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Gatshavar ikke tilstede. . .

Gatshuvar ikke tilstcde
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Et annet SydAfrika. OAU-konferanseni Oslo fortiet og tilhyllet cn viktig og lovcndcpolitisk gjæringsprosess
som foregåri dagensSyd Afrika. lkke
desto mindre representererdcn sannsynligvis en langt mer realistis'k.sorl
:
utfordring til apartheid.skriver GunCapc
nar Skagestadi en artikkcl fra
',
s.35
T o wn .
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(GatshaButhelezi,r,
sa han meden fortoligog nesten
entusiastisk
klang i stemmen,
"-det er en mann jeg
skullelike å se som statsminister
her i landet!,Stedet
var min leiligheti CapeTown; det var i sluttenav januar l973.Mannensom snakketvar sydafrikaner,
hvit,
en yngre vitenskapsmann
hvis navn ikke skal nevnes
her. Episodenrinner meg i hu i forbindelsemed den
<internasjonale
ekspertkonferanse
til støttefor ofrene
for apartheidog kolonialismei Afrika))som våre myndigheter,i samarbeidmed OAU og FN. nettopphar
avvikleti Oslo.
Å støtte ofrene for apartheid er i sannhet
fortjenstfulltnok. Dessutener det trygt og populært,når det skjerpå avstand.Så til Oslo kom de, halvannet
hundre i tallet, velmenendeidealister,snusfornuftige
forståsegpåereog tøffe talsmenn for diverse såkalte
nnasjonalefrigiøringsbevegelsero,
alias veritableterro
rist-organisasjoner.
Gatsha.Buthelezi
var ikke tilstede.
Det var derimot representanter
for de sydafrikanske
ANC (African National Congeksil-organisasjoner
ress) og PAC (Pan-AfricanCongress).ANC - fredsprisvinnerenAlbert Luthulis gamle parti - og PAC
var i sin tid politiske partier med bred oppslutning
blant de sortesydafrikanere.
I 1960ble beggeforbudt,
og er sidenblitt effektivtundertrykketav landetsmakthavere.Dels som følge av denneundertrykkelse,dels
fordi deresrespektiveorganisasjonsapparater
ble overtatt av uansvarligeekstremist-kretser,
har de to partier
opphørt å spille noen aktiv opposisjonellrolle. (Som
vitenskapeligkonsulentOlav Stokkeved Norsk UtenrikspolitiskInstituttforsiktiguttrykkerdet i en nylig
utkommet artikkel: uFrigf
øringsbevegelsen
i SørAfrika - ANC og PAC - har barei litengrad maktet å mobilisere
den afrikanskebefolkningen
til forskjellige formerlor aktiv kamp mot systemet'.).*
I eksiler
ANC og PAC politiskckastrater.
som ikke lengerevner å artikulerede sortes1'dafrikaneres
politiskeaspirasjoner.
Det er hverkenANC ellerPAC. men GatshaButhe* SePrc,.ssr,tjenesten,
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leziog mennav hansstøpningsom i dagensSyd-Afrika
representerl'r
den mest realistiskeutfordringtil apartheid-uvesenet.
Paradoksalt
og ironisknok sk1'ldes
dettei noengrad
developffi€otrr-politikk
den useparate
som makthaverne
i Pretoriaselvhar satt iverk. Et hovedelement
i denne
politikk er opprettelsen
(i
av de såkalteubantustans,r
offisiellsprogbruk:uhomelandsu).
dvs. sortereservater
med egne institusjonerfor ct
begrenset indre
selvstvre
i visseanliggender.
Poengetmcddettc'har neppevært å svekkede hvites
hcgemoni.
mcn snarcreå styrkeapartheidsystemet
ved
strømlinjetform. med skinnav
å gi det en modcrnisert.
respektabilitet
og av selvbestemmelsesrett
for de enkelte befolkningsgrupper.
Det spørs likevel om ikke
makthaverne
her har forregnetseg.og i virkeligheten
gitt støtettilen utviklingsom de i det langeløp ikke vil
kunne kontrollere.Reservatene
dekker l3o/oav SydAfrikas areal.og er gjennomgående
landetsmesttilbakeliggende
områder.Et flertall av landerssorreinnbyggerehar til enhvertid oppholdi landersahr.ire,,
orTlråder. utenflorreservatene.
Men i reservatenes
politiske
institusjonerhar de sorte sydafrikanere landers
overveldende
majoritet - sine fremstefora for artikuleringav en økendepolitiskbevissthet
og en stadigmer
markertopposisjonell
holdning.Her ser man fremveksten av et målbevisstpolitisk lederskap.av folk med
evneog vilje til å samlepå tvers av de tradisjonelle
stammemotsetninger
og med st1'rketil å tale Preroria
midt imot.Her liggerspirentil noesom kan resulterc
i
en radikal transformering
innen"fra
av S1'd-Afrikas
pa
litiskeog sosialestruktur.
Blant utenforstående
observatører
har det \'ærten forsåvidtforståelig
- tendenstil å avskrivebanrusranlederskapetsom Pretoria-regimets
nrarionettcr.som
folk utenviljeog evnetil å spillenoenpositivrollei en
eventuellavvikling av apartheid-sysremet.
