
Svensk-Kubanska Föreningen

Louise 
Österlin

Broderländer    
Systerfolk

Om Kuba och Afrika



”Kubanerna kom hit som läkare, lärare, 
soldater, jordbruksexperter, men aldrig 
som kolonisa törer. 
De har delat våra skyttegravar i kampen 
mot kolonialism, underutveckling och 
apartheid. 
Hundratals kubaner har gett sina liv i en 
kamp som inte först och främst var deras, 
utan vår. 

Som sydafrikaner hyllar vi dem. Vi svär att aldrig glömma detta 
oförlikneliga exempel på osjälvisk internationalism.”
Sydafrikas president Nelson Mandela 1995

Broder från Väster
Broder från Väster …
(Hur kan vi förklara att du är vår broder?)
världen slutar inte vid tröskeln till ditt hus
inte heller vid vattnet, gränsen till ditt land
inte heller i havet, i det vida havet tänker du
att du insett meningen i det oändliga
Bortom din tröskel, bortom havet
fortsätter den stora striden
Män med varma ögon och starka händer
I natten omfamnar de sina kära
De ger sig av innan gryningen
Många kommer inte att återvända
Vad spelar det för roll?
Vi har tröttnat på våra bojor
För oss är frihet mera värt än livet

Från dig, broder, har vi förväntan
Ge oss inte din hand i välgörenhet
Som förvirrar och förödmjukar
Utan i kamratskap, medvetet, hängivet
Hur kan du vägra, broder från Väster?

Dikt av medlem i Moçambiques befrielserörelse Frelimo 1973   
Från The African Liberation Reader
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Inledning

För 30 år sedan tvingades Sydafrikas trupper ut ur Angola efter 
många år av strider. Denna historiska händelse ledde till Nami-
bias befrielse och apartheidregimens fall i Sydafrika. 

300 000 kubaner deltog som frivilliga i försvaret av Angola. 
Kubas insatser på den afrikanska kontinenten fortsätter än idag. 
Sedan 1991 är insatserna helt icke-militära. Men de är inte desto 
mindre beundransvärda, eftersom det för en kuban innebär att 
ge sig av långt ifrån sitt hem och sin trygga tillvaro till ett främ-
mande land där man får klara sig utan det moderna livets be-
kvämligheter. De utsätter sig för risker i primitiva och ofta 
hälso  farliga miljöer. Det allra mest enastående som kubaner-
na ut rättat på senare år är när de bekämpade Ebola-epidemin i 
väst ra Afrika 2014.

Hur har det varit möjligt att så många kubaner varit beredda 
att ge sig av och kämpa på andra sidan av Atlanten och riskera 
sin hälsa och till och med sina liv?

Varför? För många människor av ”den vita rasen” – europé-
er och nordamerikaner – har det tett sig fullkomligt obegripligt. 
Varför detta stora intresse för ”den mörka kontinenten”. Varför 
gå så långt som att delta i den väpnade kampen? Är det för att 
skaffa sig inflytande och berika sig på Afrikas naturresurser? Är 
det för att exportera den kubanska revolutionen?

Nej, för kubanerna är solidariteten med andra folk som 
kämpar mot kolonialt förtryck något grundläggande. Det är att 
vara internationalister. Att Kubas folk har sina rötter i Afrika 
ger ytter ligare motivation att kämpa för just den kontinenten. 
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Kubanerna reser till Afrika med sina kunskaper, sina erfaren-
heter och sina arbetsinsatser, men utan att skaffa sig materiella 
fördelar för egen del. Varför känner kubanerna att det är så vik-
tigt att göra detta?  

Vi ska gå tillbaka mer än 500 år i tiden, till de svarta slav-
arnas tid och ursprunget till den europeiska rasismen, för att få 
svaret på den frågan.

Vi ska också se vad kubanerna menar med att vara inter-
nationalister och bekanta oss med den kanske främste av dem 
alla, Che Guevara, när han under år 1965 reste till flera länder 
i Afrika och kämpade tillsammans med gerillan i Kongo. Där 
vanns erfarenheter som betydde mycket för Kubas fortsatta 
inter  nationella insatser.

Kuba insåg hur viktigt det var att stödja befrielserörelser som 
kämpade mot den europeiska kolonialismen. Som exempel ska 
vi se hur Moçambiques befrielserörelse tidigt formulerade sitt 
program för denna kamp, och även hur avgörande det var att inte 
låta sitt land dras in i ett nykolonialt styre, där de gamla kolo-
nialmakterna genom mutor och utpressning behåller kontrollen 
över ländernas rikedomar.

Vad nykolonialismen kan föra med sig för Afrikas svarta be-
folkning ska vi upptäcka i exemplet Kenya. Där är vi tillbaka till 
frågan om rasismen. Den rasistiska staten Sydafrika föll sam-
man, men västvärldens politik att krama ut Afrikas resurser för 
vinster åt storföretag finns kvar. Vissa anser att detta är något 
helt naturligt, det handlar ju om en kontinent långt borta, det rör 
bara svarta människor, de är inte som vi, de bråkar med varan-
dra och begriper inte hur ett land ska skötas. Andra kanske an-
ser att den rika världen gör mycket för att hjälpa Afrikas folk, 
men att det ändå inte leder någonvart. Eller är det så att de tidi-
gare kolonialmakterna i Europa, efter att under århundraden ha 
plundrat Afrika och berikat sig själva, har en enorm skuld att 
betala? Europas makthavare borde betänka hur mycket Kuba har 
bidragit och fortfarande bidrar med för att skapa en bättre fram-
tid för Afrikas folk. 

På 1970-talet var det många människor i Sverige som enga-
gerade sig i kampen mot apartheidsystemet i Sydafrika. Min 
man Martin och jag hörde till dem. Bland annat deltog vi i en 
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protestaktion mot att sydafrikanska sjukgymnaster var inbjud-
na till en internationell konferens i Stockholm som hölls i strid 
mot den pågående bojkotten mot Sydafrika. Vi hade flera vänner 
som arbetade inom detta vårdyrke, men själva är vi utexamine-
rade som arkitekter vid Chalmers i Göteborg.

1978 reste vi till Moçambique för att arbeta som stadsplane-
rare. Landet hade då varit självständigt från Portugal under en-
dast tre år. Det var här som vi för första gången kom i direkt 
kontakt med Kubas stora solidaritetsarbete i Afrika. Vi bodde 
och arbetade i Moçambiques huvudstad Maputo fram till som-
maren 1980. Vi gjorde också korta resor till Zimbabwe, som 
blev självständigt 1980, och till Angolas huvudstad Luanda.

I Luanda fick vi göra ett besök hos landets stadsbyggnads-
styrelse (Direcção Nacional de Urbanismo) och träffa angola-
ner och kubaner som arbetade med regional planering. De visa-
de hur den fysiska och ekonomiska planeringen samordnades för 
att ta vara på de befintliga resurserna inom varje avgränsat geo-
grafiskt område vid utbyggnaden av bostäder, skolor osv, och in-
frastruktur.

Vi har aldrig haft tillfälle att resa tillbaka till Mocambique. 
När jag tittar på Googles satellitbilder över staden Maputo kan 
jag se att det numera finns flera nya höga byggnader i de centra-
la delarna. En ny hängbro är byggd över floden Tembe till Ca-
tembe söder om flodmynningen. Bron, som är Kina-finansierad, 
invigdes sommaren 2018 och lär vara Afrikas längsta hängbro. 
Satellit bilderna över det kåkstadsområde som jag arbetade med 
visar dock sorgligt nog inte på några avgörande förändringar. 

Väl hemma i Sverige tog vi i början av 1980-talet kontakt 
med Svensk-Kubanska Föreningen och gjorde vår första resa 
till Kuba sommaren 1985. Sedan dess har vi varit engagerade i 
solidaritets  arbetet för Kuba. Kubas enastående solidaritet med 
Afrikas länder har hela tiden varit en källa till stor inspiration 
för oss.  

Mycket kan sägas om utvecklingen i Afrika under de sen-
aste årtiondena, och om hur västvärldens makt över kontinen-
ten har hårdnat. Världsbankens och Internationella Valutafon-
dens krav på sociala nedskärningar och andra s.k. strukturratio-
naliseringar har slagit hårt mot de allra fattigaste länderna i vår 
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värld. De krafter som har regerat i världen, från slavhandelns tid 
på 17-1800-talen fram till idag, har inte varit nådiga mot tred-
je världens länder.  Med det perspektivet som bakgrund har det 
känts extra viktigt för mig att skriva den här boken och få berät-
ta om Kubas insatser för människorna på den afrikanska konti-
nenten. 

Göteborg i januari 2019
Louise Österlin
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Triangelhandeln på 1700-talet.  Historieboken – Ordfront 1973

Ett slavskepp med tätt sammanpackade afrikaner på väg 
till Amerika. Resan kunde ta mer än två månader.

Skadestånd för slaveriet?
Tolv önationer i den karibiska gemenskapen CARICOM har 
år 2016 bildat nationella kommittéer för att fastslå den rätts-
liga grunden för att av de forna kolonialmakternas regeringar 
begära skadestånd för brott mot mänsklig heten; för de stora 
lidanden som orsakats genom folkmord av ursprungsfolk, 
trans atlantisk slavhandel och systematiserat rasbundet slaveri.
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1 Från slaveri till solidaritet
 
Människohandeln över Atlanten
Förfäderna till en stor del av västra halvklotets befolkning kom-
mer från västra Afrika. De tog med sig sina sånger och rytmer, 
sin konst och sitt hantverk, sina religioner, sin tankevärld och sin 
kultur.

De fördes som slavar, fraktade tätt sammanpackade i stora 
skepp över Atlanten. De som överlevde denna dödliga resa lasta-
des av som varor och såldes som varor i Brasiliens, Karibiens 
och norra Amerikas hamnstäder. Sammanlagt 12,5 miljoner 
afrikaner fraktades över Atlanten, varav 10,7 miljoner överlevde 
transporten.

Man talar om ”handel” med slavar, men det är egentligen en 
förskönande omskrivning. I verkligheten var det människorov, 
där huvudsakligen unga män rövades bort med list och våld från 
sina familjer och fördes samman till slavmarknader vid kuster-
na. Slavhandeln var ingenting annat än en handel med stöldgods.

Vid mitten av 1700-talet nådde slavtransporterna över Atlan-
ten sin höjdpunkt. Afrikanska slavar arbetade på tobaks-, bom-
ulls- och sockerplantager på de amerikanska kontinenterna. Rå-
varorna från skördarna skeppades till Europa, där industrialise-
ringen påbörjats. Industriprodukter, textilier, verktyg och vapen 
såldes till europeiska bosättningar och kolonier i Afrika. Hela 
denna rundgång av människo- och varuhandel är känd som 
triangel handeln.
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Afrikas utarmning och utplundring
Afrikas befolkning utarmades snabbt. En uppskattning har gjorts 
att mellan 30 och 40 miljoner människor var det pris som Afrika 
fick betala för att kunna förse Europa med de eftertraktade varor-
na från Amerika; socker, tobak, bomull. Det var många miljoner 
människor i Afrika som dog under transporten från kontinentens 
inre, och därefter i kolonialmakternas befästa fort i väntan på 
inlastning i slavskeppen.  I uppskattningen av hur Afrikas be-
folkning utarmades ingår också alla de som aldrig föddes, efter-
som så många människor i fruktsam ålder rövades bort från sina 
hem.   

 I Afrika fanns samhällen före Europas kolonisation, samhäl-
len där det tillverkades varor; verktyg, produkter av järn, kru-
kor, mattor, tyger. Ursprungligen stod hushållen för tillverkning 
av det som behövdes i familjen, men med tiden utvecklades spe-
cialisering som ledde till handel familjer och samhällen emel-
lan. Det gällde särskilt tillverkning av tyg, från odling av bom-
ull till den färdiga produkten. Att spinna, färga och väva utveck-
lades till specialiteter.  Specialiseringen förändrade tillverkning-
en mot större kvantiteter och högre kvalitéer.  I olika delar av 
Afrika togs de lokala naturresurserna tillvara, och människor-
na handlade med varandra. Fisk och salt vid kusterna byttes mot 
jordbruksprodukter och järnföremål från kontinentens inre.

Men det förkoloniala Afrika var ingen idyll. Konflikter kun-
de uppstå och utvecklas till krig. Vissa samhällen intog en 
domi nerande ställning, härskade över och förslavade svagare 
befolk ningsgrupper. Slavhandeln inom Afrika med karavaner 
genom Sahara var en verklighet långt innan européerna utsatte 
kontinenten för den transatlantiska slavhandeln. 

Konflikter i Afrika kunde utvecklas mellan boskapsskötande 
nomadsamhällen och bofasta jordbrukssamhällen. Koncentra-
tionen av makt och exploateringen av naturtillgångar ledde till 
statsbildningar och städer, vars manifestationer kan ses idag till 
exempel i Egyptens pyramider och i ruinerna från 1200-talets 
Stora Zimbabwe.

Hur var utvecklingen i Afrika jämfört med den i Europa un-
der samma tid, dvs fram till och med 1400-talet, till medeltidens 
slut?
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Skillnaderna var enligt många historiker inte så stora. 
Utveck lingen av handel, produktion, konst, musik osv låg inte 
på någon lägre nivå i Afrika. Besökare från Europa kunde finna 
stora städer i Afrika med raka, rena, breda gator, välskötta bygg-
nader, arkader och stora palats.

Feodalism med bönder i livegenskap, som kännetecknade det 
medeltida Europa, fanns dock inte i någon större utsträckning i 
Afrika.

Men när länderna i Europa i slutet av 1400-talet började sina 
så kallade upptäcktsfärder ut i världen började också en föränd-
ring i synen på Afrika träda fram. Det ledde till en uppfattning 
om Afrika som underlägset Europa, en uppfattning som dröjt 
kvar i århundraden och inte ens idag helt har kunnat raderas ut.

Afrika sågs som den mörka, underutvecklade kontinenten, 
där Europas länder skulle gå in och upptäcka tidigare oana-
de rike domar; elfenben, gummi, guld och andra mineraler, och 
framförallt få arbetskraft till de plantager som ägdes av europe-
iska kolonisatörer i Amerika.

De första sjöfararna var spanjorer och portugiser. De rikta-
de först in sig på Afrikas arabiska norra kust mot Medelhavet. 
Med kanonbestyckade fartyg kunde de i sina plundringar för-
se sig med rikedomar stora nog för att finansiera fortsatta eröv-
ringar ut över Atlanten, västerut till Amerika och också söder ut 
runt Afrika. 1498 rundades Afrikas sydspets Godahopps udden 
av portugisiska skepp som sedan fortsatte norrut längs Afrikas 
östra kust. Här stötte de på konkurrens om naturtillgångar-
na. Araber och indier var redan på plats och hade grundat flera 
städer vid kusterna. Med militärt våld slog portugiserna sönder 
dessa samhällen och lade grunden till sin östafrikanska koloni 
Moçam bique.

Guld var den mest eftertraktade råvaran, och den fann portu-
giserna i västra Afrika, men inte alls i de mängder de hade för-
väntat sig. Därför blev den viktigaste handelsvaran istället män-
niskor. Afrika blev den kontinent som skulle förse andra delar 
av världen med mänsklig arbetskraft i form av slavar.

Portugiserna var de första slavhandlarna. Slavhandeln med 
Karibien gav mer pengar än med Portugals egen koloni, Brasi-
lien. De rika spanjorerna i Karibien kunde betala mer för sla-
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varna. Den bästa platsen att skaffa sig slavar fann de i Angola 
på 1500-talet. 1576 grundade de sin handelsplats São Paulo de 
Luanda vid Angolas kust. Benguela var ännu en handelsplats 
längre söderut i Angola. Angola blev enligt historikern Dick 
Harrison den mest långlivade huvudkällan till ofri arbetskraft 
på hela jordklotet. 

Erövrarna – conquistadorerna – främst från Spanien och 
Frank rike, på Karibiens största öar, Kuba och Hispaniola (den ö 
som idag är delad mellan Haiti och Dominikanska Republiken) 
– ropade efter slavar. För att klara att tillmötesgå denna efter-
frågan måste utskeppningen av slavar från Afrika säkras, och 
detta skedde med de europeiska ländernas överlägsna militä-
ra makt. Ändå var det fram till mitten av 1800-talet endast be-
gränsade landområden i Afrika som kolonisatörerna hade kon-
troll över. Starkt befästa stödjepunkter upprättades längs kuster-
na. Att skaffa slavar, dvs att ta tillfånga och föra bort afrikaner, 
blev möjligt genom att spela ut makthavare i Afrika mot varan-
dra i en härska/söndra taktik och att använda vapen, textilier och 
andra industriprodukter från Europa som lockbete. 

Under andra halvan av 1600-talet började också engelsmän, 
fransmän och holländare tävla med spanjorer och portugiser om 
den lönande slavhandeln.

Lokala afrikanska kungar och andra härskare sålde krigs-
fångar från sina egna krig till européerna. De kunde till och 
med korrumperas att sälja sina egna under såtar som slavar. Men 
alla blev inte förrädare mot sina egna. Ett exempel på motsatsen 
är drottning Nzinga i Matamba vid floden Kwango i nuvaran-
de Angola. Drottning Nzinga är känd för att på 1620-talet i för-
handlingar med portugiserna ha hävdat sitt folks rätt till själv-
ständighet. Idag hedras hon i Angola som en symbol i kampen 
mot det koloniala förtrycket.

Afrika berövades stora delar av sin mest produktiva befolk-
ning. Slavhandlarna köpte tillfångatagna afrikaner – män och 
kvinnor – mellan 15 och 35 år gamla, dvs i fertil ålder, och 
transporterade dem till européernas befästa handelsstationer 
vid Afrikas kuster. Där skulle alla slavar ”kristnas” och bränn-
märkas med handelskompaniets symbol. Många överlevde inte 
den fängelsevistelse de utsattes för i väntan på att ett slavskepp 
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kunde transportera dem till Amerika, och av de som lastades på 
skeppen var det många som inte överlevde resan. 

Som en följd av slavhandeln stagnerade befolkningstillväxten 
i Afrika under perioden 1650–1850, medan Europa under sam-
ma period mer än fördubblade sin befolkning.

Koloniseringen av Afrika
Afrikas koloniala epok började mot slutet av 1800-talet. Handeln 
med slavar var då inte längre lönsam. Istället började Europas 
länder en huggsexa om att tillskansa sig kolonier där de kunde 
utvinna råvaror till sina industrier. 

En stor internationell konferens hölls i Berlin från novem-
ber 1884 till februari 1885. Konferensen leddes av den preus-
siske ”Järnkanslern” Otto von Bismarck. 13 europeiska stater – 
däribland Sverige – samt USA deltog i konferensen, vars syfte 
var att göra upp om Afrikas framtida kolonisering. Resultatet 
av Berlinkonferensen blev en uppstyckning av Afrika mellan 
Frankrike, Storbritannien, Spanien, Portugal, Italien, Tyskland 
och Belgien. Det är gränser som huvudsakligen gäller än idag. 

Berlinkonferensen – Gravyr i en tidningsartikel 1884



16
Broderländer  Systerfolk Svensk-Kubanska Föreningen

www.svensk-kubanska.se1.  Från slaveri till solidaritet

Denna uppdelning skedde utan hänsyn till lokala förhållanden 
eller till de afrikanska riken som länge varit etablerade på kon-
tinenten. Där fanns då åtminstone ett 20-tal statsbildningar som 
ytmässigt kunde mäta sig med Europas länder.

Koloniseringen började med upptäcktsresande, fortsatte med 
missionärer och soldater och fullbordades med bosättare från 
Europa. Afrikanerna fördrevs från sina landområden, så att de 
inte hade möjlighet att odla grödor eller ha boskap för egen för-
sörjning.   

Afrikanerna gjorde motstånd, ibland segerrikt, men upproren 
slogs ner med kolonialmakternas överlägsna vapen. Den kolo-
niala infrastrukturen, med järnvägar och varumagasin byggdes 
upp för att underlätta råvarutransporter från kontinentens inre 
till exporthamnarna. Afrikanerna tvångsförflyttades för att ar-
beta på stora plantager där exportgrödor odlades. Följden blev 
splittring av familjer och att många arbetslösa flyttade in till ut-
kanterna av kolonialisternas städer, där snart enorma slumområ-
den bredde ut sig. 

Slavarbetskraft till Kuba
De första afrikanerna kom till Kuba på 1500-talet, importerade 
av de spanjorer som koloniserat Kuba sedan 1492, då Christofer 
Columbus landsteg på ön. Afrikanska slavar ersatte Kubas indi-
anska ursprungsbefolkning som praktiskt taget hade utrotats vid 
1500-talets mitt. De hade avlidit till följd av hårt tvångsarbete 
eller av de smittsamma sjukdomar som européerna fört med sig 
till Kuba. 

Men det var först när Kuba på 1700-talet började utvecklas 
som storproducent av socker som behovet av slavar sköt i höjden 
på allvar. Tidigare hade tobak varit den viktigaste exportgrödan, 
men där behövdes inte så stora mängder av slavar. 

1762–63, under slutskedet av Sjuårskriget*, ockuperade brit-
terna Havanna. En följd av ockupationen blev att Havanna öpp-
nades upp för omvärlden och utrikeshandeln fick en omfattning 
som aldrig tidigare, med ett enormt uppsving för slavhandeln. 

* Sjuårskriget 1756–1763 – Se Kronologi
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Många av Kubas afrikanska förfäder kom till Kuba under sena-
re delen av 1700-talet.

Kubakännaren Isaac Saney, som är verksam i Kanada, skri-
ver att 750 000 förslavade afrikaner skeppades till Kuba under 
åren 1763–1862.

Kubas tobaksodlingar och mark för boskapsskötsel ersattes 
mot slutet av 1700-talet av stora sockerplantager. Efter 1791 kom 
sockerplantageägare över från den franska kolonin Haiti (då 
kallad Saint-Domingue) där ett stort slavuppror hade brutit ut. 
Kuba tog över positionen som Karibiens sockerskål och efter-
frågan på slavarbetskraft sköt i höjden ytterligare.

Vid mitten av 1800-talet var drygt hälften av Kubas befolk-
ning på ca 1 miljon ättlingar till afrikanska slavar. De bekän-
de sig till afrikanska religioner, deras konst och musik var afri-
kansk, deras identitet var afrikansk.

Slavhandeln blir olönsam
För Storbritannien, det expanderande kolonialväldet, hade slav-
handel och slavarbete gett enorma vinster som användes mot slu-
tet av 1700-talet för att finansiera industrialiseringen av moder-
landet. För de nya fabrikerna i Storbritannien behövdes råvaror-
na från Afrika. För att utvinna dessa råvaror, såsom rågummi, 
koppar, tropiska träslag, behövdes billig arbetskraft, och det 
fanns i Afrika. Britterna blev motståndare till att slavar fraktades 
bort från Afrika till andra delar av världen.

Britterna förbjöd slavhandeln 1807. Att andra kolonialmak-
ter fortfarande byggde sina ekonomier på slavarbetskraft blev ett 
hot mot Storbritannien som såg särskilt Spanien som en konkur-
rent på världsmarknaden. 

De brittiska abolitionisterna – de som ville avskaffa slavhan-
del och slavarbetskraft av humanitära skäl – kunde göra sina 
röster hörda och påverka opinionen för att på alla sätt propagera 
för ett avskaffande av slavhandeln i Spaniens kolonier, där den 
viktigaste var Kuba.

De spanska ägarna till Kubas sockerplantager var beroende 
av slavarbetskraft och ogillade att moderlandet Spanien var be-
näget att underordna sig britternas krav. Det skulle strypa till-
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gången på arbetskraft. 1835 slöts ett avtal mellan Spanien och 
Storbritannien som olagligförklarade slav handeln.

Inskeppningen av slavar till Kuba blev således illegal, men 
fortsatte ändå, trots stor risk att kommersen skulle bli ertappad 
och avbruten. Sockerplantageägarna engagerade sig i egna expe-
ditioner för att skaffa slavar, vilket naturligtvis ökade såväl risk-
erna som kostnaderna. Britterna gjorde sitt bästa att avskräcka 
trafiken. Fram till slaveriets slutliga avskaffande på Kuba år 
1886 beslagtog britterna över 100 slavskepp utanför Kubas kust.

Britterna blockerade också utskeppningshamnarna i västra 
Afrika för att stoppa trafiken, vilket gjorde att slavhandeln fick 
söka sig till hamnar allt längre söderut för att nå den eftertrakta-
de varan. 

Historikern Dick Harrison skriver i sin bok Slaveri, del III:

” … den fjärran kolonin Mocambique blev en stor-
exportör (av slavar), men även de portugisiska kolo-
nierna i väster hade en omfattande slavexport med 
destination Kuba och Brasilien. En av de regioner 
som präglades starkt av näringen var området kring 
Kongoflodens mynning samt Angola. Ju mer brit-
terna slog till mot gamla välkända handelsplatser 
vid kusten som Cabinda och Luanda, desto mer flyt-
tade afrikanerna, kubanerna och brasilianarna över 
sin kommers till föga kända flodhamnar, där pålast-
ningen av slavar ägde rum inom loppet av ett par 
timmar istället för, som tidigare, under veckor och 
månader. … Fram till 1851, då ridån gick ner för 
den brasilianska slavhandeln, exporterades omkring 
30 000 slavar årligen från hamnarna vid Kongos 
mynning. Därefter sjönk antalet till cirka 10 000 
om året, även det en ansenlig siffra, i synnerhet med 
tanke på att nästan alla dessa slavar lastades ombord 
på spanska skepp på väg mot Kuba. Inte förrän i 
slutet av 1860-talet började även den kubanska im-
porten att på allvar minska i omfattning.”
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USA och den illegala slavhandeln
År 1807, samma år som i Storbritannien, förbjöds slavhandeln 
även i USA, och förbudet trädde i kraft i januari 1808. Men en 
stor grupp av affärsmän och skeppsredare, hemmahörande i 
USA:s nordstater, fortsatte med slavhandel – under spansk flagg 
– långt efter år 1808. 

Författaren och historikern Stephen Chambers har i sin 
bok No God but Gain visat hur USA:s utveckling till en impe-
rialistisk stormakt grundlades i början av 1800-talet tack vare 
den ille gala slavhandeln, som framförallt var baserad på slave-
riet på Kuba. Sockerrörsplantagerna på Kuba gav enorma pro-
fiter, och USA:s nyrika industrimän, bankirer och ägare till för-
säkringsbolag var inte sena att investera i egendomar på Kuba, 
världens största sockerproducent. Under 1800-talet utvecklades 
Havanna till en världsmetropol vad gällde handel, bara överträf-
fad av Liver pool i England. De flesta av alla skepp som då an-
gjorde Havannas hamn var USA-ägda.

