel I afsnit 6.3. om de afrikanske lokalråd..
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ca. 1/4 af deres indtagter. I maj 1977 var ca. 50 ud af de 200 lokal-
råd på randen af fallit og andre 42 råd overtaget af regeringen, for-
di guerillakrigen også har gjort det lettere for bønderne at nagte
at betale skatter og afgifter til lokalrådene.
Desuden har ZANU lavet bagholdsangreb i de europeiske cmråder mod

militærpersoner og andre medlenmer af styrets undertrykkelsesappa-

rat. I begyndelsen af guerillakrigen var frihedskamperne dog

stadigt underlegne og yderst sårbare, når de blev tvunget ud i
større sammenstød med de rhodesiske sikkerhedsstyrker. ZANU har

endvidere mineret jernbaner og veje i de europæiske cmråder for at
forstyrre de hvides transportsystem og for at ramne sikkerhedsstyr-
kerne og de hvide farmere. ZANU har ramt mange af de tilsigtede ofre,
men mineudlagningerne har også dratt adskillige afrikanere. Mange

europæiske vogne føres af afrikanere, og mange bombede busser har

haft afrikanske migrantarbejdere som passagerer. Busser er ligefrem
blevet kendt scm "minesweepers". Endelig har ZANU flere gange
havdet, at de med javne mellemrum skyder nogle af styrets fly og he-

likoptere ned, og i enkelte tilfælde er det også lykkedes at trænge

igennen det hvide styres censurmur og få nedskydningerne bekræftet

ad anden vej.182)

g) "Detente" og anden fase af guerillakrigen

I løbet af guerillakrigens første fase 1972-74 udvidede ZANU sit
oparationsfelt til at cmfatte ca. 1/3 af landet med en befolkning på
l¹d million. ZANU udbyggede kontakten med bønderne, og den rolitiske

(178) Maputo Radio, 7.juni 1977 citeret i Facts and Reports, Vol. 7 No. 13,

side 10 samt Africa News, 4.juli 1977.

(179) Se diverse numre af Zimbabwe News, fx Vol. 7 No. 2, Feb. 1973, side
4; Vol 7 No. 4, April 1973, side 4 og vol. 7 No. 5, May 1973, side
4-5 samt Wilkinson, From Rhodesia, side 261-262 og 270.

(180) Se fx Wilkinson, From Rhodesia, side 271-272 samt Maxey, The Fight,
side 150-152 og 156.

(181) Zimbabwe News, Vol. 6 No. 12, Dec. 1972, side 5 og Vol. 7 No. 1,
Jan. 1973, side 8; Wilkinson, From Rhodesia, side 268 og 270;
Maxey, The Fight, side 147-148 og Maxey, RAPE No. 9, side 67.

(182) Se fx Zimbabwe News, Vol. 7 No. 4, April 1973, side 4; Vol 8 No. 1,

April 1974, side 17; Vol. 9 No. 2, Jan.-Feb. 1977, side 5; Vol. 9

Nos. 4-6, July-Dec. 1977, side 24, 33 og 40 samt vol. 10 No. 1,
Jan.-Feb. 1978., side 8; Wilkinson, From Rhodesia, side 272 samt
Maxey, The Fight, side 155-156.
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bevidstgørelsesproces af lokalbefolkningen skred fremad. Denne

stigende trussel mod det hvide styre sanmenholdt med befrielsesbe-

vagelsernes sejre i de portugisiske kolonier førte til, at ledende

imperialistiske lande under anførsel af det sydafrikanske apartheid-

styre i samarbejde med Zambias regering gennentvang forhandlinger

mellem RF-styret og befrielsesbevagelserne. Det primære formål

med
"datenten",

sm imperialisterne med vanlig sans for forskønnen-

de cmskrivninger døbte manøvren, var helt klart at neutralisere

ZANU og stoppe guerillakrigen i Zimbabae.

I decenber 1974 blev ZANU, ZAPU, FFOLIZI og ANC/Z tvunget satunen i

l
én falles paraplyorganisation, ANC, så afrikanerne kunne præsentere

en fælles forhandlingsfront over for RF-styret. I februar 1975 for-

bød den zambiske regering ZANUs radioudsendelser og tidsskrifter i
Zambia. I marts 1975 blev mere end 70 af ZANUs ledere fængslet i
Zambia, samtidig med at 1500 aktive ZANU-frihedskampere i Zambia

interneredes i Mboroma-lejren langt fra grænsen til Zimbabwe, og al-

le andre ZANU-baser blev lukket. Dermed blev forsyningslinjerne til

(183) Zimbabwe News, vol. 9 No. 3, March-April 1977, side 14.

(184) Vi vil komme nærmere ind på denne såkaldte "detente" i det sydlige

Afrika i afsnit 5.1.
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frihedskænperne inde i ZimbaNe afbrudt, så de blev tvunget til at
nedtrappe kampniveauet i takt med, at deres militæce forsyninger

slap op. I denne svære fase af kampen viste det p31itiske bevidst-

gørelsesarbejde blandt bønderne sig yderst værdifuldt. Til trods
for forsyningsudsultningen stoppede kampaktiviteterne aldrig helt,
og frihedskamoerneoverlevede blandt bønderne, så de cagående kun-

ne igangsætte nye angreb, da nye forsyninger kcm frem.

Forhandlinger blev der ikke meget af i den første "detente"-argang.
Tværtimod søgte en strøm af unge afrikanere i 1975 til M3zambique

for at blive tranet til frihedskampere. I slutningen af 1975 b·lev

de indespærrede frihedskampere i Mborcma-lejren i Zambia løsladt,
hvorefter også de søgte til Mozambique, der nu var FRELIMO-styret.

Her opbyggede de nye ZANU-baser og genetablerede forsyningslinjer-
ne ind i ZimbaNe.

Anden fase af guerillakrigen startede i januar 1976, efter at ZANUs

og ZAPUs militære grene i fællesskab havde dannet Zimbabwe People's
Army (ZIPA). ZIPA eksisterede dog kun i en meget kort periode
(januar-april 1976) som en forenet kampstyrke. Derefter kampede

ZANUs og ZAPUs frihedskammre videre hver for sig til trods for den

fortsatte formelle sanmenslutning i ZIPA. Der skete en stiltiende
deling af kampcmrådet, således at ZAND nu opererer fra Mozambique og

ZAPU fra Zambia og Botswana. Efter al sandsynlighed har ZAND og ZAPU

cgså fortsat med hver deres strategi i forlængelse af kampene i 1972-

74: ZAPU med vagt på militære konmandoaktioner, mens ZANU har fort-
sat guerillakrigen.

Til trods for den reelle genskabelse af splittelsen i april 1976 er
den væbende kamp dog blevet kraftigt intensiveret siden januar 1976.

ZAND udnyttede Mozambiques befrielse til at igangsætte en offensiv
fra hele Mozambiques lange granse til Zimbabwe, samtidig med at ZAPU

scm nævnt genoptcg angrebene fra Zambia. Guerillakrigen bredte sig
hurtigt fra det nordøstlige ZimbaNe mod syd langs Zimbabwes øst-
granse og mod vest langs den nordlige grænse til Zambia. Samtidig

trængte frihedskamperne langt ind i det sydlige Zimbabwe fra både

M3zambique, Zambia og Botwsana, og har siden konstant angrebet
ZimbaNes eneste tiloversblevne transportvej ud, nemlig vej- og jern-
baneforbindelsen til Sydafrika, hvor det hvide styre nu er tvunget

(185) Maxey, RAPE No. 9, side 64; Chrispen Chitando i IF-løsbladesystem
nr. 99, aug. 1977, side 11-13 samt Information, 26.januar 1976.

(186) Også ZIPA vil vi komme nærmere ind på (i afsnit 5.2.).
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til at køre i militærbevogtede konvojer. Kampens udbredelse kan ses

af det hvide styres oprettelse af nye krigsområder: "Hurricane"-am-

rådet i nordøst blev oprettet allerede i 1972, men i midten af 1976

blev det fulgt op af "Trasher"-cmrådet
langs den østlige granse til

MoZambique og af "Repulse"-cmrådet i det sydlige Zimbabwe. I decem-

ber 1976 blev "Tangent"-cmrådet
mod vest langs gransen til Botswana

og Zambia føjet til, og endelig blev "Grapple"-anrådet i det cen-

trale Zimbabwe (ankring byerne Gwelo og Que-Que) oprettet i januar
1978. Det frerrgår heraf, at det fortsat er ZANUs frihedskampe-

re, der står for hovedparten af den væbnede kamp i Zimbabwe.

Denne vældige udvidelse af krigsområderne til at cmfatte nasten 3/4
af Zimbatue har svækket de rhodesiske sikkerhedsstyrker ved, at

de nu er tvunget til at opretholde kampberedskab i hele Zimbabwe.

Crnvendt har det styrket frihedskamperne. Det har bl.a. Vist sig ved,

at de med succes har vovet sig ud i direkte angreb på større fjendt-
lige militærbaser. Een 7. august 1976 og igen den 11. april 1977 gik
det fx ud over den na·ststørste militærbase i "Trasher"-cmrådet,

og

den 17. decenber 1977 blev den største base i området angrebet.189)

Hertil kcnmer et andet nyt angrebsmål, de "beskyttede
landsbyer"

eller rettere: vagterne og administrationscentrene i de "beskyttede

landsbyer", så de indespærrede afrikanere befries fra "beskyttelsen".

Ved årsskiftet 1977/78 hævdede ZANU at have befriet mere end 25.000

afrikanere fra lejrene, hvorefter de "nu har travlt med at genopbygge

deres hjan, forsvaret af ZANIA-styrkerne".

h) Fra kontrollerede til befriede områder

unrillakrigens fremgang giver sig også udtryk i, at ZANU ifølge egne

oplysninger i dag kontrollerer ca. 40% af Zimbabwe. I disse ka-

(187) Maxey, RAPE No. 9, side 64-65 samt Rhodesia Herald, 19.jan. 1978.

Det er de rhodesiske sikkerhedsstyrkers navne på kric sområderne.

(188) Lederen i Zimbabwe News, Vol. 9 Nos. 4-6, July-Dec. 1977, side 1.

(189) Zimbabwe News, Vol. 9 No. 3, March-April 1977, side 7 og Vol. 9
Nos. 4-6, July-Dec. 1977, side 5- International Herald Tribune,

1.sept. 1976; Financial Times, 2.sept. 1976 samt The Guardian,

20.dec. 1977 og Le Monde, 22.dec. 1977.

(190) Zimbabwe News, Vol. 9 Nos. 4-6, July-Dec. 1977, side 5, 11, 24-25,
32 og 65 og Vol, 10 No. 1, Jan.-Feb. 1978, side 13; Sheba Tavar-

wisa den 28.april 1978 samt Maxey, RAPE No. 9, side 65-66.

(191) Zimbabwe News, Vol. 9 Nos. 4-6, July-Dec. 1977, side 5. Vi ved
ikke, om også ZAPU kontrollerer nogle områder, men gør der er der

næppe tale om store områder, da ZAPUs egne kampaktiviteter lå
stille fra december 1974 indtil efter april 1976.
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trollerede områder er RF-styrets administration brudt sanmen. Skoler,
hospitaler, forretninger, offentlige kontorer m.m. er lukket, og sty-
ret opkræver ikke langere skat af afrikanerne. Nogle af RF-styrets
egne tal kan illustrere dette: Den 29.juli 1977 meddelte undervis-
ningsminister W.D. Walker, at styret p.g.a. guerillaaktiviteter i lø--

bet af første halvdel af 1977 var blevet tvunget til at lukke 300

"primary schools" (7 første skoleår) og 9 "secondary schools" på ube-

stant tid. fukningerne betød, at 42.000 skoleelever ikke kunne konme

i skole, og at 1.200 lærere blev arbejdsløse. Tallene vedrører
kun en enkelt del af styretsadministrationssaumenbrud, men er alli-
gevel et indicium for, hvor alvorligt styret er trangt.

Selvom RF-styrets administration er brudt sannen i store dele af de

afrikanske landcmråder p.g.a. guerillakrigen, er det ikke autcmatisk
ensbetydende med, at ZANU derefter kan begynde at opbygge sin egen

administration i disse cmråder. I størstedelen af de kontrollerede
områder er ZANU ikke i stand til at etablere en selvstændig admini-
stration, fordi "vi ikke har tilstrækkelig magt, tilstrækkeligt med

våben til at beskytte os mod Mirage og lignende", som Grispen
Gitando udtrykte det. Men de kontrollerede cmråder er et skridt
på vejen imod de befriele cmråder.

Det, der ikke var muligt i begyndelsen af guerillakrigen, er derfor
ved at ske i dag: Nu har guerillakrigen nået et så fremskredent ud-

viklingstrin, at ZANU er begyndt at forberede oprettelsen af befWede

områder, hvor de vil opbygge en ny samfundsstruktur uden den ud-
bytning og undertrykkelse, som kendetegner det hvidt styrale Rhodesia

- caråder med ny produktion, nye beslutningsstrukturer, ny admini-
stration, ny uddannelse, nyt sundhedsvæsen osv. Udviklingen mJd en

etablering af befriede områder sker på to fronter. For det første
ved en begyndende genopbygning af produktionen samt skole- og sund-
hedsvæsenet i halvbefriede caråder. For det andet ved at opbygge

større og sværere udrustede militærenheder, der kan forsvare helt be-
friede cmråder inod angreb fra RF-styret.

(192) Daily News (Tanzania), 30.juli 1977 samt Chrispen Chitando i IF-
løsbladesystem nr. 99, aug. 1977, side 19.

(193) IF-løsbladesystem nr. 99, aug. 1977, side 20. Mukudzei Mudzi, leder
af ZANUs internationale afdeling, gav en lignende forklaring på et
møde i København den 22.september 1977.

(194) Se Zimbabwe News, Vol. 9 Nos. 4-6, July-Dec. 1977, side 5 og vol.
10 No. 1, Jan.-Feb. 1978, side 57.

(195) Med mindre andet er anført, stammer de følgende oplysninger om
halv- og helbefriede områder fra Sheba Tavarwisa fra ZANUs cen-
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De Wvbe&iede områder er kendetegnet ved, at de rhodesiske sikkerheds-

styrker ikke kan bevage sig frit i dem, men at frihedskamperne på den

anden side heller ikke kan holde sikkerhedsstyrkerne helt væk. Hvis

sikkerhedsstyrkerne dukker op, bliver de ustandselig udsat for bag-

holdsangreb, så for det meste holder de sig væk. De halvbefriede om-

råder består med andre ord af de mere konsoliderede dele af de kon-

trollerede områder. De består hovedsageligt af tidligere afrikanske

landområder nær ved grænsen til Muambique, og der lever lidt over

090.000 mennesker i dem.

I de nuværende halvbefriede områder er befolkningspresset på jorden
ifølge Sheba Tavarwisa ikke så voldsomt, scm det ellers generelt er

i de afrikanske landcmråder, specielt i stammeområderne. Det

skyldes, at en stor del af de oprindelige betoere er væk. Nogle del-

tager som frihedskampere i guerillakrigen, andre er flygtet til

M3zambique, og nogle har det hvide styre tvunget ind i de "beskytte-

de landsbyer". Hertil konmer, at ZANU har kunnet inddrage en del

jord fra omkringliggende europriske cmråder, fordi de hvide farnere

har forladt den.197)

Næsten alt arbejde i de halvbefriede cmråder udføres kollektivt. Det

gælder også landbrugsproduktionen, som ZANU atter forsøger at få igang.

Der er således ikke sket en udlodning af jorden til enkelte bønders

egen dyrkning, sådan som produktionen ellers traditionelt er foregået

i Zimbabwe. Arbejdet i marken foregår i grupper, og skal der f.eks.

bygges, er det også en arbejdsgruppe, der gør det. Under de nuværende

betingelser har det ikke været svært for ZANU at overtale bønderne

til at arbejde kollektivt. Som Sheba Tavarwisa sagde: "Vi siger til

dem (bønderne): Vi er stadig i krig. Hvis I får hver jeres eget lille

stykke land spredt ud over området, vil det være svart at forsvare

jer. I må arbejde samnen, så I er i stand til at forsvare jer, når

fjenden kommer." bed udgangspunkt i denne fremtvungne situation vil

ZANU lære bønderne at arbejde kollektivt, så landbrugsproduktionen i
et frit Zimbabwe vil kunne foregå i kooperativer.

tralkomite den 28.april 1978. Se i øvrigt vores interview med

Sheba i Socialistisk Dagblad, 10.maj 1978. I New African, June

1978, side 60 bekræftes eksistensen af halvbefriede områder.

(196) Se kapitel I afsnit 2.2. og kapitel II afsnit 3.2.

(197) Maputo Radio, 7.juni 1977 - citeret i Facts and Reports, Vol. 7
No. 13, side 10.

(198) Zimbabwe News, Vol. 10 No. 1, Jan.-Feb. 1978, side 57-58 samt

Robert Mugabe i Blätter des iz3w Nr. 58, Dez. 1976, side 12.
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ZANU har også sat ny undervisning i gang i de halvbefriede cmråder.
Undervisningen følger principper, der er blevet udviklet i flygtninge-
lejrene i Mozambique, d.v.s. at praktisk arbejde prioriteres højt, så

børnene lærer at bruge deres hander og bidrage til produktionen. End-

videre lagges der stor vagt på, at alle børn lærer at tale både Shona

og Ndebele for på denne måde at frenme integrationen mellem de to sto-
re etniske grupper i Zimbabae. Foruden ære traditionelle fag som reg-
ning, geografi, frenmedsprog o.s.v. lagger undervisningen vagt på at
bevidstgøre eleverne om Zimbabwes historie, først og fremmest om un-
dertrykkelsen og dens årsager, om imperialismen og hvordan den afri-
kanske befolkning komner ud af deres undertrykte situation. Hertil kom-

mer endelig en indføring i Zimbabwes traditionelle kultur, dens danse,

sange, fortællinger o.s.v.

I alle de caråder, ZANU opererer i (d.v.s. ikke blot i de halvbefriede

cmråder), er der allerede i længere tid foregået et sundhedsarbejde.
Alle frihedskampere har under deres træning også fået en førstehjælps-

uddannelse, og den har der i stigende grad været brug for, fordi RF-

styret i takt med guerillakrigens udbredelse har lukket både de fåtal-
lige offentlige hospitaler og klinikker samt missionsstationerne, der

stod for størstedelen af sundhedsarbejdet i de afrikanske landområder.
ZANU har vundet støtte fra mange afrikanere, alene fordi de har kunnet

tilbyde en smule gratis medicin og lagehjælp, mens afrikanerne tidlige-
re har måttet betale for næsten al lægebehandling.

ZANU har udvidet sundhedsarbejdet i de halvbefriede cmråder. De har

trænet ncgle barfcaslager, som ifølge Sidney Sekeramayi fra ZANU's af-
deling for sundhed "har mulighed for at give to forær for hjælp til
masserne: 1. Den grundlaggende hygiejne, hvor masserne i samarbejde
med kammeraterne finder ud af, hvor deres huse skal placeres, hvor

latriner skal graves, og hvordan man skaffer drikkevand. ... Dette er
forebyggende medicin. 2. Så er der på den anden side den situation,
at folk lider af alle mulige sygdomne. Hvis kanneraterne har den rig-
tig medicin, giver de naturligvis den til masserne hjemme. Det er den

symptembehandlendedel af sundhedsarbejdet". På længere sigt er det
ZANUs hensigt at opbygge et sundhedssystem byggende på princippet:
"l-gehjælp er en grundleggende service for folket", og at al "lage-

(199) De fleste af oplysningerne om ZANUs sundhedsarbejde stammer fra
et interview, som Sidney Sekeramayi, næstformand for ZANUs afde-
ling for sundhed, i februar 1978 gav til Ulandshjælp fra Folk til
Folk. Interviewet er siden offentliggjort i Sundhedsarbejde i
Zimbabwe, Ulandshjælp fra Folk til Folk, Tvind 1978.
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hjælp grundlaggende skal være gratis".

Så læge æråderne kun er halvbefriede, er det dog begrænset, hvor

neget opbygningen kan udvikles. I sanme øjeblik ZANU forsøgte at rej-

se bygninger, lave værksteder, klinikker m.v., vil de blive skyde-

skive for RF-styrets land- og luftangreb. Undervisningen foregår så-

ledes udendørs under traerne eller andre steder, scm man frit kan

løbe væk fra, hvis fjenden konmer.

En forudsætning for en nere stabil udvikling, dvs. en forvandling af

de halvbefriede områder til helt befriede cmråder, er, at de fleste

land- og luftangreb militart kan afvises. Hidtil har ZANU kun haft

guerillaenheder bestående af 5-20 let udrustede og meget mobile fri-

hedskampere. Sådanne enheder kan ikke slå større angreb tilbage. Der-

for er ZANU ved siden af guerillaenhederne nu også begyndt at opbyg-

ge større militærenheder, hver bestående af ca. 100 frihedskampere,

begyndelsen til en konventionel hær. Efter gennemgået +·rming er de

første af disse større militærenheder blevet sendt ind i Zimbabwe i
februar 1978. Deres opgave er at forsvare folkene i de halvbefriede

områder, så områderne kan blive rigtigt befriet. De er svart udrustet

og bl.a. udstyret med antiluftskyts, så de kan forsvare æråderne mJd

luftangreb. På langere sigt er det dog ikke neningen, at de (halv)be-

friede æråder alene skal forsvares af en konventionel hær. En af de

allervigtigste opgaver for de nye militarenheder er tvartimod at lære

bønderne selv at forsvare sig. Senere er det hensigten at organisere

de bevabnede bønder i en folkemilits.

Opbygningen af de helt befriede områder er et meget vigtigt led i be-

frielseskampens videreudviklingen. Ved opbygningen og organiseringen

af ny produktion, nye beslutningsstrukturer, et nyt uddannelsessystem

m.m. bliver ZANU bvunget ud i en konkretisering af sin politik [à dis-

se æråder. Hvad er det konkret for et samfund, ZANU vil opbygge i et

frit Zimbabwe, og hvordan vil de gøre det? Det er det, ZANU nu er tvun-

get til at tage stilling til, og det er i denne fase, det for alvor

vil vise sig, hvor stærkt de socialistiske kræfter står i ZANU (for

slet ikke at tale om hvilken socialismeopfattelse, de erklærede socia-

lister vil lagge til grund). Allerede i diskussionen ækring planerne

for udviklingen af de befriede æråder vil de første får sandsynlig-

vis blive skilt fra bukkene (hvis ikke det bliver bukkene, der skilles

fra fårene ). Senere vil vurderingen af de erfaringer og problemer,

som ZANU møder i opbygningsarbejdet, nødvendiggøre en yderliger poli-

tisk afklaring og prarisering af ZANUs p31itik. ZANU peger selv på de

mcasætninger, der opstod inden for FRELIMO, da de stod i en tilsvaren-
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de situation og begyndte at oprette befriede områder i Mozambique:

"Partiet er nu i en situation, hvor det i de befriede caråder kan gen-
opbygge det zimbabweanske samfund, det ønsker, og hvor det må løse de

modsætninger, der kan opstå der, ligeson FRELIMO gjorde i dets egen
kamp." 200

i) Flygtningele jrene

Efter FRELIMO kcm til magten i Mozambique i juni 1975, begyndte zimbab-
weanere at flygte til Itzambique. Hovedparten af de flygtende har på
den ene eller anden måde støttet guerillakrigen og er flygtet, når jor-
den brandte under dem. Nogle mens de var på vej til en "beskyttet lands-
by", andre i forbindelse med overfald på og nedbrænding af deres lands-
byer. I novernber 1977 skønnede ZANU, at der befandt sig 57.700 zimbabae-
anske flygtninge i ftzambique, men antallet er stadigt stigende, og

i marts 1978 var skønnet oppe på omkring 67.000.202) Hovedparten af
flygtningene (35.000 i november 1977) er samlet i 3 store flygtninge-
centre, mens resten befinder sig spredt i en række mindre lejre.
Flygtningelejreneadministreres af ZANU i samarbejde ned den mozambique-
anske regering og FN's flygtningehøjkonmisariat (Poul Hartling!). Si-
tuationen i lejrene er ret kritisk. De fleste af flygtningene er taget
af sted fra Zimbabwe over hals og hoved, og de skal forsynes med alt,
hvad de behøver: mad, tøj, tapper, et sted at sove og eventuelt nedicin.
ZANU har igangsat en række selvforsyningsprojekter for at løse proble-
nerne. Der er en høj organiseringsgrad i lejrene. Alle inddrages i ar-
bejdet, der altsamnen udføres kollektivt, og ZANU forsøger endvidere at

(200) Zimbabwe News, Vol. 10 No. 1, Jan.-Feb. 1978, side 57. Modsætnin-
gerne inden for FRELIMO udkrystalliserede sig i 1969 som en split-
telse.mellem toplederne, hvor den linje, der gik ind for en demo-
kratisering af FRELIMO og lagde stor vægt på en organisering af
folket i folkemagtsorganer, sejrede. Dermed begyndte for alvor
opbygningen imod socialisme i Mozambique, så krisen i 1969 var ikke
et udtryk for FRELIMOs svaghed, som det umiddelbart kunne synes,
men tværtimod for bevægelsens voksende styrke, som John S. Saul har
påpeget (se John S. Saul, FRELIMO and the Mozambique Revolution,
Arrighi & Saul, op.cit., side 378-405).