Det har i
denne forbindelse- korrekt nok
reservatenes
lovgivende
forsamlinger
for en stor del er
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og med regieringens
bemannetmed stammehøvdinger
håndpl uk k e d e m e n n . De t e r lik e v e l| e i. la k t ig å s t e r np l e
lyen bloc som aparthei-samfunnets
bantustan-lederne
for landetssorte
cligelakeierog som urepresentative
i utstrakt
befolkning.Det motsatteer i virkelighetene
grad tilfelle.
E nk el tea v d is s e le d e r n e . S o m f . e k s . T r a n s k e is og
Kaiser Matanzima
rrstatsministrc,,
Bophuatatswanas
og LucasMangope.erklærersegriktignoki prinsippet
(separatedevelopm€rtrrenige i sentralrcgieringens
doktrinesamtidigsom de åpentopponerermot regie
av de sorte. Andre.
ringenskonkreteundertrykkelse
som GatshaButhelezi(i dagligomtalevanligvisbare
opposisjonmot
kalt Gatsha).fører en kompromissløs
som mot de
grunnprinsipper
såvelapartheid-systemets
dettesystemhar avfodt'
konkreteurettferdigheter
posisjoner unik'
GatshaButhelezis
Formelter han "Chief ExecutiveOffrcer' i KwaZui den uauforsamling.dvs. statsminister
lu's lovgivende
tonomestat,,som er opprettetfor zulu-folket.som med
sine drøyt 4 millionerutgjør S}'d-Afrikasstorsteetnier imidlerske gruppe.Denne<statsminister"-stillingen
tid ingen målestokklor Gatshasreelleposisjon.Han
men dennetil tross er han
har også en høvding-titet.
først og fremsten modernepolttiskleder'i skarp motstammeautoritets-svstemet.
setningtil det tradisjonelle
ved kongen.Goodwill
som hos zulueneer representert
Zwelithini.Men GatshaButhelezier ikke bare zulupolitiskeleder.Blantde sortesydafrifolketsubestridte
står han
kanere generelt.uansett stammebakgrunn.
idag som den fremstetalsmannfor deresintcresser'
Blant alle syd-Afrikas befolkningsgrupper sorte.
nfarvede,(mulatterm.v.). indereog hvite - står han
frem i godtfolks bevissthetsom en respektertrikspolttiker, som en samlendeskikkelsei de aktive bestrebelser som i dagensSyd-Afrika foregår mot apartheidog
Symptomatiskfor Gatshasposietniskundertrykkelse.
sjon i så måteer at hansuttalelserblir viet størreopp
nhvite)tpresseennhva
merksomheti den sydafrikanske
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tilfelleter for selv statsminister
Vorster.Symptomatisk
i så måtevar likeledesmin vennsuttalteønskeom å se
ham på Vorsterstaburett(skjøntdet bør understrekes
at slike tankebanerfremdeleser nokså fremmedefor
majoritetenav de hvite sydafrikanere).Internasjonalt
er Gatsha Buthelezii ferd med å vinne anerkjennelse
soms/atsmann;han er 3åledes
deneneste
sydafrikanske
politiker som er funnet verdig til å bli offrsielt invitert
til Det Hvite Hus i Washington.(StatsbesøketD,
som
fant stedfor et par månedersiden,ble betraktetsomen
nøkkelbegivenheti den aktive påvirknings-politikk
USA har slått inn på i sitt forhold til statenei det sydlige Afrika.
I Norge, et land som har stilt seg i fremste linje i
bekjempelsenav apartheid-ondet,
er Gatshasnavn så
godt som ukjent. Dette, jevnført med den ha-stemte
publisitetsom ble OAU's ekspertkonferanse
til del, sier
adskillig om den dnsporedefåkunnighetsom har satt
norskeholdningertil det
sitt preg på de toneangivende
ble
sakskomplekssom er berørt. Ekspertkonferansen
ingenoppløftendeforestilling.Flere negativemomenter
kunnetrekkesfrem,her skal barenevnesett: Den åpenbare kontrast mellom på den ene side konferansens
apartheid-bekjempere,deres virkelighetsoppfatninger
og løsninlsoppskrifter,på den annensideden konstruksom innen det sydtive kamp mot raseundertrykkelse
afrikanskesamfunnutkjempesav mennog kvinnersom
av egendirekteerfaringvet hva det vil si å væreofre
for apartheid,som selvvet hva slagsstøttefra utenverdenende helstkunnetrenge.
Det gjæreri Syd-Afrikaidag,mendet er en gjæringsprosesssom ikke følgerden reseptsom O+U har forMon det ikke
ordnet .for sine nfrigiøringsbevegelser,r.
var på tide at vi begynteå registrereandresignalerenn
dem som formidles giennom OAU? Det burde ikke
værenoenumulig oppgaveå bringenoenfruktbareog
nyanserinn i en opinion som p.t. er
virkelighetsnære
pregetav voldsromantikkog dnsidigeinformasjoner.
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