Denna slavhandel på 1800-talet innebar att Kuba utvecklades 
till den största slavkolonin i Latinamerika med det högsta anta-
let importerade slavar och den allra längsta perioden av slaveri.

I december 1823 deklarerade USA:s president James Monroe 
sin Monroedoktrin, som innebar att USA förklarade sig ha en-
samrätt till inflytandet över de övriga delarna av västra halv-
klotet, där inblandning från europeiska makter inte skulle tole-
reras. Doktrinen blev det som senare skulle ”rättfärdiggöra” alla 
framtida interventioner från USA i Latinamerika. För den ille-
gala slavhandel som USA ägnade sig åt på Kuba fram till 1886,  
då slaveriet förbjöds där, blev doktrinen en garanti för att han-
deln skulle kunna fortsätta ostört.

Stephen Chambers skriver att så mycket som en fjärdedel av 
alla slavar som transporterades över Atlanten genom århundra-
dena kom till de amerikanska kontinenterna efter det att slav-
handeln olagligförklarats i USA 1808. Ser man enbart till Kuba 
var det 87 procent av alla slavar transporterade till Kuba under 
århundra denas lopp som kom efter år 1808.

Den brittiske historikern Robin Blackburn forskar ock-
så kring sambandet mellan kapitalismens framväxt  – såväl i 
Storbritan nien som i USA – och slaveriet på Kuba och i Brasi-
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lien. Robin Blackburn menar att många historiker tidigare helt 
hade förnekat att det fanns sådana samband, men att inställning-
en idag börjar förändras när allt fler historiker och forskare ger 
sig in på detta område. Pionjär för denna forskning kan sägas 
vara Eric Williams, som skrev sin bok Capitalism and Slavery 
år 1944. Williams var premiärminister i Trinidad och Tobago på 
1950-talet. Han slog hål på den då utbredda föreställningen att 
britternas förbud mot slavhandeln skulle ha sin bakgrund i abo-
litionisternas humanitära motiv. 

I USA forskar flera historiker vidare på temat sambandet 
mellan slaveriet och kapitalismen i USA. Ett exempel är profes-
sor Sven Beckert vid Harvard University, Cambridge, Massa-
chusetts och professor Seth Rockman vid Brown University, 
Rhode Island, som är redaktörer för boken Slavery’s Capita-
lism: A New History of American Economic Development.

Banden mellan Kuba och Afrika
En stor del av de ättlingar till slavar som lever på Kuba idag 
härstammar från afrikaner som kom från området kring Kongo 
och Angola under 1800-talets första hälft, det vill säga för inte så 
väldigt länge sedan. De slavar som på Kuba kallades för Congos 
kom från det område som idag är norra Angola.

Andra slavättlingar, de som härstammar från slavar impor-
terade under tidigare århundraden, har sitt ursprung i Yoruba-
kulturen i det nuvarande Nigeria. 

Slavhandeln och den därpå följande koloniseringen av Afrika 
blev förödande för kontinentens möjligheter att bevara sitt 
kultur ella arv. Den nigerianske författaren Chinua Achebe har 
beskrivit detta i sin berömda roman Allt går sönder. Detta gör 
att Kuba har blivit en viktig källa till att på ett levande sätt lära 
känna och förstå Afrikas ursprungliga kulturer, sedvänjor, reli-
gioner, traditioner, musik och konst.  

1800-talets plantageägare på Kuba hade ”sakkunskap” om 
sina slavar. De hade uppfattningar om vilka stammar som hade 
de bästa egenskaperna och vilka som passade till olika sorters 
arbeten, vilka som arbetade bäst och var minst benägna att göra 
uppror. De såg skillnader mellan slavar från t.ex. Guinea, Guld-
kusten och Kongo.
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Den svenska författaren Fredrika Bremer besökte Kuba 
under tre månader år 1851. Hon har i sin reseskildring Hemmen 
i den nya världen berättat om Kuba vid denna tid, hur männi-
skorna levde och om hur slavsystemet fungerade, och att slavar-
na kom från flera helt olika afrikanska folk. 

Vid mitten av 1970-talet, när Kuba började engagera sig i be-
frielsekampen i de portugisiska kolonierna, sa Fidel Castro: 

”Kubanerna är inte bara latinamerikaner utan också 
latinafrikaner. Många av våra förfäder kom hit som 
slavar från Afrika. Slavättlingar kämpade i våra fri-
hetskrig. Vi är afrikanernas bröder och vi är redo att 
kämpa för Afrika. Afrikas blod rinner i våra ådror.”

Den 25 maj varje år firas Afrikas Dag på Kuba för att uppmärksam-
ma de historiska och kulturella banden mellan Kuba och Afrika. 
Den 25 maj år 1963 var den dag då OAU, Organization of Afri-
can Unity, bildades. Se sid 46.

Bland berömda latinafrikaner/afrokubaner på Kuba kan näm-
nas poeterna Nicolás Guillén (1902–1987) och Nancy Morejón 
(1944–) och konstnären Manuel Mendive (1944–) som målar 
med färgstarka afrokubanska motiv. 

Afrikanskt ursprung
2015–2024 pågår FN:s decenni-
um för människor av afrikanskt 
ursprung – Decade for People 
of African Descent. Det innebär 
att människor av afrikanskt ur-
sprung erkänns som en speciell 
grupp vars mänskliga rättigheter 
måste tillgodoses och skyddas.

Omkring 200 miljoner, eller 
22 procent, av de som lever idag på de amerikanska kon-
tinenterna ser sig själva som människor av afrikanskt ur-
sprung. USA:s före detta president Barack Obama är en av 
dem.
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Den kubanske författaren Miguel Barnet (1940–), som själv 
härstammar från Spanien, har skrivit sitt mest kända verk där 
den kubanske före detta slaven, Esteban Montejo berättar om 
sitt liv: Biografía de un cimarrón*. Boken är översatt till eng-
elska m.fl. språk. Esteban föddes 1860 och var 103 år gammal 
när Miguel Barnet intervjuade honom om hans liv som slav, om 
hur han rymde från plantagen där han hölls som slav och senare 
anslöt sig till de kubaner som kämpade mot Spaniens kolonial-
makt.

Bland Kubas filmskapare finns flera som skildrar slavarnas 
förhållanden på Kuba. Exempel är Tomás Gutiérrez Alea med 
filmen La última cena (Sista måltiden) år 1976 och Sergio Girals 
filmer under 1960- och 70-talen om förrymda slavars samhällen, 
s.k. palenques.

Monument rest i Matanzas, Kuba, över slavupproret 1843, som 
leddes av la Negra Carlota.

* Cimarrón betyder förrymd slav.
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Slavuppror på Kuba 
Att hålla sina slavar i schack var ett ständigt problem för 1800-talets 
slavägare. Trots hård övervakning, både under arbetstiden och 
den korta tid som gavs för sömn och vila, gjorde slavarna ofta 
uppror. 1791, i den franska kolonin Saint-Domingue (idag Haiti) 
blev slavupproren så omfattande att hela samhället störtades, och 
upprorsledaren, slaven François Toussaint l’Ouverture tog mak-
ten. Plantage ägarna på Saint-Domingue flydde till Kuba. Skräck-
en för att våldsamma slavuppror skulle bryta ut var stor. 

Ett av de mest omtalade slavupproren på Kuba skedde på 
1840-talet. En av ledarna för upproret var slaven Carlota, eller 
som hon också kallades, svarta Carlota (la Negra Carlota). Hon 
härstammade från Yoruba-folket i nuvarande Nigeria. Man vet 
inte mycket mer om Carlota än att hon var en av slavarna på 
sockerplantagen Triunvirato i provinsen Matanzas, och att hen-
nes enda vapen var den machete som hon högg sockerrören 
med. 

Revolten bröt ut under hösten 1843 och spreds från Triun-
virato till närliggande plantager, men slogs ner under 1844. Efter 
upproret kom en våg av våld mot slav arna och deras ledare. 
Carlota tillfångatogs och avrättades grymt.

Den svenske författaren John af Klercker har beskrivit upp-
rorets efterspel i sin bok Cuba och dess frihetskamp utgiven 
1899: 

”1844 iscensattes en förföljelse af de färgade, som 
saknar motstycke sedan de dagar, då de romerska 
förföljelserna mot de kristna pågingo. Generalkapten 
var då Leopoldo O’Donnell. En slaf påstods ha för 
myndigheterna förrådt tillvaron af en jättelik sam-
mansvärjning mellan öns alla färgade element, och 
man skred genast till häktningar i massa af frigifna, 
slafvar och sådana hvita, som gjort sig kända för 
abolitionistiska åsikter. Hufvudsätet för samman-
svärjningen påstods vara den sockerproducerande 
trakten omkring Matanzas, och där ägde äfven 
den våldsammaste förföljelsen rum. Man tillsatte i 
hast krigsrätter, och då man icke kunde före bringa 
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ens skymten af någon bevisning för sammansvärj-
ningens existens, tog man på gammalt spanskt vis 
sin tillflykt till tortyr. Talrika voro de olyckliga offer 
af alla åldrar och kön, som uppgåfvo sin anda un-
der piskslagen eller pinbänkens kval, endast eme-
dan de voro oförmögna att lämna tillfredsställande 
vittnesmål om en sammansvärjning, som icke exis-
terade. Genom bekännelser, som afpressats under 
den gräsligaste tortyr, fick man emellertid till stånd 
ett slags bevisning och sammanlagdt 1 346 personer 
dömdes dels till döden, dels till mer eller mindre 
stränga kroppsstraff. … men antalet af offer, som 
genom tortyr före domens fällande förlorade lifvet, 
var utan tvifvel betydligt större.” 

Efter slavepokens slut
Slaveriet avskaffades år 1886 på Kuba. Det var då också mer lön-
samt att anställa de frigivna slavarna som lönearbetare för den 
säsongsarbetskraft som behövdes för sockernäringen. Under låg-
säsong ”el tiempo muerto” behövdes inte arbetarna, utan de fick 
klara sig bäst de kunde i väntan på nästa säsong.

När slaveriet avskaffats upphörde också den vita befolkning-
ens intresse för Afrika. Afrika sågs som barbariskt, och den 
afrikan ska kulturen som kommit med slavarna sågs som värde-
lös. Afrikansk musik var vildarnas musik (fram till 1930-talet 
då afrikanska rytmer kom på modet). 

Hur den vita befolkningen i västvärlden ser på Afrika har 
omvittnats av Malcolm X (1925–1965) i USA:

”Kolonialmakterna gav alla en negativ bild av Afri-
ka. Vildar i djungeln, kannibaler, ingen civilisation. 
Det var så negativt att alla svarta i USA måste hata 
det. Vi ville inte kallas afroamerikaner. Vi hatade 
oss själva. Det var smart av de vita att få oss att hata 
oss själva. Vår svarta färg blev vårt fängelse. Vi 
kände oss underlägsna, otillräckliga, hjälplösa. Den 
svarte mannen kunde inte göra någonting utom kan-
ske att tuta i ett musikinstrument. Men så upptäckte 



25
Broderländer  Systerfolk Svensk-Kubanska Föreningen

www.svensk-kubanska.se1.  Från slaveri till solidaritet

vi att innerst inne var den svarte mannen i USA mer 
afrikan än amerikan.” 

Detta säger en hel del om hur de svarta i USA fick kämpa för att 
skapa sig en värdig identitet, och det ger en bakgrund till rörels-
er som Black Power, Black is Beautiful och dagens Black Lives 
Matter.

Afrikas ättlingar på Kuba fick också kämpa mot samma för-
domar mot de svarta. Men skillnaden var att de hade lyckats be-
hålla sin afrikanska identitet. De hade bevarat delar av sina afri-
kanska språk, trots att de varit förslavade. Deras afrikanska reli-
gioner hjälpte dem att bevara sin kultur och sin musik. Här gäll-
de inte Marx’ tes att religion var ett opium för folket. De afri-
kanska religionerna var under klassens, de fungerade som poli-
tisk organisering mot slaveriet.

Slaveri och tvångsarbete i
det koloniserade Afrika
På 1800-talet förbjöds slavhandeln i Europa och Amerika, men 
istället förstärktes förslavandet av Afrikas befolkning som en 
direkt följd av kontinentens kolonialisering. Till en början be-
härsk ade européerna endast små områden vid kusterna. Ända 
fram till 1880 var större delen av Afrikas yta ännu fritt från euro-
péer. De största kolonierna var britternas områden i Sydafrika 
och portugisernas i delar av nuvar ande Angola och Moçambique. 
Men efter Berlinkonferensen 1884–85 och fram till sekelskiftet 
ökade den koloniserade ytan till 90 procent av Afrikas land-
områden. 1928 var hela Afrika utom kejsardömet Etiopien kolo-
niserat.

Afrika blev råvaruförsörjare till industriländerna. Ett bra 
exem pel är USA som behövde rågummi till sitt snabbt växande 
motoriserade samhälle. Gummi behövdes till bildäck, traktor-
däck, flygplan och till alla fordon som används i modern krig-
föring. Men i USA produceras inte gummi. Lösningen var att 
etablera egna gummiträdsplantager i Afrika. Under en slogan 
Amerika måste ha sitt eget gummi ville USA:s bilfabrikörer, 
speciellt Henry Ford, göra landet Liberia till USA:s stora gum-
miplantage. Bolaget Firestone Tire & Rubber exproprierade ett 
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område på mer än 4 000 kvadratkilometer, dvs en yta större än 
Gotlands, av jordbruksland i Harbel, Liberia till en sådan plan-
tage år 1926. Det blev världens största gummiplantage. För att få 
arbetskraft kom soldater ut till byarna och tvingade med sig by-
bor till plantagen. Detta ”rekryteringssystem”, som försåg Fire-
stone med tiotusentals arbetare, fortsatte fram till 1960-talet. 
Bybornas jord togs ifrån dem så att de blev tvungna att arbeta på 
plantagerna för att försörja sig, en vanlig metod som kolo nisa -
törerna använde sig av.

Belgiska Kongo, som är 80 gånger så stort som Belgien, har 
enorma områden med vilt växande gummiträd. Afrikanerna 
tvingades samla gummi från träden. Den som vägrade kunde bli 
stympad genom att få händerna avhuggna. Tvångs arbetet upp-
rätthölls med hjälp av en våldsapparat av militära förband.

En annan råvara som behövdes i USA och Europa var palm-
olja för industriellt bruk och för framställning av tvål och an-
dra rengöringsmedel. I de brittiska kolonierna Sierra Leone och 
Nigeria tvingades de afrikanska bönderna att producera palm-
olja för avsalu till europeiska företag. Så gott som hela Sierra 
Leones ekonomi baserades på palmolja under 1920-talet.

En tredje brittisk koloni i Västafrika, Ghana, f.d. Guldkusten, 
avvecklade sin produktion av palmolja och blev istället storpro-
ducent av kakao. Gambia, den minsta av Västafrikas kolonier, 
utvecklade en monokultur av jordnötsodling. 

Palmolja, kakao eller jordnötter, allt byggde på tvångsodling 
av exportgrödor. Vad detta innebär för befolkningens möjlig-
heter att odla mat för egen försörjning är lätt att räkna ut, liksom 
hur illa det fungerade för de lokala ekosystemens hållbarhet.

Ett modernt krig kan heller inte föras utan olja, utan driv-
medel till motorfordon, stridsvagnar och flygplan. I Afrika 
var det två företag som lade beslag på de viktigaste olje-
fyndigheterna i Belgiska Kongo och Angola: Brittiska Shell och 
USA:s Standard Oil.

Mineraler fanns i stor mängd i Kongo och i kolonierna söder 
om Kongo: guld, silver, koppar, bly, diamanter, mangan, zink, 
osv.

Hur skulle alla dessa mineraler utvinnas? Svaret var afrika-
ner som arbetade under slavliknande förhållanden. 
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Guldfyndigheter upptäcktes 1886 i Transvaalprovinsen i 
nord  östra Sydafrika. I guldrushen som följde kom kapital starka 
brittiska företagare till Sydafrika. För att få arbetskraft till guld-
gruvorna drevs hundratusentals afrikaner bort från landområden 
som deras förfäder hade odlat sedan århundraden. Valet stod 
mellan att svälta eller arbeta i gruvorna.

Vid slutet av 1800-talet upptäcktes guld också i Kavirondo-
regionen i Kenya. Här upprepade britterna vad de gjort i Syd-
afrika. 

Européernas idealbild av Afrika var: 

1 Afrikanerna skulle utvinna råvaror för export till Europa eller 
tvingas odla grödor för export till Europa. 

2 Afrikanerna skulle bli konsumenter på en marknad där Euro-
pas industrivaror kunde avsättas. 

Den första halvan av idealbilden lyckades utomordentligt bra, 
men den andra halvan blev ett totalt misslyckande. Européerna 
lyckades inte göra afrikanerna till pålitliga konsumenter, efter-
som de knappast hade några pengar att handla för. Brutal exploa-
tering och obefintliga eller urusla löner gjorde att deras köpkraft 
låg på bottennivå.  Afrika blev en dålig marknad för importerade 
industri varor. Först när de europeiska bosättningarna efterhand 
växte i Afrika fanns en mer påtaglig efterfrågan på industri-
produkter.

Järnvägarna i Afrika byggdes med hjälp av tvångsarbete. De 
europeiska länd erna fick en marknad i Afrika för järnvägsräls, 
järnvägsvagnar och lokomotiv. Där järnvägar drogs fram behöv-
des sprängmedel till utjämning av höjdskillnader och till tunn-
lar. Stålkonstruktioner behövdes till broar. 

Järnvägarna byggdes för att: 

1 forsla råvarorna från koloniernas inre till exporthamnarna, 

2 transportera kolonialmaktens soldater i motsatt riktning in i 
kolonin om uppror behövde slås ner, och för att 

3 transportera afrikanska soldater på väg till de olika krigs-
skådeplatserna i Europa eller annorstädes. 
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Kapitalexporten från Europa till de afrikanska järnvägsprojek-
ten 1890–1920 byggde inte upp koloniernas välstånd eller deras 
ekonomiska oberoende utan tjänade bara till att göra Afrika till 
ett jordbruks- och råvaruproducerande bihang till Europas indus-
triella utveckling.

Järnvägen i Franska Ekvatorialafrika går i ogenomtränglig 
djungel med träskmarker dit solen aldrig når, där allting dryper 
av fukt och där malariamyggan härjar. Marken är kuperad och 
kräver byggande av tunnlar och broar. Afrikaner från alla de-
lar av kolonin föstes samman av soldater fram till byggarbets-
platserna. De tvingades till hårt slavarbete, så hårt att många 
inte överlevde. Malarian skördade också många liv. Afrikansk 

Järnvägar inom SADCC
Järnvägar utanför SADCC

Järnvägar i södra Afrika 1981

Kartan är hämtad från
en SADCC-rapport 1981
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muskelkraft fick ersätta maskiner och transportfordon. Arbetet 
bestod i att bära, släpa, gräva. Också kvinnor tvingades till så-
dana arbeten. Samma metoder för tvångsarbete gällde byggan-
de av vägar, bostäder till de europeiska bosättarna och skolor till 
deras barn. 

Andra som rekryterades till tvångsarbete var de som fängs-
lats för att de inte kunnat betala de stora skatteskulder som de 
ålagts av den koloniala administrationen. Eller de som fängslats 
för att de brutit mot passlagar eller andra lagar som kolonial-
makten infört. En vit farmare eller affärsman som behövde 
arbets kraft kunde hyra afrikanska fångar. 

Trots att slaveriet var avskaffat i Europa och förbjudet i lag, 
gällde inte de lagarna i Afrika. Där fortgick slaveriet för att 
säkra arbetskraft åt européerna i jordbruk, i gruvor, på järnvägs-
byggen, dammbyggen, vägbyggen, och andra stora anläggnings-
arbeten.

Järnvägar i södra Afrika 1981: Under den koloniala epoken tjän-
ade järnvägarna främst som medel att forsla rikedomar från konti-
nentens inre till exporthamnarna. Idag utgör järnvägarna en viktig 
resurs för hela regionen och ger stora möjligheter till samarbete och 
handel länderna emellan.

Kartan är hämtad från en SADCC-rapport 1981. SADCC står 
för Southern African Development Coordination Conference som 
ska pa des den 15 april 1980 i Lusaka, Zambia. Syftet var att ut-
veck la samarbetet mellan länderna i södra Afrika och göra dem 
mindre beroende av det rasistiska Sydafrika. Vid bildandet hade 
SADCC nio medlemsländer: Angola, Botswana, Lesotho, Malawi, 
Moçambique, Eswatini (då benämnt Swaziland), Tanzania, Zambia 
och Zimbabwe. Gränslinjen mot Sydafrika/Namibia i söder och mot 
övriga Afrika i norr är markerad med en kraftigare linje.

1992, efter att apartheidregimen i Sydafrika fallit, omvandla-
des SADCC till SADC – Southern African Develop ment Commu-
nity – och flera nya länder anslöt sig; förutom Sydafrika och Nami-
bia, även Demokratiska Republiken Kongo, Lesotho, Madagaskar, 
Mauritius och Seychellerna.
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För att förändra situationen för Afrikas folk, förändra hela 
det koloniala systemet startade folklig kamp i många länder. 
Uppror, strejker och fredliga protester bemöttes med våld och 
slogs ner grymt. För sin befrielse från kolonialismen behöv-
de afrikanerna organisera väpnad kamp, och det är den kampen 
som Kuba tog aktiv del i under 1970- och 80-talen. Den kam-
pen markerade ett slut på ett av de europeiska kolonialväldena, 
det portugisiska, och ett slut på Sydafrikas rasistiska apart heid-
regim. Kuba bidrog till att ändra Afrikas historia.

Kuba ändrade Afrikas historia
Boken Changing the History of Africa innehåller en lång intervju 
med Jorge Risquet*. Journalisten David Deutschmann frågar 
Risquet om det fanns tveksamheter hos kubanerna att besvara 
Angolas begäran om hjälp. Risquet svarar:

”Nej, men frågan övervägdes noga och ledde till 
slutsatsen att vi borde ge stöd, att det var nödvändigt 
och möjligt. Om vi inte hade gjort det skulle vi ha 
begått ett brott mot Angolas kämpande folk. Varför? 
Jo, på grund av det sätt som afrikaner forslats till 
Kuba över århundradena. De kom i bojor. De jaga-
des som djur, förslavades och kastades i slavskep-
pens lastrum. Vilken är vår skuld till Afrika? Jag 
anser att alla länder som importerade slavar och där 
enorma rikedomar skapades står i skuld till Afrika. 
Dessutom: Vårt folk har en tradition av inter-
nationa lism. Mer än 1000 kubaner reste till Spanien 
på 1930-talet för att kämpa mot Franco. I proportion 
till sin folkmängd var Kuba det land som sände flest 

* Kubanen Jorge Risquet Valdés-Santana (1930-2015) var sedan unga 
år med i kampen för Kubas revolution. På 1960-talet var han ledare 
för den internationella bataljonen Patrice Lumumba i Kongo-Brazza-
ville. Från och med 1975 var han engagerad i kampen i Angola. Under 
1988 var han ledare för Kubas delegation vid förhandlingarna mellan 
Kuba, Angola, USA och Sydafrika. Han var internationell sekreterare 
i Kubas Kommunistiska Parti. 
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frivilliga till Spanien. Det var ett svar på kallelsen 
från vårt spanska blod. När vi for till Afrika var det 
ett svar på kallelsen från vårt afrikanska blod. Vårt 
folk är ättlingar av Afrika och Spanien.” 

Det är detta som denna bok handlar om: Hur kubanerna, som 
själva har sitt ursprung i den förslavade afrikanska befolkningen, 
kom tillbaka till Afrika för att som internationalister arbeta för 
solidaritet med sina bröder och systrar på andra sidan av havet.

Slutorden i David Deutschmanns intervju med Jorge Risquet 
lyder:

”När vi färdades över Atlanten på väg mot Afrika, 
tänkte vi på hur vi fraktades över oceanen århund-
raden tillbaks, som människor i bojor i slavskeppens 
lastrum. Detta århundrade färdades vi över oceanen 
som fria människor med vapen i hand för att för-
svara ättlingarna till våra förfäder. Vi återvände 
till platserna för vårt ursprung, för att strida för fri-
heten. Vi anser att det var vår plikt. Vi tycker inte 
om att lovsjunga oss själva. Låt andra bedöma vad 
vi utfört. Men vi är stolta över att ha fullgjort vår 
historiska plikt.”

Men Kubas engagemang i Afrika var också viktigt för att Kubas 
egen revolution skulle kunna utvecklas och överleva. Kuba be-
hövde bundsförvanter i världen och agerade på den internatio-
nella arenan för avkoloniseringen av Afrika, bl.a. i FN och genom 
rörelsen för de alliansfria staterna, the Non-Aligned Movement. 

Kubas revolution hade segrat i januari 1959. Bara kort där-
efter började stora saker hända i Afrika. 1960 blev Afrikas år, 
när en lång rad länder på kontinenten gjorde sig självständiga. 
Kuba följde utvecklingen och såg det som betydelsefullt att kny-
ta kontakter med nya självständiga staters regeringar och även 
med befrielserörelser i de stater som fortfarande var kolonier. 
Kuba var också tidigt uppmärksam på att flera afrikanska stater 
inte egentligen var självständiga och oberoende, utan hade över-
gått till nykolonialism. Detta ska vi se närmare på i nästa kapi-
tel.
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Yta: 580 367 kvadratkilometer, 1,3 ggr Sveriges yta 
Folkmängd: 50 950 000 inv. (2018)              Medellivslängd: 63 år
Spädbarnsdödlighet: 36 promille                Läskunnighet: 78 procent
Huvudstad: Nairobi, 3,5 miljoner inv. 2018 
Språk: Engelska, swahili och ca 60 olika afrikanska språk
Kenya är ett bördigt jordbruksland med stora odlingar av kaffe och te. 
Kusten vid Indiska Oceanen är ett lågland med tropisk vegetation. Norra 
delen av Kenya är ett torrt inlandsområde med gles befolkning. I ett 
bergs område kopplat till Rift Valleys östra ände är den vulkaniska jorden 
lämplig för jordbruk. Export: Kaffe, te, olja och oljeprodukter, cement.
    Kenya var brittisk koloni fram till 1963. Därefter har landet varit ett 
typ exempel på en nykolonial stat. 
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2  Nykolonialismen

Det finns många exempel på nykolonialism i Afrika. Jag har valt 
Kenya som ett exempel. Mer om Kenya här nedan. Men först: 
Vad är nykolonialism?