(201) Robert Mugabe, Appeal for Financial and Material Aid for ZANU in
Mozambique, gengivet i Zimbabwe News, Vol. 9 Nos. 4-6, July-Dec.
1977, side 56-57. Dette tal omfatter kun de egentlige flygtninge.
Hertil kommer frihedskæmpere, folk under uddannnelse til friheds-
kæmpere samt folk, der venter på at komme til frihedskæmpertræning.

(202) Eddison Zvobgo, ZANUs Deputy Secretary for Information and Publi-
city, i Anti-Apartheid News, May 1978, side 6. Sheba Tavarwisa er
kilden til h.ovedparten af de følgende oplysninger om flygtninge-
lejrene i Mozambique.
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bytte folk rundt, så alle lærer at lave alt. ZANU forsøger på en række

punkter at gennenføre deres politik for et frit Zimbabwe i flygtnin-

gelejrene, så de kan indhøste nogle erfaringer, som de kan udnytte

ved etableringen af befriede områder og senere igen.i et frit Zimbabwe.

Dette inkluderer fællesmøder, hvor man diskuterer, hvad der skal

laves, og hvordan det skal udføres. De enkelte centralkomitemedlEmær

afholder endvidere særlige møder med flytningene, hvor man diskuterer

problemerne inden for det pågældende centralkomitemdlems emneområde.

F.eks. rejser Sheba Tavarwisa i sin egenskab af næstformand for afde-

lingen for uddannelse og kultur rundt i alle flygtningelejrene (og i
øvrigt også ind i de halvbefriede områder) for at diskutere undervis-

ningsproblemer med både lærere og elever, for at opsamle gode ideer,

der opstår rundt omkring i lejrene, for at få respons på ZANU-ledel-

sens planer osv.

ZANU forsøger først og frenmest at blive selvforsynende med fødevarer.

De dyrker nogenlunde de saume ting som i Zimbabwe og har tilstrække-

ligt med jord, da Mozambiques regering har flyttet nogle af de nozam-

biganske bønder fra de i øvrigt tyndt befolkede cmråder. Derudover

udføres der diverse håndværk, reparationsarbejder osv. i lejrene.

Der er også undervisning i lejrene, både for børn og for voksne, der

ikke kan læse og skrive. Undervisningen foregår efter de sanme prin-

cipper som i de halvbefriede områder. Det santne gælder sundhedsarbej-

det.

Det er et meget stort problem i flygtningelejrerne, at de rhodesiske

sikkerhedsstyrker regelmæssigt krydser grænsen til Ibzanque og bcmber

lejrene. På denne måde ødelægges meget af det, ZANU har fået opbygget.

Under det store angreb den 23.-24.november 1977 på Chimoio (tidligere

Vila Pery), hvor ZANU har en stor del af sit hovedkvater, blev ZANUs

nobile hospital samt deres levnedsmiddel- og medicinlager fuldstændig

ødelagt. Men genopbygningen gik igang med det sanme efter angrebet.

Efterhånden er det dog sådan, at aange af flygtningene siger, at de

lige så godt kan tage tilbage til de (halv)befriede crnråder, for de er

ikke ære beskyttede for RF-styrkernes overgreb i flygtningelejrene

end hientne i Zimbabwe.

(203) ZANU havde allerede etableret en række selvforsyningsprojekter,
da de havde lejre i Zambia. Se Robert Mugabe i Blätter des iz3w
Nr. 58, Dez. 1976, side 12.

(204) Se Sundhedsarbejde i Zimbabwe, side 3 samt Zimbabwe News, Vol. 9
Nos. 4-6, July-Dec. 1977, side 34-36.
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I løbet af det sidste 1½ år er der også begyndt at str¢nme zimbatwe-

anske flygtninge til Zambia. Disse flygtninge konmer fra de områder,

hvor ZAPU opererer. De fleste flygter til Botswana, hvorfra de hurtigst
muligt flyves videre til Zambia. Flygtningetallet i Zambia er oppe på

mellem 30.000 og 40.000. De er fordelt på 5 lejre, der administreres

af ZADD i samarbejde med FNs flygtningehøjkonmissariat.

Omkring 20.000, dvs. størstedelen, af de zimbabweanske flygtninge i
Zambia er børn. Derfor udgør undervisningen et centralt led i lejrenes
daglige liv. Hertil konmer gymnastik, scm bidrager til at opretholde
disciplin og organisation i lejrene. Om aftenen samles flygtningene of-
te for at høre informationer fra ZAPU. Flygtningene har fået stillet
nogle rrarker til rådighed af Zambias regering, så de selv kan dyrke

nogle af deres fødevarer. Det synes som om ZAPU vasentligst opfatter
flygtningelejrene som rekrutteringssteder for den hær af frihedskampe-

re, de er ved at opbygge. 205)

(205) Zimbabwe Review, No. 12 1977, side 7 og 10; The observer, 29.maj 1977

og 24.juli 1977; Information, 18.april 1978 og 18.maj 1978 samt
Socialistisk Dagblad, 2.juni 1978.
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4.4. DEN VÆBNEDE BEFRIELSESKAMPS KONSEKVENSER FOR DET HVIDE STYRE

I guerillakrig er der ingen afgørende tabte eller vundne enkeltslag,
ingen deciderede kampfronter og tabstallene er upålidelige og siger
i.kke meget om det reelle styrkeforhold. M.h.t. tabstallene kan man

dog prøve at se på udviklingen i dem. For henholdsvis første og anden
fase af guerillakrigen ser de ifølge det hvide styres egne tal således

ud:

TABEL 3: Tabstal i guerillakrigen 1972-77

Antal.let af sikker- Antal friheds- Antallet. af dræbte
hedsstyrkomedlemmer kæmpere dræbt frihedskæmpere Dr.Periode ^¯

dræbt i aktion dræbt sikkerheds-
styrkemedlem

Dec.19/2-dec.1973 24 195 B,1

- okt. 1974 25 292 l'.,
Jan. - dec. 1975 13 130 10,0
.Tan. - doc. 19'/6 154 1216 7,9
Jan. - scot.197¯/ 181 1970 5,9

.--.ider: Maxey, The /dght, side 143 og Maxey, R/Pl¯ No. 9, side 67 sad-
Wilkinson, Conclusion i Raeburn, Black f5N/, side 23h.

Til trods for alle usikkerhedsfaktorer fremgår det tydeligt, at gue-

rillakrigen kræver et stigende antal rhodesiske ofre i forhold til an-

-dlot af drabte frihedskampere. Dette er blot en af indikatorerne
for, at styrkeforholdet i guerillakrigen er forrykket til fordel for

befrielsesbevægelserne.

Siden ZANU startede guerillakrigen i 1972 har det rent militære aspekt

af kampen heller ikke været det afgørende. Som vi skrev i begyndelsen

af afsnit 4.3. har strategien for guerillakrigen derim-d været at un-
derminere RF-styrets 1x21itiske og militære grundlag for på den rtåde at
...'_yrte styret. Detto aspekt af kampen kan i dag siges at have været

(206) Det skal bemærkes, atbefrielsesbevægelserne ikke opgiver deres
egne tabstal, r.en kun fjendens. Dette tal er så til gengæld væsent-
ligt større end det hvide styren egne opgivelser. Befrielsesbevæ-
gelsernes '..al er givetvis for store; ZANU og ZAPU opgiver således
begge at have dræbt mere end 1000 rhodesiske soldater og politifolk
hver i 19¯ 7, og så mange dræbte kan umuligt holdes skjult i et
hvidt samfund på kun 1/4 million (Maxey, RAPE No. 9, side 68).
Pã cien anden si.de er det hvide styres opgivelse af dræbte Sikker-

hedsstyrkomedlermter helt sikkert for lavt; flere kendte dødsfald
er aldrig blevet officielt rapporteret eller regnes som "biluheld"
(se ibid, samt Fact.s and Reports, Vol. 8 No. 6, 22.marts 1978, side
24). Endvidere manipulerer det hvide styre med antallet af dræbte
afrikänore, sä adski-liae dræbte civile afrikanere tælles som fri-
hedskæmpere (se The Catho.¯.ic Commission, op.cit., side 28-30 og 35-37).
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succesfuld:

Frihedskampernes mange angreb har rystet det hvide styre, Det var fra
starten bange for, at de mange angreb skulle skramre den internationa-
le kapital samt de hvide farmere, arbejdere og teknikere bort, og har
derfor brugt mange ressourcer til at slå befrielseskampen ned. Man fcr
det første har styret ikke kunnet kvæle befrielseskampen og dermed be-
rolige den internationale kapital samt de hvide, og for det andet har
bekampelsen af frihedskamperne i sig selv skramt mange hvide fanære,
arbejdere og teknikere bort.

I lcóbet af guerillakrigen har det hvide styre styrket overvågnings- og
undertrykkelsesapparatet, som vi så det i afsnit 4.1. Det har medført
kraftigt stigende udgifter til sikkerhedsstyrker, administration, vej-
net m.m. De direkte forsvarsudgifter er fra 1971/72 til 1977/78 mere
end syvdoblet, og udgifterne til det paramilitære politi er i sanme

periode mere end tre-doblet. Yderligere "anti-oprørsudgifter" (coun-
ter-insurgency finance) fra andre ministerier vil i 1977/78 bringe de

samlede krigsomkostninger op på $(Rh)251 mill., hvilket svarer til
30,2% af statsbudgettets i alt $(Rh)831,4 mill. Medtager man sub-
sidier til farmere for afgrøder, der er ramt at sanktionerne, udgør de
sanmen med krigsomkostningerne ca. 40% af statsbudgettet.

TABEL 4: Den rhodesiske stats krigsudgifter 1971/72-1977/78
(i $(Rh) mill.)

Ar Forsvaret Politiet Veje og trafik. indre anliggender
1971/72 19,981 16,738 9,670 7,843
1972/73 25,143 18,066 ··
1973/74 38,808 24,654 ··· ···
1974/75 45,119 29,958 25,663 24,301
1975/76 57,014 33,328 31,007 28,024
1976/77 98,400 47,500 31,784 28,014
1977/78 149,187 55,600 40,734 ··-
Kilder: 1971/72-1975/76: Maxey, The Fight, side 30 og Wilkinson,

From Rhodesia, side 306.
1976/77 : Wilkinson, Conclusion i Raeburn,

Black Fire!, slde 237.
1977/78 : Salisbury Radio, 15.februar 1978 - citereti Facts and Reports, Vol. B No. 4, side 5.

Allerede i august 1974 havde det hvide styre oparbejdet et underskud
på $(Rh)40- mill. på statsregnskabet, først og fraumest p.g.a. de øge-

(207) Salisbury Radio, 15.febr, 1978 - citeret i Facts and Reports, Vol.8 No. 4, side 5.

(208) New African Development, April 1978, side 57.
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de krigsudgifter. Det nødvendiggjorde en 10% ekstraskat med et års

tilbagevirkende kraft, både på indkomst- og selskabsskatten.209) siden

er flere skattestigninger fulgt efter, hvortil komner stigende indi-

rekte skatter (dvs. afgifter på forbrugsvarer o.l.). Selvom de indi-

rekte skatter bevidst har været tilrettelagt, så de renner afrikaner-

ne hårdest, viser styrets egne økonomiske opgørelser, at også de hvide

i Zimbabwe er blevet ramt af en faldende materiel levestandard siden

1975.

Også andre forhold understreger, at det er guerillakrigen langt mere

end sanktionerne, der afgørende har undermineret RF-styrets økonomis-

ke og palitiske grundlag og tvunget det til forhandlingsbordet. Der er

opstået en star mangel på kvalificeret arbejdskraft inden for praktisk

taget alle økonomiens sektorer. Det skyldes en kombination af øget mi-

litærtjeneste og en voksende europæisk udvandring fra Zimbabwe.

De rhodesiske sikkerhedsstyrker indkalder i stigende grad europæiske

mmd mellem 16 og 50 år for at kampe mod de afrikanske frihedskampe-

re. I juni 1977 blev det bekendtgjort, at alle hvide mmd under 38 år

årligt skulle aftjene mindst 190 dages varnepligt (dvs. mere end halv-

delen af året) og alle mmd mellem 38 og 50 år mindst 70 dage. Nu går

der endvidere kun 2 år fra man er indvandret i Zimbabwe til man bliver

indkaldt til militæret. Hvide kvinder samt mmd over 50 år opfordres

kraftigt til at melde sig til telefontjeneste, som vagtmandskab o.l.
211)

Det begrænsede potentiel af hvide soldater i selve Zimbabwe har fået

de rhodesiske sikkerhedsstyrker til i voksende omfang at hverve leje-

soldaècr. Der var ved årskiftet 1976/77 skønsmmsigt 1400 lejesolda-

ter i Zimbabwe, hvoraf 400 var amerikanske Vietnan-veteramr og ca.

400 fra Storbritanien, mens de resterende 600 hovedsagelig kom fra

Sydafrika, Portugal, Canada, New Zealand, Australien, Vesttyskland og

Belgien. Siden da er antallet steget yderligere, bl.a. fordi pri-

vate farmere som nævnt i afsnit 4.1. også er begyndt at hverve uden-

(209) Maxey, The Fight, side 156-157 samt Wilkinson, From Rhodesia,

side 305,

(210) Salisbury Radio, 24.febr. 1977 - citeret i Facts and Reports, vol.

7 No. 6, side 5; Wilkinson, Conclusion til Michael Raeburn, Black

Fire|, side 237-238; Anti-Apartheid News, June 1977, side 5 samt
Financial Times, 23.marts 1978.

(211) International Herald Tribune, 13.juni 1977.

(212) Daily Mail, 15.juli 1977; Ahmed Khalifa, FN-raPPort, side 64
samt Maxey, RAPE No. 9, side 65.
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landske lejesoldater til at bevogte deres farme. Officielt registreres
lejesoldater scm nye indvandrere for at gøre det muligt for RF-styret

at afvise eksistensen af lejesoldater i Zimbabwe.

Europæerne er hidtil blevet lokket til Zimbabwe ned løfter om stabilt
arbejde, god indtægt samt et let og behageligt liv. Den gode indtagt
er nu blevet mindre god p.g.a. de øgede skattebyrder. Det behagelige

liv er blevet mindre behageligt p.g.a. militartjenesten. Det har re-
sulteret i en massiv udvandring af europeere fra Zimbatme.

TABEL 3: Europæisk ind- og udvandring 1969-78

År Indvandring Udvandring Nettoindvandring
1969 10.929 5.890 + 5.040
1970 12.227 5.890 + 6.340
1971 14.743 5.340 + 9.400
1972 13.966 5.150 + 8.820
1973 9.433 7.750 + 1.683
1974 9.649 9.050 + 599(a)
1975 12.425 10.497 + 1.928(a)
1976 7.782 14.854 - 7.072
1977 5.730 16.638 -10.908
1978(jan.) 542 1.303 - 761

Kilder: 1969-76: Wilkinson, Conclusion i Raeburn, Black Fire!, side 241.
1977 : Information, 31.januar 1978.
1978 : The Rhodesian Herald, 2.marts 1978.

(a) Disse tal ville sandsynligvis have været negative, hvis der ikke
var kommet et stort antal portugisiske flygtninge fra Angola og
Mozambique efter kuppet i Portugal den 24.april 1974.

Med en europæisk befolkning på godt 1/4 million er disse udvandrings-

tal i de sidste år meget mærkbare, specielt fordi der er en overvagt
af faglærte arbejdere, teknikere og andre uddannede mellem 20 og 40

år, som udvandrer for at urdgå militartjeneste, mens indvandrernes

uddannelsesniveau generelt er meget lavt (bl.a. p.g.a. tilstedeværel-
sen af lejesoldater blandt indvandrerne). Det har ved siden af
militærtjenesten skabt den alvorlige mangel på kvalificeret arbejds-
kraft.

Tidligere udgjorde turisme den tredjestørste kilde til den fren·mede va-

luta, der var blevet ekstra eftertragtet efter afskæringen fra de in-
ternationale pengemarkeder som følge af sanktionerne. Men også turismen

er i høj grad blevet ramt af guerillakrigen, især efter at to canadiske

piger blev drabt og en amerikansk mand såret ved Victoria-vandfaldene

(213) Blätter des iz3w Nr. 58, Dez. 1976, side 8; New York Times, 9.jan.
1977 samt New African Development, May 1977, side 394.
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den 15.maj 1973.214) Siden da er antallet af udenlandske turister i
Zimbabwe faldet, i de sidste år endda drastisk, fordi turisterne ikke

har turdet komæ til Zimbabwe af frygt for deres liv og lertmer.

TABEL 6: Antallet af udenlandske besøgende i Zimbabwe 1972-77

1972: 339.210 1974: 229.570 1976: 140.423

1973: 243.812 1975: 244.404(a) 1977: 120.000(ca.)

Kilder: 1972-76: Wilkinson, Conclusion i Raeburn, Black Fire!,
side 242.

1977 : To the Point Tnternational, 16.januar 1978.

(a) Stigningen skyldes sandsynligvis sydafrikanere, der i stedet for

at tage til det nu FRELlMO-styrede Mozambique tog til Zimbabwe,

hvor guerillaaktiviteten netop dette år var neddæmpet.

Hertil kommer et stigende underskud på de statsejede rhodesiske jernba-

ner, specielt efter at Mozambique lukkede grænsen til Zimbabwe den 3.

marts 1976 for at støtte den netop intensiverede guerillakrig. Derved

blev tillige den transportvej, der tidligere havde klaret ca.60% af

Zimbabwes ekspJrt, lukket, og Zimbabwe var alene henvist til at benytte

Sydafrika som gennemgangsland for varer til og fra Zimbabwe.

Sattmenholder man de forhold, der er trukket frem her i afsnit 4.4., med

de senere års tilbagegang i produktionen, har man den væsentligste

del af baggrunden for, at RF-styret og dermed det nationale borgerskab

er blevet tvunget til at beskæftige sig med, hvad der skal følge efter

det nuværende styre. Set på denne baggrund har guerillakrigen altså væ-

ret en succes. Men så er spørgsmålet, om målet for frihedskanpernes

kamp alene er nået med RF-styrets fald ?

4.5. KAMPEN FOR SOCIALISME

Befrielseskampen, især under ZANU's ledelse, har et langt stykke ad

vejen revet RF-styrets økonomiske og rolitiske grundlag bort, og RF-

styrets fald er et afgørende led i kampen. Men det er ikke tilstræk-

keligt. Bâde ZANU og ZAPU erklærer i deres politiske udtalelser, at

socialisme er det fremtidige mål for deres kamp. Befrielseskampen må

derfor også vurderes som en forberedelse til en socialistisk udvikling.

(214) Maxey, The Fight, side 153 samt Wilkinson, From Rhodesia, side 280.

(215) Se kapitel I afsnit 6.1. og kapitel II afsnit 1.
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M3biliseringen af den afrikanske befolkning og kampen for socialisme
betones imidlertid ned forskellig styrke af ZANU og ZAPU, ligesom der
sandsynligvis ligger en forskellig socialismeopfattelse til grund for
deres politiske progranmer og handlen. I dette afsnit vil vi først re-
ferere de vigtigste dele af ZAPU's nuværende p31itiske program, hvor-

efter vi vil vurdere ZAPU's kamp for socialisme. Derefter vil vi gøre
det sanme for ZANU's vedkomende. Da ZANU både i sine programatiske
udtalelser og i sin konkrete kamp har markeret sig som den mest konse-
kvent socialistiske organisation i Zimbabwe, vil vi gøre mest ud af
behandlingen af ZANO.

a) ZAPU's politiske program .

ZAPU konstaterer i sit prograrmatiske skrift, Ideological Consp, at
"det nuværende livssystem i Zimbabwe er kapitalistisk i praksis og

orientering" (stk.1). I stk.2 skriver ZAPU, at "den hvide racisme er
en sammensat indretning ("compound device") til at beskytte det hvide
samfunds kapitalistiske privilegier såvel som en indstilling, der

skal degradere og underminere den sorte nunds menneskelige værdighed."
I stk.3 fastslår ZAPU, at "kapitalisme og de europeiske nybyggeres
hvide racisme er de to grundlæggende onder, som Zimbabwes folk står
overfor i dag." I stk.4 beskæftiger ZAPU sig med midlerne til at be-
kampe de to onder: "For at ødelægge kapitalisme, racisme og alle deres

indretninger og app-trater kræves der en vabnet revolution, ... folkets
vabnede revolution. Revolutionen må betyde og resultere i en komplet

og fuldstændig forandring af livssystemet."

På grundlag af denne analyse konkluderer ZAPU, at "socialisme or et
bedre livssysten og derfor må sejre og være livsordenen i Zimbabwe.

Partiet opfatter socialisme som folkets bemgtigelse og bibeholdelse
via deres stat af de grundlæggende produktionsmidler" (stk.5).
Også i sit mere officielle blad, Zimbabwe Revhu, taler ZAPU om at
skabe "en ny, mero perfekt social orden - den videnskabelige socia-
lisme." Men i Afrika, hvor næsten hvem som helst kalder sig so-

cialist, er det vigtigt, hvad ZAPU lægger i ordet socialisme. Her

virker det betænkeligt, at ZAPU allerede i det politiske program stk.

(216) ZAPU, Ideological Concept, side 3-4 (uden år - men det stammer
sandsynligvis fra 1971 eller 1972, da ZAPU efter de interne stri-
digheder i 1970/71 besluttede at "forklare vores ideologiske posi
tion åbent og i klare ord" (George Silundika i Ole Gjerstad,
George Silundika, side 15)).

(217) Zimbabwe Review, Vol. 6 No. 3-4, March-April 1977, side 22.
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7 siger, at "det
er partiets standpunkt - i sit socialistiske begreb

- at profit er grundpillen i al bytte, aftale eller handel og ikke

som sådan er i nodsætning til socialisme. Profit må hverken være ud-

byttende eller benyttes til fordel for et fåtal; den skal tjene alle

de mennesker, der lagger deres arbejdskraft i produktionen."

b) Vurdering af ZAPU's kamp for socialisme

Tvetydigheden i ZAPU's programudtalelser afspejler, at der indenfor

ZAPU findes både socialister og ikke-socialister. Dette afspejler på
den anden side, at det i øjeblikket er kampen for national uafhængig-

hed, der er det fremtradende. Kampen nod RF-styret samler ikke blot de

afrikanske arbejdere og bønder, men også størstedelen af det afrikan-

ske småborgerskab og de afrikanske intellektuelle. Tvetydigheden i pro-

gramudtalelserne kan i denne forbindelse være taktisk bestemt: de so-

cialistiske kræfter i ZAPU har i kampens nuværende fase ingen interesse

i at isolere sig fra kræfter i og udenfor ZAPU, der er imod RF-styret

uden at være for socialisme.