Frelimo om nykolonialismen
När Moçambiques befrielserörelse Frelimo startade kampen mot 
portugiserna på 1960-talet var dess ledare klara över att nykolo-
nia  lismen bara var en annan form av kolonialism. Kampen mot 
kolonialmakten Portugal skulle inte få leda till att kolonialismen 
– Portugals direkta makt över Moçambique – byttes ut mot en 
indirekt makt.

Först klargjorde Frelimo vad kolonialism var: 

Ett främmande land – Portugal – har ockuperat 
Moçam bique med hjälp av sin krigsmaskin, admini-
stration och polismakt som når ut till alla delar av 
landet. Lagar har skapats för att skydda Portugals 
intressen, medan moçambikanernas intressen helt 
åsidosatts. Utplundringen av landet och folket har 
satts i system. De bästa jordarna och de bästa arbet-
ena har gått till portugiser, medan moçambikanerna 
utnyttjas som tvångsarbetare. Utländska företag, 
från Portugal och andra länder i Europa, berikar sig 
på Moçambiques industrier, handel och jordbruk. 
Moçambiques regering är portugisisk, dess lagar är 
stiftade i Portugal, krigsmakten kommer från Portu-
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gal, och vinsterna från allt detta går tillbaka till 
Portugal/Europa. Detta är kolonialism, direkt kon-
troll över ett land.

Nykolonialism är en mer modern form av kolonialism:

När folket gör uppror mot kolonialmakten behövs 
en allt starkare krigs- och polismakt för att upprätt-
hålla dominansen över kolonin. Att kämpa ner be-
frielserörelserna blir allt svårare och allt dyrare. Det 
påverkar möjligheterna att fortsätta att exploatera 
kolonins rikedomar. En annan lösning behöver 
sökas, men det måste vara en lösning som säkrar 
den fortsatta utsugningen. Den lösningen heter ny-
kolo  nia  lism.

Kolonialmakten förklarar nu att den ska skänka sin 
koloni dess självständighet. Men den sätter in sina 
goda och pålitliga vänner att styra det nya landet. 
Allt kommer att se ut som om den forna kolonin nu 
är självständig. Den har sin egen regering, sin egen 
flagga, sin egen nationalsång. Men i grunden har ing-
enting förändrats. Den nya regeringen är kolonial-
maktens marionetter. Utplundringen av naturresurs-
erna fortsätter. Landets ursprungs befolkning fort-
sätter i tvångsarbete och lever i misär. Den ekono-
miska kontrollen över landet ligger i händerna på 
utländska intressen.

Frelimos slutsats blev att befrielsekampen i Moçambique måste 
inrikta sig på att landet efter självständigheten ska ha en regering 
som är vald av folket och som arbetar för folket. Det skulle vara 
förutsättningen för att behålla en verklig självständighet.  

Men de årtionden som gått sedan självständigheten 1975 
visar tyvärr på en tragisk utveckling. Redan från början utsat-
tes Moçambique av terrorism ledd från Sydafrika.  Regeringen i 
Moçambique tvingades till eftergifter, och landet blev beroende 
av lån från Världsbanken och IMF, Internationella Valutafonden.
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Che Guevara om nykolonialismen
Che Guevara tog upp nykolonialismens olika former i Afrika i 
ett långt tal som han höll i Algeriets huvudstad Alger i februari 
1965:

”Nykolonialismen utvecklades först i Sydamerika, 
över en hel världsdel, och i dag börjar den göra sig 
märkbar med växande intensitet i Afrika och Asien. 
Dess sätt att tränga in och verka har skilda känne-
tecken. Ett sätt är det bru  ta la som vi känner från 
Kongo. Det nakna våldet, utan varken hän syn eller 
förklädnad, är dess yttersta vapen. 
Det finns också en annan mer raffinerad metod: att 
pene trera de länder som befriar sig politiskt, liera 
sig med den fram växande in hemska borgarklassen 
för uppkomsten av en para sitär  borgarklass i intimt 
förbund med metropolernas intres sen. Den gynnas 
av ett visst välstånd eller en övergående höjning av 
folkens levnadsstandard. Det beror på att i mycket 
efter blivna länder innebär steget från ett feodalt till 
ett kapi talist iskt system ett stort framsteg, oberoende 
av de i det långa loppet ödesdigra konsekvenserna 
för arbetarna.
Nykolonialismen har visat sina klor i Kongo. Detta 
är inte ett tecken på styrka utan på svaghet. Den 
har tving ats tillgripa sitt yttersta vapen, våldet som 
ekonomiskt argu  ment, vilket ger upphov till starka 
motreaktioner. Men ny kolonia  lismen utövas i en rad 
andra länder i Afrika och Asien i mycket subtilare 
former, och det skapas snabbt vad som  liga kallar 
en ”syd amerikanisering” av dessa världsdelar. Det 
inne bär att en parasitär borgarklass utvecklas som 
inte bidrar till den nationella rikedomen utan sätter 
in sina väld iga orätt färdiga profiter i kapitalistiska 
banker utomlands. Den förhand lar med utlandet för 
att få än större vinster, medan den visar fullständig 
likgiltighet för sitt eget folks väl stånd.”
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Kenya, en nykolonial stat
Efter det att de europeiska makterna delat upp Afrika mellan 
sig vid Berlinkonferensen 1884–85 accelererade koloniseringen. 
Storbritannien koloniserade ett stort bördigt område i Östafrika, 
Kenya. Med hjälp av väl beväpnade trupper beslagtog britterna 
kenyanernas landområden och utsatte befolkningen för kontroll 
och förtryck. Kenyanerna tvingades betala skatt till kolonial-
makten – hut tax – dvs de fick betala skatt i förhållande till hur 
många “hyddor” de hade. För att kunna betala tvingades de arbeta 
på de lantgårdar som de koloniala nybyggarna lagt beslag på. 

Detta ledde till protester och ett stort folkligt motstånd, men 
alla fredliga demonstrationer slogs ner brutalt. För att bara ta ett 
exempel: I mars 1922 fängslade britterna tre av ledarna för den 
nybildade organisationen East African Association EAA, som 
hade startat omfattande fredliga protester bland den afrikanska 
befolkningen. När demonstrationer hölls i protest utanför polis-
stationen i Nairobi där ledarna hölls fängslade öppnade poli-
sen eld och sköt rakt in bland de obeväpnade demonstranterna. 
Ett ögonvittne har beskrivit att en grupp vita män, som befann 
sig på verandan till det närbelägna Norfolk Hotel, deltog i skjut-
andet. Åtminstone 150 av demonstranterna miste livet. Efter 
denna händelse bannlystes EAA och dess ledare deporterades. 
Efter deporteringen förbjöd kolonialregimen bildandet av natio-
nella politiska partier. Nya partier skulle vara baserade på etnis-
ka folkgrupper eller på avgränsade geografiska områden. Regi-
mens syfte var att behålla kontrollen och härska genom att sönd-
ra och splittra. 

Under de följande årtiondena växte proteströrelsen till en 
nationell rörelse för självständighet. Men varje försök att upp-
nå självständighet med fredliga medel bemöttes med våld. På 
1950-talet började den väpnade kampen, ledd av Kenya Land 
and Freedom Army som är mera känd som Mau Mau rörelsen. 
Målet var att ta tillbaka de landområden som rövats av britter-
na och att uppnå fullständigt nationellt oberoende. Mau Mau 
agerade mot imperialisterna och mot de kenyaner som ställt sig 
på deras sida och som sågs som förrädare. Som svar ökade det 
polit iska förtrycket, och all yttrandefrihet – som varit mycket 
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begränsad – kvävdes helt. Mord, fängslanden och tortyr var ord-
ningen för dagen. Kenya blev en fascistisk polisstat. 

Kolonialregimen fängslade alla vuxna män i de områden där 
uppror brutit ut. Övriga invånare i dessa områden placerades 
i s.k. emergency villages, en taktik väl känd från andra länder 
med folklig befrielsekamp. 

Den andra sidan av den koloniala taktiken gick ut på att 
bland kenyanerna skapa en hjärntvättad medelklass som skulle 
bevaka regimens koloniala och imperialistiska intressen. De 
som underordnade sig regimen – lojalisterna – tilldelades mark 
för att odla exportgrödor som kaffe och te. De fick möjlig heter 
att starta småföretag. Deras barn fick stipendier för att kunna 
studera, även i Englands privatskolor eller i USA. Några av dem 
sändes till Sandhurst militärskola utanför London för att bli offi-
cerare i Kenyas armé. Lojalister bland kenyanerna kunde också 
nomineras till den koloniala riksdagen. Den uppseglande medel-
klassen anammade ett djupt förakt för allt afrikanskt och dyrka-
de allt europeiskt och nordamerikanskt. 

Fackföreningarna i Kenya – East Africa Trade Unions – hade 
radikaliserats, och arbetarna krävde självständighet. Men 1950 
förbjöds dessa fackföreningar, och ledarna kastades i fängelse. 
Istället skapade regimen en lojal ”fackföreningsrörelse”, COTU, 
Central Organisation of Trade Unions, för att kontrollera arbet-
arna.

Mau Mau utvecklade sin rörelse till gerillakrig. Även om 
rörel sen försvagades efter många år av krig under 1950-talet var 
dess existens betydelsefull när britterna såg sig tvungna att för-
handla fram en överföring av makten till ett självständigt Kenya. 
Förhandlingarna hölls i Lancaster House i London i början av 
1960-talet. Bland de kenyaner som deltog i förhandlingarna var 
lojalisterna i majoritet, och revolutionära och nationalistiska rös-
ter kunde tystas.

Kenya fick sin ”självständighet” 1963. Men det var en nyko-
lonial lösning, och verkligt nationellt oberoende hade inte upp-
nåtts. Det blev ingen jordreform, utan principen ”willing seller, 
willing buyer” gällde. Den som ville sälja mark kunde sälja till 
den som ville köpa. Men vem hade råd att köpa? Det var lojalis-
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ter som hade tjänat kolonialstaten, inte de som lämnat fängelser-
na eller gerillasoldater som kämpat i skogarna!

Engelsmännen hade kvar kontroll över den nya regeringen 
genom att besätta viktiga ministerposter, som finansminister, 
jordbruksminister och försvarsminister. Den förste presiden-
ten var Jomo Kenyatta, som vid sin död 1978 efterträddes av 
sin vicepresident Daniel Arap Moi. Under president Moi öka-
de det politiska förtrycket och oliktänkande eller opposition mot 
det nykoloniala systemet tolererades inte. 1980 gav Arap Moi 
mark till USA för att inrätta en militärbas. Sedan det årtion-
det ströps all demokratisk debatt, och nykolonialismen var helt 
etablerad. Progressiva röster tystades och oppositionella politi-
ker mördades. Exempel är riksdagsledamöterna Pio Gama Pinto, 
mördad 1965 och Josiah Mwangi Kariuki, mördad 1975. Pinto 
var journalist och redaktör för den progressiva tidningen The 
Sunday Post. Kariuki, författare till boken Mau Mau Detainee 
hade krävt jordreformer och upprättelse för kämparna i Mau 
Mau rörelsen.

Mau Mau rörelsen har i efterhand smutskastats och dess syfte 
förvrängts på alla tänkbara sätt. Rörelsen har kallats barbar isk, 
primitiv, ociviliserad och – naturligtvis – kommunistiskt sub-
versiv. Även akademiker i det nykoloniala Kenya har stämt in i 
denna kör av fördömande röster. Ett undantag är den kenyanske 
historikern Maina wa Kinyatti som i sin skrift Mau Mau: A 
Revolution Betrayed hävdar att Kenyas historia inte får förvan-
skas, utan sanningen måste berättas: Mau Mau var ett svar på de 
kenyanska böndernas och arbetarnas rättmätiga krav på att åter-
ta de landområden som de hade berövats genom kolonisationen. 
Men denna sanning tilläts inte; Kinyatti fängslades 1982 och var 
politisk fånge i sex år.

Mau Mau hade lyckats med att mobilisera en befolkning som 
inte var läs- och skrivkunnig och där flera helt olika språk tala-
des. Rörelsen använde sig av poesi och sång för att uttrycka sitt 
budskap: 

Ge er iväg, ni vita, som är främlingar i vårt land!
Jag kommer att kämpa mot vår fiende 
tills vårt land är fritt
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Makten över tankevärlden
Folken i de portugisiska kolonierna i Afrika utvecklade fram-
gångs rikt sin befrielsekamp till verklig självständighet från Por-
tugal på 1970-talet. Men i flera andra länder lyckades den forna 
kolonialmakten införa nykolonialism. 

I Kenya släppte inte den brittiska kolonialmakten greppet om 
landet efter självständigheten 1963.  

Frantz Fanon har sagt: ”Om vi vill göra om Afrika till ett 
nytt Europa, då bör vi lägga vårt öde i européernas händer. De 
kan göra detta bättre än de allra mest begåvade bland oss.”

En kenyan som inte vill att hans lands öde ska ligga i euro-
péernas händer är författaren Ngũgĩ wa Thiong’o. Hans opposi-
tion och hans författarskap i polemik mot nykolonialismen och 
de styrande i Kenya förde honom i exil 1982. I fortsättningen 
kallar jag honom helt enkelt bara Ngũgĩ.

Ngũgĩ föddes 1938 i en stor jordbrukarfamilj i byn Kami-
riithu som ligger i Limuru några kilometer utanför huvudsta-
den Nairobi. Han studerade litteraturvetenskap vid universiteten 
i Kampala, Uganda och i Leeds, Storbritannien. Ngũgĩ har skri-
vit flera romaner och teaterpjäser, men också ett stort antal essä-
er om litteratur och språk. Om sitt land säger han:

”Kenya är ett bra exempel på en nykolonial stat. I början var 
samhället relativt öppet. Kenyaner kunde debattera och uttala 
sig utan att riskera att hamna i fängelse. Men så småningom blev 
regimen allt mer intolerant mot alla åsikter som ifrågasatte ny-
kolonialismen.”

Ngũgĩ skaffade sig en stor kunskap om Europas litterära 
värld och insåg att det var endast den världen som förmedla des i 
de kenyanska skolorna. Barn och ungdom i Kenya lärde sig läsa 
den europeiska litteraturen som handlar om männi skor långt 
från Afrikas verklighet. I den världen skildras också hur europé-
erna ser på sina kolonier. De vita européerna kommer till Asien 
och Afrika för att tämja de vilda stammarna, införa disciplin 
och civilisation. Den vite mannen är hjälten som betvingar de 
svarta vildarna. En del vildar är ondskefulla och hatar och avun-
das den vite mannen, andra är underdåniga och darrar av räds-
la inför honom. De är redo att lyda hans minsta vink. Den första 
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stereotypen av en ondskefull afrikan är den som inte tackar för 
civilisationen de får från de vita, utan istället kräver politiska 
rättigheter och uppmanar sina landsmän till uppror och sabo-
tage. Enligt den andra stereotypen ska afrikanen anamma den 
kristna religionen och bli ödmjuk, förlåta alla oförrätter som be-
gåtts mot honom och hans folk, och aldrig hemfalla till våld-
samheter. Den förtryckte måste inse att roten till hans olycka 
ligger i hans syndfulla själ.

Kolonisatörerna kom till Afrika med militärmakt men också 
med makten över tankevärlden.

Ngũgĩ har i en av sina essäer en genomgång av hur Kenyas 
kultur är genomsyrad av europeiska och nordamerikanska in-
tressen och influenser. Det gäller vad som visas på biograferna, 
vad dagstidningarna får innehålla, vilka böcker som förlagen 
ger ut, vilken musik som spelas och vilka slags teaterpjäser som 
sätts upp. Men framförallt gäller det språket: I skolorna under-
visas på engelska; de afrikanska språken är inte tillåtna. Barn 
som ertappas med att tala ett lokalt språk bestraffas.* 

Som ett exempel berättar Ngũgĩ hur hans son i skolan getts 
i uppgift att lära sig en dikt av den engelske poeten William 
Wordsworth. I dikten beskriver poeten ett fält av påskliljor:

I wander’d lonely as a cloud
That floats on high o’er vales and hills
When all at once I saw a crowd,
A host, of golden daffodils 
Beside the lake, beneath the trees,
Fluttering and dancing in the breeze

Ngũgĩ frågade sin son vad “daffodils” var för något och fick sva-
ret: “Å, de är bara små fiskar i sjön”.

I den europeiska tankevärlden som förmedlades i olika ka-
naler i hela samhällslivet var ”svart” någonting negativt, farligt, 

* Att ett barn inte får tala sitt modersmål i skolan är inte någon unik 
företeelse. Vi behöver bara fråga oss hur de samiska barnen upp levde 
sin skolgång i svenska skolor så sent som på 1960-talet. Ett annat ex-
empel är de skotska barnen som var tvungna att prata engelska och 
inte ett ord på det skotska språket gaeliska. 
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oönskat, brottsligt. Man hör det i uttryck som svart marknad, 
svart får, svart själ, svartlistad. På engelska finns ordet för ut-
pressning: blackmail. Det är så illa att till och med ungdoms-
romanen Black Beauty, som handlar om en häst, misstänklig-
gjordes, eftersom den antydde att någonting svart kunde vara 
vackert! Å andra sidan var den vita färgen alltid någonting fint, 
rent, vackert, heligt, den stod för kristendomen. Steget till rasism 
är inte långt, att den svarta människan är mindre värd och den 
vita är den naturliga härskaren. 

Språk och medvetande
Det finns hundratals lokala språk i Afrika. Bara i Kenya finns 60 
olika språk. Ngũgĩs språk, gikuyu, talas av en femtedel av Kenyas 
50 miljoner invånare. 

Dilemmat för de afrikanska författarna var: Skulle de skri-
va på kolonialisternas språk, eller på de afrikanska språk som de 
och deras landsmän kände till och var uppvuxna med?

Befrielserörelserna i de portugisiska kolonierna valde att be-
hålla portugisiskan som det administrativa och enande språket 
i sina länder efter befrielsen. I Moçambique till exempel talas 
fjorton olika lokala språk. De får alla stå tillbaka för portugisis-
kan som blir det språk som måste talas, om en person från 
norra Moçambique ska kunna förstå en som bor i huvudstaden 
Maputo längst i söder.

I Guinea-Bissau var ledaren för självständighetskampen 
Amilcar Cabral, trots sin avsky för den portugisiska kolonialis-
men, odelat positiv inför dess språk. Portugisiskan är det vack-
raste vi fått av portugiserna, sa han. 

Också i de före detta franska kolonierna var det franskan 
som blev det språk som användes efter självständigheten. I Sene-
gal var författaren Léopold Sédar Senghor, (president i Senegal 
1960–1980) entusiastisk för det franska språket.

I de före detta brittiska kolonierna sågs det oftast som själv-
klart att det språk som skulle talas och skrivas var engelskan. 
Även nigerianen Chinua Achebe, författaren till den berömda 
afrikanska romanen Allt går sönder (Things Fall Apart) ansåg 
att han inte hade något val. Han sa: ”Är det rätt av en man att 
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överge sitt modersmål för någon annans? Det ser ut som ett för-
färligt bedrägeri och man känner sig skyldig. Men för mig finns 
inget annat val. Jag har fått detta språk, och jag tänker använda 
det.”

Ngũgĩ tog ställning på ett annat sätt. Han började med att 
skriva på engelska, men kände att det var fel. Varför skulle han 
berika det engelska språket med den kenyanska kulturen? Var-
för inte göra tvärtom och använda sina kunskaper om den engel-
ska kulturen till att berika sitt eget språk, gikuyu? Det var tiden i 
fängelse 1977–78 som fick Ngũgĩ att tänka om.

I fängelse för sitt folkliga engagemang
1977 hade Ngũgĩ blivit inbjuden att delta i ett stort folkligt teater-
projekt i sin by Kamiriithu. Ngũgĩ medverkade som medför-
fattare till pjäsen Jag gifter mig när jag vill tillsammans med 
bybefolkningen och dess amatörskådespelare. Pjäsen handlar 
om bönder som proletariseras när de berövas sin jord, och om 
hur de kämpar för sina rättigheter. Ett multinationellt bolag har 
i maskopi med en bank och den inhemska överklassen lurat till 
sig mark av en fattig bonde för att bygga en fabrik. Byns bönder 
och arbetare vaknar efterhand till insikt om hur de blir utnyttjade 
och att de måste kämpa tillbaka. Pjäsen skildrar hur den väpnade 
kampen startade och hur Kenya blev självständigt och fick sin 
egen flagga och egen nationalsång, men att självständigheten, för 
vilken tusentals kenyaner gett sina liv, blev förrådd. 

Det var teater som engagerade från allra första början. By-
borna var med och bestämde vilka som skulle vara skåde spel-
are, de påverkade handlingen i pjäsen, de engagerade sig i repe-
titionerna som drog fler och fler åskådare. Sång, poesi och dans 
blev en viktig del av skådespelet. Repetitionerna höll på i fyra 
månader och generalrepetitionen gjordes inför en publik med 
tusentals personer. För första gången fick kenyanerna se en pjäs 
som på ett positivt sätt skildrade dem själva och deras liv. Ngũgĩ 
påverkades själv av arbetet med pjäsen och han och byborna ra-
dikaliserades. De var beredda att kämpa mot den förslavande 
nykolonialismens culture of silence and fear, tystnad och rädsla.

Första föreställningen gavs den 2 oktober 1977 och blev en 
stor succé. Folk strömmade till från långväga håll och varje 
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före ställning förvandlades till en folkfest. De hann ge totalt nio 
föreställningar. 

Men det var en alltför stor utmaning för det nykoloniala 
Kenya. Den 16 november förbjöds pjäsen och Ngũgĩ fängslades. 

I nästan ett år satt han i fängelse utan att få veta vad han an-
klagats för. Ingen rättegång hölls. I fängelset beslöt han att i fort-
sättningen skriva på sitt eget språk, gikuyu, och han visste vad 
han ville skriva om. Han hade funderat på att göra sin version av 
myten om Faust som säljer sin själ till djävulen. I fängelset skrev 
han – på toalettpapper, som var det enda papper han kunde få 
tag på – sin roman Djävulen på korset. 

Djävulen på korset
Romanen handlar om sju kenyaner som färdas i en matatu-taxi 
från Nairobi till den fiktiva staden Ilmorog. De sju börjar sam-
tala under resan och upptäcker att de har en sak gemensam. De 
har alla fått inbjudningar till en fest för tjuvar och rövare, en fest 
som djävulen själv har organiserat. På festen ska de smartaste 
tjuvarna och rövarna utses. Det är dessa män som sålt sina själar 
till Djävulen för att berika sig genom att stjäla och röva från sina 
fattiga landsmän. 

Romanen blev snabbt en försäljningssuccé i Kenya. Den som 
kunde läsa, läste högt för de andra, i familjerna, under arbetar-
nas lunchpauser, i bussarna, i taxibilarna, i barerna. När den som 
läste kom till en intressant episod la han ner boken och fick sitt 
glas påfyllt innan han fortsatte. På det sättet togs boken in i den 
muntliga berättartraditionen, en tradition som leder till samtal, 
kommentarer, tolkningar.

Man hade inte planerat någon stor upplaga eftersom stör-
re delen av befolkningen i Kenya var analfabeter. Ändå sålde 
boken över förväntan. Först trycktes 5 000 exemplar som man 
hoppades kunna sälja under en period av tre–fem år. Men de 
5 000 tog slut, och ytterligare 5 000 trycktes, och sedan ytterli-
gare 5 000. 

När Ngũgĩ skrev om detta i sin essäsamling Decolonising the 
Mind – Att avkolonisera tänkandet – hade Djävulen på korset 
översatts till engelska, svenska, norska och tyska. Men det 
viktig aste enligt Ngũgĩ var översättningen till kiswahili, efter-
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som det innebar en direkt kommunikation mellan två afrikans-
ka språk.

Sjung för mig, mor
Från pjäsen Jag gifter mig när jag vill, som var skriven på gikuyu, 
gick Ngũgĩ vidare för att skapa ett teaterverk som vände sig till 
alla kenyaner med sånger och danser från åtta olika kenyanska 
språk. Teaterverket var ett sångspel som hette Sjung för mig, mor, 
och handlade om 1920-30-talens Kenya. Det hade arbetats fram 
av invånarna i byn Kamiriithu efter Ngũgĩs manuskript.

I Kamiriithu hade invånarna 1975 byggt ett kulturcentrum 
där de drev alfabetiseringskurser för vuxna och spelade traditio-
nell teater. Ngũgĩ tog sig an det stora arbetet att inkludera sång-
er och danser från olika delar i Kenya och förena dem i dramat. 
Pjäsen studerades in under tre månader på kulturcentret i Ka-
miriithu. Folk kom i busslaster för att följa repetitionerna, det 
blev stor trängsel och svårt att ordna biljettförsäljning. Planen 
var att pjäsen skulle uruppföras på den nationella teaterscenen 
i Nairobi, men efter tio repetitioner slog polisen till och förbjöd 
föreställningarna. Nationella teaterscenen stängdes för gruppen, 
och kulturcentret i Kamiriithu jämnades med marken av bull-
dozers.  Gruppen hade fått en inbjudan från det 1980 befriade 
Zimbabwe att komma dit och spela, men fick inte utresetillstånd. 
Ngũgĩ hotades på nytt av fängelse, och såg sig tvungen att gå i 
exil. Året var 1982. 

Matigari, den frågvise
Kenya var nu en fascistisk stat, där inga demokratiska åsikter 
tolererades. Politiska mord och fängslanden utan rättegång hörde 
till vardagen. Polisen slog brutalt mot protester och demonstra-
tioner och många dödsoffer skördades. Tortyr var vanlig som för-
hörs metod mot oppositionella. 

1986 kom Ngũgĩs roman om Matigari, en romanfigur som 
blev så känd att han blev betraktad som en verklig person bland 
kenyanerna.

Matigari förstår inte varför den som arbetar med att tillverka 
något inte kan bestämma över hur det han tillverkat ska använ-
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das. Han förstår inte en värld där lögner belönas och där san-
ningar bestraffas. Han åker landet runt och ställer frågor om 
sanning och rättvisa. Det är som om han fanns i verkliga livet 
och folk börjar prata om honom.  När diktatorn Arap Moi fick 
höra att det fanns en person som strövade landet runt och ställde 
olämpliga frågor gavs ordern att han skulle arresteras. När det 
kom fram att Matigari var en romanfigur var det förstås själva 
boken som skulle arresteras. Så skedde i februari 1987 i razzior 
mot bokhandlare och bokförlag. Det var första gången som en 
fiktiv karaktär tvingats i samma exil som den författare som 
skapat honom, reflekterade Ngũgĩ wa Thiong’o. 

Matigari såldes i över 3 000 exemplar. En person som er-
tappa des med att läsa högt ur boken arresterades. 

Afrika måste sätta stopp för nykolonialismen
Kenya har fått bli vårt exempel på en av Afrikas många stater där 
nykolonialismen har stor makt. Andra sådana exempel på stater 
med brittiskt förflutet är Ghana, Nigeria och Malawi.

Det belgiska arvet ser vi i Demokratiska Republiken Kongo.
Mauretanien, Niger, Kamerun och Centralafrikanska Repub-

liken är exempel på stater med franskt arv. Se även ett kort av-
snitt i kapitel 3, sid 58, om den franska nykolonialismen.

Många länder i Afrika har blivit förvrängda spegelbilder av 
sina s.k. moderländer i Europa. De forna kolonialherrarnas ställ-
ning har tagits över av afrikanska eliter som tar efter den euro-
peiska kulturen och dess attribut. De berikar sig själva och lever 
lyxliv på sina fattiga landsmäns bekostnad. Utländska intressen 
har kvar makten över ländernas rikedomar. Officiella språk blir 
de europeiska språken och de afrikanska språken förpassas till 
en undanskymd plats. Politiska strukturer, administration, rätts-
apparat, arbetsliv och skolväsende byggs upp enligt modeller 
hämtade från de europeiska länderna. De egna ländernas histo-
ria, kultur och språk undertrycks och faller i glömska. 

Statistiskt sett har Afrikas välstånd ökat. Värden för t.ex. 
spädbarnsdödlighet, läskunnighet och medellivslängd har för-
bättrats under senare tid, men är fortfarande mycket låga. FN-
rapporter pekar också på en oroande ökning av ojämlikheterna.
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Procentandelen analfabeter i Afrika har minskat sedan 
1990-talet, men antalet analfabeter har ändå ökat, eftersom hela 
befolk  ningens antal har ökat. Läskunnighet och utbildning är en 
grund förutsättning för att Afrikas länder ska kunna återvinna 
sin ursprung liga kultur, ta makten över de egna naturresurserna 
och utveckla sina länder bort från de nykoloniala samhälls-
systemen.  

OAU – Organization of African Unity
Den 25 maj 1963 grundades Organization of African Unity, 
OAU, vid en konferens i Addis Abeba, Etiopien. Algeriets 
premiärminister Ahmed Ben Bella höll ett mycket emotio-
nellt tal vid konferensen som överväldigade hans åhörare. 
Hela Afrika måste få total frihet! OAU måste solidarisera sig 
med alla stater som fortfarande kämpar för sin frihet! Vi har 
ingen rätt att fylla våra magar när våra bröder dör i Angola, 
Moçambique och Sydafrika!

När organisationen år 2013 summerade sin 50-åriga verk-
samhet och såg tillbaka på bildandet 1963 gjordes reflexio-
nen att Afrikas länder var oense om många saker, men en 
sak förenade dem, just detta att för alla länderna i Afrika är 
friheten och självständigheten det centrala.

Sedan år 2002 är OAU ombildad till AU – African Union 
– med 55 afrikanska självständiga stater samt det ockupe-
rade Västsahara som medlemmar. AU har sitt högkvarter i 
Addis Abeba i Etiopien. Vid unionens senaste toppmöte, 
som hölls i Mauretanien sommaren 2018, konstaterades 
att 49 av medlemsstaterna nu hade undertecknat överens-
kommelsen om kontinentens frihandelsområde AfCFTA, 
African Continent Free Trade Area. Då godkändes etable-
ringen av AU:s egen utvecklingsorganisation AUDA. I övrigt 
ägnade mötet mycket tid åt att diskutera lösningar på de kon-
flikter som under senare år spillt över från Mellanöstern till 
norra Afrika.
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3 USA och Europa – mot Afrika

Förändringens vindar 
På 1960-talet svepte förändringens vindar fram över Afrika. Ut-
trycket Wind of Change hade myntats av Storbritanniens premiär-
minister Harold McMillan i Tory-partiet, i ett tal som han höll i 
Kapstaden, Sydafrika, den 3 februari 1960. Han hade då under 
en månads tid besökt flera brittiska kolonier i Afrika och insett 
att det inte var möjligt att gå emot den omfattande avkoloniser-
ingsprocess som skulle förändra kontinenten för all framtid. Ut-
mattat efter andra världskriget knakade det brittiska imperiet i 
fogarna och riskerade att helt upplösas. En framsynt statsman i 
imperiet måste fråga sig hur man skulle fortsätta att hålla kontroll 
över de enorma resurser som fanns i kolonierna samtidigt som 
man inte skulle utpekas som den som ställde sig hind rande i vä-
gen för förändringens vindar. Som vi tidigare sett så var nykolo-
niala lösningar det uppenbara svaret på detta dilemma. Men ock-
så andra metoder kom in i bilden; lögnaktig propaganda, mutor, 
infiltration i befrielserörelser, mord på rörelsernas ledare, stöd till 
lokala despoter och slutligen att finansiera blodiga koloniala krig 
med rekryterade legosoldater.

Storbritannien var en av dessa koloniala makter som inte 
drog sig för att använda sig av sådana metoder. Men den största 
makten var USA, som inte hade egna kolonier i Afrika men i 
allra högsta grad egna intressen av att utplundringen av konti-
nentens resurser skulle fortsätta att utvecklas till förmån för det 
otal av USA-bolag som hade koncessioner och investeringar där.
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I sin retorik ville USA framstå som en kämpe för demokrati 
och mänskliga rättig heter. USA hänvisade gärna till sig själv 
som en nation som en gång frigjort sig från brittiskt kolonialt 
förtryck och därför var en vän av att Afrikas stater skulle få 
sin frihet. Samtidigt använde USA sin underrättelsetjänst CIA, 
Central Intelligence Agency, bildad 1947, för att kväsa demokra-
tiska rör elser och trampa mänskliga rättigheter under fötterna. 
Det storpolitiska maktspelet präglades av det kalla kriget, där 
USA ville försäkra sig om att länderna i Afrika inte slog in på 
”fel väg” och lierade sig med Sovjetunionen. CIA samarbetade 
med underrättelsetjänster i europeiska länder, som t.ex. PIDE i 
Portugal, SDECE i Frankrike* och M16 i Storbritannien, samt 
med BOSS i Sydafrika. Alla dessa organisationer hade också si-
na egna intressen av att stödja koloniala och nykoloniala regimer 
i Afrika. Ibland kunde de ha motstridiga intressen, men oftast 
sammanföll de, t.ex. i rekryteringen av legosoldater.

Förändringens vindar for fram med stor kraft över Afrika. 
Bara år 1960 var det arton afrikanska stater som förklarade sig 
själv ständiga från sina s.k. moderländer. Under de följande åtta 
åren var det ytterligare fjorton länder som gjorde sig fria. Vid 
1960  -talets slut var det i stort sett endast Portugal som hade sina 
kolo nier kvar i Afrika.

I Sydafrika, där Harold McMillan hållit sitt berömda tal, re-
gerade en vit privilegierad minoritet, medan den svarta befolk-
ningen hölls nere i misär med hjälp av en enorm våldsapparat. 
Grannlandet Namibia ockuperades av sydafrikansk militärmakt.

USA och Storbritannien backade upp apartheidregimen i 
Sydafrika ända in i det sista innan regimens fall.

Lika aktivt som USA stödde Sydafrikas minoritetsregering, 
lika aktivt arbetade USA, såväl öppet som i det fördolda, för att 
undertrycka kampen mot kolonialism och nykolonialism i övriga 
delar av Afrika. Denna form av ”diplomati” utvecklades till för-
fining under 1960-talet och det kalla kriget. Den omfattade agg-

* SDECE – Service de documentation extérieure et de contre-
espionnage – var Frankrikes undeträttelsetjänst fram till 1982. Den 
ersattes därefter med DGSE – Direction générale de la sécurité exté-
rieure. 
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ressiv propaganda, psykologisk krigföring och aktioner för att 
eliminera eller underminera oönskade politiska rörelser. Mutor 
och hot användes för att påverka politiker och partier i Afrika. 
Mördare och legosoldater anlitades för att driva terrorverksam-
het i syfte att påverka de olika ländernas politik.

Länder i Afrika som tog emot bistånd från Europa och USA 
riskerade att utsättas för att givarländerna sände in sina agen-
ter för att infiltrera och påverka den lokala politiken att stämma 
med givarländernas behov.

Med exempel från Förenta Nationerna kan vi se hur USA och 
Europa ställde sig till frigörelseprocessen i Afrikas länder.

Förenta Nationerna
FN:s generalförsamling agerade under många år på 1960- och 
70-talen för de afrikanska ländernas frigörelse från Portugals 
kolo nialism. Flera resolutioner antogs också mot Sydafrikas 
apartheidpolitik. Här återger vi ett axplock av FN-resolutioner, 
vilka alla stöddes av Kuba:

• 1960, 14 dec: Resolution nr 1514 om de koloniserade län-
dernas och folkens rätt till självständighet. Antagen med 89 
röster av 99. Ingen röstade nej, 9 nedlagda röster, en deltog inte 
i omröstningen. De som lade ner sina röster var: Australien, 
Belgien, Dominikanska Republiken, Frankrike, Portu gal, 
Spanien, Storbritannien, Sydafrika och USA. Sverige röstade 
ja.

• 1962, 6 nov: Resolution nr 1761 mot apartheidpolitiken 
i Syd afrika. Antagen med 67 röster av 110. 16 röstade nej, 
23 ned lagda röster, 4 deltog inte i omröst ningen. Nej-röster: 
Austra lien, Belgien, Frankrike, Grek  land, Irland, Japan, 
Kanada, Luxemburg, Neder  länderna, Nya Zeeland, Portugal, 
Spanien, Stor  britannien, Syd afrika, Turkiet och USA. Sverige 
la ner sin röst.

• 1965, 21 dec: Resolution nr 2107 mot Portugals kolonial-
politik i Afrika.  Antagen med 66 röster av 117. 26 röstade nej, 
15 nedlagda röster, 10 deltog inte i omröst ningen. Nej-röster: 
Argentina, Australien, Belgien, Boli via, Brasilien, Colom-
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bia, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Italien, 
Kanada, Luxemburg, Mexiko, Neder länderna, Nya Zeeland, 
Paraguay, Peru, Portugal, Spanien, Storbritannien, Sydafrika, 
Uruguay, USA, Venezuela och Österrike. Sverige la ner sin 
röst.

• 1971, 20 dec: Resolution nr 2873 mot utländska eko no miska 
och andra intressen som hindrar ge nom   förande av självstän-
dighet i södra Rhode sia, Namibia och i Portugals territo-
rier i Afrika och för att utradera kolonialism, apartheid och 
rasdiskriminering i södra Afrika.  Antagen med 103 röster av 
132. 8 röstade nej, 13 nedlagda röster, 8 deltog inte i omröst-
ningen. Nej-röster: Belgien, Frankrike, Kanada, Luxemburg, 
Portugal, Storbritannien, Sydafrika och USA. Sverige la ner 
sin röst.

• 1972, 12 dec: Resolution nr 2955 om folkens rätt till själv-
bestämmande och om att skyndsamt ge självständighet till 
koloniserade länder och folk för att garantera mänskliga 
rättigheter. Antagen med 89 röster av 132. 8 röstade nej, 18 
nedlagda röster, 17 deltog inte i omröstningen. Nej-röster: 
Frankrike, Israel, Ita lien, Nicaragua, Portugal, Spanien, Stor-
britannien och USA. Sverige la ner sin röst.

• 1974, 16 dec: Resolution nr 3324 om att genomföra ett 
vapen embargo mot Syd afrika. Antagen med 109 röster av 
138. USA var den enda som röstade nej, 9 nedlagda röster, 
19 deltog inte i omröstningen. De som lade ner sina röster 
var: Belgien, Frankrike, Italien, Japan, Luxem burg, Malawi, 
Neder länderna, Storbritannien och Västtyskland. Sverige 
röstade ja.

•  1979, 12 dec: Resolution nr 34/93 mot Sydafrikas apart-
heidregim.  Antagen med 109 röster av 152. 12 röstade nej, 21 
lade ner sina röster, 10 deltog inte i omröstningen. Nej-röster: 
Australien, Belgien, Danmark, Frankrike, Irland, Italien, 
Kanada, Luxemburg, Nederländerna, Storbritannien, USA 
och Västtyskland. Sverige la ner sin röst.

USA har, tillsammans med Storbritannien och andra före detta 
kolonialmakter som Belgien, Frankrike och Spanien, röstat nej 
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eller lagt ner sin röst i samtliga dessa FN-omröstningar. Var det 
på detta sätt som USA ”hedrade” sitt eget arv från frigörelsekam-
pen mot det brittiska imperiet? Här stod USA och andra västmak-
ter på det koloniala Portugals och det rasistiska Sydafrikas sida! 

Sverige har bara gett sitt stöd till två av resolutionerna. 

CIA i Afrika
Jag har försökt göra en kort kronologi över olika slags ”Dirty 
Work” (det råder brist på ett lämpligt uttryck på svenska) som 
CIA ägnat sig åt under årens lopp i Afrika. Jag gör inte anspråk 
på att detta skulle vara en fullständig lista, men den är tillräckligt 
omfattande för att man ska inse att USA:s underrättelsetjänst haft 
ögonen på Afrika och inte tvekat att ingripa när den sett USA-
imperiets intressen hotade. Officiellt förnekar CIA att organisa-
tionen ägnar sig åt mord, men ändå har många gånger stöd från 
CIA till kuppmakare och mördare kunnat bevisas. Det ska också 
sägas här att CIA har ett långt syndaregister även vad gäller övri-
ga kontinenter på klotet; Asien, Latinamerika och Europa.

Vad gäller Afrika åren 1960-90 har CIA varit inblandad i:

1961 Kongo-Kinshasa: Störtande av den valda regeringen 
och mordet på premiärminister Patrice Lumumba. Mer 
om detta i kapitlet om Kongo.

1964 Kongo-Kinshasa: Invasion med legosoldater från Syd-
afrika, Rhodesia och Västtyskland samt legosoldater 
rekryterade bland exilkubaner i USA.

1965 Zaire: Stöd till diktatorn Joseph Mobutu  
 (f.d. Kongo-Kinshasa). Mer om detta här nedan.

1966 Ghana: Störtande av president Kwame Nkrumah (när 
han befann sig på resa utomlands) och installation av 
en militärregim.

1967–69 Nigeria: Organisering av legosoldater till stöd för 
separatist rörelsen i Biafra-provinsen.

1968 Mali: Störtande av president Modibo Keita.
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1971 Uganda: Störtande av premiärminister Milton Obote 
(då han var på en konferens i Singapore) och instal-
lation av diktatorn Idi Amin. CIA hade tränat Amins 
poliskår.

1973 Guinea-Bissau: Mord på PAIGC:s ordförande Amilcar 
Cabral. Se kapitel 7.

1975 Angola: Stöd till FNLA och UNITA i avsikt att förs-
vaga MPLA. Rekrytering av legosoldater till kriget i 
Angola. Mer om detta här nedan (CIA:s hemliga An-
golaprogram).

1981 Mocambique: Efter att ha fått info från CIA-agenter 
på USA:s ambassad i Maputo slog Sydafrika till mot 
tre bostäder i Maputos förort Matola, mördade 12 unga 
ANC-medlemmar och kidnappade 3 som fördes till 
Sydafrika. Moçambique utvisade CIA-agenterna. USA  
påstod att utvisningen skett p.g.a. att det var kubaner 
som försökt rekrytera en CIA-agent, men misslyckats.

1981 Seychellerna: Invasionsförsök.

1984 Guinea-Conakry: Militärkupp mot president Ahmed 
Sékou Tourés efterträdare, efter att Sekou Touré avlidit 
på ett sjukhus i USA.

1986 Libyen: Mordförsök mot Moammar Khadaffi, genom 
att bomba hans hem, där hans unga adoptivdotter dö-
dades.

Västvärldens stöd till diktatorn Mobutu
Zaire (Kongo-Kinshasa) hade omkring 70 procent av världens 
kända tillgångar av koboltmalm, något som var viktigt för den 
nya tidens jetflyg. I Kongo-Kinshasa fanns också koppar, krom, 
zink, guld, tenn, platina, kadmium, uran och diamanter. Mycket 
av detta var viktigt för västvärldens rymd- och raketindustrier, 
så viktigt att USA ansåg det var absolut nödvändigt att se till 
att Sovjetunionen inte fick något inflytande över landet. Sedan 
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Kongos valde premiärminister Patrice Lumumba röjts ur vägen 
(mer om detta i kapitlet om Kongo) satsade västvärlden med USA 
i spetsen på general Joseph Mobutu Sese Seko, som genomförde 
en statskupp i Kongo-Kinshasa i december 1965.

Enligt USA:s f.d. säkerhetsrådgivare Roger Morris mutades 
Mobutu med 150 miljoner dollar för att bli en trogen allie rad. 
Mobutu mutade i sin tur sina egna gunstlingar och högt upp satta 
makthavare i USA, Belgien och Frankrike. En del av de vins-
ter som dessa gjorde på affärer med Kongos rika resurser gick i 
retur till Mobutu. Dessutom stal han direkt från landets tillgång-
ar av guld, diamanter och strategiska mineraler som smugg-
lats till marknader utomlands, vissa efter att ha slussats via Syd-
afrika. Vinsterna gick direkt ner i kleptomanen Mobutus egna 
fickor. 

Efter sina mer än 30 år vid makten hade Mobutu Sese Seko, 
det nya namn han tagit sig, roffat åt sig en förmögenhet på fem 
miljarder dollar på sina fattiga landsmäns bekostnad. Denne 
man sägs ha varit en av president Ronalds Reagans person liga 
vänner! Sin rövade förmögenhet placerade Mobutu i utländska 
bankkonton och i fastigheter, som hotell och lyxvillor, i flera 
olika länder. Sitt eget land styrde han genom ett skräckvälde där 
tusentals människor fick sätta livet till om de vågade opponera 
sig mot honom.

CIA:s hemliga Angolaprogram
Tack vare att chefen för USA:s Angolaprogram, John Stockwell, 
avgick från sin post och 1978 skrev boken In Search of Enemies 
vet vi nu ganska mycket om detta hemliga program. Program-
met, uppgjort i början av år 1975, innehöll ett omfattande eko-
nomiskt stöd, och stöd genom vapenleveranser till organisation-
erna FNLA och UNITA. Programmet motiverades med att ”det 
var nödvändigt för USA:s nationella säkerhet”. Stockwell var 
övertygad om att så inte var fallet. Programmets avsikt var att 
försvaga MPLA:s positioner inför självständighetsdagen som var 
bestämd till 11 november 1975. I juli 1975 godkände USA:s presi-
dent Gerald Ford att 14 miljoner dollar gick till detta program. I 
slutet av juli skickades Angolaprogrammets första vapenlast till 
FNLA i Kinshasa.
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Det var dock inte den första kontakten med FNLA. Holden 
Roberto, FNLA:s ledare, och svåger till Zaires diktator Mobutu 
Sese Seko, hade sedan lång tid fått ekonomiskt stöd från CIA. 
Enligt den ryske utrikeskorrespondenten Oleg Ignatjev rekryte-
rades Roberto redan 1959 av CIA. 

En annan nyckelperson i Angolaprogrammet var Jonas 
Savimbi, som grundade UNITA 1966 och fick stöd från CIA 
från och med juli 1975, dvs 4 månader innan Angolas självstän-
dighet. 

UNITA hade sin bas i sydöstra Angola och sitt högkvarter i 
Jamba samt i Namibias östliga Caprivi-remsa. Savimbis plan var 
att bli ledare i ett Angola som tillsammans med Sydafrika skulle 
bilda ett ”anti-kommunistiskt” block i södra Afrika. För att nå 
detta mål skulle Savimbis UNITA hjälpa Sydafrika att slå mot 
Namibias befrielserörelse SWAPO:s träningsläger inne i Angola. 
I utbyte skulle han få stöd från Sydafrika så att han kunde gripa 
makten i Luanda. Sydafrika skickade vapen och instruktörer till 
UNITA. Savimbi samarbetade också med portugiserna i kam-
pen mot MPLA.

CIA hade samarbete direkt med Portugals hemliga polis 
PIDE ända fram till Nejlikornas revolution den 25 april 1974. 
Den revolutionen, mot den fascistiska regimen i Portugal, kom 
som en stor – och tydligen obehaglig – överraskning för USA. 

Efter MPLA:s och Kubas seger i Angola i december 1988 
förnekade USA att UNITA fått stöd så tidigt som i juli 1975 och 
hävdade att det var först efter Angolas självständighet den 11 
november 1975 som USA kontaktade UNITA.

Kampen mot farliga idéer
Den kände f.d. CIA-agenten Philip Agee skriver i boken Dirty 
Work: The CIA in Africa att USA ser Afrika som en kontinent där 
radikala idéer och kommunism måste utraderas. Det som USA 
kallar för kommunism är då helt enkelt varje försök att uppnå 
nationellt oberoende. Utrotandet av sådana farliga idéer krävde 
militärt stöd till nykoloniala regimer och andra insatser för att 
förhindra ländernas verkliga självständighet. 
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För att kunna upprätthålla USA:s strategiska intressen gällde 
det att stärka alla krafter som i första hand ville upprätt hålla 
kolo nialmakten eller i andra hand införa nykoloniala system. 
Samtidigt skulle motsatta krafter försvagas eller elimineras. 
CIA riktade sig mot individer och organisationer, politiska parti-
er, militära organ, fackföreningar, ungdoms- och studentorgani-
sationer, kulturinstitutioner och media. Genom att skicka in sina 
agenter i de olika länderna kunde CIA infiltrera djupt in i län-
dernas sociala och politiska strukturer och driva aktiviteter och 
propaganda i strid mot valda politiska organs verksamhet, för 
att splittra, destabilisera eller undanröja oönskade politiska rikt-
ningar.  Genom CIA:s försorg kunde ”lämpliga” afrikaner inbju-
das som stipendiater till USA och därefter rekryteras som agen-
ter och placeras på nyckelpositioner i det afrikanska landet för 
att fortsätta driva USA:s politiska intressen i det landet.

CIA-fabricerad propaganda
Att influera media var (och är) oerhört viktigt för CIA. Kuban-
erna, som åtnjöt stor respekt i Angola, var en självklar måltavla 
för lögnpropaganda. John Stockwell har berättat om den lögnpro-
paganda som CIA spred ut för att misskreditera kubanerna. 

Exempelvis skriver Stockwell om en historia som fabricera-
des av CIA i Lusaka, Zambias huvudstad. Enligt denna historia 
ska kubanska soldater ha gjort sig skyldiga till krigsförbrytelser 
och våldtagit angolanska flickor i provinsen Ovimbundu. Den 
helt påhittade historien fortsätter med att påstå att sagda soldater 
senare tillfångatogs och ställdes inför rätta i en domstol beståen-
de av kvinnor från Ovimbundu. 

Stockwell hade efter att han sagt upp sig från CIA år 1976 
kontakt med journalisten Caryle Murphy som skrev för Wash-
ington Post. Hon berättade att kubanerna, som alla var mycket 
förtjusta i Angola, uppförde sig mycket bra, de var inga krigs-
förbrytare. Men Murphy hade noterat övergrepp där kubaner 
själva var offer. Som exempel nämnde hon 16 kubanska solda-
ter som tillfångatogs av UNITA i oktober 1975 och senare blev 
arke buserade.
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Rekryteringen av legosoldater
CIA inrättade täckorganisationer med uppdrag att rekrytera lego-
soldater till Angola. Många av de som rekryterades var veteraner 
från Vietnamkriget. Vissa ”organisationer” t.ex. Afro-American 
Technical Assistance to Angola rekryterade enbart svarta män, i 
första hand bland kubaner som levde i exil i USA. Rekryteraren 
Larry Mitchell hade i januari 1976 rekryterat 200 volontärer som 
fick en lön på 1 500 dollar i månaden, vilket var mycket pengar 
på den tiden.

CIA använde också verkliga organisationer, såsom t.ex.  
Congress of Racial Equality i New York,  kända för sina rabiata 
anti-kommun istiska ståndpunkter, men som kallade sig kämpar 
för mänskliga rättigheter.

Den som tjänstgjort i USA:s armé kunde lämna in sin av-
skedsansökan och därefter bli volontär som legosoldat i Angola. 
USA:s armé såg till att volontärerna fick träning vid Fort Ben-
ning i USA:s delstat Georgia, där det fanns ett stort område med 
terräng som sades likna Afrika. 

Flera organisationer i England sysslade också med att värva 
rekryter med hjälp av finansiering från CIA.

USA:s militära närvaro i Afrika
USA expanderar idag kraftigt sin militära närvaro i Afrika, där 
det år 2018 finns ca 50 militärbaser av olika typer och storlekar 
med totalt 6 000 trupper, civilanställda tekniker etc. United States 
Africa Command, AFRICOM, USA:s Afrikakommando (bildat 
2008) är en del i USA:s uppdelning av världen i sex geografiska 
militärkommandon. AFRICOM:s högkvarter ligger emellertid i 
Stuttgart, Tyskland. Folklig motvilja mot USA:s militär har hit-
tills gjort det omöjligt att ha högkvarteret i ett afrikanskt land. I 
Latinamerika var Sydkommandots högkvarter i Panama fram till 
1997. Sedan blev USA tvungen att flytta högkvarteret till Florida. 
Övriga fyra militärkommandos högkvarter är antingen i USA 
eller i västra Europa.

USA har militär närvaro i många länder i norra och centrala 
Afrika: Algeriet, Centralafrikanska Republiken, Demokratiska 
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Republiken Kongo, Djibouti, Egypten, Ekva torial guinea, Etio-
pien, Gabon, Ghana, Kamerun, Kenya, Libyen, Mali, Maureta-
nien, Niger, Senegal, Somalia, Sydsudan, Tunisien, Tchad, Togo, 
Uganda.

Strategiskt belägen är militärbasen Lemonnier i Djibouti med 
mer än 2 000 militär personal. Det är bland annat häri från som 
USA flyger dödsbringande drönare. Ytterligare en drönarbas 
har byggts i Agadez i Niger, en av de största drönarbaserna i 
världen. Drönare från dessa baser kan nå det mesta av kontinen-
ten. Eller som USA:s förre krigsminister Ash Carter under pre-
sident Obama uttryckte det: ”Systematiskt eliminerar vi ISIS 
ledning .... också ledare i Libyen och Afghani stan”. Rapporter i 
press och TV om drönarbombade bröllopsfester har vi sett. I maj 
2018 tillkännagav USA:s krigsdepartement i en rapport till kon-
gressen att 499 civila dödats i USA:s militära operationer i Irak, 
Syrien, Afghani stan och Jemen år 2017. Ytterligare 450 fall hål-
ler på att undersökas. 