Tvetydigheden kan også skyldes, at ZAPU lagger sig op af en sovjetisk
socialismeopfattelse og -model. Begrebsforvirringen omkring profit ek-

sisterer nemlig også indenfor den
"virkeliggjorte

socialismes" verden,

hvor en række sovjetiske og østeurop-eiske ¢konomer med voksende succes

og accept i de højere partikredse har stået i spidsen for en kampagne,

som forsøger at give de enkelte produktionsenheder større selvstændig-

had i forhold til den centrale plan og derfor slår fast, at profit
blot betyder overskud og som sådan altid vil eksistere uanset hvilke

produktionsforhold, der dominerer. ZAPU's væsentligste udenlandske

støtte stanner netop fra Sovjet, Østlandene og de Moskva-tro konmunist-

partier .

Endelig kan tvetydigheden være udtryk for styrkeforholdet mellem socia-

ZAPC, Í_deolGgiCâl Concept, side 5. Dat skal nok lige bemærkes, at
ZAPUs arvandelse af begrebet "profit" står i skarp kontrast til

Marx' konstatering af, at profit (når vi ser bort fra jordrenten)
blot er ocrværdiens forvandlede forrn, og at netop merværdien er

den specifikke form, som merarbejdet - dvs. udbytningen - antager
under kapitalismen. Profit og merværdi er med andre ord begreber
for forhold, der kendetegner den kapitalistiske produktionsmåde
til forskel fra alle andre produktionsmåder, i.kke mindst socia-
lismen, bvar al udbytni.ng uanset dens form skulle være afskaffet.

1 ) Se Antonio Carlo, Sovjetunionens politiske og økonomiske struktur
1917-1975, Politisk Revy, København 1975 (1972), side 114-119,

136-139 og
-.50-151

samt Rita di Leo, Arbejderne og det. Sovjetiske
syst.am, Modtryk, århun 1975 (1970), side 155ff.
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lister og ikke-socialister i ZAPU. Der er ingen tvivl om, at de socia-
listiske kræfter står svagere i ZAPU end i ZANU. Foruden de tvetydige
programudtalelser kan der henvises til ZAPUs praksis, hvor hovedvagten

lagges på at indgå i forhandlinger med de borgerlige kræfter, der i
årtier har udbyttet afrikanerne og undertrykt alle deres fundamentale

rettigheder. Og når forhandlinger ikke lykkes: overvejende militære
manifestationer, der skal tiltrække den internationale presse. ZAPU

har kun i meget begrænset omfang indgået i folkeligt bevidstgørende

arbejde, og da det endelig så småt begyndte at ske, kan det meget vel
hævdes hovedsageligt at være sket som en militær nødvendighed for at
undgå nye militære nederlag i den væbnede kamp. ZAPU har kun i meget

ringe omfang givet udtryk for det politisk ønskelige og n¢dvendige i
at nobilisere og bevidstgøre de afrikanske arbejdere og bønder.

At de reaktionære, småborgerlige kræfter står ret stærkt indenfor ZAPU

fremgik af en række møder, som ZAPU's næstfornand, Josiah Chinamano,

afholdt med forskellige fraktioner af det rhodesiske borgerskab i 1977.

Den 10.maj 1977 fortalte Chinamano Den Rhcdesiske Industrisaumenslut-

ning, at "der synes at være vægtige grunde for den første flertalsre-
gering til at bibeholde meget af det nuværende økonomiske system i
dets eksisterende form og kun foretage ændringer i lyset af indvundne

erfaringer. ... Ingen forstandig regering ville forstyrre det økono--

miske system ved at nationalisere for nationaliseringens skyld. ...
Forudsät der er politisk stabilitet, er der ingen tvivl om, at uden--

landske investeringer vil blive tiltrukket, og at der vil ske en væl-
dig udvikling." Chinanano så frem til, at der kunne indføres privat e-
jendomsret til jorden i stanneområderne: "I det lange løb og efterhån-
den som folk enten flytter til byerne eller til åben landbrugsjord
(Chinanano hentyder sandsynligvis til de uudnyttede dele af de nuv?-

rende europæiske områder), skulle der være jord nok i stanmeområderne

til, at det vil fremme en omformning af fællesskabssystemet til indi-
viduelle landbrug." Med andre ord en småborgerliggørelseaf bønderne.
Nærmest i parantes kan det lige bemærkes, at det netop var en sådan

politik (ganske vist under lidt andre betingelser), der med "Native
Land Husbandry Act" førte til dannelsen af den afrikanske nationalist-
bevagelse i 1950'erne' minamano uddybede sin opfattelse overfor 7e
African Development og fortalte, at ZAPU's jordpolitik ligger tat op

ad Rhodesian National Farners' Unions politik. RNFU, der er det euro-
pæiske agrarborgerskabs organisation, går nu ind for en ikke-racistisk,
komnerciel landbrugssektor baseret på det private initiativ, d.v.s. på

rene kapitalistiske principper. Chinamano regnede med, at udenlandsk
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hjælp - som det internationale borgerskab har stillet i udsigt for en

afrikansk regering, der udtrykkelig ikke må være konTnet til magten som

følge af en sejr i den vabnede kamp22 - ville kunne finansiere afri-

kanernes overtagelse af konmercielle farme. Chinamano fortalte videre,

at ZAPU gik ind for en mild form for
"afrikansk socialisme", som

"aktivt

udnytter de aspekter af kapitalisme og socialisme, der passer til vo-

res zimbabweanske samfund, forudsat at de ikke forvrider de lokale

værdier, som vores samfund skal baseres på."

I et efterfølgende nunYner af New African Development blev Joshua Nkaro

bedt om at komnentere Chinamanos udtalelser. Her falder det først og

fremnest i øjnene, at Nkono på ingen punkter tager direkte afstand fra

sin restkommanderendes udtalelser, nen blot gyder lidt olie på vandene.

Om uc.enlandskelige investeringer siger han fx, at
"frenYned kapital er

nødvendig," men at den
"kan konYne fra kilder, som ikke er nykoloniali-

stiske. ... Bhn kan ikke fremskaffe lokale midler efter sådan en krig,

som vi har i Zimbabwe. ... Det er sandsynligvis det, Chinamano har

ment." Med hensyn til det mere ømtålelige spørgsmål om en konmende

jordreform gør Nkoño sig i realiteten til talsmand for en fortsættelse

af det traditionelle system fra stamneområderne, hvor der er individuel

brugsret til jorden, men ingen individuel ejendansret: "Staten ejer

jorden på folkets vegne. Enhver kan udnytte så meget jord, han ønsker,

men den jord må ikke tilhøre ham. Det udelukker jordspekulation og

giver enhver borger ret til at udnytte jorden til gavn for landet. ...

Vi vil ikke konfiskere noget. ... Enhver, sam vælger at blive zimbab-

weaner (dvs. incl. de hvide farmere), er berettiget til at udnytte

jorden lige som enhver anden uanset hudfarve. Hvis han ønsker at for-

blive på et bestemt stykke jord, hvor han er vant til at være, ... er

han berettiget til at modtage et skøde, der siger, at han har ret til

dette stykke jord. Han vedbliver med at udnytte den, dog ikke som sin

ejendom, nen som statens ejendom, udlejet til han." Nkomo konYner

ikke med ét ord ind på landbrugskooperativer eller kollektiv dyrkning

af jorden, men stiller sig på bedste Sovjet-kotnnunistiske vis tilfreds

med en ophævelse af den private ejendomsret.

(220) Se videre om denne såkaldte "Zimbabwe Development Fund" i næste

afsnit 5.3.

(221) Alle disse udtalelser fra Josiah Chinamanos side findes i New

African Development, August 1977, side 782-783. Her står de side

om side med en række tilsvarende udtalelser fra henholdsvis Muzo-

rewas UANC og Sitholes ANC(s), som de ligger fuldstændig på linje
med. Muzorewa og Sithole er to af de tre afrikanske "ledere", der

indgår i det nationale borgerskabs igangværende "interne løsning".

(222) New African Development, october 1977, side 980-981.

- 189 -



Overfor den reaktionære Chinamano og den altid oven-på-vandene.flydende
Nkono står der på den anden side de militære ledere inden for ZAPU, der

aktivt tog del i dannelsen af ZIPA i november 1975 og medvirkede til
intensiveringen af den væbnede kamp siden januar 1976.22M Det er sand-
synligvis de same, mere pogressive kræfter, der arbejder for enheden

ued ZANU i den Patriotiske Front. Ihvertfald har dannelsen af den Patri-
otiske Front styrket de socialistiske kræfter i såvel ZAPU scs ZANU, i
og æd den Patriotiske Front har samlet de socialistiske kræfter i Zim-
babwe og forhindret, at de reaktionære i specielt ZAPU (som fx Chinamano)
har kunnet indgå en separataftale med det internationale borgerskab.

Indholdet i ZAPU's socialistiske agitation overfor de halvproletarise-
rede bønder er dog endnu tvivlsom - hvis den altså overhovedet finder
sted. En socialistisk udvikling i Zimbalwe kan derfor ikke alene base-
re sig på ZAPU's politiske arbejde. Men der er ingen tvivl om, at ZAPU

er inde i en politisk udvikling i øjeblikket, Så længe ZAPU indgår i
den Patriotiske Front, styrker det uden tvivl de socialistiske kræfter
i ZAPU og er samtidig et tegn på, at de er i fremgang. Det er en af
grundene til, at det er meget vigtigt at støtte enheden i den Patrio-
tiske Front.

c) ZANU's programmatiske udsagn

ZANU fremstår i sine skrifter med en klarere socialistisk profil. Når
man skal beskæftige sig med ZANU's progranmatiske udtalelser, at der
imidlertid i skrivende stund det problem, at ZANU i efteråret 1977 har
trukket sit andet politiske program, Wen¿fa No.2 fra 1972, tilbage for

(223) Her er indtrykket af ZAPU dog også tvetydigt. Efter dannelsen af
den Patriotiske Front indledte ZAPU et stort rekrutterings- og træ-
ningsprogram af nye frihedskæmpere, efter at ZAPUs deltagelse i den
væbnede kamp praktisk taget havde ligget stille fra december 1974

til midten af 1976. Baggrunden var tydeligvis, at ZAPU ikke blot
ønskede at være "juniorpartner" i den Patriotiske Front. Det er
der absolut intet ondt i, men det er problematisk, at ZAPU har
været tilbageholdende med at sende sine færdiguddannede friheds-
kæmpere ind i Zimbabwe for på den måde at styrke kampen mod PsF-

styret. I april 1978 skønnedes det, at ZAPU kun havde sendt ca.
1000 frihedskæmpere ind i Zimbabwe ud af deres i alt 8000 færdig-
uddannede (New African, June 1978, side 59). ZAPU er fortsat med
at lade ZANU bære den tunge byrde i den væbnede kamp. Det kan
yderligere forekomme problematisk, at ZAPU også træner en politi-
styrke og en konventionel hær uden at have nogen befriede områder
at forsvare (ibid. Samt lederen i RAPE No. 9, side 1-2). Det har
fået adskillige borgerlige aviser til at boltre sig i historier
om, at ZAPU i virkeligheden kun ruster sig til "det endelige opgør"
med ZANU om magten i et frit Zimbabwe.
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224)
at revidere det, og at det nye/reviderede p31itiske program endnu

ikke foreligger. I det første numer af Zimbabwe News i 1978 findes

der imidlertid en artikel, der er samenstillet af ZANU's Chief Poli-

tical Comissar Mayor Vurimbo. Artiklen angives at væce
"det før-

ste samændrag af den lektionsserie, som enhver ZANIA-kanmerat skal

gennemgå, før han kan få den ære at bruge et våben", men har samtidig

i høj grad karakter af et politisk program(udkast?). Vi vil derfor i
første omgang lagge denne artikel til grund for en beskrivelse af,

hvad ZANU står for i dag.

ZANU starter med at analysere fjendens karakter. "Den væsentligste his-

toriske konsekvens af den koloniale besættelse var etableringen af ka-

pitalisme i kolonierne, hvilket er vores folks og vores bevagelses ho-

vedfjende." Senere konkretiseres hovedfjenden til at være det verdens-

kapitalistiske økoncmiske system og dets agenter i Rhodesia (de multi-

nationale selskaber) samt de hvide nybyggere som den koloniale kapita-

lismes agenter i Rhodesia.

I det næste afsnit beskæftiger ZANU sig med "drivkraften
bag den revo-

lutionære bevægelse i Zimbabwe" og fastslår, at den består af "den

brede front af arbejdere, bønder, soldater og studenter samt pjalte-

proletariatet i både ZANU og ZAPU." I den nuværende "national-denokra-

tiske fase" skal "alle elementer af det undertrykte og koloniserede

folk dog nobiliseres til kamp ned den fælles fjende i Zimbabwe,
...

selv småborgerskabet og de traditionelle høvdinge og landsbyledere,

der er imod fjenden."

Om de økoncxniske mål i et frit Zimbabwe skriver ZANU: "Alle
produk-

tions-, distributions og byttemidler skal være under den nationale re-

gerings og folkets kontrol. ... Uden kontrol over økonomien har de

fleste regeringer (i de afrikanske lande, der blev selvstændige cm-

kring 1960) opdaget, at deres afhængighed af den metropole økonomi er

fortsat eller endog vok|set. Derfor er kontrollen over Zimbabwes økono-

mi lige fra begyndelsen af uafhængighedsperioden et centralt mil for

ZANU. Som konsekvens heraf vil de vigtigste produktionsmidler blive

nationaliseret i arbejdernes og bøndernes interesse. En selvforsynende

socialistisk økoromi vil blive skabt som den sikreste garanti ined u-

denlandsk dominans. ... Der er startet selvforsyningsprojekter i vores

flygtningelejre,
... (og) denne politik vil blive fortsat i den begyn-

delsesperiode, hvor den nye regering kan møde fjendtlighed fra de kapi-

(224) Se Zimbabwe News, vol. 9 Nos. 4-6, July-Dec. 1977, side 8

(225) Zimbabwe News, Vol. 10 No. 1, Jan.-Feb. 1978, side 53-59.
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talistiske lande."

On jordspørgsmålet siger ZANU, at "alle naturressourcer ... for bestan-

dig tilhører det samlede zimbabweanske folk. Ingen person har ret til
privat ejendæsret over jord og mineraler. ... Bøndernes behov skal be-

stenmes pracist, og Zimbabwes jord skal stilles til rådighed for dem på

kooperationsbasis."

"Det vigtigste politiske mål for ZANU er at smadre det hvide mindretals-

styres hær, politi ogadministrationsapparatog erstatte dem med en

folkets hær og administration for derved at befri de hårdt arbejdende
masser fra den tilstand af frygt og moralsk fornedrelse, som de har væ-

ret underkastet i 88 år. Hele folkets revolutionære vabnede kamp er den

eneste måde at snadre den kapitalistiske stat på."

ZANU's andet politiske mål "er nydelsen af frihed og udøvelsen af reelt
dem3krati. ... Arbejdere og bønder skal deltage fuldt ud i de økonomis-

ke institutioner, som de arbejder og lever i. ZANU betragter ikke en

borgers sterneafgivning én gang hvert fjerde år på én eller to kandi-

dater ... som tilstrækkelig deltagelse. Vores opfattelse af denokrati

er et system, hvor ledelse og arbejdere på en fabrik diskuterer alle
de sager, der har at gøre med det produkt, de producerer, samt med de-

res fabriks organisering, ogdereftertages beslutninger i rigtigt sam-

mensatte komiteer, hvor arbejderne har det afgørende ord. På tilsvaren-
de måde skal bønderne have det afgørende ord i de kooperativer og fæl-

lesskaber, sm deres produktion foregår i." ZANU sartmenfatter sin op-

fattelse i begrebet " demDkratisk centralisme", som betyder en kæbina-

tion af brede diskussioner af alle emner og centraliseret beslutnings-

tagning, når enighed er opnået. ... Når en beslutning er taget af par-

tiets centrale organ, vil det påhvile alle medlemer at rette sig efter
beslutningen."

Dette forudsætter en "accept af kritik og selvkritik scm praktisk prin-
cip ... både fra ledernes side over for medlemerne og masserne samt

mellem lederne selv." Endelig forudsætter det en høj grad af politisk
bevidsthed blandt arbejderne og bønderne: "Det .er partiets ansvar at
nobilisere arbejderne og bønderne og højne deres nationale bevidsthed.

Dette arbejde startede for adskillige år siden ... Det økonomiske ud-

viklingsprograms succes efter uafhængigheden afhanger af nobiliserings-
arbejdets succes nu og i fremtiden."

ZANU understreger nødvendigheden af international solidaritet. Den vig-
tigste internationale støtte ydes af de progressive afrikanske lande,

den næstvigtigste af socialistiske lande i Østeuropa, Asien og andre
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steder og den tredjevigtigste "af radikale solidaritetsgrupper og indi-

vider i Vesteuropa og de skandinaviske lande, som har ydet materiel og

finansiel hjælp." Også på anden måde understreger ZANU det internatio-

nale perspektiv:
"Zimbabwe

er en intern del af det bredere problem cm-

fattende hele det sydlige Afrika. Især Zimbabwe har i realiteten været

Sydafrikas koloni, og derfor er dets befrielse uløseligt forbundet med

den Sydafrikanske Republiks overlevelse. ... Hele den kapitalistiske

verden er sammenknyttet med Sydafrika. ... Det sydafrikanske statsmas-

kineri skal smadres og ødelagges, ... og hele det økonomiske netværk

med udbytning af arbejdskraft og råmaterialer fra de omkringliggende af-

rikanske lande i regionen skal grundigt ryddes af vejen og ødelagges,

hvis det sydlige Afrikas 50 millioner store indfødte befolkning virkelig

skal befries."

Dette ZANU-dokument fra 1977/78 er mere klart socialistisk end ZANU's

andet p->litiske program fra 1972, lOenje No.2. Her var det formulerale

mål også socialisme ("et frit, denokratisk, uafhangigt og socialistisk

Zimbabwe"), nen samtidig holdt ZANU dengang døren åben for en privat-

kapitalistisk udvikling som en del af den samlede økoncmiske udvikling:

"Derudover har de (folket) via deres kontrol over regeringen også en

generel kontrol over den økonomi, der dækkes af statsejede selskaber,

kooperativer og endog den private sektor, så lange den fortsætter i
nogen væsentlig grad." Bortset fra "så lange" prariserede progranmet

ikke nogen tidsbegransning for den private sektor, men fortsatte tvært-

imod: "Hvor det er muligt vil principperne an profitdeling i den pri-

vate sektor blive introduceret inden for ranmerne af en industriel

forligslovgivning".226)

d) Vurdering af ZANUs programmatiske udsagn

Der er ingen tvivl om, at de socialistiske kræfter i ZANU er blevet

styrket i løbet af guerillakrigen (!Osnjo No. 2 blev netop skrevet,

kort før guerillakrigen rigtig kom igang) . Det er næppe forkert at

hævde, at der er en vis politisk egendynamik i en langvarig guerilla-

krig. For overhovedet at kunne føre en langvarig guerillakrig forud-

sættes loka1befolkningens aktive støtte og en vis form for selvstæn-

dig organisering af lokalbefolkningen. Den nære kontakt og samarbejde

med lokalbefolkningen medvirker til, at befrielsesbevagelsernes små-

borgerlige/intellektuelle udgangspunkt svækkes, og at bevagelserne

(226) Mwenje No. 2, side 26-27.
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derved radikaliseres. I bevagelsernes arbejde i forhold til lokalbe-
folkningen åbnes der mulighed for, at det politiske indhold i nobili-
seringen gradvist kan udbygges og uddybes. De selvstændige organi-
seringsformer kan udvikles til folkelige magtorganer, hvilket ud-

vider grundlaget for kampen nod den borgerlige statsmagt, sam er den

primere nodstander. I løbet af kampen, men især efter erobringen af
statsmagten vil bevagelserne kunne benytte folkemagtsorganerne ved

opbygningen af det socialistiske demokrati, hvor statsfunktionerne
gennemdecentralisering og øget selvforvaltning gradvist føres til-
bage til samfundet, til folkets umiddelbare kontrol.

Så langt er kampen for socialisme i Zimbabwe ikke nået i dag. Den står
endnu kun ved tærsklen til at skulle udbygge de fåtallige selvstændige

organiseringsformer, der er beskrevet ovenfor i afsnit 4.3. I denne

forbindelse er det yderst vigtigt, hvilket politisk indhold der bliver
lagt i organiseringen af lokalbefolkningen. Som det fremgår af gennen-

gangen af ZANUs og ZAPUs programmatiske udsagn, er ZANU i sine udtalel-
ser langt klarere socialistisk orienteret end ZAPU, men heller ikke i
ZANU er afklaringen total. Et eksempel kan anskueliggøre dette.

M.h.t. dennødvendige og neget vigtige jordreformunderstreger ZANU som

nævnt, at landbruget skal organiseres i kooperativer. Kooperativer er

vigtige i en socialistiskudvikling, men de udgør ikke en specifik so-

cialistisk organiseringsform. Det afhænger af det politiske indhold,
man putter i dem. Marx omtaler som bekendt kooperationen som den første
og grundlaggende kapitalistiske måde at forøge arbejdetsproduktivkraft
på. Den danske andels- og brugsforeningsbevagelse er et andet eksem-

pel på, at kooperativer absolut ikke behøver at være socialistiske. I
Zimbabwe vil landbrugskooperativer for det første være af betydning,

fordi man derved kan udnytte en række stordriftsfordele til at øge pro-
duktiviteten (mere rationel udnyttelse af arbejdsressourcerne, indførel-
sen af maskiner osv.), hvilket ikke kan opnås ved stni individuelle brug.

Disse fordele vil gælde både for en kapitalistisk og for en socialis-
tisk produktion. For det andet kan organiseringen af landbruget i koope-

rativer tilrmme arbejdernes og bøndernes situation ved at den enkeltes

ejendomsret over produktionsmidler og produkter samt de individuelle
aspekter i produktionen svækkes. Samtidig vil det nodvirke en småbor-

gerliggørelse af bønderne, og samlingen af bønderne vil danne et bedre

grundlag for det fortsatte politiskebevidstgørelsesarbejde. Det vil

(227) Se hertil fx Torben Hviid Nielsen, op.cit., side 79-92.
(228) Marx, Kapitalen 1:2, kapitel 11, side 482-498.
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være indlysende målsætninger under en socialistisk o]±ygning, mens det

af gode grunde ikke vil indgå i en kapitalistisk produktion. Det saIme

gælder den tredje fordel ved landbrugskooperativer: de vil kunne svæk-

ke kvindeundertrykkelsen i Zimbabwe. Skal kvinderne ikke længere arbej-
de for deres mmd, men i kooperativer, bortfalder f.eks. det meste af

grundlaget for brudeprisen, som mere end noget andet cementerer kvinde-

undertrykkelsen. Stordriftsfordelene udgør det mest umiddelbare

grundlag for at dannne landbrugskooperativer, men skal de ikke degene-

rere til en kapitalistisk organiseringsform kræver det en bevidst poli-
tisk ledelse, der lagger et socialistisk indhold i dem.