AFRICOM:s uttalade prioriterade pågående insatser syf-
tar till att ”neutralisera al-Shabab i Somalia”, ”nedkämpa Boko 
Haram”, ”utradera extremistiska våldsamma grupper i nordväst-
afrika” och ”främja fredsbevarande insatser, humanitär hjälp 
och skapa beredskap inför katastrofer tillsammans med afri-
kanska partners”.  USA:s krig i Afghanistan, Irak, Libyen och 
Syrien, där USA tränat, beväpnat och finansierat terroristgrupper 
av typ Al-Qaida, har med katastrofalt resultat spritt sig till norra 
Afrika. Detta utnyttjar USA för att öka sitt militära inflytande 
över kontinenten.  

Förra chefen för USA:s flygstyrkor i AFRICOM, general-
major Margaret H. Woodward, förklarade 2011 på en flygvapen-
konferens vad det närmast handlar om:

”Afrika är en kontinent laddad med naturresurser. 
Den har flera av världens största mineralreserver, 
inklusive diamanter, guld, järn, kobolt, uran, koppar 
och silver. Sydafrika har mer platina, mangan och 
krom än något annat land. 80 procent av världens 
coltan, som är nödvändig för produktionen av elek-
tronik, finns i Demokratiska Republiken Kongo. 
USA importerar 21 procent av den olja landet be-
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höver från afrikanska länder.”
Skälen till varför USA gör allt för att skaffa kontroll och infly-
tande över kontinenten framstår tydligt. Trots miljardrullningen 
går det tydligen inte på räls. Förre brigadchefen för AFRICOM:s 
Special Operations (kommandos), general Donald Bolduc skriver 
i en artikel i april 2018 att USA ”inte har någon klar strategi för 
Afrika”. Hur USA hanterade Ebolaepidemin i Västafrika 2014 
är ett tydligt exempel på att det är den militära aspekten som 
överväger  hur USA väljer att agera. Problem ska lösas genom att 
skicka soldater. (Se vidare sid 139.) 

USA:s roll i Afrika
USA:s roll är förödande för de flesta länder i Afrika. USA:s in-
tresse av att ha kontroll över kontinentens viktiga råvarutill gångar, 
olja, mineraler osv, manifesteras i militärt stöd till de regimer 
som tillåter utplundring av sina länder. 

USA har stött den rasistiska apartheidregimen i Sydafrika än-
da in i dess dödsryckningar. USA har stött blodiga militärdikta-
turer i Afrika, som Joseph Mobutus regim i Zaire på 1960- och 
70-talen, och Idi Amins regim i Uganda på 1970-talet.

USA var en av de viktigaste stöttepelarna bakom Portugals 
blodiga kolonialkrig i Afrika, och USA ligger genom CIA bak-
om morden på flera ledargestalter i befrielserörelserna i Portu-
gals dåvarande kolonier. Genom rekrytering och träning av lego-
soldater har USA också deltagit aktivt i de koloniala krigen, t.ex. 
i Kongo och i Angola. USA:s militära närvaro idag i Afrika är 
en fortsättning av samma politik. USA strävar efter att stänga 
ute andra nationer som kan tävla om att ha handel och utbyte 
med Afrika, i synnerhet Kina och Ryssland.

Frankrike och Afrika
20 av Afrikas 55 länder har franskt kolonialt förflutet. (Se tabell 
och karta i Appendix 2.) Frankrike har än idag stor makt över 
sina före detta kolonier och har militär närvaro i elva afrikanska 
länder: Burkina Faso, Centralafrikanska Republiken, Djibouti, 
Elfenbenskusten, Gabon, Mali, Mauretanien, Niger, Sene gal, 
Tchad, samt ön Réunion öster om Madagaskar. Det är större 
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Statligt organiserad Brain Drain
Brain drain drabbar tredje världens länder hårt. Det är akut 
särskilt i Afrika söder om Sahara. I de fattigaste länderna ut-
vandrar uppemot hälften av de med högst utbildning till de 
rika ländernas välbetalda ombonade jobb. De som ska bidra 
till utvecklingen lockas iväg! Organisationer som UNESCO 
och Internationella valutafonden IMF, och inte minst reger-
ingarna i berörda länder, är oroade och arbetar för att vända 
trenden. 

Men vad gör USA? Fientligheten mot Kuba ledde till att 
USA:s president George W. Bush år 2006 iscensatte ett sär-
skilt projekt för att locka kubanska läkare som var på upp-
drag i fattiga länder att hoppa av och komma till USA. De 
fick löfte om visum, arbetstillstånd och välbetalda jobb, allt 
enligt Cuban Medical Professional Parole Program. 

Detta ledde till att en del mindre nogräknade kubaner an-
mälde sig till utlandstjänstgöring i syfte att komma i åtnju-
tande av USA:s erbjudanden och förmåner som enbart av-
hoppade kubanska läkare fick. Chefen för den kubafientliga 
USA-politikern Lincoln Díaz-Balarts kontor hävdade redan 
2007 att tusen kubaner hade lockats till USA. Statligt organi-
serad brain drain som berövar fattiga länders fattigaste män-
niskor hälsovård! Hur lågt kan man sjunka? 

Det dröjde till 12 januari 2017, då USA:s president Barack 
Obama offentliggjorde att Parole programmet stoppats. Han 
sa, att genom att erbjuda speciella förmånliga villkor till 
kubansk medicinsk personal, motarbetar programmet kam-
pen mot sjukdomar, och riskerar skada det kubanska folket.

fransk militär närvaro i dessa länder idag än vad det var under 
1960-talets första år av självständighet.

Länderna har ingen eller mycket liten kontroll över sina egna 
råvarutillgångar som istället utnyttjas av franska företag till 
låga priser, som t.ex. uran i Niger och kakao i Elfenbenskusten. 
Frankrike beskriver hycklande sitt militära engagemang i Afrika 
som en insats för demokratin, samtidigt som barnarbete utnytt-
jas på Elfenbenskustens kakaoplantager. I Niger har franska och 
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andra utländska företags utvinning av uran lett till omfattande 
miljöförstöring med radioaktivt förorenade jordar och dricksvat-
ten.

Frankrike håller kvar sitt inflytande i dessa länder i Afrika 
genom att på alla sätt främja franska intressen, franska företag, 
fransk kultur, det franska språket, och i vissa länder även kon-
troll över valutan (CFA-franc). Ländernas ekonomier bygger ofta 
på monokulturer som är ytterst känsliga för prisväxlingar på den 
dominerande grödan. Industriell utveckling står inte på dagord-
ningen, utan mycket av råvaruförädlingen sker i Frankrike. För-
hållandet till den nykoloniala makten Frankrike – som i prak-
tiken fungerar som en traditionell kolonialmakt – har gjort att 
dessa länder, trots sina naturrikedomar, är bland världens fattig-
aste, vilket man kan konstatera bl.a. genom deras HDI, som 
är ett mått på befolkningens välfärd (se Appendix 2). Central-
afrikanska Republiken har ett av Afrikas lägsta HDI-värden. 

BRICS-länderna och Afrika
I världen står vi inför en brytningstid då US-dollarns mono-
polställning bryts, och yuan, rubel, euro m.fl. valutor lanseras 
som alternativ och blir svåråtkomliga för USA-sanktioner. Den 
21 mars 2018 undertecknade 44 afrikanska länder ett afrikanskt 
frihandelsavtal. Ytterligare länder förväntas tillkomma. Detta är 
ännu ett steg i utvecklingen av samarbetet. Begreppet Made in 
Africa signalerar inriktningen bort från de f.d. kolonialmakternas 
produktdominans. 

Den 25-27 juli 2018 hade BRICS-länderna Brasilien, Ryss-
land, Indien, Kina och Sydafrika sitt tionde toppmöte. Argentina 
och Turkiet var gäster. Sydafrika var värdnation och mötet ägde 
rum i Johannesburg. Temat var BRICS i Afrika. 

Vad BRICS-ländernas engagemang för Afrika kan betyda 
för kontinentens framtid återstår att se. Ett utökat handels utbyte, 
och utbyte inom kultur, vetenskap och forskning är positivt. Ett 
utökat beroende av mäktiga stater utanför Afrika är inte positivt. 
Utvecklingen bort från en värld med USA som dominerade enda 
maktcentrum, mot en mångpolär värld kan dock ha stora förde-
lar för Afrika. 
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USA, som vill härska över hela världen, kan inte stoppa den-
na framtid mot en mångpolär värld. Det behövs samarbete och 
balans till ömsesidig nytta mellan världens olika nationers in-
tressen till gagn för hela mänskligheten. En konstruktiv framtid 
som inte minst Afrikas folk behöver. 

BRICS står onekligen inför en förändring i och med den se-
naste utvecklingen i Brasilien med den nye högerextreme pre-
sidenten Jair Bolsonaro. Rysslands utrikesminister Sergej 
Lavrov uttalade i en intervju strax efter valet av Bolsonaro att 
RIC-gruppen – Ryssland, Indien och Kina – åter kommer att ha 
möten på toppnivå och intensifiera sitt sam arbete. 

Utöver BRICS’ Afrikaengagemang pågår också andra syd-
syd kontakter som involverar Afrika, t.ex. de karibiska staternas 
CARICOM-samarbete med OAU och Kinas medverkan i infra-
strukturutbyggnad i Afrika (Nya Sidenvägsinitiativet). 

Det står nu klart att Brasiliens långa och väl utvecklade sam-
arbete med Kuba kommer att upphöra. Bolsonaro har uttalat 
sig föraktfullt och hotfullt om de kubanska läkare som arbetar 
i Brasiliens slumområden. Kuba har valt att avsluta samarbe-
tet och under tiden fram till årsskiftet 2018/2019 kalla hem sina 
mer än 8 000 läkare i Brasilien. Detta kommer att drabba de all-
ra fattig aste människorna. 

Den 16 november 2018 sa Kubas utrikesminister Bruno 
Rodrí guez i sitt tal på Iberoamerikanska toppmötet i Guatemala:

“I Brasilien har under fem år 20 000 kubanska läk-
are, varav 62 procent kvinnor, tagit emot 113 mil-
joner patienter. 700 samhällen har för första gången 
någonsin fått tillgång till en läkare, alla från Kuba. 
Det finns 1 100 samhällen där de kubanska läkarna 
står för all hälsovård. Det är inte i de stora städerna, 
utan där andra läkare aldrig satt sin fot; i det halvtor-
ra norr, i fattiga samhällen, i metropolernas utkanter 
och i samhällen långt från städerna, i distrikten med 
ursprungsbefolkning, där kubanerna ger hälsovård 
till 90 procent av invånarna.”

Så länge som Jair Bolsonaro anger tonen i Brasilien ser vi nog 
heller inga fler samarbetsprojekt mellan Kuba och Brasilien för 
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ALGERIET  
Yta: 2 381 741 kvadratkilometer, 5,3 ggr Sveriges yta
Folkmängd: 41 miljoner inv. (2018)              Medellivslängd: 75,5 år    
Spädbarnsdödlighet: 22 promille                Läskunnighet: 80 procent
Huvudstad: Alger, 2,7 milj inv. (2018) 
Språk: Arabiska och berber (officiella språk)
Algeriet är Afrikas till ytan största land. Längs Medelhavskusten odlas 
vin, citrusfrukter och oliver. Landet exporterar olja och oljeprodukter. 
Algeriet koloniserades av Frankrike under 1800-talet. Allt motstånd 
slogs ner grymt och landet införlivades som en del av Frankrike. 

Frigörelseprocessen blev lång och blodig. 1954 bildades FLN – 
Front de Libération Nationale – som ledde den väpnade kampen fram 
till självständigheten 1962.  En av ledarna för FLN, Ahmed Ben Bella, 
var Algeriets första premiärminister 1962–1965. Före självständigheten 
hade Ben Bella varit politisk fånge i Frankrike i åtta år.
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 Ahmed Ben Bella
 (1916–2012)

4 Algeriet

Fidel Castro, New York 1960
I september 1960 kom Fidel Castro till New York med en kubansk 
delegation för att tala inför FN:s generalförsamling. Kubanerna 
blev illa bemötta när de först anlände till New York. De avvisades 
från sitt hotell. Men istället erbjöds de plats på Hotel Therese 
i den svarta stadsdelen Harlem, där invånarna med Malcolm X 
i spetsen välkomnade dem hjärtligt som sina gäster. Tusentals 
kubavänner samlades på gatan utanför hotellet för att hedra Fidel 
och de andra kubanerna.

Fidel Castro gjorde ingen hemlighet av att han hade möten 
med Malcolm X och även med Gamal Abdel Nasser och Jawa-
harlal Nehru i New York, vilket var provocerande i USA, men 
visade kubanernas ställningstagande i världspolitiken.

Den 27 september höll Fidel Castro ett långt tal i FN där han 
bland annat tog upp frågan om de afrikanska koloniernas frigör-
else, och i synnerhet Algeriets frigörelse från Frankrike. Kuba 
hade utvecklat starka band med Algeriet och dess befrielsekamp 
redan innan revolutionens seger på Kuba 1959.
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Fidel Castro sa:

”Vi är för Algeriets självständighet. Det är löjligt att 
fransmännen ser landet som en del av sitt territo-
rium. Det är nonsens. Algeriet hör till Afrika och 
Frankrike hör till Europa. Algeriet, denna hjälte-
modiga nation, har nu kämpat under några år. Män 
dör i en strid där det inte är någon tvekan om vem 
som har rätt. Men världen gör ingenting. Om den 
algeriska regeringen, som är den legitima reger-
ingen eftersom den representerar miljoner av käm-
pande algerier, ber om hjälp med trupper från FN, 
bör världen ge den hjälpen för att försvara Algeriets, 
inte kolonisatörernas intressen.  

Kuba står på det algeriska folkets sida, liksom vi 
står på de koloniserade staternas sida. Vi står på de 
diskriminerade svartas sida i Syd afrika och vi står 
på de folkens sida som vill ha frihet, inte bara poli-
tisk frihet, utan ekonomisk frihet. Politisk självstän-
dighet är en lögn om det inte finns ekonomisk 
självständighet.

En flagga och en plats i FN räcker inte. De under-
utvecklade länderna har rätt att utan kompensation 
nationalisera de investeringar som monopolen gjort i 
respektive land. Vi stödjer nationalisering av nation-
ella resurser och utländska investeringar i länderna. 
För att länderna ska vara helt fria politiskt måste de 
vara fria ekonomiskt. Vi ska hjälpa dem.”

Denna tidiga programförklaring från Fidel Castro när det gällde 
synen på Afrika skulle bli inledningen till ett långt engagemang 
som fortsatt in i våra dagar.

Hjälp från Kuba
I oktober 1961 sändes ett budskap till Algeriet att Kuba var be-
rett att ge hjälp till den algeriska befrielsekampen, och man kom 
över ens om att Kuba skulle sända vapen. I december kom det 
kubanska fartyget Bahía de Nipe till Casablanca i Marocko med 
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en vapenlast, varifrån vapnen transporterades in till Algeriet. 
Samma fartyg tog på återresan med sig sårade algeriska FLN-
kämpar och även barn som blivit föräldralösa som en följd av 
kriget. De fick alla vård och rehabilitering på Kuba. Detta var 
allra första gången som Kuba sände militär hjälp till ett land i 
Afrika, en hjälp som, karaktäristiskt för kubanerna, alltså också 
kombinerades med humanitär hjälp.

Den 3 juli 1962 förklarade sig Algeriet självständigt från 
Frankrike, och FLN:s ledare Ahmed Ben Bella valdes till pre-
miärminister. Två veckor senare var Ben Bella i New York, då 
Algeriet upptogs som medlemsstat i FN. Den 15 oktober gjorde 
han ett statsbesök hos president John Kennedy i Washington, 
där han togs emot med pompa och ståt framför Vita Huset. Men 
Kennedys bestörtning blev stor när Ben Bella omedelbart ef-
ter detta besök flög till Havanna där han hälsades välkommen 
av Fidel Castro på flygplatsen. Detta var mitt under Oktober-
krisen*. Ben Bella sa i sitt svar till välkomsthälsningen: ”I fäng-
elset följde jag rebellarméns hjältemodiga kamp och segertåg 
från Sierra Maestra till Havanna. … Vi i Algeriet hyllade de 
skäggiga kuban ernas bedrifter. Vi firade segern vid Grisbukten 
som om den vore vår egen.”*

Kubanerna uppskattade Ben Bellas besök som kom just vid 
en tidpunkt när Kuba, med Grisbukten 1961 i färskt minne, 
kände sig extra hotat av den aggressiva grannen i norr.

Den hjärtliga tonen mellan Fidel Castro och Ben Bella blev 
inledning till fortsatta kontakter och samarbete. Fidel insåg att 
Algeriet var i stort behov av läkare och andra hälsovårdsarbeta-
re. Många av de franska läkare som funnits i Algeriet före själv-
ständigheten hade givit sig av, och hälsotillståndet bland befolk-
ningen var bedrövligt efter det grymma koloniala styret och det 
blodiga befrielsekriget.

Medicinska pionjärer 
Kuba ville sända 50 hälsovårdsarbetare till att börja med. Det 
fanns gott om kubaner som ville resa ut som volontärer. Det 

* Oktoberkrisen 1962 och Grisbukten 1961 – Se Kronologi, sid 158
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dröjde dock ända till maj 1963 innan gruppen kom iväg. De 
var 45 män och 10 kvinnor – 29 läkare, tre tandläkare, 15 sjuk-
sköterskor och 8 medicinska tekniker. Gruppen leddes av Kubas 
hälsovårds minister José Ramón Machado Ventura. Det var den 
allra första grupp av hälsovårdsarbetare som Kuba sände ut på 
uppdrag i Afrika. De skulle bli många, många fler under kom-
mande år. Men gruppen till Algeriet 1963 var pionjärer.

De hade många problem i början. Det var inte klart överens-
kommet mellan Kuba och Algeriet vilken part som skulle avlöna 
kubanerna så att de fick pengar till sitt uppehälle. Efter ett par 
månader fick det lösas så att Kuba betalade. Men pengarna kom 
oregelbundet, och kubanerna hade knappt råd att köpa frimärken 
till sina brev hem till Kuba.

Kubanerna, som var vana vid att hälsovård skulle vara gratis, 
blev chockerade av att patienterna måste betala för behandling 
och mediciner. Synen på kvinnor i Algeriet chockerade också; 
kubanskorna tyckte den var ännu värre än hemlandets ”machis-
mo”. Språket var en stor svårighet, och ibland krävdes flera led 
av översättningar mellan patienten och den kubanske läkaren.

Allt detta till trots var uppdraget i Algeriet en positiv upplev-
else för kubanerna. Det var en tid av lärande som gav ovärder-
liga kunskaper och erfarenheter. En av deltagarna minns: ”Det 
var första resan utomlands, till en värld som var mycket olik vår 
egen, men vi minns den med stolthet och värme.”

Kuba ger militärt stöd
Men det unga Algeriet hade stora svårigheter. Landet var sönder-
trasat efter sju års befrielsekrig. Det utbildade skiktet i befolk-
ningen hade flytt till Frankrike. Fattigdom och arbetslöshet 
hotade att kasta landet i socialt kaos. Dessutom kom ett hot från 
grannlandet Marocko, som gjorde anspråk på landområden i 
västra Algeriet. I september 1963 gick marockanska trupper över 
gränsen och ockuperade ett par gränsposter på den algeriska 
sidan. Algerierna slog tillbaka och återtog sina gränsposter. Det 
var starten på en konflikt, där Marocko från början var militärt 
överlägsen, med trupper som var bättre tränade och utrustade. 

Kuba tog ställning för Algeriet, och när Ahmed Ben Bella 
i oktober 1963 bad om hjälp började Kuba rekrytera en styrka 
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att sända dit. En mindre grupp flög först till Alger. Senare kom 
nästan 700 man i två fartyg som också hade vapenlast ombord. 

De som anmält sig till detta uppdrag hade av arméchefen 
Raúl Castro fått strikta regler att följa: Ingen alkohol, ingen inti-
mitet med algeriska kvinnor, absolut respekt för algeriernas sed-
vänjor och religion. Kubanerna skulle inte skryta om Kubas re-
volution eller propagera Kubas ideologi, utan vara blygsamma, 
erbjuda sina kunskaper och erfarenheter av krigföring, men inte 
uppträda som några besserwissrar eller överlägsna experter.

Men kubanerna slapp att strida när allt kom omkring. Deras 
närvaro utgjorde en förstärkning av Ben Bellas förhandlings läge 
när han lyckades få till stånd ett eldupphör med Marocko vid ett 
möte i Malis huvudstad Bamako den 29 oktober 1963.  

Efter överenskommelsen i Bamako stannade kubanerna kvar 
i Algeriet och började träna algerierna för att överföra så mycket 
av sina kunskaper som möjligt. Under tiden gav kubanernas 
hälso  vårdsarbetare som följt med trupperna, gratis hälsovård 
till befolkningen. På fritiden ägnade sig kubanerna åt att studera 
Algeriets historia och lära sig mer om landet.

Che Guevara tillsammans med medlemmar i den första gruppen 
av kubanska internationalister i Algeriet 1963
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Kubanerna stannade till mars 1964. När de gav sig av lämna-
de de kvar hela sin militära utrustning i Algeriet som gåva. Den 
första april var de tillbaka på Kuba. Det gjordes ingen stor affär 
av deras återkomst, men Raúl Castro mötte dem och tackade alla 
för ett väl genomfört uppdrag. Alla kom hem igen, och Kubas 
första militära Afrikauppdrag hade blivit en framgång.

Algeriet blev Kubas port in i Afrika. Det var här som Kuba 
först fick kontakter med afrikanska motståndsrörelser, särskilt 
de som kämpade mot Portugals kolonialism. Det var i Alger 
som kubaner först mötte Amilcar Cabral, ledaren för Guinea-
Bissaus och Kap Verdes motståndsrörelse. När Che Guevara 
reste i Afrika under 1964–65 var hans första anhalt Alger.

Algeriet och Kuba har genom alla år upprätthållit sitt sam-
arbete. År 2018, har Kuba och Algeriet en överenskommelse om 
att kubanska läkare arbetar i Algeriet, mot att Algeriet förser 
Kuba med olja. 
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Algeriets president Ben Bella på besök hos 
John Kennedy i oktober 1962. Bella togs emot 
med pompa och ståt framför Vita huset. 
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Kungariket Kongo delades upp mellan Frankrike (Franska 
Kongo), Belgien (Belgiska Kongo) och Portugal (Portugisiska 
Angola) vid Berlinkonferensen 1884–85.

Samma land, olika namn:
• Kongo-Léopoldville, eller Belgiska Kongo fram till själv-

ständigheten 1960
• Kongo-Kinshasa 1960–1971
• Zaire 1971–1997
•  Demokratiska Republiken Kongo från 1997. I medier idag 

är det dock vanligt att landet benämns Kongo-Kinshasa.

Angola

Kongo-Brazzaville 
(F.d. Franska Kongo)
Demokratiska 
Republiken Kongo 
          (F.d. Belgiska
                     Kongo)

Gabon

Namibia

Zambia

Botswana

Sydafrika

Kungariket Kongo 
(prickad linje är 
ungefärlig gräns) 
från ca 1390 fram till 
Berlinkonferensen 
1884–85.
Huvudstad:
Mbanza Kongo
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5 Kongo

I början av 1960-talet skapade händelserna i Kongo stora rubriker 
i västvärldens tidningar. Mordet år 1961 på Patrice Lumumba, 
Kongos regeringschef, upprörde. Lumumba hade satt sin lit till 
att FN skulle agera mot kolonialmakternas aggressioner i Kongo, 
men FN svek hans regering.

Kungariket Kongo
Från 1400-talet fram till Berlinkonferensen 1884–85 var Kongo 
ett mäktigt kungarike i centrala Afrika. Rikets huvudstad var 
Mbanza Kongo belägen i det nuvarande norra Angola. Kvarläm-
ningar från det kungliga palatset ingår nu i UNESCO:s världs-
arvslista.

Genom Kongo flyter Kongofloden, 470 mil lång, Afrikas näst 
längsta flod efter Nilen. Vid mynningen har Kongofloden en 
bredd av 5 kilometer. Kungariket Kongo låg vid landområdena 
kring flodens mynning. 

Koloniseringen av Afrika, som startade med att portugiserna 
kom till Kongo floden 1482, blev ödesdiger för kunga riket 
Kongo. Först dränerades riket på sina män i arbetsför ålder 
genom slavhandeln. Senare plundrades landet på sina enorma 
rike domar av mineraler, elfenben och gummi. Detta skedde inte 
utan protester från kongoleserna. Under lång tid kunde euro-
péerna kämpas tillbaka, men från och med 1600-talets mitt 
började riket splittras och härjas av interna strider och blev byte 
för de europeiska kolonialmakterna Frankrike, Portugal och 
Belgien.
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Kinshasa

Brazzaville

ANGOLA

ZAMBIA

KONGO
BRAZZA-
VILLE

TANZANIA

0  100  200 km

SHABA
(KATANGA)

Kongofloden

DEMOKRATISKA
REPUBLIKEN
KONGO

CENTRALAFRIKANSKA REPUBLIKEN

KAMERUN 

GABON

DEMOKRATISKA REPUBLIKEN KONGO
(KONGO-KINSHASA)
Yta: 2 344 858 kvadratkilometer, 5,2 ggr Sveriges yta 
Folkmängd: 84 miljoner inv. (2018)              Medellivslängd: 60 år
Spädbarnsdödlighet: 39 promille                Läskunnighet: 77 procent
Huvudstad: Kinshasa, 11 miljoner inv. (2017) 
Språk: Franska (officiellt språk). Dessutom kituba, lingala, swahili, 
tshiluba och ett stort antal (mer än 200) lokala språk
Landets centrala och norra delar är täckta med regnskog och är glest 
befolkade. Resurser och befolkning är koncentrerade till de södra del-
arna, där bomull, jordnötter, kaffe och sockerrör odlas. Mineraltillgångar-
na är koncentrerade till Shaba-provinsen i sydost (Katanga): diamanter, 
koppar, zink, tenn, guld, kobolt och uran. I östra Kongo utvinns också 
huvuddelen av världens tillgångar av coltan, som används i data-chips, 
mobiltelefoner och datorer.
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Kongo delas
Frankrike, Portugal och Belgien delade upp kungariket Kongo 
mellan sig vid Berlinkonferensen 1884–85. En del i norr tillföll 
Frankrike, och en del i söder tillföll Portugal.

Den största delen, och därtill ett stort angränsande område, 
det s.k. Kongobäckenet, lade kung Léopold II av Belgien beslag 
på. Därmed startade den värsta utplundringen i Afrikas historia. 
I Léopolds hänsynslösa jakt på Kongos rikedomar, gummi, guld, 
diamanter, mahogny och elfenben, utnyttjades afrikanerna som 
tvångsarbetskraft tills de bokstavligt talat arbetade ihjäl sig. De 
som protesterade piskades eller stympades. Under några decen-
nier kring förra sekelskiftet miste omkring 10 miljoner kongo-
leser livet som en följd av det brutala belgiska kolonial styret. 
Kung Léopold dog 1909, men tvångsarbetet fortsatte i skog-
arna av gummiträd och i gruvorna. I Adam Hochschilds bok 
Kung Léopolds vålnad kan man läsa om hur denna mörka epok 
i Afrikas historia har satt sina spår långt fram under 1900-talet.

Självständigheten
Såväl den franska (Kongo-Brazzaville) som den belgiska delen av 
Kongo (Kongo-Léopoldville) förklarade sig självständiga under 
år 1960, som har kallats Afrikas år. Det skulle dröja ytterligare 15 
år innan den angolanska delen vann sin självständighet.

I Belgiska Kongo byttes huvudstadens namn från Léopold-
ville till Kinshasa vid självständigheten. Staden Brazzaville i 
Franska Kongo ligger på norra sidan om Kongofloden, inte långt 
från Kinshasa, som ligger på södra sidan. Under 1960-talet blev 
Brazzaville en mötesplats för befrielserörelserna i de portugi-
siska kolonierna. Che Guevara besökte Brazzaville i början av 
1965 och träffade flera av rörelsernas ledare där. Che mötte ock-
så presidenten i Kongo-Brazzaville, Alphonse Massemba-Débat.

Rubrikerna i västvärldens media i början av 1960-talet gällde 
emellertid det mycket större landet Kongo-Kinshasa. I de uppror 
som föregick självständigheten utmärkte sig Joseph Kasavubu.  
Han ville ena delar av Franska och Belgiska Kongo tillsammans 
med norra Angola för att återskapa det gamla kungariket Kongo, 
en tanke som skulle leva kvar länge bland vissa ledare i denna 
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del av Afrika. Så blev det dock inte. 
Joseph Kasavubu blev Kongo-Kin-
shasas första president, från 1960 
till 1965, när han störtades av gene-
ral Mobutu som var Kongo-Kinsha-
sas diktator fram till 1997.

Patrice Lumumba
Den främste av de politiska mot-
ståndskämparna i Belgiska Kongo 
var dock Patrice Lumumba, ledare 
för Kongos nationella rörelse, Mou-
vement National Congolais, MNC, 
sedan 1959.

Medan Kasavubu förespråkade 
självständighet för endast en del 
av landet, gav Lumumba röst åt 
att hela det Belgiska Kongo skulle 
sepa re ras från Belgien och bilda en 
själv ständig stat. Uppror i Léopoldville (uppkallad efter kung 
Léopold II) ledde till att belg arna insåg att för att kunna behål-
la något av makten i Kongo var det nödvändigt att de inte mot-
satte sig självständigheten. I januari 1959 proklamerade Bel-
giens unge kung Baudouin att han skulle ”leda kongoleserna till 
självständig het i utveckling och fred”.

Men detta grymma kolonialvälde fick inte någon fredlig 
övergång till en självständig stat. Våldsamma konflikter bröt ut 
mellan de som ville driva på självständigheten och de som fort-
farande kunde hejda processen. Upproren i flera delar av lan-
det slogs ner brutalt av den belgiska kolonialmakten, med flera 
tusen döda och sårade. Men i januari 1960 tvingades belg arna 
att ge upp. I maj hölls val och Patrice Lumumba blev regerings-
chef medan Joseph Kasavubu blev landets förste president.

Patrice Lumumba var en inspirerande talare och en karis-
matisk person. Han hävdade att politiskt oberoende inte var till-
räckligt. Afrika måste göra sig ekonomiskt oberoende för att bli 
fri från sitt koloniala förflutna. Sådant tal togs inte nådigt emot 
i västvärlden. Belgiska, brittiska och USA-bolag hade gjort in-

Joseph Kasavubu 
(1913–1969) president 
i Kongo-Kinshasa 
från 1960 till 1965, 
då Joseph Mobutu tog 
makten i en statskupp.
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vesteringar i Kongo, som var rikt 
på koppar, kobolt, diamanter, guld, 
tenn, mangan och zink.

Belgien och dess allierade i 
NATO försökte behålla den mili-
tära makten genom att den belg-
iska armén Force Publique skulle 
bli den nya statens nationella 
armé. Denna armé bestod av vita 
office rare och svarta soldater. De 
svarta gjorde myteri och belgiska 
fallskärms jägare och marintrupper 
gick till våldsamma motangrepp. 
Med stöd från belgiska trupper för-
klar ade Moïse Tshombe* den 11 
juli 1960 den mineralrika provinsen 
Katangas självständighet. Dagen därpå begärde Lumumba mili-
tärt stöd från FN. 

FN skickade 20 000 ”blå baskrar” som fördelades på de 
olika provinserna i Kongo. FN hade krävt att Belgien skulle 
dra tillbaka sina trupper från Kongo, men i Katanga stannade 
belgar na kvar för att stödja Tshombes utbrytarregim. FN-trupp-
erna gjorde ingenting för att förhindra detta. FN:s general-
sekreterare Dag Hammarskjöld reste till Katangas huvudstad 
Elisabeth ville för att förhandla med Tshombe.

Patrice Lumumba protesterade. FN:s uppdrag var att för-
svara landets legitima regering och inte börja förhandla med en 
utbrytar regim. Han förklarade sig ha förlorat förtroendet för FN, 
och sa att nu fick han söka andra vägar för att lösa problemet 
med Katanga.

När det blev klart för Lumumbas motståndare att han ville 
be Sovjetunionen om hjälp att ena Kongo hade tiden kommit att 
se till att han blev oskadliggjord. 

USA hade satsat stort på att ha kontroll över Kongos råvaru-
resurser, och Patrice Lumumba utgjorde den slags afrikanska 

Patrice Lumumba 
(1925–1961). Mördad 
av CIA och Mobutus 
män i januari 1961.

* Moïse Tshombe, 1919–1969, var ledare för utbrytarprovinsen 
Katanga i Kongo år 1960–1963.
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patriot som inte var beredd att låta sig styras av nykoloniala 
intressen. Det var uran från Kongos gruvor som användes i 
de atombomber som USA fällt över Hiroshima och Nagasa-
ki i andra världskrigets slutskede. För att bekämpa Lumum-
ba använde sig USA av FN, och dess generalsekreterare Dag 
Hammar skjöld blev ett redskap i maktkampen.

Den 5 september 1960 förklarade Joseph Kasavubu i Radio 
Léo pold ville att Lumumba hade avsatts från sin post som lan-
dets pre miär minister. I samma radiostation förnekade Lumumba 
att han avsatts och anklagade Kasavubu för landsförräderi. Det 
var sista gången Lumumba framträdde offentligt. Kort därefter 
tog USA:s trupper över radiostationen och stängde också alla 
flygfält. 

När Fidel Castro talade i FN den 27 september sa han:

”Vi fördömer hur FN har intervenerat i Kongo. 
Upp enbart har FN-trupperna inte agerat mot de in-
vaderande trupperna. FN tillät att Mobutu fick fria 
händer. Vi står på den ende ledarens sida, och det är 
Lumumba.”

I december togs Lumumba tillfånga och den 17 januari 1961 
fördes han till Elizabethville, där han mördades efter att ha torte-
rats svårt. USA:s och Belgiens intressen låg bakom detta mord, 

som utfördes av CIA med hjälp av 
kongolesiska medbrottslingar.

I Kongo var det Joseph Mobutu 
som var huvudpersonen i konspi-
rationen mot Lumumba. Mobutu 
var före detta officer i det belgis-
ka Force Publique. Som tack för att 
han eliminerat Lumumba blev han 
mottagen i Vita Huset hos president 
John Kennedy 1963. Det var också 
med USA:s hjälp som Mobutu kun-
de genomföra sin statskupp 1965 
och utropa sig själv till landets pre-
sident. Mobutu ändrade år 1971 
landets namn till Zaire.

Joseph Mobutu Sese 
Seko (1930–1997) 
från år 1965 diktator i 
Zaire. Se även sid 52.
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I oktober 1963 bildades ett nationellt befrielseråd i Kongo-
Brazzaville för att föra Patrice Lumumbas kamp vidare. En av 
ledarna var Laurent-Désiré Kabila, som långt senare (1997) 
blev president i Zaire*. Det var Kabilas gerillarörelse som Che 
Guevara ville stödja när han begav sig till östra Kongo i mars 
1965. Detta ska vi studera lite mer ingående i nästa kapitel. Men 
eftersom Laurent Kabila kom att spela en roll i Kongos historia 
under 1990-talet, då han tog makten i landet med hjälp av USA 
under president Bill Clinton, kan det vara viktigt att vi här åter-
ger Che Guevaras slutsatser beträffande Kabila som ledare och 
revolutionär:

”Det tycks mig som om Kabila är den ende (av 
kongo leserna i befrielserörelsen) som har de kvali-
fikationer som krävs av en folklig ledare. Jag tror 
att om en helt renlärig revolutionär inte har sådana 
ledar egenskaper kan han inte leda en revolution. 
Och samtidigt om en person har de ledaregen-
skaperna men ingenting mer kan inte heller han leda 
en revolution. Det är absolut nödvändigt att vara en 
uppriktig revolutionär, ledas av en klar ideologi och 
ha en självuppoffrande inställning. Så här långt har 
Kabila inte visat något av detta, men han är ung och 
kan förändras.” 

Läget i Kongo präglas än idag av att stora multinationella företag 
berikar sig på landets naturresurser samtidigt som befolkningen 
lever i misär, där våldsamheter hör till ordningen för dagen. Kung 
Léopolds vålnad hemsöker fortfarande detta ”Mörkrets hjärta” i 
Afrika.

* Laurent Kabila (1939–2001) var en av led ar na i gerillakampen i 
Kongo på 1960-talet. 1997 störtade han general Mobutu och install-
erades med USA:s hjälp som president. 2001 mördades han av en av 
sina säkerhetsvakter och efterträddes av sin son Joseph Kabila.   
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Che Guevara talar i FN:s generalförsamling 11 december 1964

Che Guevara besökte åtta afrikanska länder (fetstil på kartan) 
1964–65.

Algeriet

Mali

Kongo-Brazzaville

Guinea-
Conakry

Senegal

Dahomey
(idag Benin)

Ghana

Tanzania

Egypten

Kongo- 
Kinshasa

Mauretanien

Libyen

SudanTchad
Niger

Nigeria
Etiopien

Marocko

Västsahara

Kenya
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6 Che Guevara i Afrika

Fidel Castros löfte till Che
Redan när Che Guevara 1955 anslöt sig till kampen för Kubas 
revolution var han klar över att efter revolutionens seger på Kuba 
ville han fortsätta att kämpa för revolutionen ”någon annanstans”, 
helst i sitt eget hemland Argentina. Fidel Castro hade lovat Che 
att inte motsätta sig detta hans önskemål. När ett par år hade gått 
av 1960-talet började Che Guevara undersöka möjligheterna till 
revolutionär kamp i Latinamerika, men både Che och Fidel drog 
slutsatsen att tiden ännu inte var mogen. Istället var det händel-
serna i Kongo, med mordet på Patrice Lumumba, som fått dem att 
inse att där fanns en befrielserörelse som behövde stöd.  

Kubas revolution var ung, och för att stärka sitt nya samhälle 
behövde kubanerna etablera goda diplomatiska relationer till och 
handelsförbind elser med omvärlden. Kubanerna fick arbeta hårt 
för att lyckas med detta, eftersom regimen i USA gjorde allt den 
kunde för att sabotera Kubas relationer till andra länder. 

För Kuba var det extra viktigt att ta kontakt med de nya 
själv ständiga staterna i Afrika. Kontakterna med Afrikas befri-
else rörelser var också viktiga eftersom de erbjöd möjligheter att 
samordna och utbyta erfarenheter kring den gemensamma kam-
pen mot imperialismen.

Che talar i FN
Den 11 december 1964 höll Che Guevara ett tal inför FN:s 
general församling i New York. Han förklarade Kubas solidaritet 
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med världens förtryckta, och att Kuba ställde sig på de kämpande 
folkens sida. Han nämnde Afrika, men också andra världsdelar. 
Man kunde inte utläsa av talet att han var på väg att under det 
kommande året visa ett alldeles speciellt engagemang för Afrikas 
länder. 

Men strax efter sitt tal i FN inledde han som representant för 
Kubas regering en sex veckor lång turné genom flera länder i 
Afrika och träffade deras statsöverhuvuden. Officiellt var Ches 
uppdrag att stärka relationer, handelsförbindelser och annat ut-
byte mellan Kuba och länderna i Afrika, men på hans agenda 
stod också att skaffa sig kunskaper om de afrikanska ländernas 
kamp mot kolonialism och nykolonialism, och att knyta kontak-
ter med de kämpande befrielserörelserna. 

Che Guevaras besök i åtta afrikanska länder
Che kom till Algeriet den 18 december 1964 och sammanträffade 
med premiärminister Ahmed Ben Bella. Algeriet var ett land 
som Kuba redan hade goda kontakter med. 

Sedan fortsatte han till andra före detta franska kolonier. Den 
första var Mali, där han träffade president Modibo Keita den 26 
december i huvudstaden Bamako.

På nyårsdagen 1965 kom Che till Kongo-Brazzaville, själv-
ständigt från Frankrike sedan 1960. Che träffade presidenten 
Alphonse Massemba-Débat, som stödde lumumbisterna i 
Kongo-Kinshasa (senare Zaire och nu Demokratiska Republiken 
Kongo). Kongoleserna i Kongo-Brazzaville ville ha militärt 
stöd och rådgivare från Kuba eftersom de kände sig hotade av 
Kongo-Kinshasa. 

I Kongo-Brazzaville tog Che kontakt med ledarna för befri-
elserörelserna i de portugisiska kolonierna, Samora Machel och 
Marcelino dos Santos från Moçam bique, och Agostinho Neto 
och Lucio Lara från Angola. Angolanerna bad om militära råd-
givare och Che försäkrade dem om Kubas stöd. 

Den 8 januari 1965 kom Che till Guinea-Conakry, där han 
mötte president Ahmed Sékou Touré i huvudstaden Conakry. 
Guinea-Conakry var självständigt från Frankrike sedan 1958. 
Sékou Touré gav stöd till befrielsekampen i Guinea-Bissau och 
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dess befrielserörelse PAIGC, som hade sitt säte i Conakry. Här 
träffade Che ledaren för PAIGC, Amilcar Cabral. 

I Guinea mötte Che också Senegals president, författaren 
Léopold Sédar Senghor.

Ches resa fortsatte den 14 januari till Ghana där han stanna-
de i en vecka. Ghana är ett ursprungligt afrikanskt namn, som 
återtogs när landet blev självständigt år 1957. Det brittiska kolo-
niala namnet hade varit Guldkusten. 

I Ghana mötte Che Guevara president Kwame Nkrumah. 
Nkrumah var förespråkare för pan-afrikanismen vars mål var 
att ena alla afrikanska stater.  

Inför journalister för Ghanas tidning L’Etancel säger Che att 
hans besök i Afrika syftar till att stärka Kubas kontakter med 
Afrikas revolutionära länder, och att Kuba och Afrika har USA-
imperialismen som ett gemensamt problem.

Efter Ghana gjorde Che ett något kortare besök i Dahomey 
(nuvarande Benin) och återvände sedan till Alger.

Che Guevara välkomnas i Ghana i januari 1965
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Efter ett snabbt besök i Kina kom Che till Dar es Salaam i 
Tanzania i mitten av februari 1965 och träffade president Julius 
Nyerere, men även representanter för flera afrikanska befrielse-
rörelser som hade sina högkvarter i Dar es Salaam, bl.a. Laurent 
Kabila från den lumumbistiska befrielserörelsen i Kongo-Kin-
shasa. Che föreslog att kongoleserna skulle samarbeta med Fre-
limo i Moçambique och MPLA i Angola, men fick inte något 
gehör för detta förslag.

Den 24 februari 1965 kom Che tillbaka till Algeriet för att 
tala inför det andra afro-asiatiska ekonomiska solidaritets-
seminariet. På seminariet fanns delegationer från FNL i Viet-
nam, ANC i Sydafrika, MPLA i Angola samt från Kinas och 
Sovjetunionens regeringar. 

I sitt tal varnade Che för att de nya länderna i Afrika efter 
frigörelsen från kolonialmakterna skulle välja den nykoloniala 
vägen, som inte ger någon fullständig självständighet. Han ma-
nade de socialistiska länderna att se det som sin internationella 
skyldighet att bidra till att de afrikanska ländernas frigörelse blir 
så djupgående som möjligt. (Se sid 35: Che Guevara om nykolo-
nialismen.)

Innan Che återvände till Kuba hann han också besöka Egyp-
ten och träffa president Gamal Abdel Nasser, som var helt över-
ens med Che när det gällde synen på de afrikan ska ländernas 
frigörelse.

Under några få månader hade Che alltså besökt åtta län-
der i Afrika och i sju av länderna mött deras statsöverhuvuden, 
samt även presidenten i Senegal. Che mötte också de blivande 
stats överhuvudena i Angola, Moçambique, Guinea-Bissau och 
Kongo: Agostinho Neto, Samora Machel, Amilcar Cabral och 
Laurent Kabila. 

I alla länder mötte Che journalister och studenter och han 
talade på offentliga möten. Han gav intervjuer i flera tidning-
ar och höll presskonferenser, tal och föreläsningar. Han bekant-
ade sig med arbetare, politiker och fackföreningsledare i de oli-
ka länderna genom att besöka institutioner, fabriker och byggen. 

Ches Afrikaturné väckte stort intresse och gav anledning till 
debatt och diskussion. Che fick många tillfällen att tala om afro-
kubansk solidaritet och om de afrikanska folkens frigörelse från 
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imperialism, kolonialism och nykolonialism. I USA uppmärk-
sammades naturligtvis denna rundresa, och Kubas intresse för 
”den mörka kontinenten” noterades.

Che var särskilt upprörd över situationen i Kongo, som han 
såg som unik i modern historia; hur folkrätten på ett cyniskt sätt 
hade förråtts av västvärlden och FN: ”Hur kan vi glömma alla 
fula trick och manövrer när Kongo besattes av FN-trupper under 
vars beskydd Lumumbas mördare kunde agera ostraffat?”

Che Guevaras andra Afrikaresa – till Kongo
I mars 1965 förberedde Che, under namnet Ramón Benítez, sin 
andra Afrikaresa med destination Kongo. Slätrakad och kort-
klippt var hans utseende så förändrat att inte ens hans närmaste 
kamrater kände igen honom. Han reste till Dar es Salaam via en 
lång omväg tillsammans med Victor Dreke och José Martínez. 
Både Dreke och Martínez hade erfarenheter av gerillakrigföring. 

Tatu (Che) undervisar gerillakämpar i ett befriat område i 
Belgiska Kongo 1965
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Dreke hade kämpat mot kontrarevolutionärerna på Kuba. Under 
resan höll sig Che för sig själv och sysselsatte sig med att studera 
franska. 

I Tanzania tog de sig nya namn på swahili. Dreke var num-
mer ett – Moya på swahili, Martínez var nummer två – Mbili, 
och Che var nummer tre – Tatu. Alla kubaner som deltog i kam-
pen i Kongo skulle få sådana namn med utgångspunkt från 
den ordning de kom till Tanzania. Dreke var formellt gruppens 
ledare, medan Che var dess läkare och tolk, eftersom han tala-
de franska.

Från Dar es Salaam bilade de tvärs över landet till den stora 
Tanganyikasjön vid gränsen mot Kongo. Där anslöt flera gerilla-
soldater och andra internationalister, alla svarta kubaner. Natten 
till den 24 april gjorde de den riskabla överfarten över sjön, och 
vädret var inte det bästa. På morgonen lyckades de finna kongo-
lesernas gerillaläger.

Det var svårigheter och problem redan från starten. Kongo-
leserna var helt överrumplade av att det var Che Guevara i egen 

Tatu (Che) tillsammans med kongolesiska frihetskämpar 1965
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hög person som kommit. De hade inte väntat sig detta. Det upp-
stod kommunikationssvårigheter, dels på grund av språket, 
dels på grund av att det också inom den kongolesiska gruppen 
fanns motsättningar och misstro mellan ledarna och soldater-
na. Laurent Kabila befann sig inte i lägret utan i Dar es Salaam, 
och det var oklart när han skulle komma. Kabila var en politisk 
agita tor. Han hade fått militär träning i Kina men hade ingen 
militär erfarenhet. I lägret var disciplinen dålig och Che häpna-
de över de egendomliga vidskepliga föreställningar han kunde 
observera. Som läkare fann han ändå en hel del som han kunde 
göra. Han kunde hjälpa landsbygdsbefolkningen runt omkring 
med läkarvård, och fann ganska snart att även flera i gerillan be-
hövde hjälp. Några hade veneriska sjukdomar. Alkoholism och 
slagsmål förekom. 

Che ägnade sig åt att ge lektioner i spanska, franska och 
mate  matik. Han använde också tiden till att läsa och själv stu-
dera språket swahili. Det han ville göra var att ge militär trä-
ning. Men det var många svårigheter, framförallt eftersom grup-
pen saknade kompetent militär ledning och deras utrustning ha-
de stora brister. Ledaren för kongolesernas bas vid Tanganyika-
sjön, Leonard Mitudidi, var en kompetent man, men han hade 
inte fått tillräckliga befogenheter av Kabila att agera. Mitudidi 
omkom i en drunkningsolycka mindre än två månader efter att 
kubanerna hade anlänt.

Kubanerna – totalt ett hundratal – blev kvar i Kongo under 
sju månader. Den 20 november 1965 lämnade de landet, hårt 
ansatta av regeringstrupperna och deras vita belgiska och syd-
afrikanska legoknektar, en styrka på omkring 1 000 man, be-
väp nade och understödda av USA. Ja, det fanns till och med 
exil kubaner rekryterade i Miami som stred mot lumumbisterna. 

Sex av de kubanska internationalisterna kom aldrig tillbaka, 
de hade stupat i striderna inne i Kongo.

Kuba hade ansett att lumumbisternas kamp i Kongo skulle 
ha en fundamental betydelse för hela Afrika. En seger i Kongo 
skulle påverka hela kontinenten. Men någon seger blev det inte. 
Enligt William Gálvez’ bok Che in Africa summerade Raúl 
Castro många år senare (i november 1985) uppdraget i Kongo på 
följande sätt:  
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”Det var inte möjligt att samla de olika krafterna i 
den lumumbistiska rörelsen till en stark enhet. Inter-
nationalisterna blev isolerade i okänd terräng och 
tvingades lämna landet. De blev inte besegrade av 
fienden, men de kunde inte genomföra sitt uppdrag, 
eftersom det inte fanns en organiserad patriotisk 
rörelse att samarbeta med.”

Budskap till Tricontinental 1967
Under sin tid hos gerillan i Bolivia summerade Che Guevara 
sina erfarenheter från Afrika i artikeln Vietnam får inte lämnas 
ensamt! Artikeln publicerades i tidskriften Tricontinental i april 
1967. Nedan följer ett utdrag hämtat från Svensk-Kubanska 
Föreningens bok Che på svenska:  

”Afrika synes vara ett nästan jungfruligt fält för 
den nykoloniala invasionen. Förändringar har inträtt 
som i viss mån tvingat de nykoloniala makterna 
att avstå från sin forna oinskränkta företrädesrätt. 
Men när frigörelsen genomförs utan genomgripande 
förändringar, följs kolonialismen, utan våld, av en 
nykolonialism med likartad ekonomisk övermakt.

USA hade inga kolonier i detta område och kämpar 
nu för att tränga in i sina bundsförvanters tidigare 
stängda reservat. I den nordamerikanska imperia-
lismens strategiska planer utgör Afrika utan tvekan 
dess reservområde på lång sikt. För närvarande är 
deras investeringar bara av betydelse i Syd afrikanska 
Unionen men de börjar göra sig märkbara i Kongo, 
Nigeria och andra länder, där en våldsam konkur-
rens (hittills av fredlig karaktär) inletts med andra 
imperialistiska makter.

USA har ännu inte några betydande intressen att 
försvara, bortsett från sin självpåtagna rätt att ingri-
pa var som helst på klotet där deras monopol vädrar 
goda förtjänster eller förekomsten av viktiga råvaru-
källor. Mot denna bakgrund är det befogat att fråga 
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sig om det finns några möjligheter till befrielse för 
dessa folk på kort eller medellång sikt.

När vi studerar Afrika ser vi att de kämpar med 
viss intensitet i de portugisiska kolonierna Guinea, 
Moçambique och Angola, med särskild framgång 
i den förstnämnda och med varierande framgång i 
de båda övriga. Kampen mellan Lumumbas efter-
följare och Tshombes gamla medbrottslingar i 
Kongo vidmakthålls alltjämt, men för ögonblicket 
tycks striden luta till de senares förmån, de som för 
sin egen vinnings skull ”pacificerat” en stor del av 
landet, även om kriget ligger och pyr.

I Rhodesia är problemet annorlunda. Den brittiska 
imperialismen använde sig av alla till buds stående 
medel för att ge makten åt den vita minoriteten, 
som nu också innehar den. Ur Englands synpunkt är 
konflikten absolut inofficiell. Med sin vanliga diplo-
matiska skicklighet – även kallad hyckleri av bästa 
sort – spelar Storbritannien upp en fasad av motvilja 
inför de åtgärder Ian Smiths regering vidtar. I sin 
listiga hållning får det stöd av vissa länder i samväl-
det, medan det angrips av en god del av länderna i 
Svarta Afrika, vare sig dessa är fogliga ekonomiska 
undersåtar under den engelska imperialismen eller 
inte.