Der er også en anden vigtig ting, der skal trækkes frem. De historiske

erfaringer fra revolutioner i kapitalistisk tilbagestående lande lige

fra Rusland i 1917 til Angola og Mozambique i 1975 viser, at sådanne

lande står over for vældige problemer, når det gælder opbygningen af

socialisme. Det drejer sig specielt æ de problemer, der opstår i for-

bindelse med det naturlige krav om en hurtig økonmisk udvikling for at

afhjælpe den brede befolknings fattigdom, nød og elendighed. Hertil

kommer eksistensen af fjendtligtsindede kapitalistiske lande, der med

alle midler forsøger at forsvare deres egne interesser i det pågælden-
de land (og de er som bekendt store i Zimbabae) og forhindre en socia-

listisk udvikling. Begge dele fremmer en centralistisk tendens i den

politiske ledelse, der let kæmer i modsætning til en øget detokrati-

sering. Problemet har to poler: dels en bevidst politisk ledelse i
spidsen for statsmagten og dels den politisk bevidstgjorte befolk-

nings deltagelse i folkemagtsorganerne. I kapitalistisk tilbagestående

lande som Zimbabwe er der imidlertid ingen tvivl ?, at den p31itisk
bevidste ledelse er det afgørende for en socialistisk udvikling. Men

hvis ikke den p31itiske ledelse skal selvstændiggøre sig i forhold til

befolkningen og degenere til en bureaukratisk elite, er det nødvendigt,

at ledelsen lægger meget stor vagt på bevidstgørelsen af befolkningen

og udbygningen af folkemagtsorganiseringen. Partiet kan ikke i længden

27ane drive den socialistiske udvikling fremad og fungere som
"prole-

tariatets repræsentanter", som ZANU skriver i en bisætning.

I forbindelse med omtalen af den demokratiske centralisme understreger

ZANU korrekt nødvendigheden af, at arbejderne og bønderne direkte ine

drages i alle diskussioner, og at demokrati ikke blot skal opfattes

som stæmeafgivning med års mellemrum. Samtidig understreger ZANU dog,

(229) Jvf. kapitel II afsnit 3.2.

(230) Zimbabwe News, Vol. 10 No. 1, Jan.-Feb. 1978,side 54 (vores frem-
hævelse) .
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at selve beslutningen efter diskussionerne altid skal tages centralt,
og at alle nedlenwer derefter har pligt til at rette sig efter beslut-

ningen. En vis grad af centralisme er nødvendig, ikke mindst i et land

scan Zimbabwe. Den socialistiske udvikling vil foregå som en balanceakt

mellem en korrekt vagtning af det centralistiske og af det denokratis-

ke, så en lederklike ikke kan benytte centralismen til at tilrive sig

selvstændig magt og hame eller stoppe denokratiseringen. Igen ser vi

altså, at de programatiske udsagn ikke er utvetydige, dvs. at meget

afhænger af deres fortolkning - af cetpolitiske indhold, der lagges

i dem.

Den eneste sikring ittod de centralistiske tendenser - hvadenten de

foregår i kapitalistisk regi eller under påberåbelse af socialisme -

vil være en øget denokratisering, dvs. en decentralisering. Det skal

ikke alene sikres, at arbejderne og bønderne inddrages i alle diskus-

sioner. Hvis ikke de også tillagges en direkte magt over egne forhold,

vil diskussionerne let blive oplevet som unødvendigt tidsspilde og

langsomt dø bort. Endvidere erenøget direkte folkelig magt det eneste,

der i længden vil kunne modvirke en centralisering af magten.

Som tidligere rarnt er ZANU først netop nu, hvor dette skrives (foråret

1978), begyndt at etablere befriede områder, og det er først ved opbyg-

ningen af befriede områder, at ZAND kan begynde at oprette landbrugs-

kooperativer og egentlige folkenugtsorganer, der vil kunne stabilisere

og grundfæste ZANUs socialistiske kurs. P.g.a. dette forhold kender vi
endnu intet til, hvordan ZAND vil gribe en folkelig organisering an,

udover det der står ovenfor om de halvbefriede områder samt til dels cm

flygtningelejrene i M3Zambique.

e) Kampens faser

Både i flygtningelejrene, i de halvbefriede ctnråder og i ZANUs organi-

sering af lokalbefolkningens støtte til guerillakrigen ligger der ad-

skillige - for manges vedkomende bevidste - kim til en fremtidig

socialistisk udvikling i Zimbabwe. I denne forbindelse er det vigtigt
at understrege, at selvom ZANU benytter begreberne fra den traditionel-
le Komintern-opdeling af kampen i to skarpt adskildte faser, så lag-

(231) Se afsnit 4.3.h og 4.3.i i dette kapitel.
(232) vedrørende diskussionerne i Komintern, se Fernando Claudin, Krisen

i den kommunistiskeverdensbevægelse: Fra Komintern til Kominform,

Modtryk, Århus 1977 (1970), bind 1, side 237-288. om grundlaget for
de nuværende maoistiske opfattelser, se Mao Tse-tung, am det nye

demokrati, Guerillakrig og politisk strategi, Jørgen Paludans For-
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ger de både i ord, nen især i handling et andet indhold i begreberne,

så kampens faser netop ikke opfattes som skarpt adskilte.

Ifølge ZANU samler kampens første fase, den såkaldt nacional-denokra-

tiske j'ase,"alle elementer af det undertrykte og koloniserede folk...

til kamp ined den fælles fjende i Zimbabwe, ... selv småborgerskabet

samt traditionelle høvdinge og landsbyledere". Lige efter beklager

ZANU dog, at det ikke har været muligt at samle hele småborgerskabet

og dermed alle afrikanerne ined RF-styret: "Det
truende problen i øje-

blikket er det store elenent af disse kompromissøgende klasser, som har

anslået en imødekonmende og venlig holdning til imperialisme og kolo-

nialisme i de såkaldte interne løsningsforhandlinger "234) M e

i den "national-denokratiske
fase", forsøger borgerskabet ned andre

ord at sikre sin fremtidige magt i Zimbabwe v.h.j. alliancer med reak-

tionære dele af det afrikanske småborgerskab. Da borgerskabet ikke aner-

kender en opdeling af kampen i skarpt adskildte faser, hvorfor skul-

le ZANU så gøre det? Det gør de da heller ikke:

I stedet for, som Komintern-nodellen kræver, at
"skjule"

kampens mål

er socialisme for på den måde at inddrage ikke-socialister i kampen,

proklamerer ZANU åbent, at de kamper for et socialistisk Zimbabwe.

Endvidere eksisterer der ikke i forbindelse med ZANUs kamp den fore-

skrevne todeling mellem et revolutionært arbejderparti og en bred de-

nokratisk bevagelse. ZANU kalder skiftevis sig selv for et parti og en

bevagelse, hvilket også fremgår af ZANU-citaterne ovenfor.

_f) Forberedelserne til socialisme: bevidstgørelsesarbejdet

I forbindelse med diskussionen af kampens anden fase understreger ZANU

den t&te sanmenhang mellem den første og anden fase: "Den socialistis-

kc rwpolutions andet trin vil blive garanteret af en bevagelse med en

lag, København 1969, side 146-184. En kort gennemgang af den nuvæ-

rende sovjetiske opfattelse findes i V.G. Solodovnikov, Vejen til

socialisme gennem ikke-kapitalistisk udvikling, i tidsskriftet

Don ny verden, 9.årg. nr. 4, Institut for udviklingsforskning,
København 1975, side 17-46.

(233) Se kapitel II afsnit 5.

(234) Zimbabwe News, Vol. 10 No. 1, Jan.-Feb. 1978, side 54.

(235) som eksempler på befrielsesbevægelser i Afrika, der i denne hen-

seende følger Komintern-modellen og ikke med ét ord nævner socia-

lisme, selvom de i forskellig grad er socialistisk dominerede, kan

der fx henvises til EPLF i Eritrea (National Democratic Programme

of the Eritrean People's Liberation Front, vedtaget på EPLFs før-
ste kongres den 31.januar 1977) og til ANC i Sydafrika (Strategy
and Tactics of the ANC, vedtaget på Morogoro-konferencen og offent

liggjort i Sechaba, July 1969).
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proletarisk ideologi, efter den politiske uafhængighed er vundet. Men

denne proces' succes i den anden fase afhænger af fremkomsten af en ar-
bejderklassebevagelse med en proletarisk ideologi i løbet af den første
fase. Det er derfor yderst vigtigt, at ... ledelsen er i proletariatets
hander, eller en repræsentant for proletariatet, i hele den revolutio-
nære proces." Der er altså ingen tvivl om, at ZANU er optrærksom på
faren for, at nykoloniale kræfter høster frugten af kampen imod RF-

styret, hvjs ikke ZANU allerede nu sikrer den videre kamp for socialis-
me.

Da ZANU endnu ikke har oprettet befriede områder, består den vasentlig-
ste del af forberedelserne til socialisme i en p31itiskbevidstgørelse
af den afrikanske befolkning, og det omtaler ZANU som nævnt selv som en

meget vigtig forberedelsesopgave. Vi har tidligere fremhævet, at de

halvproletariseredebønder - det store flertal af Zimbabwes befolkning .

- primært slutter op om og støtter befrielseskamp n, fordi de ønsker
mere jord, bedre dyrkningsbetingelser osv. Det indr@rner ZAND åbent:
"Jordmangel var én af de væsentligste forudsætninger for befrielseskam-
pen og er helt sikkert inspirationskilden for de bønder, der er sluttet
op om bevagelsen." De halvproletariseredebønder opfatter altså pri-
mært sig selv som bønder, ikke som arbejdere (hvilket som tidligere om-

talt er meget naturligt, da mindre end halvdelen af klassens samlede
indkomst skønnes at stamme fra lønarbejde).

Der er på flere måder ikke materiel baggrund for, at de halvproletari-
serede bønder ud fra deres egen livssituation kan udvikle en fuldt ud-
viklet proletarisk og anti-kapitalistisk bevidsthed. Som halvproletari-
serede bønder har de ud fra deres aktue?-7-e udbytning og undertrykkelse
under lønarbejde og ud fra undertrykkelsen i de afrikanske landområder
kun en delvis erfaring ned kapitalismen og en delvis objektiv interesse
i socialisme. Det er derfor afgørende for de halvproletariserede bønders

politiske bevidsthed og politiske handlen, hvilkenbevidstgørelsespro-
ces de inddrages i. P.g.a. vanskelighederne med enhver form for organi-
seret arbejde i de europæiske områder og dermed vanskelighederne med at
bevidstgøre de halvproletariserede bønder under migrantarbejde er ZANUs

politiskebevidstgørelsesarbejde i de afrikanske landområder med andre
ord af afgørende betydning for en socialistisk udvikling i Zimbabwe.

I denne forbindelse er det svært at sidde i Danmark og vurdere, hvad der

(236) Zimbabwe News, Vol. 10 No. 1, Jan.-Feb. 1978, side 54 (ZANUs from-
hævelse) .

(237) íbid., side 57. Se endvidere tidligere i kapitel II afsnit 3.2.
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konkret foregår inde i Zimbabwe. Fra befrielsesbevagelsernes repræsen-

tanter - og andre kilder eksisterer der ikke i den nuværende situation

- kender vi noget til bevidstgørelsesarbejdets former, f.eks. hvad ZANU

gør, når de ønsker at inddrage en landsby i guerillakrigen, at de distri-

buerer diverse t-clitiske skrifter i lokalbefolkningen, at de igangsætter

politisk skoling osv. Men for det første kan vi ikke vide, om det er i
alle landsbyer, at ZANUs frihedskampere udfører politisk skolingsarbejde,

og vi kan ikke vide, hvor ofte det sker i de enkelte landsbyer. At der

utvivlsomt foregår et omfattende bevidstgørelsesarbejde, kan vi slutte

af lokalbefolkningens opbakning bag guerillakrigen og af det fremskredne

udviklingstrin, som det aspekt af guerillakrigen, der vedrører kampen

nod RF-styret, befinder sig på. Men det siger til gengæld ikke noget om

cmfanget af ZANUs socialistiske agitation.

Her er vi så konmet til det andet vurderingsproblem. Vi kan ikke prarist
vide, hvilket politisk indhold ZANUs frihedskampere lægger i den politis-

ke skoling. Vi kender ZANUs erklærede hensigter (f.eks. den ovenfor refe-

rerede artikel), men hvordan fonnidles disse hensigter til arbejdere og

bønder i Zimbabwe? I afsnit 4.3.c refererede vi en ZANU-frihedskampers

beskrivelse af forberedelsesarbejdet til guerillakrigen. Han fortalte,

at frihedskamperne benyttede befolkningens klager til at forklare nød-

vendigheden af at bekampe de "hvide kapitalister". Men vi ved ikke, om

vagten blev lagt på nødvendigheden af at bekampe de hvide eller på at be-
kampe kapitalisterne. Forskellen er knivskarp for den umiddelbare bevidst-

hed, men den politiske effekt er hirmlelvid forskellig: er det racekamp

eller klassekamp, nykolonialisme eller socialisme? Det er oplagt, at

en socialistisk bevidstgørelsesproces er en proces, hvor vagten grad-
vist forskydes fra en understregning af .nødvendigheden af at bekam-

pe de hvide til en understregning af kampen nod kapitalisterne -
dvs. dreje de afrikanske arbejderes og bønders bevidsthed fra race-

kamp til klassekamp. Hvor langt ZANU er kommet i den proces i de

forskellige dele af landet, er det imidlertid svært for os at vurdere.

g) Forberedelserne til socialisme: organiseringsarbeidet

Vi har tidligere behandlet de vanskelige betingelser fra det hvide sty-

(238) Jvf. kapitel I afsnit 2.1.

(239) Det er også det indtryk, der fæstner sig ved læsning af flere af
historierne i Michael Raeburns bog Black Firej, især titelhisto-

rien om guerillakrigen og dens forberedelse (se side 192 og 202-205).
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res side, som ZANU arbejder under.240) Disse betingelser har især haft
betydning for det andet led i forberedelserne til socialisme, der vedrø-

rer grundlaggelsen af kimene til de socialistiskeorganiseringsformer.

I forbindelse med lokalbefolkningens støtte til og inddragelse i gue-

rillakrigen (i æråder, der endnu ikke kan betegnes scm hverken halvt

eller helt befriede) konkluderede vi, at det ud fra et socialistisk
perspektiv er vigtigt, at landsbyerne i deres støtteaktiviteter er fæl-

les cm nogle ting, men at netop fællesopgaverne er blevet begrænset af
det hvide styres voldsomne undertrykkelse, så de ikke i sig selv er

store nok til at skabe basis for en længerevarende kollektiv organise-

ring. Valget af kontaktpersoner til frihedskamperne og deltagelse

i den politiske skoling kan dog danne udgangspunkt for selvstændige,

kollektive organiseringer af bønderne.

I de halvbefriede cmråder og i flygtningelejrene er det meget positivt,
at ZANU bevidst forsøger at organisere arbejdet kollektivt og derved

begynder at nedbryde det hidtil overvejende individuelle produktions-
mønster. Kollektivt arbejde vil kunne udgøre et vigtigt grundlag for en

g>1itisk organisering af afrikanerne, men scm allerede nævnt kan der

lægges forskelligt politisk indhold i organiseringen. Endvidere viser
beskrivelsen af ZANUs uddannelse, at de tager afstand fra et borgerligt
uddannelsesmønster og forsøger at lægge et politisk indhold i uddannel-

sen, så den vil kunne understøtte ZANUs øvrige politiske arbejde. ZANU

er med andre ord bevidst om det politiske indhold i arbejdet er af stor
betydning. Hertil kan nævnes fællesmøderne i flygtningelejrene (og sand-

synligvis også i de halvbefriede områder) som en begyndelse til at ind-
drage befolkningen i politiske diskussioner.

Alt dette kan dog kun opfattes som kimformer, som kan udvikles til en

egentlig socialistisk organisering af den afrikanske befolkning. Det

er først ved etableringen af befriede områder, at en sådan organise-

ring kan påbegyndes, og at der kan lagges et mere stabilt p3litisk
indhold i det, som vil grundfaste den socialistiske udvikling i
Zimbabwe. Hvis et socialistisk styre derfor kom til magten nu, ville
det stå over for et stort arbejde med en hurtig udbygning af kimfor-

merne til den socialistiske organisering. Et socialistisk styre vil,
scm ZANU selv understreger, ikke blot kunne overtage de eksisterende
kapitalistiske og traditionelle sociale strukturer, hvoraf en stor del

i øvrigt allerede er brudt sanmen sæ følge af guerillakrigen (de kon-

(240) Se afsnit 4.1. i dette kapitel.
(241) Se tidligere i afsnit 4.3.d og 4.3.e.
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trollerede cmråder). Man står derfor i Zimbabwe i den situation, at

mens kampen nod RF-styret er langt fremskreden, er kampen for socialis-

me ikke tilsvarende langt frenme. Befrielseskampen i Zimbabwe adskil-

1er sig derved fra læfrielseskampene i de tidligere portugisiske kolo-

nier, hvor de to aspekter af kampen udviklede sig mere synkront, fordi

de på et langt tidligere tidspunkt i kampen kunne begynde at opbygge

befriede områder. Derfor er det meget væsentligt for en socialistisk

udvikling, at Zimbabwe vil blive styret af kræfter, der vil styrke de

socialistiske kimformer.

Som det nu er skrevet mange gange, vil udviklingen af og i de befriede

områder vare afgørende for den fremtidige plitiske kurs i et frit

Zimbabwe. Samtidig vil det udgøre en vigtig prøvesten for de socialis-

tiske kræfter i både ZAPU og ZAND. Omvendt er det så ogsa vigtigt at

støtte disse kræfter på alle mulige måder. Udviklingen af befriede om-

råder kan anskues - og gribes an - på mindst to forskellige måder.

På den ene side som led i en begyndende socialistisk samfundsopbygning

med øget direkte magt til folket, scm det er beskrevet ovenfor. På den

anden side som led i at opnå en bedre forhandlingspasition over for så-

vel det nationale som det internationale borgerskab: På en række n@der

i den Patriotiske Fronts topledelse i februar 1978 blev det diskuteret

at oprette helt befriede områder inde i Zimbabwe for på dette grundlag

at udnævne den Patriotiske Front som Zimbabwes legitime regering. Hen-
243)sigten var på den måde at opnå en nodvagt til den "interne løsning".

De to nævnte aspekter i forbindelse med befriede områder står ik-

ke nødvendigvis i nodsætning til hinanden. Men en politisk ledelse, der

ikke tilstrækkelig bevidst forsøger at grundfaste det socialistiske

perspektiv ved at udbygge kimformerne til en socialistisk organisering

og satse på opbygningen af folkemagtsorganer, havner let i en nykolo-

nial eller partibureaukratiseret situation p.g.a. den tidligere omtal-

te tendens til en centralisering af magten.

h) Om proletariatet

Afslutningsvis skal det i forbindelse med kampen for socialisme nævnes,

at ZANU efter alt at dønme endnu kun har en begrænset politisk praksis

over for de helt proletariserede afrikanske arbejdere i byerne. Det

skyldes, at det hvide styres kontrol med den afrikanske befolkning har

været stærkest i byområderne, og at p)litisk arbejde derfor har været

(242) Se afsnit 4.3.h.

(243) Daily Telegraph, 25.febr. 1978.
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underkastet de sværeste betingelser netop der. ZANU har sin primære

opbakning blandt de halvproletariserede bønder, men vil ZANU fastholde

sin revolutionære målsætning, skal også de helt proletariserede arbej-
dere inddrages i kampen.

ZANU skriver selv: "I et land som Zimbabwe med en stor industriel basis

må den ene million afrikanske arbejdere, der er afhangige af lønindtagt,
være den ledende kraft i den revolutionære proces. ... De strejker, der

er blevet organiseret siden kampens start og specielt under Pearce-kom-

missionens test i 1972, samtnationalistbevægelsensalmindelige karak-

ter har bevist, at arbejderne er en ledende kraft. ... Vores revolutions
grundlæggende mål er at fravriste kolonialisterne magten og overgive den

tilarbejder-bondealliancenunder ZANUs ledelse."244)

i) Afslutning og opsummering

ZANU er den organisation i Zimbabwe, der mest klart og konkret har ud-

trykt, at de kamper for en reel socialistisk udvikling. ZANU er også
den organisation, der har ydet det største arbejde for at fremme en

socialistisk udvikling i Zimbabwe. Dette arbejde har ført til, at ZANU

er blevet stadig mere radikaliseret og PDlitisk afklaret. Derfor er det

vigtigt at støtte ZANU og deres kamp, hvis man ønsker at bidrage til en

socialistisk udvikling i Zimbabwe. Det vil samtidig være et bidrag til
bekampelsen af det internationale borgerskab og som sådan et led i den

verdensomspendende kamp nod kapitalisme og for socialisme.

ZANU er ikke den pletfri revolutionære bevægelse, der fra kampens start
har haft den korrekte analyse og gjort de korrekte ting. En sådan beva-

gelse, parti eller organisation har aldrig eksisteret, ikke i nogen re-
volutionær udvikling. ZANU har lavet fejl og har udviklet sig, ikke

mindst på grundlag af fejlene. Det er en organisation i stadig bevægel-

se. I den situation, ZANU står i i øjeblikket, ved begyndelsen til ud-

viklingen af befriede områder, har de netop selv understreget, at der

kan opstå uenigheder og nodsætninger i ZAND på spørgsmålet om, hvordan
ZANU skal gribe udviklingen af de befriede områder an. I den -olitiske
afklaringsproces kan der opstå fraktionskampe inden for ZANU, uden at
det nødvendigvis skal tolkes som en svaghed ved bevægelsen.

(244) Zimbabwe News, Vol. 10 No. 1, Jan.-Feb. 1978, side 55.

(245) Der har allerede inden for de sidste 1½-2 år været en række frak-
tionskampe mellem ledere i ZANU. Endnu er der dog ikke tilstræk-
keligt pålidelige oplysninger til at vurdere, hvilke politiske
tendenser der er blevet styrket.
De første interne stridigheder sluttede foreløbigt, da en række

- 202 -



En solidarisk støtte til ZANU betyder ikke, at man skal romantisere

ZANU og ZANUs kamp. Det tjener intet formål. Som Amilcar Cabral skrev

i et partidirektiv til PAIGCs medlenmer i Guinea-Bissau i 1965:
"Skjul intet for folket. Fortæl ingen løgne. Afslør løgnene hvor de

end dukker op. Skjul ikke vanskeligheder, fejltagelser, fiaskoer.

Påberåb jer ingen lette sejre." Det sanme gælder for solidaritets-

arbejde.

ZIPA-ledere med Dzinashe Machingura og Elias Hondo i spidsen blev
udrenset i januar 1977, angiveligt fordi de hverken ville anerkende,

at Mugabe blev ny politisk leder, eller at Josiah Tongogara auto-
matisk skulle genindtræde på sin gamle post som øverste militære
leder af ZANU-frihedskæmperne, straks efter han blev løsladt fra
fængslet i Zambia den 21.oktober 1976, hvor han havde siddet inde-
spærret siden marts 1975 (se afsnit 4.3.g). Bag dette lå sandsyn-
ligvis en modstand mod at opgive de politiske perspektiver med

ZIPA som en politisk enhedsbevægelse, der forenede og ophævede
ZANU og ZAPU (se det følgende afsnit 5.2.). Andre har omtalt ZIPA-

lederne som stærkt pro-kinesiske, uden at det dog er blevet kon-
kretiseret, hvordan det adskiller dem fra mange andre ZANU-ledere

(ZANU har hidtil fået en del militær hjælp fra Kina, og mange af
de nuværende guerillaledere er oprindelig blevet trænet i Kina).
Den anden fraktionsstrid inden for de sidste år brød tilsynela-
dende ud efter det rhodesiske angreb på ZANUs lejr i Chimoio iMozambique den 23.-24.november 1977. En række centralkomitemedlem-
mer med Rugare Gumbo og Henry Hamadziripi i spidsen gjorde Mugabe

og Tongogara ansvarlige for det dårlige forsvar af Chimoio. Samti-
dig er Gumbo m.fl. blevet anklaget for at forsøge at forcere en-

hedsbestræbelserne mellem ZANU og ZAPU, hvilket antyder, at der
ligger bredere politiske uenigheder bag. Stridighederne førte til,

at Gumbo, Hamadziripi, 3 andre centralkomitemedlemmer samt en række
af deres tilhængere blev udrenset i januar-februar 1978.
I forbindelse med fraktionsstridighederne har der været rejst kri-
tik at ZANUs måde at behandle uoverensstemmelserne på. I stedet
for en åben diskussion af de rejste politiske problemer har der
her som ved en række-tidligere lejligheder været en tendens til,
at man har forsøgt at komme oppositionen til livs ved likviderin-
ger og lignende.