I Rhodesia kan läget bli i högsta grad explosivt 
om de svarta fosterlandsvännernas ansträngningar 
utkris talliseras i att de griper till vapen och denna 
rörelse effektivt stöds av afrikanska grannländer. 
Men för tillfället ventileras problemen inom så 
orätt färdiga organisationer som FN, Samväldet och 
OAU (Afrikan ska staters enhetsorganisation).

Men den politiska och sociala utvecklingen i Afrika 
kan inte förutses leda till en revolutionär situation 
i världsdelen. Befrielsekampen mot portugiserna 
bör kunna sluta med seger, men Portugal betyder 
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ingen ting i den imperialistiska rangordningen. 
Revo lutionär betydelse får de konfrontationer som 
håller hela imperialistapparaten i schack, även om vi 
fördenskull inte upphör att kämpa för de tre portu-
gisiska koloniernas befrielse och för ett fördjupande 
av deras revolutioner.

När de svarta folkmassorna i Sydafrika eller Rhode-
sia inleder sin verkliga revolutionära kamp, först då 
har en ny epok tagit sin början i Afrika. Eller när ett 
lands fattiga massor ger sig i kast med att återta sin 
rätt till ett värdigt liv ur härskarklassernas händer.

Hittills har armékupper följt på varandra, där en 
grupp officerare ersatt en annan eller ersatt någon 
regent som inte längre tjänar kastens intressen eller 
de stormakter som förtäckt drar i tåtarna, men inga 
folkliga rörelser förekommer. I Kongo visade sig 
flyk tiga tecken, framkallade av minnet av Lumumba, 
men de har förlorat i styrka de senaste månaderna.”

Kubanernas erfarenheter från Kongo
Enligt William Gálvez’ bok Che in Africa drog de kubanska le-
darna följande slutsatser av erfarenheterna i Kongo:

• Kuba måste koncentrera sina krafter på att stödja folkrörelser 
som kämpar för att utradera kolonialism eller rasistiskt för-
tryck. Det innebär att ge stöd till befrielserörelser såsom 
PAIGC i Guinea-Bissau och Kap Verde, MPLA i Angola, 
Frelimo i Moçambique, SWAPO i Namibia, ANC i Sydafrika 
och Polisario i Västsahara. Det var en politik som också hade 
stöd från ett flertal länder i Afrika och även av OAU och den 
Alliansfria rörelsen.

• Kampen i ett land i Afrika skulle föras med utgångpunkt från 
de gränser som kolonialmakterna en gång dragit upp. Hela 
landet måste befrias från kolonialmaktens grepp. Att bygga 
kampen enbart på enskilda folkgruppers intressen eller strä-
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van att återskapa forna afrikanska riken, som t.ex. kungariket 
Kongo, var inte en framkomlig väg.

•  För varje insats var det absolut nödvändigt att göra en in-
gående analys av den rörelse som bad om stöd, att analysera 
rörelsens möjligheter att förbättra befolkningens levnads-
förhållanden och ge skydd mot de krafter som ville utplundra 
landet.

•  Kubas insatser i Afrika, liksom i andra av tredje världens 
länder, skulle också inriktas på att ge stöd till hälsovårdsupp-
byggnad och utbildning.

Che Guevara summerade också själv sina erfarenheter i en 
genom arbetad analys. Han var en hård kritiker och betecknade 
hela historien som ett stort misslyckande, (un fracaso). Men han 
påpekade ändå att många lärdomar kan dras från ett nederlag. 
Ches analys och de många kubanska deltagarnas erfarenheter 
gav Kuba avgörande lärdomar i hur internationalistiska uppdrag 
i Afrika borde genomföras.  Det största uppdraget skulle komma 
att handla om Angola tio år senare, där över 300 000 kuban ska 
internationalister medverkade. Viktor Dreke och flera av de an-
dra kubanerna skulle fortsätta som internationalister och spela en 
viktig roll i Kubas stöd till afrikan ska befrielserörelser, särskilt i 
Guinea-Bissau och Angola.

Men Che Guevaras livsgärning som internationalist slutade 
1967 i Bolivia, där han mördades på uppdrag av CIA.
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GUINEA-BISSAU
Yta: 36 125 kvadratkilometer, ungefär Jämtlands yta 
Folkmängd: 1,8 miljoner inv. (2016)              Medellivslängd: 56 år
Spädbarnsdödlighet: 58 promille                 Läskunnighet:60 procent
Huvudstad: Bissau, 492 000 inv. (2015)   
Språk: Portugisiska (officiellt språk), kreol
Guinea-Bissau är ett flackt land med något högre partier i sydost. Kust-
områdena är sumpiga träsk marker. I den torrare östra regionen odlas 
ris, jord nötter och palmolja, och här bedrivs också boskapsskötsel. 
Export: jordbruksprodukter, fisk, trävaror.
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KAP VERDE
Yta: 4 033 kvadratkilometer, 
ungefär Närkes yta 
Folkmängd: 540 000 inv. (2016)            
Medellivslängd: 74 år
Spädbarnsdödlighet: 18 promille               
Läskunnighet: 88 procent
Huvudstad: Praia,160 000 inv. (2017)    
Språk: Portugisiska (officiellt språk)
Kap Verde ligger ca 1 000 km nordväst om Guinea-Bissau. Landet 
utgör en ögrupp med ett tiotal bergiga öar. Klimatet är torrt. Naturtill-
gångar: salt, basalt, kalksten, porslinslera, fisk.
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7 Guinea-Bissau

Ett litet men viktigt land
Portugal var den första europeiska nationen att ”upptäcka” 
och kolonisera landområden i Afrika, med start från slutet av 
1400-talet. Portugal var också den sista kolonialmakten att lämna 
Afrika efter fascistdiktaturens fall genom den s.k. Nejlikornas 
revolution i Portugal i april 1974.

Guinea-Bissau var den minsta av Portugals kolonier, men 
det var ändå där som den avgörande kampen mot Portugal stod. 
Man brukar säga att liten tuva kan stjälpa stort lass, och Guinea-
Bissau var just en sådan tuva, av rätt sort och rätt placerad för att 
störta det portugisiska kolonialväldet. Landet utropade sin själv-
ständighet ett halvår innan Nejlikornas revolution.

Guinea-Bissau är ett flackt land, av ungefär samma storlek 
som Jämtland, och jordbruk är den viktigaste näringen. Portu-
gis erna tvingade befolkningen att odla grödor för export. Den 
viktigaste var jordnötter.  

Ca 1 000 km nordväst om Guinea-Bissau ligger Kap Verde-
öarna som var portugisernas allra första ”upptäckt”, år 1460.

I början av 1900-talet, när de vita portugiserna började 
komma i stor omfattning som bosättare till Guinea-Bissau, ville 
de utnyttja afrikaner för hushållsarbeten, arbeten i fabrikerna, i 
hamnen, och efterhand även i landets administration. Ett skikt 
av afrikaner fick utbildning i Lissabon för att kunna åta sig 
denna roll som ”svarta, fast civiliserade”. De kallades assimila-
dos. Bland dessa afrikanska studenter i Lissabon på 1940-talet 
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Amilcar Cabral 
(1924-1973).  
Ledare för PAIGC i 
Guinea-Bissau och 
Kap Verde.

fanns en man vid namn Amilcar 
Cabral. Han skulle bli den som ledde 
befrielse kampen till seger, men han 
fick inte själv se sitt land bli självstän-
digt. Han mördades av PIDE, Portu-
gals hemliga polis 1973.

Efter sin utbildning i Lissabon kom 
Amilcar Cabral tillbaka till sitt hem-
land som jordbruksexpert. Han kom 
också tillbaka med en stark vilja att be-
kämpa det koloniala systemet. 1956 var 
han en av de ledande att bilda PAIGC, 
ett parti gemensamt för Guinea-Bis-
sau och Kap Verde-öarna med målet 
att uppnå självständighet för de båda länderna. PAIGC står för 
Partido Africano da Independência da Guiné e Cabo Verde, det 
afrikanska partiet för Guineas och Kap Verdes självständighet.

Som jordbruksexpert reste Cabral runt i sitt land och lärde 
känna landet och befolkningens villkor. Ett långsamt och tål-
modigt politiskt arbete vidtog. Den väpnade kampen inleddes 
först 1963, men då hade PAIGC redan vunnit befolkningens 
stöd och skapat en ny känsla för landets nationella enhet. Portu-
gal svarade med terror mot civila och trappade efterhand upp 
kriget. Napalm, giftgaser och andra kemiska vapen användes.

I april 1971 togs frågan om Portugals användning av kemiska 
vapen i sina koloniala krig i Afrika upp i FN:s kommitté för ko-
loniala frågor. Av de 21 staterna som var representerade i kom-
mittén stod 18 bakom ett fördömande av Portugals kemiska 
krigföring. Men Sverige, som ingick i kommittén, lade ner sin 
röst. Sverige hade från och med 1969 gett humanitärt bistånd 
till PAIGC, men hade alltså inte kurage nog att ta ställning mot 
kemiska vapen. I en riksdagsdebatt samma månad försvara-
de sig utrikesminister Torsten Nilsson med att ”anklagelser för 
brott måste vara styrkta innan fördömanden uttalas”.

Trots att landet är så litet består befolkningen i Guinea-
Bissau av flera olika afrikanska stammar. För att lyckas med 
en nationell befrielse måste stammarna kunna enas kring det 
gemen samma målet och bortse från alla gamla inbördes mot-
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sättningar. För att kommunicera användes det portugisiska språ-
ket, det enda vackra som portugiserna gett landet enligt Amilcar 
Cabral. Portugisiskan fungerade som enande i kampen för 
nations byggandet. Cabral såg kulturen som själva grunden till 
frigörelseprocessen. Han ansåg att bara samhällen som beva-
rat sin kultur kunde mobilisera och organisera kampen mot ut-
ländsk dominans. Imperialistiskt styre är att undertrycka sam-
hällets kulturutveckling. Kampen för frigörelse är i grunden en 
kulturell process.

Befrielserörelsen i Guinea-Bissau fick stöd från grannlandet 
Guinea-Conakry i söder, där PAIGC kunde ha sitt högkvarter 
och utbilda sina medlemmar. Guinea-Conakry och dess presi-
dent Ahmed Sékou Touré stödde kampen i Guinea-Bissau.

Möte med Che Guevara 1965
Vad som är mindre känt i västvärlden är att kubanerna spelade 
en viktig roll i Guinea-Bissaus befrielsekamp. Från och med år 
1966 deltog kubanska militära rådgivare, mekaniker och läkare 
i kampen. 

Den första kontakten togs av Che Guevara när han var i 
Conakry i januari 1965 på sin afrikanska rundresa. Enligt Piero 
Gleijeses, professor vid Johns Hopkins universitet i Baltimore, 
USA, möttes Che och Amilcar Cabral den 12 januari. Resultatet 
blev att redan i april samma år kom en sändning med livsmedel, 
vapen och medi ciner från Kuba till PAIGC. 

Amilcar Cabral hade studerat Che Guevaras skrifter om 
gerilla kriget på Kuba och respekterade hans kunskaper och 
erfaren heter. Samtidigt visste han att man inte blint kan tilläm-
pa andras erfarenheter i sitt eget land. Varje land har sina egna 
förutsättningar, geografi, historia, kultur och ekonomi som man 
måste ta hänsyn till.

Trikontinentalkonferensen 1966
I januari 1966 organiserade Kuba Trikontinentalkonferensen, en 
stor internationell konferens i Havanna, där 82 länder var repre-
senterade från de tre kontinent erna Afrika, Asien och Latin-
amerika. Konferensen hade mer än 500 deltagare från nationella 
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befrielserörelser och från befriade länders regeringar.
USA utmålade konferensen som ett bevis på att Kuba försök-

te exportera sin revolution till resten av världen och influera den 
med kommunistisk ideologi. 

Men det stämmer inte. Konferensen var ett forum för kon-
takt mellan länder och rörelser som kämpade för sin frihet och 
behöv de utbyta erfarenheter med varandra. Trots att de hade 
stora olikheter hade de USA-imperialismen som en gemensam 
fiende. De behövde förena sina krafter och skapa en enad front 
mot imperialism, kolonialism och nykolonialism.

För Afrikas del var USA-imperialismen en bister realitet. 
Från och med slutet av 1950-talet hade de av andra världskriget 
försvagade europeiska staterna pressats till att börja avveckla 
sina kolonier i Afrika. Samtidigt trädde USA in på arenan i för-
bund med det rasistiska Sydafrika för att med sina stora trans-
nationella företag berika sig på Afrikas resurser. Nykolonia-
lismen var lösningen. USA skaffade sig inga kolonier i Afrika, 
men hade stort inflytande i många av kontinentens länder och in-
fluerade deras statsapparater med bidrag och lån för att försäkra 
sig om status quo, där utplundringen kunde fortgå och all oppo-
sition och farliga idéer kunde slås ner. Oppositionella rörelser 
och partier som stred för verklig självständighet och nationellt 
oberoende bekämpades. USA:s underrättelsetjänst CIA ägnade 
sig åt att försöka infiltrera sådana rörelser för att få dem att slå 
mot varandra istället för att ena sig mot de nykoloniala makt-
havarna.

Trikontinentalkonferensen proklamerade folkens rätt att ta 
till vapen för sin självständighet och de socialistiska ländernas 
plikt att bistå i kampen.

Med konferensen hade Kuba visat på ett helt annat slags 
intresse för Afrika än det som USA-imperialismen stod för. 
Konferensens deltagare förstod att Kuba var beredd att ge stöd 
till kontinentens befrielserörelser på deras egna villkor utan att 
vänta sig några fördelar för sitt eget land.

När Amilcar Cabral höll sitt tal på konferensen gjorde han ett 
stort intryck på sina kubanska värdar. De slogs av hans intelli-
gens och personlighet, och Fidel Castro var imponerad. I sitt 
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tal förklarade Cabral att hans folk var villigt att hjälpa Kuba. 
Cabral sa:

” … Vi, folken i de afrikanska länder som ännu be-
härskas fullständigt av den portugisiska kolonialis-
men, är beredda att till Kuba sända män och kvinnor 
för att ersätta dem som av klasskäl eller på grund 
av bristande anpassningsförmåga har intressen 
och intar ståndpunkter som är oförenliga med det 
kubanska folkets intressen. Vi slår åter in på den 
väg, förut smärtsam och tragisk, som våra förfäder 
(främst från Guinea och Angola), färdades när de 
fördes över till Kuba som slavar. Men vi kommer 
idag som fria människor, som medvetna arbetare 
och patrioter, för att utöva en produktiv verksam-
het i detta nya, rättvisa och mångrasiga samhälle, 
för att hjälpa Kubas folk och med vårt blod försvara 

Fidel Castro talar vid Trikontinentalkonferensen i Havanna, 
januari 1966
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dess erövringar. Det kommer vi att göra även för att 
stärka de historiska förbindelser, de blodsband och 
de kulturella band som förenar våra folk med det 
kubanska folket, som den spontana hängivenhet, 
djupa glädje och smittsamma rytm, som gör social-
ismens uppbyggande på Kuba till en ny företeelse i 
världen, en unik och för många oroande händelse.”

Om kampen mot imperialismen sa Cabral:

”Det är inte genom att skrika eller fara ut i smädel-
ser mot imperialismen som vi kommer att kunna 
likvidera den. För oss kvarstår imperialismen, 
vilken form den än har, bättre eller sämre, och det 
enda språk som vi kan tala med den är att gripa till 
vapen mot den och bekämpa den. Det är vad vi nu 
gör, och det är vad vi kommer att göra ända tills det 
främmande väldet över vårt afrikanska fosterland 
likviderats fullständigt.”

Direkt efter konferensen hade Fidel Castro och Amilcar Cabral 
ett långt samtal. Castro förstod vad kampen i Guinea-Bissau 
hand lade om och att PAIGC behövde militära rådgivare, men 
också mekaniker och läkare. Castro och Cabral bilade sedan runt 
i Escambraybergen under några dagar.

Kubanerna i Guinea-Bissau
Hjälpen till Guinea-Bissau gick via Conakry och skedde med 
Guinea-Conakrys president Ahmed Sékou Tourés godkännande. 
Sékou Touré hade besökt Havanna i oktober 1960. Det var det 
första statsbesöket på Kuba av ett afrikanskt statsöverhuvud. 
Kuba hade också tagit emot ungdomar från Guinea-Conakry att 
studera i Havanna, där Kuba stod för alla kostnader. Relationen 
mellan Kuba och Guinea-Conakry kyldes dock ner under några 
år, eftersom Sékou Touré ville hålla sig väl med Kennedys USA. 
När Kuba nu kom med sina planer på stöd till PAIGC innebar det 
en stor förbättring av kontakterna med Guinea-Conakry. 

I juni 1966 kom den första gruppen med 31 kubaner. De var 
artillerispecialister, mekaniker och läkare. Cabral ville inte att 
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den kubanska hjälpen skulle bli känd officiellt. Men det var svårt 
att hålla det helt hemligt, och det noterades förstås av portu-
giserna och därmed av CIA och USA.

1967 utnämnde Fidel Castro Victor Dreke till ledare för den 
kubanska insatsen i Guinea-Bissau. Dreke, som var veteran från 
Kubas befrielsekrig och hade kämpat i Kongo tillsammans med 
Che Guevara, hade stor erfarenhet av Afrika och av gerillakrig-
föring.

I boken From the Escambray to the Congo intervjuas Victor 
Dreke, och man får följa hans liv från den under jordiska kam-
pen mot diktatorn Fulgencio Batista i 1950-talets Kuba till inter-
nationalist på fred liga uppdrag i olika länder i Afrika. 

I intervjun säger Dreke att han inte alltid var överens med 
Amilcar Cabral om hur kampen skulle föras. En dag hade ge-
rillan bestämt sig för att rekryt era en grupp ungdomar. De gick 
in i en stad och förde med sig sex unga män tillbaka till sitt lä-
ger. Dreke protesterade och ansåg att man inte kan tvinga någon 
att gå med, man måste övertala politiskt. Amilcar lyssnade artigt 
till Drekes invändning, trots att denne var mycket yngre, inte ens 
30 år, och sa: ”Det du säger är så sant, men det låter sig inte gö-
ras här. För i morgon kommer portu giserna och tvångsrekryterar 
dem att kämpa mot oss. Vi måste hinna före.”

En annan sak som Dreke undrade över var att PAIGC:s befäl 
var stationerade i grannlandet Guinea-Conakry, i huvud staden 
Conakry. Varför? Amilcar Cabral förklarade att Guinea-Bissau 
ligger inklämt mellan Senegal i norr och Guinea-Conakry i 
söder. Senegal gav ingen hjälp till gerillan, men det gjorde 
Guinea-Conakry. Utan den förbindelseväg som det landet bistod 
med hade kampen i Guinea-Bissau inte kunnat föras, eftersom 
all hjälp som PAIGC kunde få från de socialistiska länderna – 
inklusive Kuba – måste slussas in genom Guinea-Conakry.

Detta var något annat än kampen mot Batista på Kuba, där 
vapnen till gerillan kom från det man erövrade från fienden. I 
Guinea-Bissau höll sig portugiserna inom sina kaserner och vå-
gade sig sällan ut att strida. Så det gick inte att lägga sig i bak-
håll för att attackera dem och beslagta deras vapen. De förflyt-
tade sina soldater och allt sitt materiel med flygplan och heli-
koptrar.
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Invasionsförsöket i Guinea-
Conakry 1970
I november 1970 angrep portugiserna 
med NATO:s hjälp Guinea-Conakry för 
att störta landets regering, avsätta presi-
denten och slå mot PAIGC:s ledning 
genom att beröva dem deras försörj-
nings  väg genom Guinea-Conakry. 

Kubanerna hade insett hur sårbar 
denna försörjningsväg var, och när pre-
sident Sékou Touré bett om hjälp att 
bilda en milis tillmötesgick kubanerna 
hans begäran. 

Dreke berättar hur Portugals inva-
sionsförsök kunde slås tillbaka med 
denna milis som hade tränats av Kubas 
rådgivare. 

 Portugisernas attack – som hade 
fått namnet Operation Mar Verde 
(Grönt Hav) – misslyckades totalt. Efter några få timmar tvinga-
des angriparna att retirera.

Invasionsförsöket, som var ett angrepp på en suverän stat, 
för dömdes i FN:s säkerhetsråd i december 1970, men USA, Stor-
britannien, Frankrike och Spanien la ner sina röster.

De kubanska internationalisternas betydelse
Portugal hade tillgång till stridsflygplan av typen F-86 ”Sabre” 
som USA försett landet med på villkor att de inte fick användas 
i Afrika. Men åtta sådana plan användes ändå i striderna inne 
i Guinea-Bissau. USA protesterade, men ganska lamt, eftersom 
Portugal var en viktig allierad. (Portugiserna bistod USA:s mili-
tär genom att låta USA-flyg landa och tanka på flygfält i ögrup-
pen Azorerna.) För portugiserna var stödet från USA avgörande 
för deras möjligheter att driva sina kolonialkrig. 

För gerillan var det nödvändigt att finna lösningar för att 
skjuta ner Sabre-planen, och Kuba bistod med den tekniska hjälp 
som behövdes. 

Ahmed Sékou 
Touré (1922–1984) 
President i Guinea-
Conakry från 
landets själv ständig-
het från Frankrike 
1958 fram till sin 
död 1984.
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Dreke hade frågat Amilcar Cabral om han ville ha fler 
kuban ska soldater. Cabral svarade att guineanerna måste själva 
befria sitt land, men att det behövdes specialister för att hante-
ra långdistansvapen så att det fientliga flyget kunde bekäm-
pas. Hjälpen från Kuba skulle vara begränsad till det absolut 
nödvänd igaste. Cabral ville ha denna hjälp, men inte från något 
annat håll. Kubanerna var de enda utlänningar som kämpade i 
Guinea-Bissau.

Under årens lopp var bara 50 à 60 kubaner samtidigt i 
Guinea-Conakry och Guinea-Bissau. Några av dem var i staden 
Conakry och resten inne i Guinea-Bissau. Men trots att de var 
så få var de viktiga. Det stärkte guineanernas stridsmoral att se 
dessa män som kommit från ett land långt borta för att ge hjälp, 
leva med dem och dela alla deras svårigheter. 

Kubanerna hade ibland åsikter om hur kriget fördes. Amil-
car Cabral lyssnade som en god diplomat, men gick oftast sin 
egen väg. Och inte sällan insåg kubanerna efter en tid att han 
hade haft rätt. Kubanerna lärde sig att ödmjukt acceptera att det 
i första hand var guineanernas krig. Detta lade grunden till ett 
starkt ömsesidigt förtroende. Guineanerna kände att de hade en 
kulturell samhörighet med kubanerna eftersom de hade gemen-
samma rötter i Afrika.

Tillsammans med de kubanska soldaterna kom också kuban-
ska läkare. En del av dem följde med gerillan i dess olika upp-
drag, andra var stationerade i fältsjukhus. Alla kubanerna var 
volontärer och de tjänstgjorde i Guinea-Bissau i genomsnitt i ett 
och ett halvt år. Deras uppdrag var hemliga, de fick säga att de 
varit på utbildning i Sovjetunionen.

En kuban, kapten Pedro Rodríguez Peralta, sårades i en strid 
och togs tillfånga av portugiserna i november 1969. ”Nu är det 
avslöjat”, skrev pressen i Lissabon. ”Kubanska instruktörer hjäl-
per terroristerna.” Pedro Rodríguez sa till portugiserna att han 
hade anslutit sig till PAIGC på egen hand utan att Kubas reger-
ing kände till det. Ingen kunde motbevisa honom. Han döm-
des till tio års fängelse och frigavs först efter Nejlikornas revo-
lution i Portugal i april 1974. I nästan fem år satt han med an-
dra polit iska fångar i fängelset Caxias i Lissabon. 16 september 
1974 återkom han till Havanna, där han möttes av Fidel Castro. 
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Då visste ingen på Kuba – utom hans närmaste familj – att han 
varit fängslad i Lissabon. Några år senare var han inbjuden som 
heders gäst till ett besök i Bissau och fick då Amilcar Cabral-
medaljen, Guinea-Bissaus högsta utmärkelse.

Kubanerna skryter inte med sina insatser, utan väljer att hell-
re vara så tysta om dem som möjligt. De har alltid ansett att det 
är bättre att andra än de själva berättar om hur de har kämpat 
som internationalister. Det är därför som Piero Gleijeses, pro-
fessor vid Johns Hopkins universitet i Baltimore, gör ett så vik-
tigt arbete när han skriver om vad Kuba betytt och betyder för 
Afrika. En stor del av det som jag återgett i detta kapitel är häm-
tat från Piero Gleijeses bok Conflicting Missions. 

Kubanerna gav också hjälp direkt till Guinea-Conakry. I maj 
1972 besökte Fidel Castro landet och hade med sig både ekono-
misk och militär hjälp för att stärka landets försvar mot eventu-
ella nya invasionsförsök från Portugal. Kuba gav också stipendi-
er till ungdomar i Guinea, och i augusti samma år kom de första 
137 studenterna till Havanna. 

I en intervju för tidskriften Tricontinental 1969 säger 
Amilcar Cabral, som svar på frågan hur han ser på hjälpen från 
andra länder, att han vill framhålla hjälpen från de afrikan-
ska länderna, särskilt Guinea-Conakry. Om hjälpen från de 
socialist iska länderna säger han:

”Vi betraktar denna hjälp som en historisk plikt, 
en historisk uppgift, eftersom vi anser att vi också 
kämpar för att försvara de socialistiska länderna. 
Vi vill särskilt understryka att i första hand Sovjet-
unionen, men också Kina, Tjeckoslovakien, Bul-
garien och andra socialistiska länder fortsätter att 
hjälpa oss, vilket vi anser vara av största betydelse 
för utvecklingen av vår väpnade kamp. Vi vill också 
framhålla de oavbrutna ansträngningar som görs av 
Kubas folk – uppoffringar som vi skattar utomor-
dentligt högt – för att ge oss en effektiv hjälp, trots 
att detta folk är litet, inte har så stora möjligheter 
och måste kämpa mot nordamerikanernas och an-
dra imperialisters blockad. Det är för oss en daglig 
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uppmuntran och bidrar till att ytterligare stärka soli-
dariteten mellan vårt parti och det kubanska partiet, 
mellan vårt folk och det kubanska folket – ett folk 
som vi anser vara afrikanskt. Det räcker att känna 
Kuba, att se hur Kubas folk lever, för att bli över-
tygad. Det räcker med att konstatera de historiska 
blodsband och de politiska avgöranden som förenar 
oss för att kunna hävda detta. Vi är därför mycket 
glada över den hjälp som Kubas folk lämnar oss, och 
vi är övertygade om att Kuba trots sina svårigheter 
kommer att alltmer öka sin hjälp till vår heroiska 
befrielsekamp.”