De sidste par års fraktionsstridigheder har efter alt at dømme ikke
påvirket ZANUs militære aktiviteter inde i Zimbabwe. Det tyder på,

at stridighederne primært har befundet sig på lederplan og ikke har
involveret de "menige"

frihedskæmpere. Uanset de to udrensede frak-
tioners politiske ståsted (som det som sagt er vanskeligt at få
overblik over) synes de derfor ikke at have haft eller sørget for

større opbakning bag deres synspunkter.
Se Financial Times, 6.maj 1977; New African, May 1978, side 30-31
og June 1978, side 60 sæmt Africa confidential, Vol. 19 No. 3, 3.

febr. 1978, side 2; vol. 19 No. 6, 17.marts 1978, side 2-3 og
Vol. 19 No. 7, 31.marts 1978, side 1-2.

(246) Amilcar Cabral, Fortæl ingen løgne. Piberib jer ingen lette sejre,
i Revolutionen i Guinea, side 46.
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5. BORGERSKABETSFORHANDLINGSOFFENSIV

I 1950'erne stod det internationale borgerskab i spidsen for en poli-
tik, der betød en smule forbedrede levevilkår og ytringsmuligheder for

et lille mindretal af afrikanere (småborgerskabet og de intellektuelle)

og ad den vej åbnede for en nykolonial løsning i Zimbabwe. I 1962 sam-

lede det nationale borgerskab støttet af arbejderaristokratiet sig i RF

i opposition nod denne politik og intensiverede undertrykkelsen af afri-
kanerne og deres politiskeudtryksmuligheder, efter de overtog regerings-

magten. Det internationale borgerskab accepterede den skærpede under-

trykkelse, så længe den ikke truede det internationaleborgerskabs egne

interesser, dvs. så længe undertrykkelsen formåede at holde de afrikan-
ske arbejdere og bønder nede. I realiteten støttede det internationale

borgerskab det nationale borgerskab og det undertrykkelsespolitik. Det

udtrykkes fx åbent i Henry Kissingers fastlæggelse af USAs politik over

for det sydlige Afrika i 1969: "Vi vil opretholde offentlig modstand

imod racistisk undertrykkelse, men mildne politisk isolation og økono-

miske restriktioner over for de hvide stater. ... Vi vil være mere

fleksible i vores holdning til Smith-styret. ... Vi vil tage diploma-

tiske skridt for at overbevise områdets sorte stater cm, at deres nu-

værende aspirationer ám befrielse og flertalsstyre i syd ikke kan opnås

ved hjælp af vold, og at deres eneste håb for en fredelig og blomstren-

de fremtid ligger i tætte relationer med de hvidt dominerede stater.

... Vi vil yde større og mere fleksibel (dvs. sompressionsmiddel) øko-

nomisk hjælp til cmrådets sorte stater for at koncentrere deres opwerk-

somhed cm deres interne udvikling (med andre ord: bortlede deres op-

nærksomhed fra befrielseskampen) og for at give dem et nativ til at

samarbejde med hensyn til at mindske spendinger. Vi vil frenme økono-

misk hjælp fra Sydafrika til de sorte udviklingslande."

Den kissingerske politik betød, at verdens førende imperialistiske magt,

USA, i en årrække førte en bevidst lav profil over for det sydlige

Afrika, og i stedet benyttede Sydafrika til at varetage sine interesser

i carådet. Disse interesser drejede sig primært om at få stoppet befri-
elseskampene eller "mindske spændinger", som de selv kaldte det: USA

ønskede at "frente eksisterende tendenser til at uddybe relationer mel-

lem sorte og hvide stater for at mindske spmdinger - Sydafrikas nye

udadvendte politik samt Zambias handels- og underhåndspalitiske kon-

takter ned Sydafrika og Portugal."

(247) US National Security Council, op.cit., side 66-67.

(248) ibid., side 68.
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I takt æd at de vabnede befrielseskampe udviklede sig i såvel Zimbabwe

som i de daværende portugisiske kolonier og i Namibia, blev det interna-

tional borgerskabs interesser i stigende grad truet. Den afgørende be-

givenhed æd betydning for hele det sydlige Afrika indtraf i foråret

1974. P.gr.a. MPLAs, FRELIMOs og PAIGCs stadige fremgang i kampen nt)d

det portugisiske kolonistyre i henholdsvis Angola, Mozambique og Guinea-

Bissau var Portugal så svækket, at fasciststyret i Lissabon blev væltet

ved et kup den 24.april 1974. Bag kuppet stod en række yngre officerer,

der på egen krop havde oplevet·befrielsesbevagelsernes sejre.

Kuppet betród, at Portugals kolonier hurtigt ville blive selvstandige,

og æd disse udsigter intensiverede Sydafrika på det internationale

borgerskabs vegne de såkaldte "detente"- eller afspa·ndingsbestrabelser,

der som antydet i Kissinger-dokumentet allerede havde stået på i nogen

tid. I første række var det vigtigt for det internationale borgerskab

at opnå fredelige tilstande i Zimbabwe p.gr.a. de store økonomiske og

relitiske interesser i og ankring Zimbabwe.249)

5.1. "DETENTE"
I DET SYDLIGE AFRIKA

Scm Kissinger-dokuæntet fra 1969 lagde op til, kom detenten i det syd-

lige Afrika i stand som en alliance ellem det sydafrikanske apartheid-

styre og det magthavende borgerskab i Zambia. Det sidste havde hidtil

støttet den vabnede kamp i Zimbabwe, en dets position blev i stigende

grad truet af en dårlig økonomisk situation, der bl.a. skyldtes de dy-

rere transportomkostninger for Zambias kobber (som står for mere end

90% af eksportindtagterne) forårsaget af grænselukningen til Zimbabwe

i januar 1973. At det var det internationale borgerskab som sådan - og

ikke blot den sydafrikanske del af det - der stod bag detentemanøvren,

fremgår ikke blot af Kissinger-dokumentet, æn også af, at USA og Stor-

britanien blev konsulteret i august 1974, kort før den officielle dialog

indledtes.

Den 23.oktober 1974 opfordrede Sydafrikas prenierminister, John Vorster,

i en offentlig tale til, at der blev indledt forhandlinger for at af-

slutte den væbnede kamp i Zimbabwe. Allerede dagen efter hilste Zambias

præsident, Kenneth Kaunda, Vorsters tale velkcmæn og betegnede den son

(249) Se kapitel II afsnit 1.4.

(250) wilkinson, Introduction, side 27-28.
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en "fornuftens stenine, som det sydlige Afrika og resten af verden har

vontet på." Efter dette officielle udspil var resten af forløbet lagt
fast. Ifølge den aftalte rollefordeling var det Sydafrikas opgave at
presse RF-styret til forhandlingsbordet og Zambias opgave at presse de

zimbabweanske befrielsesbevagelser samme sted hen.

Sydafrika opfyldte sin del af aftalen ved at begynde (men heller ikke

ære!) at trække sine tropper i Zimbabwe tilbage og ved at presse RF-

styret til at løslade nogle af de internerede afrikanske nationalist-
ledere, heriblandt lederne af ZANU (Ndabaningi Sithole) og ZAPU (Joshua

Nkono) . Sithole og Nkæo blev cmgående fløjet til Lusaka, hvor de den

7.december 1974 blev tvunget til at sætte deres underskrifter under
"Zimbabwe Declaration of Unity", et dokument, ifælge hvilket ZANU,

ZAPU, FFOLIZI og ANC/Z fornelt blev sluttet sanmen i en paraplyorgani-
sation, der kom til at bære sidstnævntes navn. Abel Muzorewa fra
ANC/Z blev nominel leder, mens Nkcno, Sithole og Chikerema (fra FROLIZI)

dannede den øvrige del af den øverste ledelse.

Der var ikke tale om nogen reel afrikansk enhed i det nye ANC. Formålet

var udelukkende at stille RF-styret over for en samlet afrikansk front
i de forhandlinger, som detenten skulle videreføres i. Den ll.december
1974 arrangerede Sydafrika og Zambia en "aftale", som pålagde begge

parter i befrielseskampen i Zimbabwe en våbenhvile og endvidere, at
RF-styret skulle løslade alle politiske fanger forud for indledningen

af forfatningsforhandlinger.

Da aftalen var vagt formuleret, blev den fortolket vidt forskelligt af
henholdsvis ANC og RF-styret. Det sidste forsøgte at udnytte våbenhvile-
aftalen til at afvabne frihedskampernemed det resultat, at kampene

fortsatte. Det benyttede styret så som undskyldning for at stoppe løs-
ladelsen af de rolitiske fanger. Endvidere forsøgte RF-styret at udnytte
nodsætningerne nellem de afrikanske ledere. Den 4.marts 1975 arresterede
det Sithole og anklagede ham for planer om at myrde Muzorewa. Pracis en

måned efter arrestationen, den 4.april, tvang Sydafrika dog RF-styret

til at løslade Sithole igen, så han kunne deltage i det efterfølgende
OAU-torm%de, der ikke skulle kunne benytte Sitholes fængsling som an-
ledning til at stikke en kap i hjulet på Sydafrikas og Zambias detente-

manøvrer. RF-sty ets indgreb markerede tydeligt, at det endnu ikke selv
af befrielseskampen var presset til forhandlingsbordet, æn derined af

(251) Enhedserklæringens ordlyd er aftrykt i Austin, op.cit., side 116.

(252) wilkinson, Introduction, side 28-29.
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det internationale borgerskabs bekymringer for frantidsudsigterne ved

en forlænget vabnet kamp i Zimbabwe.

Ifølge ANCs fortolkning af Lusaka-aftalen af ll.december 1974 skulle
RF-styret øjeblikkeligt løslade alle politiske fanger, ophæve undtagel-
sestilstanden og forbudene imod ZANU og ZAPU samt skabe betingelser for

fri politisk aktivitet i Zimbabwe. Om våbenhvilen mente ANC, at der kun

var indgået en uformel aftale, og at der først kunne blive tale om en

formel våbenhvile i det øjeblik, begyndelsesdatoen for meningsfulde
forfatningsforhandlinger var aftalt. Med andre ord afviste ANC på næsten

alle punkter RF-styrets opfattelse af "aftalen", og det umuliggjorde
forhandlinger, indtil ANC og RF-styret på ny blev udsat for intensivt

pres fra henholdsvis Zambia og Sydafrika. Først den 25.-26.august 1975
lykkedes det at samle parterne - med Kaunda og Vorster i bogstaveligste

forstand stående i kulisserne - til nogle teatralske forhandlinger over
"ingenmands-vand" i en jernbanevogn midt på broen over Zambezi-floden

ved Victoria-vandfaldene. Forhandlingerne brød samen efter at Ian

Smith havde krævet, at fortsatte forhandlinger skulle føres inde i
Zimbabwe og samtidig afviste at lade "domfældte

forbrydere" scm Sithole
kone tilbage til Zimbabwe.

Iledvirkende til at Victoria Falls-forhandlingerne overhovedet kom i
stand var, at det forinden var lykkedes at pacificere de militante

kræfter inden for den zimbabweanske nationalistbevagelse. Iscenesætterne

af detenten var på forhånd opmærksonne på, at en neutralisering af ZANU,

og især de socialistiske kræfter inden for ZANU, var en forudsætning for

en fredelig forhandlingsløsning. Som omtalt i afsnit 4.3.g var det Zam-
bias opgave at neutralisere ZANU og stoppe guerillakrigen i Zimbabwe.

Det begyndte allerede i april 1974, hvor Zambias regering og en række
multinationale selskaber indledte forsøg på at svække og om muligt øde-

lægge ZAND indefra. De benyttede sig af en moderat, småborgerlig frak-

tion inden for ZANU, der var blevet sat uden for indflydelse efter ny-
valget til ZANUs ledelse i september 1973, hvor de socialistiske kræf-

ter kom i flertal. De mJderate blev ledet af funktionærer fra Ionrho,

Shell og BP, hvorfra de sandsynligvis også blev finansieret. De for-

søgte at likvidere den nye ZANU-ledelse, men det mislykkedes (dog efter

59 "menige"
frihedskampere var blevet myrdet) og adskillige af de made-

rate blev i løbet af december 1974 fanget af loyale frihedskampere, der
derefter overlod de tilfangetagne til Zambias politi. To dage efter den

(253) ibid.,side 29-33; callinicos & Rogers, Op.cit., side 123-126 og
130 samt Information, 27.august 1975.
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første var indleveret, var han imidlertid "forsvundet", forklarede det

zambianske politi, og da det gentog sig senere på måneden, tilkaldte
ZANU-ledelsen forstærkning fra Tanzania, og den 2.januar 1975 blev den

sidste del af det såkaldte "Nhari-oprør" (opkaldt efter én af hovedmm-

dene) slået ned.

Den 17.marts 1975 blev Herbert Chitepo, ZANUs fungerende leder, myrdet

af en bombe i Lusaka. ZANU beskylder Sydafrika og Zambia for at stå bag

nordet, efter at "Nhari-oprøret" var mislykkedes. Hensigten skulle være

at fremskaffe en undskyldning for at arrestere hele ZANU-ledelsen mis-
tankt for at stå bag nordet, da Gitepo tilhørte den sanme Ehona-under-

gruppe san de ledende i "Nhari-oprøret". Det var ihvertfald pracist,
hvad Zambia gjorde, samtidig med de som ravnt i afsnit 4.3.g i reali-
teten forbød ZANU at operere i Zambia. Et års tid efter mordet på Chi-

tepo offentliggjorde Zambias regering en rapport, der gjorde den

samlede ZANU-ledelse ansvarlig for mordet, der ifølge rapporten skete

som led i det langvarige "steIme"-opgør (="Nhari-oprøret") inden for
ZANU. Inod rapportens konklusioner kan det fremhæves, at Chitepo var
ledende i nedkampelsen af "Nhari-oprøret", at Chitepo så sent som af-
tenen før sin død i et møde ned bl.a. Kaunda havde nagtet at frenme

en våbenhvile ved at underlagge ZANUs frihedskampere en fælles ANC-

kannando (sådan som den nederate fraktion inden for ZANU ønskede det

- med andre ord to punkter, hvor Chitepo notorisk var imod sine node-

rate "stanne"-fæller), at adskillige af rapportens "tilståelser" bevis-
ligt er fremtvunget ved hjælp af tortur, samt at Zambia i øvrigt løslod

alle de fængslede ZANU-ledere i oktober 1976 og frafaldt alle anklager
ined dem, da allianceforholdene havde ændret sig.256)

Til trods for pacificeringen af de socialistiske kræfter i ZANU var der

dog stadigvæk ingen reel afrikansk enhed i ANC. Ian Smiths krav på Vic-
toria Falls-konferencen om, at fortsatte forhandlinger skulle føres
inde i Zimbabwe, nedførte, at den ulnende uenighed inden for ANC brød

ud i åben splittelse. Da Sithole på daværende tidspunkt ikke kunne

vende tilbage til Zimbabwe uden omgående at blive arresteret, tvang

det den nederate fløj inden for ZANU - og lidt overraskende: også Muzo-

(254) Callinicos & Rogers, op.cit., side 127-128; Wilkinson, Introduc-
tion, side 35-37 samt Information, 29.januar 1976.

(255) Refereret i Africa, May 1976, side 26-28.

(256) Lionel Cliffe, Some Questions about the Chitepo Report and the
Zimbabwe Movement, RAPE No. 6, side 78-80; Callinicos & Rogers,
op.cit., side 129; Wilkinson, Introduction, side 37-39 samt
Information, 26. og 29.januar 1976.
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rewa - til at afvise flere forhandlinger. Herefter stod de reaktionære

afrikanere, som Joshua Nkcmo i denne fase af kampen kcm til at stå i
spidsen for, alene tilbage som tilhangere af fortsatte forhandlinger.

(kJ det var givetvis også, hvad Ian Smith (samt muligvis Vorster og

Kaunda) tilsigtede at opnå.

Den 27.-28.september 1975 afholdt de reaktionære forhandlingstilhangere

en ANC-kongres inde i Zimbabwe (som de mDderate derfor var afskåret fra

at deltage i), hvor de valgte Nkcm3 til formand. Da de nederate ikke

anerkendte kongressens lovlighed, æn fortsatte med at operere i eksil,

var ANC henned blevet splittet i /-NC-eksterm (med Muzorewa og Sithole

som de ledende) og ANC-intern (Nkoto leder). Med sidstnævnte organisa-

tion, der efterhånden blev kendt scm ANC/Z (dvs. African National Council

of Zimbabwe), fik ZAPU i realiteten oprettet en legal frontorganisation

inde i Zimbabwe, og scm sådan fortsatte ANC/Z med at fungere, indtil den

ihvertfald delvis blev neutraliseret efter en række fængslinger af de

ledende folk i juni 1977.

Fra ll-december 1975 til 19.marts 1976 forhandlede Nkcm3 og Smith cm

overgang til afrikansk flertalsstyre. Ifølge Nkomos forhandlingsudspil

skulle det fremtidige frie Zimbabwes parlament bestå af 144 personer,

hvoraf de 36 skulle vælges ved almindelig valgret, de 36 på en liste

hovedsageligt begranset til hvide og de sidste 72 på en liste, hvor

man skulle opfylde en rakke ejendoms- og uddannelseskvalifikationer

for at kunne stenme. Hvis det var blevet vedtaget, ville det have be-

tydet en overrepræsentation til de hvide nybyggere og det afrikanske

småborgerskab - med andre ord en perfekt nykolonial løsning. Forhand-

lingerne brød imidlertid samen, da Smith forlangte en 10-15 års over-

gangsperiode, æns Nkcno kun ville gå med til en 1-2 årig overgang.258)
Desuden spillede det for NkomDs vedkoñmende givetvis ind, at han var

ved at blive totalt marginaliseret blandt de afrikanske ledere efter

ZIPAs dannelse og efter den vábnede kamp var blevet genoptaget æd de

cmkringliggende afrikanske landes fulde tilslutning.

(257) South African Institute of Race Relations, A Survey of Race Rela-
tions in South Africa 1977, Johannesburg 1978, side 591; Callinicos

& Rogers, op.cit., side 129-130; Wilkinson, Introduction, side 39
samt NRC Handelsblad (Holland), 1.juli 1977.

(258) Callinicos & Rogers, op.cit., side 130-131 samt Wilkinson, Intro-
duction, side 40-41. Nkomos forslag til et parlaments sammensætning

minder meget om resultatet af den "interne løsning" i februar/
marts 1978. Se senere afsnit 5.4.
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5.2. ZIPA OG DEN PATRIOTISKE FRONT

Det var ikke kun Zambia, der stod bag detenten i det sydlige Afrika.
Også Tanzania og et flertal af de afrikanske landet i OAU bakkede op
can forsøget på at gennemføre en forhandlingsløsning i Zimbabwe. Det
betød, at der var fuld enighed i ZANU, også blandt de socialistiske
kræfter, orr, at ZANU ikke kunne gøre andet end at gå ind i paraplycr-
ganisationen ANC i december 1974. ZANU var simpelthen tvunget til det.

Imidlertid blev hele detentemanøvren undermineret, da Sydafrika i ok-
tober 1975 trangte ind i Angola i et forsøg på at forhindre MPlA i at
overtage regeringsmagten. Dette er et skoleeksempel på, at udviklingen
i de enkelte lande i det sydlige Afrika hanger intimt samen. Sydafrikas
invasion i Angola førte til, at Zambia ikke længere var i stand til at
få opbakning fra de andre afrikanske lande, fremfor alt de to ândre

betydningsfuldefrontlinjesbacer, Tanzania og mzambique, til en

alliancepolitik med Sydafrika, da det nu var helt åbenlyst, at apart-
heidstyret i Sydafrika generelt havde alt andet end fredelige hensig-
ter. Invasionen i Angola førte til en total omlagning af frontlinje-
staternes politik over for Zimbabwe, fra opbakning bag forhandlingsfor-
søg til fuld støtte til en intensivering af den væbnede kamp.

For at den nye offensiv skulle blive så effektiv scan muligt, lagde
frontlinjestaterne, efter alt at dønne isar det nye FRELIl0-styre i
mzambique, pres på guerillalederne i ZANU og ZAPU cm at slå sig sam-
men. Det førte i november 1975 til dannelsen af Zimbabwe People's Army

(ZIPA), der blev ledet af en overkoninandobestående af 9 guerillaledere
fra ZANU og 9 guerillaledere fra ZAPU med Rex mongo fra ZAND i spid-261)
sen.

At det var muligt for frontlinjestaterne at presse en forening i ZIPA

igennem, skyldes en række hændelser inden for de afrikanske nationalis-
ters rækker. Efter de forhandlingsvilliges dannelse af ANC-intern i
september 1975 proklamerede Muzorewa og Sithole i ANC-ekstern, at en fort-
sattelse af den vabnede kamp nu var den eneste mulighed. Til den ende

oprettede de Zimbalwe Liberation Council som ANC-eksterns militare gren.

(259) Se fx Chrispen Chitando i IF-løsbladesystem nr. 99, aug. 1977,
side 13.

(260) Endvidere hører Botswana og senere også Angola til frontlinje-
staterne .

(261) callinicos & Rogers, op.cit., side 174 og 177-180 samt Wilkinson,
Introduction, side 39.
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Sithole blev fornand for det nyoprettede befrielsesråd, og som de øv-
rige ZANU-medlemier af rådet håndplukkede han en række af de moderate,

der havde stået i spidsen for "Nhari-oprøret" i 1974, hvorved han ty-
deligt markerede, hvilken fløj inden for ZANU har selv tilhørte.262)

Han konsulterede i dette som i andre tilfælde ingen andre ZANU-ledere,

og denne diktatoriske ledelsesfacon stod i nodsætning til ZANUs hid-
tidige praksis, hvor de fleste beslutninger blev taget kollektivt. Sam-
tidig rejste Sithole, Muzorewa m.fl. rundt og indsamlede penge til fri-
hedskamperne, flygtningene og de civile ofre for kampen, men der nåede
aldrig nogen ting frem til lejrene i Tanzania og Mozambique, hverken

nedicin, tøj, fødevarer for slet ikke at tale can penge og våben. Desu-

den ignorerede Sithole og hans folk totalt den zambianske regerings

gentagne overgreb inod ZANU-frihedskampere i Zambia og gjorde intet
for at konne de betrangte ZANU-folk til undsætning, til trods for at

de blev holdt indespærret i Mborcma-lejren under koncentrationslejr-
lignende forhold, hvor adskillige af dem blev skudt af de zambianske

soldater, der bevogtede lejren. Da frihedskamperne i Tanzania og M3zam-
bique endvidere nagtede at lade sig underlægge ANC-ekstern og Zimbabwe

Liberation Council, hvilket ville være ensbetydende ned en opløsning af
ZANU og ZANEA, afsatte de i september 1975 Sithole som leder af ZANU.

Som ny leder valgte de Robert Mugabe, ZANUs hidtidige generalsekretær,
der siden april 1975 havde arbejdet blandt frihedskamperne i Mozam-

bique efter at være flygtet fra Zimbabwe

Efter eksklusionen af den nederate fraktion var der i ZANU fuld enighed
om at fortsætte den vabnede kamp. Men ZANU var svakket efter Zambias

mange overgreb. Størstedelen af ZANUs ledelse sad indespærret i Zambia

og en del af det organisatoriske apparat, ikke mindst forsyningslinjerne
til Zimbabwe, var brudt sanmen. Enhver støtte til en genoptagelse af den
vabnede kamp blev derfor nodtaget med kyshånd af ZANU-frihedskamperne.

Baggrunden for at ZAPU-frihedskamperne tilsluttede sig ZIPA var, at der
blandt dem var en udbredt utilfralshed ned Nkono og hans forhandlinger

med Ian Smith. De ønskede at fortsætte den vabnede kamp. 1%n er var ikke
ret mange ZAPU-frihedskampere på daværende tidspunkt. Ifølge ZANUs skøn

- dvs. de konkrete tal skal tages ned et pænt drys salt! - havde ZAPU

(262) Africa, August 1976, side 11 samt Information, 29.januar 1976.

(263) Chrispen Chitando i IF-løsbladesystem nr. 99, aug. 1977, side 14;
Information, 26. og 29.januar 1976 samt Edgar Z. Tekere (ZANUs

nuværende generalsekretær) , Memorandum to Donors and possible future
Donors to the Zimbabwe National Struggle for Liberation and its

Civilian Victims, dateret 21.april 1976, Quelimane, Mozambique.
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i slutningen af 1975 kun omkring 300 frihedskampere, hvoraf ca. 200

sluttede sig til ZANU-frihedskamperne i Mozambique ved ZIPAs dannelse.

ZAPU havde da ifølge egne opgivelser ca. 20.000 frihedskampere, så ZIPA

var i realiteten identisk med ZANIA.

ZIPA var fra både officiel ZANU- og ZAPU-side kun ment sca en rnilitær

samtenslutning, underlagt ZANU og ZAPU der eksisterede videre ved siden

af. Imidlertid var der blandt nogle af de unge ZANU-ledere, der fik
en fremtradende position, mens størstedelen af ZAtUs topledelse sad

fængslet i Zambia, en intention cm at føre opgøret med Sithole til bunds,

overvinde de gamle personligenodsætningsforhold, der havde båret ved

til den fortsatte splittelse mellem ZANU og ZAPU og benytte ZIPA som

springbræt til at oprette en helt ny zimbabweansk enheds-befrielsesbe-

vagelse, dvs. ikke blot som en militær enhed, men som en politiek be-

vægelse.

Forskellige ting tyder på, at FRELIW-styret i M3zambique i 1975/76

støttede planerne om at udvikle ZIPA til en p31itisk bevägelse. For

det første sagdeFRELIMJ-repræsentanter i juni 1975 til John S. Saul,

der da var i Mozambique, at ifølge deres opfattelse måtte befrielses-
kampen i Zimbabwe starte igen på bar bund efter de indre uroligheder i
både ZAPU (1970-71) og ZANU (1974-75). De fortalte Saul, at M]zambique

"hverken ville afskære den vigtigeBeira-jernbaneforbindelsetil Pho-

desia eller forsøge at forstærke sanktionerne, førend der var zimbab-

weanere, som var rede til at drage fordel af sådanne handlinger og

dermed frembyde en virkelig udfordring til Smith-styret."2® Den 3.

marts 1976 lukkede Mozambique grænsen til Zimbabwe. Den afgørende ud-

vikling, der var sket mellem juni 1975 og marts 1976, og som havde

fået FRELIbD til at ændre sit syn på kampens muligheder i Zimbabwe,

var efter al sandsynlighed dannelsen af ZIPA i november 1975 og den

efterfølgende intensivering af den vabnede kamp fra januar 1976.

For det andet rundsendte Mozambiques officielle informationsbureau i
267)

september 1976 kort før Geneve-konferencens start et interview ned

(264) Edgar Z. Tekere, op.cit.
(265) Se Edgar Z. Tekere fra ZANU (ibid.) og Alfred "Nikita" Mangena

(ZAPUs militære leder) i Zimbabwe Review, February 1977, side 15.

(266) John S. Saul, Transforming the Struggle, side 14-15. Ifølge Saul

tr ede FRELIMo dengang på Zambias påstande om, at mordet på Chi-
tepo skyldtes en intern magtkamp i ZANU baseret på etniske tilhørs-
forhold og ikke som det forekommer i dag som et led i Sydafrikas
og Zambias bestræbelser på at få gang i "detenten".

(267) Se næste afsnit 5.3.
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Dzinashe Machingura, "Deputy Political Conmissar of ZIPA". Interviewet

blev i indledningen betegnet som
"de

første offentlige udtalelser fra

et nedlem af ZIPAs ledelse". I interviewet gør &chingura sig til tals-

nand for førnavnte forsøg på at udvikle ZIPA til en ny politisk bevæ-

gelse.

Først forklarer &chingura, hvad ZIPA er og hvordan den blev dannet:

"Zimbabwe People's Army er resultatet af en frivillig sanmenslutning af

det bidligere ZANUs militære fløj (ZANIA) og det tidligere ZAPUs mili-

tære fløj (ZIPRA). Den blev dannet med det formål at redde den Zimbab-

weanske befrielseskamp fra den kaotiske situation, som ANC-ledelsen

havde skabt. Den er en vabnet styrke, som blev dannet ned det formål

at genoptage og intensivere den vabnede kamp, føre den til sin logiske

afslutning, og endelig for at etablere en retfærdig, folkets socio-

politiske ordning i det Zimbabweanske folks interesse. ... Den tradi-

tionelle politiske ledelse har splittet det zimbabweanske folk. ... Vi

(kan) ikke være en del af nogen af de rivaliserende ANC-fraktioner,

hverken Muzorewa- eller Nkono-fraktionen. Vi indså, at parsoncentreret

p31itik for længst er passé."

Derefter sp6rger Mozambiques informationsbureau, cm ZIPA kun er en hær,

eller om den har en politisk struktur og ledelse. Machingura svarer:

"ZIPA
er en hær i ordets traditionelle betydning. Men ZIPA er en særlig

revolutionær hær i den forstand, at den har en strategisk opgave i at

omforme sig til en politisk bevægelse. ... ZIPA er ikke negationen af

de tidligere, traditionelle organisationer i Zimbabwe. ZIPAs mål er at

optage, sanmenfatte og udtrykke disse tidligere organisationers progres-

sive revolutionære indhold."

Machinguras udtalelser blev omgående imødegået af Alfred "Nikita" Mangena,

der var ZAPUs militære leder og én af de 9 ZAPU-ledere i ZIPAs ledelse.

Mangena afviste, at Machingura overhovedet kunne udtale sig på ZIPAs

vegne. Det viste sig, at ZAPU allerede i april 1976 havde nedsat

sig bestrabelserne på at udvikle ZIPA til en ny palitisk bevagelse. I
ZAPUs officielle blad, Zimbabwe Revies, skrev Mangena senere:

"ZIPA blev

ikke dannet som en politisk organisation, men som ZAPUs og ZANUs mili-

tære instrument. ... Men siden april (1976) har der været en konflikt

i ZIPA, der har resulteret i, at ZIPA opererer adskilt. Det er for os

klart, at visse udenlandske kræfters manipulation af visse ZIPAælemen-

(268) Folkekrig i Zimbabwe. Interview med et medlem af ZIPA, IF-løsbla-
system nr. 90, okt. 1976, side 9-10 og 14 (vores kursiveringer).

(269) The Times, 12.oktober 1976.
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ter for at forvandle ZIPA til en nyZimbabe-organisationved at omstyr-
te den politiske ledelse, som dannede ZIPA, stadig fortsætter. Disse

manøvrer var nogle af de grundlaggende årsager til spmdinger inden for
ZIPA. ZIPA vedbliver med at være en militær gren og intet andet."

Med andre ord blev den reelle enhed i ZIPA allerede brudt i april 1976.

ZAPUs brud med ZIPA hang givetvis sammen med, at Nkom3 kort forinden
havde afbrudt forhandlingerne med Smith og derefter i Zambia forsøgte

at genskabe enigheden i ZAPU. Militært betød splittelsen af ZIPA ikke

neget, da ZIPA som sagt næsten udelukkende bestod af ZANU-frihedskam-

pere. Efter bruddet gik en rakke af ZAPU-frihedskamperne ydermere over

til ZANLA-styrkerne, så ZAPU har nærmest måttet starte helt fra
bunden, da de i 1976 begyndte at genopbygge deres militære styrker.

Efter løsladelsen af de fangslede ZANU-ledere i Zambia i oktober 1976

kom det også inden for ZANUs rækker til et opgør med de ZIPA-ledere,
der som Machingura ønskede at fortsætte udbygningen af ZIPA sotu en ny

politisk enhedsorganisationog derfor ikke ville anerkende ZANU scm

p31itisk ledelse. Som tidligere cmtalt272) blev resultatet, at Machin-

gura m.fl. blev udrenset i januar 1977, og at ZIPAs status som ren

militær sanmenslutning blev stadfæstet.

Forinden havde ZIPA dög fået en politisk parallel i den Patriobiska
Front. Den Patriotiske Front blev oprindelig dannet den 8.oktober 1976

som en baktisk allianca nellem ZANU og ZAPU med det prinere formål, at
ZANU og ZAPU udadtil kunne stå samlet på den forestående Geneve-konfe-

rence. Det var ZANU, der tog initiativ til den Patriotiske Fronts dan-

nelse, og hensigten var at stikke en kæp i hjulet på det internationale
borgerskabs planer cm at spille på interne afrikanske madsætninger for
på den måde at udskille en nederat leder, der var villig til at stille
sig i spidsen for et fæmtidigt nykolonialt Zimbabwe. Oprindelig havde

det internationaleborgerskab udset sig Nkono til at udfylde denne rolle,
men han neutraliseredes i så henseende gennem dannelsen af den Patrio-
tiske Front. Mugabe fors¢gte også at få MuzoreWa med, men han afslog.
Med ZAPUs inddragelse havde ZANU dog nået det vigtigste: en samling af
de to befrielsesbevagelser med militære grene, således at det interna-
tionale borgerskab blev forhindret i at skabe enborgerkrigslignende
Angola-situation gennem støtte til såkaldte "rivaliserende befrielses-

(270) Zimbabwe Review, February 1977, side 15.
(271) Edgar Z. Tekere, op.cit.
(272) se afsnit 4.5. note 245.

(273) The Guardian, 27.oktober 1976.
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bevagelser". Samlingen i den Patriotiske Front forhindrer nemlig de

reaktionære kræfter i ZAPU i at indgå en separat-aftale æd det inter-

nationale borgerskab, og det er en af de vigtigste grunde til at støtte

enheden i den Patriotiske Front.

Den anden væsentlige årsag til den Patriotiske Fronts dannelse var øn-

sket om at tilvejebringe et pJlitisk organ for ZIPA og derved dels

understrege ZIPAs status som ren militær gren, dels forsøge at hele

splittelsen i ZIPA.

n Patriotiske Fronts to ledere, Josicaa ?|komo til
venstre og Robert Mugabe til højra, sammen med ?!ís
generalsekretær Kurt Waldheim

Da enheden i den Patriotiske Front havde vist sig succesrig gennem

hele Geneve-konferencens forløb, blev den Patriotiske Front efter en

række møder i Maputo den 15.-17.januar 1977 omdannet til en egentlig

polit-fak front. Den Patriotiske Fronts erklærede formål er nu

- "at likvidere kolonialisme, imperialisme, kapitalisme og racisme for

derved at styrte det racistiske mindretalsstyre;

- at skabe en national demokratisk uafhængig stat for Zimbabwes folk;

- at etablere en socio-økonomisk orden, der eliminerer alle forner for

kapitalistisk udbytning af menneske ved menneske for derved at skabe

betingelser for en fuldstændig social revolution;

- at garantere national fred, sikkerhed, lige rettigheder og lykke for

alle i et frit Zimbabwe."

Cm kampens metoder hedder det: "Under
de betingelser, som Zimbabwe be-

finder sig, er den vigtigste form for kamp den revolutionære vabnede
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kamp. Alle andre former for kamp (strejker, sabotage, diplomatiske og

politiske akti';ner osv.) komplementerer og supplerer den revolutionære

vabnede kamp."

Den Patriotiske Fronts umiddelbare opgaver blev bestemt som formulerin-

gen af et fælles program for politisk skoling, en bevidst forbedring af

arbejdsforholdene nellem ZAND og ZAPU samt nedsættelsen af en koordina-

tionskomice, der skulle undersøge alle aspekter af den Patriotiske Front,
herunder en reorganisering af ZIPA og anbefaling af den bedst mulige måde

til en endelig sammenslutning af ZANU og ZAPU. Indtil videre er den

Patriotiske Front dog
.kun

en politisk front, hvor hver bevagelse bevarer

sin egen identitet, uafhængighed og initiativ.
Den Patriotiske Front har i første række koncentreret sig om den mili-
tære integration, men bortset fra den fortsatte forhandlingsenhed har

ZANU og ZAPU i realiteten endnu ikke fremvist en fælles udadvendt prak-

sis. Imidlertid har den Patriotiske Front kunnet notere sig for en række

vigtige diplomatiske sejre. I januar 1977 erklærede frontlinjestaterne
åbent deres diplomatiske, p)litiske og militære støtte til den Patrio-
tiske Front. Den 4.februar 1977 anerkendte OAUs Befrielseskcmite offi-
cielt den Patriotiske Front som den eneste autentiske repræsentant for
det zimbabweanske folk, og den 7.juli 1977 fulgte hele OAU trop ved på

sit topnøde at erklære ensidig støtte til den Patriotiske Front. Det

har den vigtige betydning, at al den finansielle og materielle støtte,
der ydes gennem OAU eller af OAU til befrielseskampen i Zimbabwe, går

til den Patriotiske Front.

5.3, DE BRITISK-AMERIKANSKEFORHANDLINGSBESTRÆBELSER

MPLAs, FRELIMOs og PAIGCs sejre over den portugisiske kolonialisme i
henholdsvis Angola, Mozambique og Guinea-Bissau og frerkomsten af revo-
lutionære overgangssamfund i disse lande fik USA til at revidere hele

sin Afrika-politik. Specielt virkede MPLAs sejr skramende. Angola er

med hensyn til mange forskellige naturressourcer landt det rigeste af
de tre lande og derfor også det land, som international kapital har de

største interesser i. Hertil komner, at MPLAs sejr blev vundet på trods

af direkte imperialistisk understøttet intervention udført af sydafri-

(274) Zimbabwe News, Vol. 9 No. 2, Jan.-Feb. 1977, side 10-12 (oversat
i Internationalt Forum nr. 1/1977, side 18-20) samt Zimbabwe
Review, February 1977, side 9.
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kanske tropper og såkaldt "rivaliserende befrielsesbevagelser". Siden

MPLAs sejr har de vestlige kapitalistiske lande haft travlt med at bort-

forklare denne sejr som et resultat af cubansk og sovjetisk indgriben.

Efter MPLAs sejr erstattede USA den hidtil bevidst lave profil over for

Afrika med en aktiv inddamningspolitik over for alle aktuelle såvel som

potentielle anti-kapitalistiske tendenser i Afrika. Det blev suppleret

ned en understøttelse af de mere moderate, pro-vestlige tendenser under

dække af oprigtig interesse for det sorte Afrikas problemer. USAs davæ-

rerde udenrigsminister, Henry Kissinger, betegnede det sca
"en ny æra i

amerikansk politik", men i realiteten er der kun tale om en ændring af

form, ikke af indhold.

Den
"ny

æra" begyndte med en rundrejse i Afrika, som Kissinger foretog

i april-maj 1976. Rejsen var ment som et første konkret bevis på USAs

fornyede interesse for Afrika. I Zambias hovedstad Lusaka meddelte Kis-

singer den 27.april for første gang, at USA ville arbejde for en britisk

plan, der var blevet offentliggjort få dage efter sammenbruddet af Smiths

og Nkomas forhandlinger den 19.marts, og som indebar afrikansk flertals-

styre i Zimbabwe inden for 2 år, efter at forhandlinger om en
"rimelig

ordning" var afsluttet. Talen i Lusaka var ikke særlig konkret, men

mere et varsel om hvad der forestod.

4,mry Kianinyr i Afr 2

(275) African Development, July 1976, side 671 og August 1976, side

770-770.

(276. Information, 28.april 1976 samt Århus Stiftstidende, 28.april 1976.
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Det, der forestod i april 1976, og som stadig foregår, er en britisk-
amerikansk diplcmatisk offensiv over for i første række Zimbabwe og i
anden række Namibia. Offensiven er udtryk for det internationale borger-
skabs lære af MPIIs, FRELIMOs og PAIGCs sejre: jo længere kampen trækker
ud, jo større sandsynlighed for, at den udvikler et revolutionært per-
spektiv, og det forsøger det internationale borgerskab nu med al magt at
forhindre i Zimbabwe og Namibia. Over for Zimbabwe har det betydet, at
Sydafrika er blevet skubbet i anden række som det internationale borger-
skabs repræsentant, og at den kapitalistiske verdens ledende magt, USA,
er begyndt at gribe direkte ind, s?me tider endog alene, men for det
meste dog i tæt samarbejde med den gamle koloninngt, Storbritanien. Dette
antyder noget om det internationale borgerskabs vurdering af betydningen
af de interesser, der står på spil i Zimbabwe og i hele det sydlige Afrika
i øvrigt.

a) Geneve-konferencen

De første amerikanske skridt blev fulgt op af tre møderunder mellem
Kissinger og Sydafrikas John Vorster, først i Vesttyskland den 23.juni
1976, derefter i Schweiz den 4.september og endelig i Sydafrika i mid-
ten af september som led i den sidste udgave af det berømte kissingerske
"pendul-diplomati", denne gang med det sydlige Afrika som scene. Få dage
før sit første møde med Vorster beskrev Kissinger sin strategi således:
"Det spørgsmål, som jeg ønsker at undersøge, er, om Sydafrika er ind-
stillet på at udskille sin egen fremtid fra Rhodesias og Namibias. Hvis
det indvilliger i at afskære båndene til disse to områder, så vil det
bidrage til overbevisningen om, at Sydafrika er et afrikansk land, og
at dets evolution(!) kan fortsætte i en længere psriode og med andre
midler." Sagt med andre ord: Mod at "ofre" det hvideoverherredømmei Zimbabwe (og Namibia) ville status quo blive garanteret i Sydafrika.
Interessen heri er indlysende: USA såvel sæ alle de øvrige ledende
kapitalistiske lande har meget store interesser i selve Sydafrika, ogi at det nuværende apartheid-system bibeholdes, ihvertfald i dets essens,
hvilket vil sige en rigelig tilvejebringelse af disciplineret, billig
sort arbejdskraft.

Sydafrika gik allerede efter første møderunde i juni 1976 med på denne
USA-strategi. Kort tid efter mødet blev et sydafrikanskhelikopter-kon-
tigent stationeret i Zimbabwe trukket tilbage til Sydafrika. Og derefter
begyndte der "pludselig" at opstå vanskeligheder for den rhodesiske

(277) New York Times, 18.juni 1976,
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transport gennem Sydafrika, der på baggrund af de lukkede grænser til

de afrikanske nabolande, Zambia og tbzambique, var og stadig er livs-

vigtig for Rhodesias økonomi. Begge dele skete for at lægge pres på

RF-styret for at få det til at acceptere Kissingers plan og indgå i
forhandlinger. Det sidste og afgørende pres blev lagt på Ian Smith

under et daglangt m; de med Kissinger og Vorster den 19.september i
Pratoria i Sydafrika, hvor der blev lagt ekstra trumf på ved at Syd-

afrika lukkede grænsen til Zimbabwe for al trafik. Udsat for dette pres

accepterede Smith formelt Kissingers plan, og den 24.september 1976

meddelte han officielt i en radio- og 'lV-tale, at RF-styret var gået
med til at overdrage regeringsmagten til cet sorte flertal i Zimbabwe

inden for 2 år.

Med hermed var intet sikret for det afrikanske befolkningsflertal i
Zimbabwe og slet ikke for arbejderne og bc nderne. For det første var

det absolut ikke det internationale borgerskabs mening at "ofre" Zim-

babwe fuldstandigt. Smith nævnte således i sin tale den 24.september:
"Kissinger forsikrede mig om, at vi har et fælles mål og en fælles hen-

sigt, nemlig at bevare Rhodesia i den frie verden (hvilket som bekendt

er den selvforherligende eufemisme for den kapitalistiske verden) og

at holde det fri for kommunistisk indtrængen."2E For at takkes og

helst neutralisere de sorte afrikanske lande gik det internationale

borgerskabs 1-olitik ud på at fjerne det hvide styre og erstatte det

med moderate, pro-vestlige ledere, dvs. en nykolonial løsning. I første

omgang sigtede det internationale borgerskab på Nkom3 som sort allian-

cepartner i den nykoloniale løsning, hvilket bl.a. fremgår af, at Kis-

singer i sit pendul-diplomati i september 1976 kun konsulterede Nkoma

og ikke nogen af de andre afrikanske ledere i Zimbabwe.

Da Nkomo imidlertid blev neutraliseret gennem dannelsen af den Patrio-

tiske Front, skete der en tydelig glidning over axl Muzorewa, son i
denne forbindelse i den vestlige presse blev forsøgt udråbt son den

"papulæreste" leder i Zimbabwe. Det er dog et udsagn, man skal være

forsigtig med at tage for gode varer, alene af den grund at det spil-

lie den klare politiske rolle at legitimere en mulig ensidig løsning

med Mu arewa, dvs. en løsning der udelukkede den Patriotiske Front.

¯'ortalere
for opfattelsen af Muzorewa som den "populæreste"

leder hen-

viste især til to møder i Salisbury i henholdsvis oktober og december

1976, hvor Muzorewa samlede meget store tilhørerskarer. Herim3d kan der

(278) citeret fra The Guardian, 25.september 1976.

(M) Callinicos & Rogers, op.cit.. Side 185.
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for det første indvendes, at sådanne store mtder er de "almindelige"

afrikaneres eneste legale mulighed for at tilkendegive deres utilfreds-
hed med det hvide styre. Kun de afrikanske ledere, der af RF-styret
anses for moderate og dermed til dels acceptable, har mulighed for at
afholde sådanne møder og i øvrigt for at blive omtalt i pressen i Zim-

babwe. For det andet kan der indvendes, at møderne kun blev afholdt i
Salisbury - ikke i de øvrige byer og slet ikke i landområderne, hvor

politiske møder har været forbudt i mange år, cg hvor frihedskamperne

med støtte fra lokal¯oefolkningen har opereret. En tredje indvending er,
at der i efteråret 1976 var en stadig afvandring af ledende foll: fra
Muzorewas lejr over til Mugabe. Den mest prominente af disse var pastor
Canaan Banana, der hidtil havde været Muzorewas næstkommanderende.2% En

sådan faneflugt tyder i:-ke ligefrem på en tilslutning til det internatio-
nale borgerskabs opfattelse af Muzorewa.

Den anden årsag til usikkerheden til trods for Ian Smiths tilsyneladende
klare accept af afrikansk flertalsstyre lå i Smiths fortolkning af Kis-
singers plan. I sin tale gjorde ha.-1 "terrorismens ophør" til en forvd-
srcning for aftalen; han sagde, at den toårige overgangsperiodes Stats-

råd, hvor der skulle være hvidt flertal i modsæt-ning til planens sort-
dominerede Ministerråd var det "overordnede organ", hvilket Kissinger-

planen intet sagde om; og han gjorde RF-styrets krav om at kontrollere
forsvarsministeriet og ministeriet for lov og orden til en das af den

allerede indgåede aftale. På den måde lagde Smith op til det nationale
borgerskabs svar på det internationale borgerskabs pres: I stedet for
at kapitulere supplerede RF-styret den hidtidigehårdhændede undertryk-
kelsesstrategi med en forhalinastakt-ik for at udskyde en ændring af de

eksisterende tilstande i Zimbabwe. Frontlinjestaterne, der oprindelig
havde accepteretKissinger-planen som et forhandlingsgrundlag, afviste
Smiths fortolkning af den, og det samme gjorde alle de afrikanske grup-

. 281)
peringer.

Derefter lagde frontlinjestaterne pres på Storbritanien for at få ind-
kaldt til en forfatningskonference, der kunne udnytte Smiths offent .ige
tilslutning til flertalsstyre inden for 2 år. Resultatet blev Anevo-
konferencen fra den 28.oktober til den 14.december 1976 under britisk
Zormandsskab. Storbritanien sørgede for, at der foruden RF-delegationen

lnm til at deltage hele 4 afrikanske delegationer - et åbenlyst forsøg

på den traditionelle del-og-hersk taktik. Udover ZANU og ZAPU, hvor kon-

(280) The Guardian, 14.november 1976 og 8.decombor 19 6.

(281) Callinicos & Rogers, op.cit., side lB5-lL9.
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ferencen havde den positive effekt at give stødet til dannelsen af den

Patriotiske Front, deltog både Muzorewa og Sithole med hver deres dele-

gation. Muzorewa kaldte nu sin organisation for United African National

cowwil (UANC) for at 7kelne den fra ZAPUs frontorganisation ANC/Z. Her-

til kom så Sithole, der samtæn med en lille gruppe omkring ham havde

afbrudt makkerskabet med Muzorewa i september 1976 og derefter erklæret,

at Sithole stadig var leder af ZANU. Det skete, da det trak op til for-

nyede forhandlinger, og da ZAND efter en indre reorganisering igen be-

b7ndte at gøre sig gældende også. på den diplomatiske front. Der var fra

Sitholes side tale cm et forsøg på at genvinde kontrollen med ihvertfald

dele af ZANU, men forsøget faldt uheldigt ud. Under en to-dages "ZANU-

kongres" i Lusaka i begyndelsen af oktober lykkedes det Sithole at samle

ca. 35 mennesker, mens det egentlige ZANU holdt kongres sammesteds en

uge senere ned mange hundrede delegater. Med manifestationen lykke-

des det for Sithole at få Storbritanien til at indbyde ham og hans "or-

ganisation" til 7eneve-konferencen, da det kunne udnyttes i det interna-

tionale borgerskabs bestrabelser på at splitte afrikanerne og svække de

socialistiske kræfter. Sidenhen har Sithole og hans folk kaldt sig for

ANc(s), hvor det lille "s" står for Sithole. Der har altså nu i en læn-

gere periode eksisteret hele 3 ANC'ere i Zimbabwe!

Geneve-konferencen brød sanmen, da RF-delegationen insisterede på deres

egen fortolkning af Kissinger-planen. Årsagen til sanmenbruddet var uenig-

hed om sanmensætningen af den midlertidige overgangsregering. Den Patrio-

tiske Front modsatte sig kategorisk, at RF skulle fortsætte med at kon-

trollere forsvarsministeriet og ministeriet for lov og orden i hele over-

gangsperioden, hvilket ville være ensbetydende med en fortsat RF-kontrol

med det samlede undertrykkelsesapparat. At den Patriotiske Front gjorde

klagt i at nære mistro til RF-styrets hensigter er senere blevet bekræf-

tet af et hemeligt RF-dokument fra oktober 1976, scm blev rundsendt til

ledende rhodesiske politikere og officerer for at berolige dem efter

Smiths officielle accept af flertalsstyre. Ifølge dokumentet var det

RF-styrets plan at benytte den toårige overgangsperiode og den medføl-

gende ophævelse af de økonomiske sanktioner til at genskabe den vaklende

økonomis grundlag og forny sikkerhedsstyrkernes krigsudstyr v.hj.a. den

lovede udenlandske hjælp. Kort før overgangsperiodens udl¢b ville RF så

udnytte et eller andet påskud til at genetablere uindskrænket hvidt styre

(2B2) The Times, 22.oktober 1976 samt AFP, 19.oktober 1976.
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på det nye, forbedrede økonomiske grundlag. Derfor var det altafgø-
rende for RF at opretholde kontrollen over undertrykkelsesapparatet,
og derfor brød Geneve-konferencen sanmen, da den Patriotiske Front ikke
hoppede på den limpind.

b) Nye imperialistiske løsningsforslag
Efter Geneve-konferencen brød endeligt samten i slutningen af januar 1977,

fortsatte det internationaleborgerskabsbestrabelser for at finde en hur-
tig overgang til et nykolonialt styre i Zimbabwe med uformindsket kraft.
Listen over internationale konferencer, møder, samtaler og ledende perso-
nagers rundture i det sydlige Afrika er lang.

I løbet af 1977 barslede det internationale borgerskab med to officielle
planer til "løsning" af "Rhodesia-problemet". Den første blev prësenteret
af den nye britiske udenrigsminister David Owen på en rundtur i det sydlige
Afrika i april. Det væsentlige nye i denne plan var dels at trække USA

helt ind og dele fornandskabet ved en konmende forfatningskonference med

Storbritanien, dels at behandle en fremtidig forfatning for et uafhængig±
Zimbabwe førend spørgsmålet om en overgangsregerings saumensætning, som

Geneve-konferencen brød samnen på. Den Patriotiske Front og frontlinje-
staterne (ned mandat fra det samlede OAU) afviste planen. For det første
krævede de øjeblikkelig overdragelse af al nagt til den Patriotiske Front,
især kontrollen med sikkerhedsstyrkerne. For det andet betød planen en

unødvendig internationalisering af konflikten. Storbritanien må som den

fornelle kolonimagt alene sammen med den Patriotiske Front som repræsen-
tant for afrikanerne ordnemagtoverdragelse. I forbindelse med Robert
Mugabes korte besøg i København den 21.-22.september 1977 udtrykte ZANUs

sekretær for udenrigsanliggerder, Mukudzei Mudzi, endvidere frygt for, at
USAs direkte medvirken ved en overgangsordning i Zimbatwe eventuelt kunne
føre til en situation som i Vietnam, hvor USA overtog Frankrigs rolle som

reel kolonimagt.

Denne plan døde derfor nærmest i fødselsøjeblikket, nen Owens og andres
sonderinger fortsatte, og den 1.september 1977 kcm det andet store udspil.
Der var denne gang tale om et samlet løsningsforslag (ikke blot en indby-
delse til en konference), som var udarbejdet på allerhøjeste plan, bl.a.
under en række møder i juli mellem udenrigsministrene fra Storbritanien og

(283) The observer, 19.juni 1977 og Sunday Times of Zambia, 5.december
1976. Se også et andet tilsvarende RF-dokument i Callinicos & Rogers,
op.cit., side 186-188 samt Wilkinson, Introduction, side 42-43.

(284) South African Institute of Race Relations, op.cit., side 581-583.
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USA, David CNen og Cyrus Vance, og derefter godkendt af præsident Carter

on det britiske Underhus. Selve planen bestod af 3 dele, en uafhængigheds-

forfatning, en overgangsforfatning samt Zimbatme-udviklingsfonden, og havde

form af en såkaldt pakkeløsning, dvs. de 3 dele udgjorde og måtte accepteres

som en samlet helhed.

I forslagsstillernes egen udgave omtales Zimbabwe-udviklingsfonden (Zimbabwe

Development Fund eller ZDF, som den omgående er blevet døbt) på en beskeden

tredjeplads, men det er i forslaget til denne fond, at det internationale

borgerskabs egentlige hensigter med Zimbatse koumer tydeligst frem. Ideen

med en sådan fond blev luftet allerede i september 1976 i forbindelse med

Kissingers løsningsbestræbelser og blev siden videreudviklet. Den forventes

at nå op på den nette sum af $1,5 mia, eller ca. 9 mia. d.kr. fordelt over

5 år. Pengene tænkes tilvejebragt fra 18 vestlige lande samt en række af de

rige oliestater, og fondens midler skal forvaltes af det internationale

borgarskabs nest fremtradende internationale økonmiske samarbejdsorgan,

Verdensbanken, så det internationale borgerskab i hele 5 års-perioden har

fuld kontrol med pengenes anvendelse og udtrykkeligt kan stoppe yderligere
"hjælp",

hvis den nye "uafhængige" zimbabweanske regering begynder at føre

en p |.itik, der er uacceptabel for international kapital. Fondens enorme

størrelse frangår af, at de $1,5 mia. kan sammenlignes ned de vestlige OECD-

landes samlede økonomiske bistand til alle u-lande i 1976 på $13,7 mia.

eller $19,4 mia., hvis man medtager OPEC-landenes og de østeuropeiske

bidrag.286)

Hermed er der også sagt noget om den betydning, som det internationale bor-

gerskab aktuelt tillagger Zimbabwe. Zimbabwe-udviklingsfonden har officielt

4 formål. For det første skal den være et "sikkerhedsnet"
for de hvide, der

vælger at forlade Zimbabe, ved at sikre dem fuld økonomisk kæpensation

for ejendom, pensionsrettigheder osv. For det andet skal fonden benyttes

til at opnuntre de hvide, der er af betydning for den nuværende økonomiske

strukturs fortsatte funktionsduelighed, til at forblive i Zimbatme (men
altså med førstnavnte "sikkerhedsnet" i ryggen). For det tredje skal fonden

(.185) De følgende oplysninger om den britisk-amerikanske plan stammer fra
ibid., side 583-586; United Nations, objective: Justice, Vol. 9

No. 3, Autumn 1977, side 24-27; Zimbabwe Information Group Bulletin

No. 4, october 1977 (specialnummer om den britisk-amerikanske plan

- en forkortet version heraf findes i RAPE No. 9, side 69-74);
Zimbabwe News, Vol. 9 No. 3, March-April 1977, side 19-21 samt

African Development, November 1976, side 1095 og New African Develop-

ment, January 1977, side 19-20; June 1977, side 492-493 samt July

1977, side 632-633.

(286) Danida, Danmarks deltagelse i det internationale udviklingssamar-
bejde 1976/77, København 1977, side 8-9.
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bruges til at styrke det nuværende afrikanske småborgerskab og dets borger-

skabsaspirationer, så der kan etableres en stabil klasse som grundlag for

et nykolonialt afrikansk styre. Gennem billige lån og direkte tilskud fra

fonden skal en række afrikanere på individuel basis gives mulighed for at

op¯;øbe jord, forretninger og anden privat ejendom, og via uddannelsespro-

granmer skal andre afrikanere oplæres til at overtage jobs i stats- og lokal-

administration samt privatekontorstillinger. Endelig skal fonden for
det fjerde på forskellige måder tage initiativer og ormuntre til øgede uden-

landske investeringer i Zimbabwe. Det skal bl.a. ske ved hjælp af en rekon-

struktion af infrastrukturen, ikke mindst transportsystemet, der i dag er

teamelig nedslidt, da det p.gr.a. sanktionerne og mangel på udenlandsk

valuta ikke har været muligt at foretage nødvendige fornyelser. Der er så-

ledes ikke tale om almisser til det zimbabweanske folk som sådan. Tvært-

imod vil kun et fåtal afrikanere nyde godt af fondens midler. Størstedelen

af den $1,5 mia, vil blive givet med den ene hånd og taget med den anden.

Den britisk-amerikanske plan forudsætter fx, at °Zimbabwes regering skal

arve Sydrhodesias regerings aktiver og gæld", og at fonden bl.a. skal be-

nyttes til at "yde betalingsbalancestøtte i løbet af den økonomiske over-

gangsperiode, især for at muliggøre en gradvis tilbagevenden til normale

udlandsrelationer efter sanktionernes ophævelse." Oversat til mere klart
sprog betyder det, at fonden skal skaffe fremned valuta, således at det

hvide styres gæld kan blive tilbagebetalt (bl.a. et ganmelt lån fra Verdens-

banken til Kariba-damningen), og at de udenlandske selskabers indefrosne

profitter kan føres ud af Zimbabwe.

Ifølge det ·internationaleborgerskabs planer skal Zimbabwe med sin udvik-
lede industri og infrastruktur sammen med Sydafrika udbygges til et stabilt
center, der garanterer fortsat kapitalistisk udnyttelse af de enorme mine-

ralressourcer fra Zaire over Zambia og Zimbabwe til Sydafrika og Namibia

samt fortsatte investeringsmuligheder for international kapital. Samtidig

vil det - hvis det lykkes - udgøre en effektiv inddamning af de revolutio-
nære overgangssamfund i Angola og Nbzambique samt lindre presset ined Vestens

absolutte bastion i området, Sydafrika. Fondens midler vil således udtry]±e-

(287) Med RF-styrets fulde velsignelse er dette allerede begyndt. I efter-
året 1977 blev 25 zimbabweanske studenter sendt på et 1 åre kursus
i USA for at blive oplært til at indgå i et afrikansk styres stats-
apparat. Projektet har bl.a. fået finansiel støtte fra Allegheny
Ludlum Industries, der er afhængig af importeret krom for at frem-

stille rustfrit stål. Alleghenys vicepræsident, E.F. Andrews, har

forklaret, at formålet er at sikre, at "det frie initiativs system

og en vestligt orienteret regering" overlever i Zimbabwe efter sort
magtovertagelse. New York Times, 27.september 1977 og Daily Telegraph,
16.januar 1978.
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ligt ikke være tilgangelig for et afrikansk styre, der er kcmæt til magten

som følge af en sejr i den vabnede kamp.

Disse planer er blevet til i tæt samarbejde mellem stat og privat kapital

i forslagsstillernes hjemlande. Allerede i oktober 1976 afholdt det ameri-

kanske udenrigsministerium et møde med 20 amerikanske multinationale sel-

skaber, bl.a. Chase Manhatten Bank, Citibank, Union Carbide, Foote Mineral,

Allegheny Ludlum og Bbbil Oil. Formålet ned m:tlet var at koordinere private

investeringer og "hjælpen"
fra Zimbabwe-udviklingsfonden. Der blev på mødet

nedsat en styringsgruppe bestående af reprasentanter fra de involverede

selskaber, og formanden for gruppen, E.F. Andrews fra Allegheny, beskrev

opgaven således: "Problemet
er hvad den private sektor kan gøre for at holde

Phodesia og andre afrikanske lande i den vestlige sfære."

De to andre elementer af den britisk-anerikanske plan levner heller ikke

rum for andet end en nykolonial løsning. Ifølge planen skal Zimbabwe i en

overgangsperiode på 6 måneder styrea enevældigt af en britisk højkcunissær,

feltmarskal Lord Carver, der har gjort sig fortjent til denne post scm leder

af den blodige nedkampelse af det såkaldte "Mau-Mau-oprør" i Kenya i 1950'erne.

Ved overgangsperiodens start skal der være våbenhvile i befrielseskampen, og

de økonomiske sanktioner vil derefter straks blive ophævet. I løbet af over-

gangsperioden skal Lord Carver sørge for ro og orden i Zimbabwe, og hertil

skal han betjene sig af det rhodesiske politi og de øvrige dele af det hvide

styres statsapparat, dog minus hæren, der forventes opløst. Hvis ikke dette

er tilstrækkeligt, skal Lord Carver bistås af en
"fredsbevarende" FN-styrke.

Det juridiske grundlag for overgangsperiodens "ro og orden" skal udtrykke-

ligt være den eksisterende undtagelseslovgivning, hvilket betyder, at hverken
'Law and Order (Maint oe) Act', 'Buergency Powers Act' eller 'Indemnity

and Compensation Act' skal ophæves. Ej heller skal 'Land Tenure Act'

eller 'Industrial Conciliation Act' røres. På dette grundlag skal den "neu-

trale forretningsadministration", som planen kalder det, med Lord Carver i
spidsen i 6 måneders perioden organisere

"frie" valg til et nyt parlament!

Ifølge den britisk-amerikanske plans forslag til en uafhængighedsforfatning,

dvs. en forfatning for Zimbabwe efter overgangsperiodens afslutning, skal

Zimbabwe styres efter bedste borgerligtMemokratiske principper med et suve-

rænt parlanent, der bevidst vil udelukke decentralisering og lokal selvfor-

valtning. Hvert fjerde år vil alle Zimbabweanere over 21 år få lov til at

øve
"indflydelse" ved valg til parlamentet, men nogle Zimbabweanere vil

(288) New African Development, January 1977, side 19.

(289) Se tidligere afsnit 2.2., 4. (indledningen) og 4.1.e i dette kapitel.
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fortsat være mere lige end andre: En række "specielt valgte nedlemmer" skal

i mindst 8 år sørge for "passende repræsentation af mindretalsyupper",

således at de hvide, der i dag udgør ca. 1/25 af befolkningen sikres mindst

1/6 af parlamentspladserne (prøv at sammenligne det ned den "interne løs-

ning" i naste afsnit 5.4.1). Endvidere skal forfatningen indeholde en så-

kaldt "Bill of Rights", der forbyder enhver diskrimination og garanterer

de borgerlige frihedsrettigheder, herunder udtrykkeligt den private ejen-
domsret: "The Bill of Rights vil tillade ZimbabWes regering at tage skridt

til jordreforner, så lange de garanterer retten til privat ejendom," sæ

der står i den britisk-anerikanske plan. Kom ikke og sig, at Storbritanien

og USA ikke mener, at Zimbabae skal være uafhangigt og selvbestermende!

Den Patriotiske Front og frontlinjestaterne accepterede den britisk-ameri-
kanske plan som et "grundlag for yderligere forhandlinger", men heller ikke

mere. I første ongang afviste de kategorisk tre elementer af planen. For

det første de diktatoriske magtbeføjelser til Iord Carver i overgangsperio-

den: "Vi kraver, at det rhodesiske styre overgiver sig til det zimbabwean-

ske folk," og ikke til den formelle kolonimagt, Storbritanien. For det andet

afviste de ideen med "neutrale, fredsbevarende" FN-styrker: "Vi har stadig

den katastrofe og forvirring, sæ indsættelsen af såkaldte FN-styrker i
Congo, Cypsrn og Korea forårsagede, i frisk erindring," udtalte den Patrio-

tiske Front. For det tredje forlangte de en omgående opløsning af alle rho-

desiske sikkerhedsstyrker (og ikke kun hæren, sæ planen foreskrev). Nkomo

udtalte: "Politiet er paramilitært, og i de kæbinerede rhodesiske opera-

tioner er de zimbabweanernesbrutale mordere. De udfører disse forbrydel-

ser i samarbejde med styrets hær, dets civile administratorer og dets dom-

nere." Mugabe sagde: "For os er politiet ikke bedre end hæren. ... Kan vi
forvente, at folk, der så sent som i går arbejdede på at forhindre nationa-

listledere i at holde n¢der, folk, som myrdede nogle af vores folk i fæng-

sler og i celler, nu kan gå over på vores side?" Med dele af de eksi-

sterende rhodesiskesikkerhedsstyrker intakte vil enhver tale om frie, de-

nokratiske forhold, herundervalghandlinger, med andre ord være illusoriske.

RF-styret kaldte den britisk-amerikanske plan for "vanvittig og katastrofal".

Ian Smith hæftede sig især ved to af planens elementer: For det første, at

den opererede med RF-styrets overgivelse (til det britisk ledede overgangs-

styre), og for det andet, at en fremtidig hær prinært skulle baseres på

befrielseshærene RF afviste med andre ord stadig - som ved Geneve-

(290) Daily News (Tanzania), 3.september 1977; The Guardian, 15.september
1977 samt The Times, 24.september 1977.

(291) Daily News (Tanzania), 3.september 1977.
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konferencen - at afgive kontrollen over sikkerhedsstyrkerne. I stedet

for kørte RF-styret videre æd deres planer om en
"intern løsning", og

det har indtil videre stillet sig hindrende i vejen for det internatio-

nale borgerskabs forhandlingsbestræbelser.

5A. DEN
"INTERNE

LOSNING"

Da Geneve-konferencen brød sammen, erklærede Ian Smith den 25. januar
1977, at RF-styret nu på egen hånd ville søge en

"løsning" med noderate

afrikanere i selve Zimbabwe, dvs. udencm den Patriotiske Front. Grund-

laget for en sådan "intern løsning" skulle være RFs egen, oprindelige

tolkning af Kissinger-planen, og 1977 benyttede RF-styret til at

forberede deres løsning af "Rhodesia-problemet".

Med
'den

interne løsning forsøger RF at trække det afrikanske småborger-

skab eller ihvertfald dele af det ind scm støtteklasse for det nationale

borgerskab og sluse enkelte af de nuværende afrikanske småborgere ind i
borgerskabet. Derfor har RF-styret gennemført en række reforær for at

tækkes det afrikanske småborgerskab. Dele af den såkaldte "petty-apart-

heid", som fx racedelte offentlige toiletter, er blevet fjernet, og som

direkte optakt til den interne løsning gennemførtes der en reform i
jordlovgivningen, der helt tydeligt markerer en åbning over for det afri-

kanske småborgerskab, især de økonomisk bedst stillede dele af det.

Revisionen af 'Land Tenure Act' blev vedtaget den 4.marts 1977 af det

rhodesiske parlament og trådte i kraft den 1.april. Herefter er det for-

melt set muligt for afrikanere at købe europæiske farme (men ikke uudnyt-

tede dele af de europæiske landområder!), forretninger og fabrikker i de

europeiske områder. Desuden er de afrikanske købsæråder blevet åbnet for

salg til alle racer, mens stanmeområderne ikke er berørt af lovrevisionen

og derfor stadig er forbeholdt de sorte. Denne juridiske lempelse af

racediskriminationen ophæver dog ingenlunde forskelsbehandlingen, men

erstatter den med en diskrimination baseret på økonomisk ulighed. P.gr.a.

mange års udbytning og racistisk undertrykkelse er de hvide generelt

langt rigere end de sorte, og det ændrer den isolerede jordlovsændring
intet ved. Ej heller er adgangen til at opnå statslige kredíMer til at

finansiere ejendcmskøb o.l. blevet ændret: De godt 6.600 europæiske far-

mere kan fortsat hvert år regne med at kunne låne mere end R$100 mill.,

(292) se ovenfor afsnit 5.3,a.
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mens der til de nere end 680.000 afrikanske bønder og selvejerbønder kun

er ca. R$1 mill. til rådighed. Det vil derfor kun vare et lille fåtal

af velhavende afrikanere, der får glade af refornen. Det blev tydeligt

illustreret, da den første afrikaner i maj 1977 købte en hvid farm: Han

betalte den fulde pris på R$100.000 kontant (køberen var en rig forret-

ningsmand) . Reformen indebarer desuden en åbning private skoler, hospi-

taler og klinikker for alle racer, men ikke for de tilsvarende statslige

institutioner, så igen vil det kun være de pengestarke afrikanere, der

kan udnytte refornen.

Ved et parlamentsvalg den 31.august 1977 søgte og fik Ian Smith et nan-

dat fra de hvide vælgere til at fortsætte sine bestræbelser for at indgå

en aftale med "noderate sorte nationalister", som han selv udtrykte det.

RF opnåede ved valget endnu engang at få alle 50 pladser i parlamentet,

og det til trods for at partiet var blevet sprængt ved at en rakke højre-

udbrydere havde dannet Rhodesia Action Party i protest nod revisionen af

'Land Tenure Act' og planerne om en intern løsning.

Den 9.december 1977 begyndte forhandlingerne om en intern løsning. 3

nederate afrikanske ledere havde fundet nåde for RFs øjne og havde selv

accepteret at deltage i forhandlingerne efter et officielt tilsagn fra

Ian Smiths side cm, at RF accepterede flertalsstyre. De tre, der nu ob-

jektivt stillede sig i spidsen for det afrikanske småborgerskab og dets

borgerskabsaspirationer, var Abel Muzorewa fra UANC, Ndabaningi Sithole

fra ANC(s) og Jeremiah Chirau fra ZUPO. Baggrunden for Muzorewas og Si-

tholes indgåelse i de interne forhandlinger var, at de begge var blevet

kørt ud på et sidespor efter OTLUs ensidige opbakning bag den Patriotiske

Front, og efter det internationale borgerskab havde måttet erkende, at

en aftale uden atu den Patriotiske Front under de eksisterende betingelser

intet var vard. ZUlO (Zimbabwe United People's Organization) er en ren

papirorganisation, der blev oprettet den 29.december 1976 af nogle rege-

ringstro høvdinge for at give RF-styret ihvertfald én moderat og føjelig

afrikansk forhandlingsnodpart til officielt brug.

Den 3.marts 1978 underskrev de interne forhandlere en aftale om "hoved-

punkterne" i enovergangsforfatningeller rettere: De afrikanske forhand-

(293) International Defence and Aid Fund, Zimbabwe: The Facts about Rho-

desia, IDAF, London 1977, side 22-24; Zimbabwe News, Vol. 9 No 3,

March-April 1977, side 22-23 samt Financial Mail (Sydafrika),
25.februar 1977.

(294) South African Institute of Race Relations, op.cit., side 579-582.

(295) Zrmbia Daily Mail, 17.januar 1977; The Guardian, 25.november 1977

samt The Times, 26.november 1977.
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lingsdeltagere kapitulerede efter et par måneders tovtrækkeri over for

RFs krav om vidtgående garantier for det hvide mindretal i de næste 10

år. Ud af et parlaments 100 pladser skal de 28 ifølge aftalen forlods

sikres de hvide. Af disse 28 skal de 20 alene vælges af de hvide, mens

de sidste 8 skal vælges af både sorte og hvide vælgere, men vel at be-

m-erke blandt 16 kandidater udpeget af de nuværende hvide parlamentsmed-

lenmer, der som bekendt alle er fra RF. Dermed har RF sikret sig, at der

ikke - af sorte vælgere - kan vælges nogle progressive hvide, som vil

kunne alliere sig med radikale· afrikanere omkring vidtgående reformfor-

slag. Det har betydning, fordi enhver ændring af forfatningen i de næste

10 år krawer 78 stenmer, dvs. mindst 6 hvide.

Hertil konmer, at alle hvide ansat i det offentliges tjeneste - hvilket

incl. sikkerhedsstyrkerne cmfatter mellem 35.000 og 40.000 - i den tiårige

overgangsperiode sikres mad at blive fyret og endvidere sikres pensioner,

når eller hvis de forlader deres s illinger. En afrikansk regering vil

med andre ord være tvunget til at basere sin magt på det hvide styres

statsapparat i de naste 10 år. Den vil desuden være forhindret i at gribe

ind i en lang række af de hvides nuværende økonomiske privilegier, idet

de hvide er blevet sikret imod nationalisering af deres ejendom.

Med denne
"interne løsning" kunne det derfor se ud som om det nuværende

hvide nationale borgerskab havde sikret sin egen fortsatte eksistens i
iMertfald de reste 10 år. Hvis det altså ikke lige var fordi den Patrio-

tiske Front ikke har anerkendt "aftalen",
og befrielseskampen derfor

er fortsat eller snarere: Den er blevet yderligere intensiveret siden af-

talens indgåelse, og det til trods for, at Muzorewa og Sithole ellers havde

forsikret Smith am, at de via deres kontakter til de "menige" frihedskam-

pere og laverestående guerillaledere nok skulle få kamphandlingerne stop-

pet. Muzorewa og Sithole har ellers gjort deres for at få kampen stoppet.

De har. fået gennemført en generel amnesti for alle frihedskampere, der

frivilligt nedlagger våbnene - men ingen frihedskampere vides af at have

meldt sig under den interne løsnings faner. De har sendt delegationer ud

(296) New African, April 1978, side 33-34 samt The Guardian, 16.februar

1978 og 4.marts 1978.

(297) Det synes flertallet af den afrikanske befolkning heller ikke at

gøre. Til trods for fortsat kraftig undertrykkelse af frie menings-

tilkendegivelser har der i byerne været demonstrationer imod aftalen,

og fra landområderne har missionærer og journalister samstemmende

meldt om næsten total og 100% afvisning. Se fx Zæmbia Daily Mail,

23.februar 1978; The Guardian, 24.februar 1978 og 4.marts 1978;
Lusaka Radio, 4.april 1978 - citeret i Facts and Reports, Vol.8

No. 8, side 9; The Times, 22.april 1978 Samt Rand Daily Mail,

27.april 1978.
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for at forhandle med de påståedeguerillakontakter - en de to hidtidige
delegationers medlenmer er begge gange vendt tilbage i kister. Forbudene

mJd ZANU og ZAPU er formelt blevet ophævet - men kun et mindre antal af
de godt 2.000 p31itiske fanger er blevet løsladt.

Den wbnede befrielseskamps fortsættelse og dermed den Patriotiske Fronts

styrke har hidtil forhindret det internationale borgerskab i at anerkende
den interne løsning, der derfor hverken har bidraget til at stoppe kampen

og alle de byrder, den n·edfører (jvf. afsnit 4.4.), eller ført til sank-

tionernes ophævelse. Det illustrerer, at den interne løsning ikke betyder

noget i sig selv - til trods for at Zimbabwe nu formelt set ledes af et
styrende råd bestående af Smith, Muzorewa, Sithole og Chirau, at hver

hvid minister er blevet udstyret med en sort ministerpartner, og at den

31.december 1978 er vedtaget sæ tidspunkt for overgang til afrikansk
styre.

Det internationale borgerskab har ingen indholdsmæssige indvendinger ined

den interne løsning, som David CNen fx har betegnet som "et afgørende frem-

skridt inod flertalsstyre". Der findes stærke fortalere for en anerkendelse

af den interna løsning i både Storbritanien (fx det konseIvative oppositions-

parti) og USA (adskillige ledende republikanere og topfolk i erhver slivet,
fx tidligere nævnte E.F. Andrews fra Allegheny Ludlum), men de siddende

regeringer har erkendt, at en holdbar løsning forudsætter, at den vabnede

kamp stoppas. En direkte militær indgriben for at kvæle kampen vil indtil
videre betyde for store økonmiske og p31itiske omkostninger for det in-
ternationale borgerskab, scm derfor fortsat satser på en forhandlingsløs-

ning, der inddrager den Patriotiske Front. Og helst en hetig løsning,

der inddænmer de socialistiske kræfter og forhindrer dem i at vokse sig
stærkere, fx gennem etablering af befriede områder. Allerhelst ser det

internationale borgerskab dog, at den Patriotiske Front splittes, og at
Nkorro i spidsen for de reaktionære og moderate dele af ZAPU inddrages i
de interne løsningsbestræbelser.300) Hvis det skete, ville det interna-

(298) Se International Defence and Aid Fund, Ian Smith's Hostages: Poli-
tical Prisoners in Rhodesia, London 1976.

(299) Derimod har ophævelsen af forbudene fået Sithole til at foretage
endnu en navneforandring, så han nu igen kalder sin organisation
for ZANU i håb om at kunne tiltrække sig lidt folkelig støtte i
ly af ZANUs popularitet. Det vil dog næppe forvirre andre en vest-
lige læsere af den borgerlige presse, der glædesstrålende videre-
formidler indtrykket af ZANU som en splittet bevægelse.

(300) Daily Telegraph, 10.marts 1978; The Observer, 19.marts 1978 samt
Africa Confidential, Vol. 18 No. 25, 16.december 1977, side 1-2;
Vol. 19 No. 3, 3.februar 1978, side 1-2 og vol. 19. No. 7, 31.
marts 1978, side 2-3 samt New African, June 1978, side 59.
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tionale borgerskab utvivlscmt benytte det til at legitimere dels en ophæ-

velse af sanktionerne og dels en støtte til en militær nedkampelse af

ZANU. Til det sidste kunne det internationale borgerskab dels benytte sig

af
"model

Angola", dvs støtte til "rivaliserende
befrielsesbevagelser";

eller "madel Zaire" med indsættelse af tredjelandsstyrker (i Zaire var

der ved det første Shaba-oprør tale ? tropper fra Marokko); eller "model

Mellemøsten, Korea m.m.", hvor "fredsbevarende"
FN-styrker indsættes for

at garantere en fortsættelse af den eksisterende (u)orden, mens
"model

Vietnam" med direkte intervention af britiske og/eller amerikanske trop-

per næppe er sandsynlig.

Det internationale borgerskab har allerede på flere måder forsøgt at

splitte den Patriotiske Front for at isolere ZANU og de socialistiske

kræfter og inddrage småborgerlige dele af ZAPU i den interne løsning (fx

et Lonrho-foranstaltet henmeligt møde mellem Zambias Kaunda og Ian Smith

den 25.september 1977). I realiteten er det også det, som Ian Smith

og det nationale borgerskab sigter på at opnå med den interne løsning,

da det vil stille det nationale borgerskab stærkere end et hvilket som

helst udfald af de nuværende britisk-amerikanske løsningsbestrabelser -
for slet ikke at tale om et nederlag forårsaget direkte af guerillakrigen.

Samtidig er den interne løsning dog også udtryk for en mere eller mindre

desperat forhalingstaktik fra RFs side, der meget vel kan tænkes at give
bagslag for det nationale borgerskab: Jo længere det nationale borger-

skab modsætter sig det internationale borgerskabs planer, jo nere tid

får de socialistiske kræfter i ZANU til at konsolidere sig med etable-

ring og udvidelse af befriede områder, dvs. en øget inddragelse af den

afrikanske befolkning i kampen mJd RF-styret.

(301) Sunday Times, 9.oktober 1977. Derí stadige tale om "splittelse",
"manglende enighed" osv. i den borgerlige presse er i sig selv et
aktivt bidrag til dette splittelsesforsøg.
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Afslutning

I takt med at befrielseskampan i Zimbabwe har udviklet sig, er det blevet

mere og mere klart for afrikanerne - ikke mindst for det store flertal af

halvproletariseredebørader, hvoraf mange har haft guerillakrigen inde på

ruermeste hold og aktivt har støttet frihedskamperne - at flertalsstyre kan

betyde mindst to ting. Dels en situation, hvor nogle af de hvide bosser

bliver udskiftet ned nogle sorte bosser, og hvor der derudover ikke sker

meget andet. Med andre ord en nykolonial løsning. Dels en situation, der

lagger op til radikalt bedre levevilkår for de udbyttede og mest under-

trykte afrikanere, arbejderne og dehalvproletariseredebønder. Bedre pro-

duktionsbetingelser I?d mere mad og andre livsfornødenheder til alle,

undervisning og lagehjælp til alle, øget inddragelse i dagligdagens be-

slutningsprocesserm.m. Med andre ord en eller anden form for sociali-

stisk udvikling.

Også borgerskabet har erkendt, at der for afrikanerne i Zimbabwe i sti-
gende grad er ved at opstå et alternativ til den kapitalistiske udbytning

og undertrykkelse. Ihvertfald har det oplaget, at dets egen magt og pri-
vilegier er truet. Derfor den igangværende borgerlige forhandlingsoffen-

siv, der ene og alene er kottniet i stand for at hindre en socialistisk

udvikling i Zimbabwe. Her har de to borgerskabsfraktioner ikke afgørende

forskellige interesser. Det fremgår ikke alene af, at den britiskc-ameri-

kanske plan og den interne løsning ikke adskiller sig kvalitativt fra

hinanden. Det viser sig også på det helt konkrete plan. Der flyder sta-
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digvak rigeligt med olie til den rhodesiske økonomi og krigsmaskine. De

rhodesiske sikkerhedsstyrker får stadig deres krigsudstyr fornyet, på det

sidste bl.a. Mirage-jagere og Alouette-helikoptere fra Danmarks EF- og

NA'lWallierede Frankrig. USA importerer stadig kram, der komoer fra Zim-

baNe. De multinationale selskaber har ikke lukket deres datterselskaber

og filialer i Zimbabwe. Sanktionerne er med andre ord lige så hullede,

som de hele tiden har været.

For nylig har den internationale valutafond, IMF, én af det internatio-

nale borger*abs ledende økonomiske samarbejdsorganer, som fx Darrark også

er medlem af, narmest slået hovedet på sØmet. Bl.a. p.gr.a. støtten til

befrielseskampen i Zimbalue og herunder lukningen af grænsen til ZimbaNe,

hvilket har forøget transportudgifterne for Zambias absolut vigtigste

eksportartikel, kobber, er Zambia i dag i økonmiske vanskeligheder. S?

led i betingelserne for et lån til Zambia forsøgte IMF - på dette punkt

dog uden held - at få gennemtrumfet, at Zambia fandt billigere transport-

veje for sit kobber. Med denne økonomisk
"neutrale" udtryksmåde forlangte

IMF i realiteten, at Zambia skulle genåbne grænsen til Zimbabwe, hvilket

ville have betydet flere penge direkte i RF-styrets slunkne statskassel

Den aktuelle uenighed mellem det nationale og det internationale borger-

skab, således som den manifesterer sig i to forhandlingsforsøg, skyldes

alene, at Storbritanien og USA er villige til at ofre flere af det natio-

nale borgerskabs og fremfor alt de hvide arbejderes privilegier, end RF-

styret endnu af guerillakrigen føler sig presset til at acceptere. Det

internationale borgerskab forsøger at integrere de to forhandlingsforsøg,

og begge borgerskabsfraktioner forsøger at splitte den Patriotiske Front

for derved at isolere og svække de socialistiske kræfter.

I denne afgørende fase er det derfor mere end nogensinde vigtigt at støtte

befrielseskampen i Zimbabwe. Det er vigtigt at bekampe borgerskabets be-

strabelser på at splitte den Patriotiske Front og ethvert forsøg på at

legalisere den interne løsning. På befrielseskampens nuværende udviklings-

trin er kravet: Anerkend den Patriotiske Front som det Zimbabweanske folks

eneste retmæssige repræsentant, sådan som OAU har gjort det, og støt den

Patriotiske Front i forhandlingerne. Alle midlerne til Zimbabwe fra den

danske stats såkaldte "apartheid-bevilling" ("Den særlige bevilling til

humanitær og uddannelsesmæssig bistand til undertrykte folk eller folke-

grupper i det sydlige Afrika", som den officielt hedder) skal ydes til den

Patriotiske Front og dens arbejde, og ikke - som Kristeligt Folkeparti,

der hidtil har stemt for apartheid-bevillingen, nu kræver det - til par-

terne i den interne løsning.
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Det er desuden vigtigt at støtte den vabnede kamp i Zimbabwe. Det er den

kamp, der har ført til, at RF-styret i dag er vaklende, og kun ved at
fortsætte den kan RF-styret og dets udbytnings- og undertrykkelsessystem

overvindes helt. Igennem de sidste 6 år har ZANU været ledende i den vab-

nede kamp. ZANU er den befrielsesbevægelse, der har gjort mest for at
inddrage lokalbefolkningen i kampen og gøre den til befolkningens egen

kamp. ZANU er også den befrielsesbevægelse, der klarest har arbejdet på

at lagge et socialistisk indhold i kampen, således at kampen ikke blot
drejer sig om at få et afrikansk styre til magten, men am grundlæggende

at få forandret de eksisterende produktions- og samfundsforhold i arbej-
dernes og de halvproletariseredebrónders interesse. Derfor: Støt ZANU1

ZANU har både brug for materiel og p31itisk støtte. De har brug for tøj,
medicin, uddannelsesmaterialerog meget andet til brug i kampen, i flygt-
ningelejrene og i opbygningen af befriede områder - og de har brug for,

at kendskabet til deres kamp udbredes. De to støtteformer supplerer og

forstærker gensidigt hinanden, når de sanmenknyttes. Kun på den måde

understreges det, at støtten ikke blot er tomme fraser eller afladskøb

i medlidenhed med stakkels nødlidende. Lidelserne har en årsag, og den

skal bekampes i sin helhed.
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ZilVIBABWENEWS

Zimbabwe News er befrielsesbevagelsen ZANUs officiólle blad. Det ud-

konmer på engelsk ca. 6 gange om året.

Zimbabwe fleus informerer grundigt om befrielseskampens udvikling i
Zimbabwe. Det indeholder løbende ZANUs krigskorrmoniqueer og orien-

terer cm ZANUs arbejde i flygtningelejrene, i de (halv)befriede områ-

der, på den diplomatiske front i de storpalitiske forhandlinger m.m.

Zimbabwe Newe bringer ZANUs analyser af den PDlitiske udvikling og

prasenterer ZANUs p31itik på forskellige områder, bl.a. i form af

officielle dokumenter.

Zimbabwe News koster 15 kr. for 64 sider og kan købes hos

Internationalt Ebrum, Knabrostrade 3, 3., 1210 København K (01-112717)

Vesteralles Kaserne ogg. 5, 8000 Århus C (06-130886).
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FORKORTELSESLISTE

ANC/SA = 'African National Congress of South Africa'. Den ledende

befrielsesbevægelse i Sydafrika. Oprindelig dannet i 1912.

Forbudt i Sydafrika i 1960 og har siden arbejdet illegalt.

ANC/SR = 'African National Congress of Southern Rhodesia'. Oprinde-

lig dannet i 1934 som de afrikanske intellektuelles organi-

sation. Efter sammenslutning med CYL 12/9-1957 den første

egentlige afrikanske nationalistorganisation i Zimbabwe.

Forbudt 26/2-1959 og senere efterfulgt af NDP. Leder:

Joshua Nkomo.

ANC(s) = 'African National Council (Sithole)'. Fra 1977 navnet på
Ndabaningi Sitholes løse sammenslutning af småborgerlige

afrikanere, efter Sithole var afsat som leder af ZANU og

havde afbrudt makkerskabet med Muzorewa.

ANC/Z - 'African National Council of Zimbabwe'. Oprindelig dannet

i december 1971 af ZANU- og ZAPU-medlemmer for at organi-

sere den afrikanske modstand mod den britisk-rhodesiske

aftale, som Pearce-kommissionen skulle teste afrikanernes

holdning til (leder: Abel Muzorewa). Fra december 1974 til

september 1975 officiel paraplyorganisation for alle de

zimbabweanske nationalistbevægelser. Derefter ZAPUs legale

frontorganisation inde i Zimbabwe (formel leder: Josiah

Chinamano).

ATUC = 'African Trades union Congress'. Den største afrikanske

fagforeningssammenslutning i Zimbabwe. Medlemmerne er over-

vejende helt proletariserede arbejdere. Formand: Phineas

Sithole.

BSAC = 'British South Africa Company'. Det Cecil Rhodes-selskab,

der gennemførte Zimbabwes kolonisering og 1890-1923 udgjorde

den koloniale statsmagt i Zimbabwe. Eksisterer i dag som

en del af den sydafrikanske Anglo-American-koncern.

CYL = 'City Youth League'. Oprettet i august 1955 som forløber

for den afrikanske nationalistbevægelse i Zimbabwe. Ophørte

med at eksistere efter sammenslutningen med ANC/SR 12/9-1957.

FRELIMO = 'Frente de Libertacao de Mocæmbique'. Statsbærende parti i
Mozæmbique siden selvstæn3igheden 25/6-1975. Dannet 25/6-

1962 ved sammenlægning af 3 mindre organisationer. Indledte

den væbnede befrielseskamp i Mozambique 25/9-1964.

FROLIZI = 'Front for the Liberation of Zimbabwe'. Zimbabweansk befri-

elsesbevægelse oprettet 1/10-1971 af en række udbrydere fra

ZANU og ZAPU. Eksisterede videre som ren papirorganisation

efter et enkelt væbnet angreb i begyndelsen af 1973 indtil

endelig nedlæggelse i forbindelse med sammenslutningen under

ANC/Zs paraply i december 1974. Leder: James Chikerema.

ICU = 'Industrial and Commercial workers' union'. vigtigste afri-

kanske fagforening i Zimbabwe i mellemkrigstiden. Dannet i
1927 på initiativ fra tilsvarende fagforening i Sydafrika.

Chikaneret til ophør i 1936 af det hvide styre.
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MPLA - 'Movimento Popular de Libertacao de Angola'. Statsbærende
parti i Angola siden 11/11-1975, men måtte gennem imperia-
listisk interventionskrig, før selvstændigheden var sikret
i marts 1976. Dannet i 1956 ved sammenlægning af en række
mindre organisationer. Indledte den væbnede befrielseskamp
i Angola 4/2-1961.

NDP = 'National Democratic Party'. Afrikansk nationalistorgani-
sation i Zimbabwe oprettet 1/1-1960 som efterføger for den
fGrbudte ANC/SR. Selv forbudt af det hvide styre 9/12-1961
og amgående efterfulgt af ZAPU. Leder: Joshua Nkomo.

0AU = 'Organization for African Unity'. Den afrikanske enhedsor-
ganisation, oprettet i 1963 af de nye selvstændige afrikan-
ske lande for at fremme afrikansk enhed og skabe økonomisk
og social fremgang i Afrika. Centralt placeret med hensyn

til de afrikanske landes støtte til befrielseskampene i det
sydlige Afrika - en støtte, som løbende administreres af
Befrielseskomiteen og frontlinjestaterne, Mozambique, Tan-
zania, Zambia, Botswana og Angola.

PAIGC = 'Partido Africano da Independencia de Guine e Cabo Verde'.
Statsbærende parti i både Guinea-Bissau (udråbt som selv-
stændigt 24/9-1973) og Kap Verde (selvstændigt 5/7-1975).
Dannet i september 1956. Indledte den væbnede befrielses-
kamp i Guinea-Bissau i 1963.

PCC = 'People's Caretaker Council'. Oprettet 10/8-1963 som dæk-
organisation inde i Zimbabwe for det forbudte ZAPU efter
ZANUs dannelse. Forbudt af det hvide styre 26/8-1964.
Leder: Joshua Nkomo.

RF = 'Rhodesian Front'. Det nationale borgerskabs parti og støt-
tet af det europæiske arbejderaristokrati. Oprettet i 1962
og har uafbrudt siden december 1962 siddet inde med rege-
ringsmagten i Zimbabwe, Premierministre: Winston Field
(1962-64) og Ian Smith (1964- ).

SWAPO = 'South West Africa People's Organization of Namibia'. Den

absolut ledende befrielsesbevægelse i Namibia. Oprindelig
dannet i 1958. Indledte den væbnede befrielseskamp i Namibia
26/8-1966.

UANC = 'United African National Council'. Betegnelse for Abel
Muzorewas småborgerlige sammenslutning efter bruddet med
først ANC/Z (ZAPUs frontorganisatian i Zimbabwe) og Ndaba-
ningi Sithole.

UDI = 'Unilateral Declaration of Independence'. RF-styrets ensi-
dige uafhængighedserklæring 11/11-1965, hvorved Zimbabwe
under hvidt styre løsrev sig fra britisk overherredømme.

UFP = 'United Federal Party'. Det sidste officielle navn på det
parti, der havde regeringsmagten i Zimbabwe fra 1933 til
1962. varetog i 1950'erne og i begyndelsen af 1960'erne
det internationale borgerskabs interesser i Zimbabwe.

ZANLA = 'Zimbabwe African National Liberation Army'. ZANUs mili-
tære gren.
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ZANU = 'Zimbabwe African National Union'. Den ledende befrielses-
cevægelse i Zimbabwe siden 1972. Dannet 8/8-1963 af nogleudbrydere fra ZAPU og forbudt i Zimoabwe 26/8-1964. Siden
arbeidet fra hovedkvarter i Zambia (1964-75) og Mozambique(1975- ). Fra 8/10-1976 indgået i politisk alli.ance medZAPC j den Patriotiske Front. Ledere: Ndabaningi Sithole(1963-75) og Robert Mugabe fl975- ). Eksilleder i Sitholesinterneringsperiodo 1964-74: Herbert Chitepo.

ZAPU - 'Zimbabwe rifrican People's union'. Zimbabweansk befriel-sesbevægelse, som var dominerende i befrielseskampen optil 1969. Dannet 19/12-1961 som efterfølger for det for-budte NDP. Selv forbudt i Zimnabwe 20/9-1962 og har s.idenarbejdet fra hovedkvarter i Zambia. Fra 8/10-1976 indgåeti nolitisk alliance med ZANU i den Patriotiske Front.Leder: Joshua Nkomo. Eksilledere under Nkomos interneri.ng:James Chikerema (1964-71) og Jason Moyo (1971-74).

ZIPA = 'Zimbabwe People's Army'. Oprettet i november 1975 somfæ¯iles milltært organ for ZANU og ZAPU. Siden spl Lttelsei april 1976 i reali.teten lig med ZANLA. I dag den plan-lagte fælles hær for ZANU og ZAPU under den PatriotiskeFronts politiske ledelse. I 1976 bestræbelser blandt enrække un·.:a ZANU-querillaledere på at udvikle ZIPA ti.1 nypolitiskenhedsorganisation, der samlede og ophævedeZANU og ZAPU.

ZIPRA - 'Zimbabwe Peoole's Revolutionary Army'. ZAPUs militæregren.

ZPRA - ZIPRA.
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