Segern i september 1973
I befrielsekrigets slutskede, den 20 januari 1973 mördades 
Amilcar Cabral utanför PAIGC:s högkvarter i Conakry. Bakom 
mordet låg PIDE, Portugals hemliga polis, som hade lyckats in-
filtrera och påverka några officerare inom PAIGC att försöka 
en kupp mot Cabral. Men kuppen misslyckades och det blev 
Amilcars halvbror Luis Cabral som tog ledningen i PAIGC när 
kampen fördes till slutlig seger. Luis Cabral blev också Guinea-
Bissaus förste president.

Det självständiga Guinea-Bissau proklamerades i september 
1973. Segern bekräftades i en resolution i FN:s generalförsam-
ling i november med 93 röster för, 7 emot och 30 nedlagda rös-
ter. De som röstade emot var de fascistiska diktaturerna i Portu-
gal, Spanien, Brasilien och Grekland, apartheids Sydafrika och 
dessutom USA och Storbritannien.

Kap Verde förklarade sin självständighet från Portugal den 5 
juli 1975. Landets förste president var Aristides Pereira.
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centrala delarna utgörs av grässlätter. I gränslandet mot Namibia i 
söder är klimatet mycket torrt. Kaffe, den viktigaste exportgrödan, odlas 
i de norra delarna. Sisal odlas på Benguela- och Huamboplatåerna, 
sockerrör och palmolja längs kusten. Landet har stora mineraltillgångar, 
diamanter i Luanda, olja i Cabinda och Luanda, järnmalm i Cassinga 
och Cassala. Hamnen i Lobito har järnvägsförbindelse med Kongo-
Kinshasas och Zambias gruvområden. Export: olja, kaffe, diamanter.
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8 Angola

Portugiserna koloniserar Angola 
Koloniseringen av det som idag är Angola startade när en portu-
gisisk expedition med två fartyg nådde fram till Kongoflodens 
mynning år 1482. Fartygen seglade ett 20-tal mil uppströms, och 
området kring floden utforskades. De hade då kommit till kunga-
riket Kongo – se sid 70-71 – ett av Afrikas mäktigaste riken, 
etablerat på 1300-talet. 

Portugiserna fortsatte med sina expeditioner söderut längs 
Afrikas kust för att finna sjövägen till Indien, där de skulle 
kunna göra goda vinster genom att ta över den arabiska handeln 
med kryddor. Under de första decennierna av 1500-talet tjänade 
denna del av Afrika i första hand som provianteringsanhalter på 
vägen till Indien. 

Men från mitten av 1500-talet blev afrikanska slavar den 
viktigaste lasten i portugisernas skepp. Från befästningar på 
kusten, dit slavarna transporterats från kontinentens inre, seg-
lade slavskeppen över till Brasilien och Karibien. Den för-
sta utskepp ningsplatsen var Mpinda vid Kongoflodens myn-
ning. Senare övertog den befästa staden Luanda, grundad 1576, 
rollen som centrum för slavhandeln. Handeln med slavar från 
Angola fortsatte under trehundra år, till långt in på 1800-talet, 
den längsta tid som någon region i Afrika utsatts för slavhandel. 
Mot slutet av slavhandelsepoken, efter att Storbritannien år 1808 
förklarat handeln olaglig, flyttades utskeppningsplatserna längre 
söderut för att undgå britternas upptäckt. 
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Efter Berlinkonferensen 1884–85 och uppstyckningen av 
Afrika vidtog blodiga militära erövringståg, och jakten på 
Angolas enorma naturrikedomar – mineraler, diamanter, olja –  
satte fart. Portugiser började bosätta sig i landet. År 1900 upp-
gick deras antal till 10 000. Marken lämpade sig för exportgrö-
dor, t.ex. kaffe. Portugiserna lade beslag på afrikanernas jord 
och tvingade dem att arbeta på kaffeplantagerna. 

Det koloniala samhället tog form och upprätthölls med en 
stor våldsapparat. Fullständig kontroll över Angola hade portu-
giserna dock först vid slutet av 1920-talet efter att ha slagit ner 
flera av urbefolkningens uppror. 1950 hade den portugisiska 
befolk ningen stigit till 80 000.

I det fascistiska Portugal var arbetslösheten stor, och utvand-
ring till kolonierna uppmuntrades. Särskilt under 1950-talet in-
vandrade en stor våg av portugiser till Angola. Som mest skulle 
portugisernas antal uppgå till ca 350 000 år 1974, året innan 
självständigheten. 

Portugal försökte behålla kontrollen över Angolas råvaror, 
men tvingades sälja ut diamantfyndigheterna till ett syd afri-
kanskt bolag. Ett brittiskt bolag byggde järnvägen från Lobito/
Benguela tvärs över Angola till Kongo och Nordrhodesia (nuva-
rande Zambia), och inkomsterna från trafiken gick till Storbri-
tannien. Ända sedan slavhandelstiden hade britterna haft stort 
inflytande över Portugal, som i sig inte var någon stark kolo-
nialmakt, utan var beroende av andra imperialistiska stater. 

   
Motståndet mot kolonialmakten
Förtrycket, utsugningen och den brutala militära makten födde 
motstånd bland den angolanska befolkningen. Grupper bland 
angolanerna började arbeta politiskt för att kämpa mot kolonial-
makten och för nationellt oberoende. 1956 grundades front orga-
nisationen MPLA, Movimento Popular de Libertação de Angola, 
Folkfronten för Angolas befrielse, där flera sådana grupper in-
gick. Deras politiska aktivitet och fredligt framförda krav be-
möttes med att Portugals hemliga polis PIDE slog till och fängs-
lade MPLA:s ledare. Det stod klart för angolanerna att fredlig 
politisk verksamhet inte skulle räcka till för att uppnå ett själv-
ständigt Angola.
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Den väpnade befrielsekampen inleddes 1961. Arbetarna på 
kaffeplantager i norra Angola gjorde uppror mot tvångs arbetet. 
Portugal satte nu in alla sina resurser i form av militär, polis 
och hemlig polis för att försöka slå ner rörelsen och mörda dess 
ledare. NATO stödde Portugal med vapen, något som stred mot 
NATO:s statuter, eftersom Afrika inte ingick i NATO:s områ-
den. 

För att kunna finansiera sitt krig mot MPLA sålde fascist-
regimen i Portugal ut Angolas rikedomar till bolag i USA, 
Japan, Västtyskland, Belgien, Sydafrika, Frankrike och Stor-
britan nien. Oljan i Cabinda, Angolas enklav norr om Kongo-
floden, såldes till USA-företaget Gulf. Järnmalmen i södra 
Angola såldes till västtyska Krupp. Järnvägar, vägar, hamnar – 
allt byggdes för att effektivt transportera rikedomarna ut ur lan-
det.

Under 1960-talet utvecklade MPLA den väpnade kampen 
till ett väl organiserat gerillakrig. De upprättade befriade områ-
den där befolkningen kunde leva fria från tvångsarbete och fas-
cistiskt förtryck. I samarbete med befolkningen organiserade de 
skolor, hälsovård och lokal demokrati. Medvetandet om kam-
pens betydelse för landets framtid växte och fick ett allt större 
stöd.

Portugisernas svar för att hindra denna utveckling var att 
i de områden som de kunde kontrollera militärt fösa samman 
ango lanerna i inhägnade och hårt bevakade s.k. strategiska byar. 
Samtidigt terroriserades de befriade områdena med flyganfall 
för att skrämma befolkningen att inte stödja gerillan. Napalm, 
avlövningsmedel och växtgifter användes. De portugisiska trup-
perna ”afrikaniserades” genom tvångsrekrytering av angolaner. 

Befrielserörelserna i Portugals kolonier – MPLA i Angola, 
Frelimo i Moçambique och PAIGC i Guinea-Bissau – samarbet-
ade med varandra och även med de organisationer som kämpade 
mot fascismen i Portugal. Kampen var inte ett raskrig, vilket var 
viktigt i befrielserörelsernas budskap. Såväl MPLA som Frelimo 
tog emot desertörer från Portugals armé.

1960-talets framgångar för befrielserörelserna i Portugals 
kolo nier oroade andra kolonialmakter och i synnerhet USA, som 
oreserverat gav Portugal sitt stöd. Genom CIA medverkade USA 
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till att skapa och bygga upp den organisation som år 1962 blev 
känd som FNLA, Frente Nacional de Libertação de Angola 
(Angolas nationella befrielserörelse). Genom FNLA, som stöd-
des av USA via diktatorn Mobutu i Zaire, ville USA splittra och 
försvaga MPLA. 

FNLA stöddes också av Kina. Vid denna tid fanns stora mot-
sättningar mellan Kina och Sovjetunionen, vilket avspeglade sig 
i politiken gentemot länder och befrielserörelser i tredje värl-
den. Agostinho Neto hade besökt såväl Kina som Sovjetunionen, 
och båda länderna hade uppmanat honom att ta ställning i den 
sovjet isk-kinesiska konflikten, vilket Neto dock vägrade att göra.  

År 1966 bildades UNITA, União Nacional da Independên-
cia Total de Angola (Nationella unionen för Angolas totala 
själv ständighet). Medan FNLA opererade i norra Angola, age-
rade UNITA främst i östra och södra Angola. UNITA fick stöd 
direkt från Portugal, och en överenskommelse knöts mellan 
Portu gal och UNITA i syfte att bekämpa MPLA. 

Den 25 april 1974 kom den oblodiga portugiska militär-
kuppen – Nejlikornas revolution – och fascist regimen ledd av 
Marcelo Caetano störtades.

Från koloni till självständig stat
Nejlikornas revolution i Portugal i april 1974 blev slutet för det 
portugisiska kolonialväldet i Afrika. För Angola anträddes vägen 
från koloni till självständig stat. 

Den 15 januari 1975 slöts en överenskommelse mellan Portu-
gal, MPLA, FNLA och UNITA vid ett möte i Alvor i södra 
Portu gal om att tillsammans bilda en övergångsregering i 
Angola. Allmänna val skulle hållas den 31 oktober samma år 
och datum för självständig heten bestämdes till den 11 november. 
En armé, bestående av 24 000 trupper från Portugal och 8 000 
från var och en av de tre organisationerna, skulle övervaka över-
gången till självständighet. Övergångsregeringen installerades 
den 31 januari i Luanda. 

Enligt Jorge Risquet (se not sid 30) sågs FNLA:s represen-
tanter i övergångs regeringen som främlingar i Luanda. De var 
arméofficerare från Zaire och talade inte portugisiska utan fran-
ska.
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Strider utbröt redan den 23 mars när FNLA:s trupper i 
Luanda gick till angrepp mot MPLA och började terrorisera 
befolk ningen i förstäderna för att få dem att ge upp sitt stöd till 
MPLA. Striderna fortsatte under månaderna framöver. Portugals 
trupper i staden förhöll sig passiva.

I UNHCR-rapporten nr 4/2013 – The UNHCR and Angolan 
Liberation 1974-1975 – skildras situationen för de angolanska 
flyktingarna 1974–75 (främst till Zaire). Övergångsregeringen 
beskrivs som ”dödfödd”, dvs att den aldrig fungerade som reger-
ing. Representanter för UNHCR försökte upprepade gånger un-
der sommaren 1975 få kontakt med regeringen för att diskutera 
flyktingfrågan, utan att lyckas.  

Den första juli 1975 beslöt USA om ett massivt stöd till 
FNLA och UNITA. Den f.d. CIA-agenten John Stockwell har 
beskrivit hur detta gick till i sin bok In Search of Enemies. John 
Stockwell var chef för CIA:s insatser i Angola på 1970-talet. 

Men i Luanda var det enbart MPLA som räknades. MPLA 
och dess ledare Agostinho Neto hade ett mycket stort, ja ett av-
görande folkligt stöd. MPLA hade kämpat mot den portugisiska 
kolonialismen under lång tid. Ända sedan Che Gue vara tog den 
första kontakten med MPLA år 1965 hade organisationen haft 
goda r elationer med Kuba.

FNLA:s bas var folk av Kongostammen i norra Angola och i 
Zaire. Deras ledare hade anor från det stora kungariket Kongo, 
mäktigt i Afrika före kontinentens kolonisering (se sid 70-71). 
Inom FNLA fanns idéer om att återskapa det gamla kungariket. 
FNLA:s ledare Holden Roberto var en ättling till rikets kunga-
familj. FNLA stöddes av Zaire och dess president Mobutu, som 
var svåger till Holden Roberto.

Både FNLA och UNITA fick stöd från krafter utanför 
Angola. Det blev alldeles uppenbart att Angola riskerade att 
splittras innan självständighetsdagen den 11 november 1975. 
Övergångsregeringen upplöstes i augusti.

MPLA började bygga upp en reguljär armé till landets för-
svar och bad Kuba om hjälp med militära rådgivare. Portugi-
serna satte inte upp några hinder, och 480 kubanska rådgivare 
anlände bara några veckor före den 11 novem ber för att träna 
de angolanska trupperna. Kubanerna etable rade fyra tränings-
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Agostinho Neto 
(1922–1979), 
MPLA:s ordförande, 
poet och författare. 
Neto var Angolas 
förste president 
1975–1979.

centra, CIR, Centro de Instrucción 
Revolu cionaria i Cabinda, Salazar, 
Henrique de Car  val ho och Benguela.  
Benguela, den syd ligaste, utsattes för 
angrepp från syd  afrikanska trupper, 
och i en sam   man   drabbning den 2–3 
november 1975 vid Catengue, 7 mil 
sydost om Ben gu ela, dödades och såra-
des flera kubaner. 

Zaire i norr och Sydafrika i söder 
gick in för att dela upp Angola mellan 
sig. Vita legosoldater hade rekryterats 
från en lång rad länder. Enligt John 
Stockwell var CIA djupt inblandad i 
dessa aktiviteter, där såväl FNLA som 
UNITA var redskap. 

Strax före självständighetsdagen 
den 11 november var situationen myck-
et svår. I europeiska media figurerade uttryck som ”oroligheter” 
och ”inbördeskrig”, vilket var totalt felaktigt och avsiktligt miss-
visande, eftersom det handlade om utländsk intervention från 
två håll. Från norr avancerade FNLA-trupper mot Luanda med 
stöd från Zaire. I söder hade sydafrikanska trupper gått in och 
nått så långt som till staden Ngunza vid kusten, bara 20 mil sö-
der om Luanda.

Det kritiska läget gjorde att ett snabbt beslut måste fattas. 
Agostinho Neto insåg att den enda räddningen var att Kuba 
skickade trupper. Kuba hade också insett lägets allvar efter 
drabbningen vid Catengue.

I David Deutschmanns intervju med Jorge Risquet – se sid 
30 – ställs frågan om hur nära Sydafrika var att omintetgöra 
Angolas oberoende. Jorge Risquet svarar: ”Situationen var ex-
tremt kritisk, och därför beslöt president Neto att göra sin förfrå-
gan till Fidel, detta SOS till Kuba. Om angolanerna inte bedömt 
läget så allvarligt skulle de ha försökt lösa situationen med egna 
krafter.”

Den 19 april 1976 talade Fidel Castro i Karl Marx-teatern 
i Havanna vid 15-årsminnet av segern vid Playa Girón. I talet, 
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som har kallats Angola – Afrikas Girón, berättar Fidel om den 
kubanska insatsen i Angola år 1975: 

”Kriget i Angola var i verkligheten Kissingers krig*. 
Trots de råd han fick från några av sina närmaste 
medarbetare gav sig Kissinger i kast med opera-
tioner i det fördolda för att utrota MPLA genom de 
kontra-revolutionära grupperna FNLA och UNITA 
och med hjälp av vita legoknektar, Zaire och Syd-
afrika. Det sägs att själva CIA varskodde honom om 
att sådana operationer inte kunde hållas hemliga. 
Förutom att FNLA har fått CIA:s stöd allt sedan 
sitt grundande – det är ett faktum som redan har 
erkänts offentligt – så investerade USA från och 
med våren 1975 tiotals miljoner dollar för att utrusta 
de kontra revolutionära splittrargrupperna i Angola 
med vapen och instruktörer. Reguljära trupper från 
Zaire gick med USA:s stöd in på angolanskt territo-
rium från och med sommaren 1975 medan sydafri-
kanska mili tära styrkor ockuperade Cuneneområ-
det i augusti och sände vapen och instruktörer till 
UNITA.

Vid den tidpunkten fanns inte en enda kubansk in-
struktör i Angola. Den första materiella hjälpen och 
de första instruktörerna från Kuba kom på MPLA:s 
begäran till Angola i början av oktober. Då hade 
Angola redan fräckt invaderats av utländska trup-
per. Trots det hade inga kubanska militära förband 
sänts till Angola för att delta direkt i striderna och 
det fanns inga planer på att sända några.

Den 23 oktober invaderade reguljära trupper från 
Sydafrikas armé angolanskt territorium. De var 
likaledes uppmuntrade av USA och stöddes av 

* Henry Kissinger (1923–). Utrikesminister i USA 1973–77 under 
presidenterna Richard Nixon (1973–74) och Gerald Ford (1974–77). 
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strids vagnar och artilleri. Från Namibias gräns 
trängde de djupt in i Angola och gick fram med en 
hastighet av 60 till 70 kilometer om dagen. Den 3 
november hade de trängt 500 kilometer in i Angola. 
Där stötte de på det första motståndet utanför 
Benguela. Det kom från personalen på en nystartad 
skola för angolanska rekryter och från de kubanska 
instruktörer som fanns där, och de hade helt enkelt 
inte resurser för att hålla tillbaka angreppet från 
de sydafrikanska stridsvagnarna, infanteriet och 
artille riet. På begäran av MPLA beslöt vårt partis 
ledning den 5 november att så snabbt som möjligt 
sända en bataljon reguljära soldater med antistrids-
vagnsvapen, för att stödja de angolanska patrioterna 
i motståndet mot de sydafrikanska rasisternas inva-
sion. Det var den första reguljära truppen som sän-
des till Angola. När de anlände till Angola hade de 
utländska interventionisterna i norr nått fram till en 
position 25 kilometer från Luanda. Deras artilleri på 
140 mm besköt huvudstadens utkanter och de syd-
afrikanska fascisterna hade i söder trängt 700 kilo-
meter in i landet från Namibias gräns.

Under tiden försvarades Cabinda hjältemodigt av 
MPLA:s kämpar med stöd av en handfull kubanska 
instruktörer.”

Med början i november 1975, sände Kuba ca 36 000 soldater över 
till Angola. Tillsammans med MPLA:s styrkor började de pressa 
tillbaka de sydafrikanska trupperna söderut.

Operation Carlota
Den kubanska insatsen i Angola 1975 och framöver fick nam-
net Operation Carlota. Carlota var en slav med ursprung från 
youruba stammen i den spanska kolonin Kuba. 1843 tog Carlota 
ledningen för ett uppror mot plantageägarna i provinsen Matan-
zas på Kuba. Hennes enda vapen var en machete. Upproret slogs 
ned och Carlota avrättades. (Se sid 23.)
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Att kubanerna namngav sin aktion i Angola efter slaven 
Carlota har en djup betydelse, då den framhäver sambandet mel-
lan Kubas och Afrikas folk och att ättlingar till Afrikas slavar 
begav sig till den plats där de har sina rötter för att ge stöd till 
ett broderland och ett systerfolk.

Operation Carlota har skildrats ingående av nobelpristaga-
ren Gabriel García Márquez i boken Changing the History of 
Africa. Márquez beskriver hur de första kubanska rådgivarna 
kom till Angola i tre fartyg i oktober 1975 och hur de följdes 
av ytterligare såväl fartygs- som flygtransporter under november 
och december. Vissa kubanska plan flögs till Brazzaville, för att 
därifrån delta i försvaret av den angolanska enklaven Cabinda. 
De kubanska piloterna hade det inte lätt när de skulle landa på 
flygfältet i Brazzaville, eftersom staden ligger så nära Kinshasa 
på andra sidan av Kongofloden i det fientliga Zaire, och de två 
städernas flygplatser ligger heller inte långt från varandra.

Det var en stor logistisk bedrift av kubanerna att landsät-
ta så stora styrkor i Angola på så kort tid, och dessutom förse 
dem med det materiel och de vapen de behövde. Kubanerna tog 
till och med med sig sitt eget fordonsbränsle för att inte lämna 
någon ting åt slumpen. Men det viktigaste var att kubanerna var 
så starkt motiverade att kämpa i Angola. 

Det ställdes höga krav på de kubaner som valdes ut bland 
alla de tiotusentals frivilliga som anmälde sig. De måste ha en 
god militär grundutbildning, vara vid god fysik och ha visat god 
arbetsdisciplin och moral. Trots de strikta kraven, säger García 
Márquez, var det många som lyckades ta sig förbi kontrollerna 
och smita före i kön till Angolatransporterna. 

I januari 1976 hade Zaires trupper drivits bort från norra 
Angola och i mars var de sydafrikanska trupperna besegra-
de och tvingades retirera från södra Angola. Operation Carlota 
hade varit framgångsrik. 

Orubblig kubansk solidaritet med Angola
Kubas militära närvaro i Angola var emellertid viktig för att 
för svara den unga staten. Något direkt tillbakadragande av alla 
trupper var det inte tal om. Men den i januari 1977 nytillträdde 
USA-presidenten Jimmy Carter försökte få kubanerna att lämna 
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Angola i utbyte mot att USA skulle upphöra med sin handels-
blockad av Kuba och normalisera förhållandet mellan länderna. 
Det allra viktigaste villkoret för normalisering skulle vara att 
Kubas trupper drogs tillbaka från Angola. 

När Kuba senare, år 1991, hade dragit tillbaka allt militärt 
stöd till Angola var det dock aldrig tal om någon normalisering 
eller upphävande av blockaden från USA:s sida. Istället skärptes 
blockaden vid den tidpunkten ytterligare genom ny lagstiftning, 
den s.k. Torricellilagen, som president George Bush den äldre 
undertecknade i oktober 1992.

Men kubanerna gjorde klart för Carter att deras militära när-
varo i Angola inte var öppen för förhandlingar med USA. Jorge 
Risquet (se not sid 30) försäkrade Agostinho Neto att inga på-

Rådslag i Guinea-Conakry i mars 1976 för att bemöta den syd-
afrikanska aggressionen mot Angola. Från vänster: Luis Cabral, 
president i Guinea-Bissau, Ahmed Sékou Touré, president i 
Guinea-Conakry, Kubas president Fidel Castro och Agostinho 
Neto, Angolas president.
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tryckningar skulle inverka på den kubanska närvaron i Angola, 
den berörde bara de två länderna, och ett tillbakadragande 
skulle bara ske efter överenskommelse dem emellan. En sådan 
överenskommelse hade då faktiskt redan skett och i mars 1977 
hade 12 000 kubanska soldater, dvs en tredjedel av hela styrkan, 
lämnat Angola.

Detta noterades i Washington, och påverkade relationerna 
USA–Kuba i positiv riktning under sommaren 1977. Ett resul-
tat var att intressekontor för USA respektive Kuba öppnades i 
Havanna och Washington i september. Men kubanerna stod 
emot att USA skulle påverka deras stöd till Angola, och den till-
fälliga uppmjukningen i förhållandet till USA försämrades, och 
blev ännu sämre när Kuba i november 1977 beslöt att hörsamma 
en förfrågan från Etiopien om kubanska trupper. 

Kubanska soldater till Etiopien 1977–78
1974 störtades Etiopiens kejsare Haile Selassie i en vänsterinrik-
tad militärkupp. Uppmanade av USA attackerade Somalia Etio-
pien i juli 1977 och invaderade Ogadenprovinsen i öster. I april 
1977 hade Kuba sänt militära rådgivare och läkare till Etiopien. 
I september frågade Etiopien efter kubanska trupper för att slå 
tillbaka invasionen från Somalia. 

Kuba svarade först nej, eftersom kubaner var djupt involve-
rade i Angola och hade svårt att ta sig an två sådana stora upp-
drag samtidigt. Det var inte heller okompli cerat att ingripa i en 
strid mellan två afrikanska länder, och Fidel Castro gjorde först 
ett försök att medla i konflikten. Men då detta inte lyckades 
beslöt Kuba i november 1977 att sända 12 000 soldater till Etio-
pien. Sovjet unionen gav logistiskt stöd. I mars 1978 hade den 
somaliska invasionen slagits tillbaka.

Kuppförsöket mot Angolas regering 1976–1977
Angolas fiender hade lidit nederlag militärt, men var inte beredda 
att ge upp. En vanlig taktik är att försöka splittra den segrande 
parten. Eftersom MPLA var en frontorganisation inrymde den 
flera olika politiska riktningar. Det fanns medlemmar som hade 
rasistiska tendenser och agerade hatiskt och diskriminerande mot 
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angolaner med ljusare hudfärg. Även i MPLA:s högsta ledning 
fanns sådana tendenser. I oktober 1976 uteslöts två av dessa rasis-
ter ur organisationen: Nito Alves och José van Dunem. I maj 1977 
stod det klart för MPLA:s ledning att de två höll på att bilda en 
hemlig fraktion inom MPLA genom att organisera ett nätverk av 
kontakter mellan lika sinnade i olika strukturer i Angola, inklu-
sive inom de väpnade styrkorna. Avsikten var att genomföra en 
statskupp i oktober 1977. Men regeringstrogna i MPLA började 
undersöka Alves’ och van Dunems kontakter och fann hemliga 
vapenförråd. Den 21 maj fängslades de två, vilket fick deras sym-
patisörer att agera tidigare än de planerat från början.

Tidigt på morgonen den 27 maj sprängde de porten till São 
Paulo-fängelset i Luanda och fritog Alves och van Dunem. 
Kuppmakarna räknade med att få stöd från folket och militä-
ren. De intog den nationella radiostationen, som de höll under 
tre timmar, och manade till demonstrationer. De hade räknat 
med att folket skulle resa sig i missnöje mot regeringen. Detta 
var förberett genom att matvarutransporter hade stoppats. Med-
skyldig till att gömma undan livsmedel var bland andra Angolas 
inrikes handelsminister. 

Men protestdemonstrationerna uteblev, och kuppen kunde 
nedkämpas redan under eftermiddagen samma dag. Angolan-
erna fick hjälp av de kubanska militära rådgivare som befann 
sig i Luanda. Den kubanske översten Rafael Moracén och pre-
sident Agostinho Netos vaktstyrka tog tillbaka radiostationen. 
Moracén grep mikrofonen och förklarade i en radiosändning att 
Neto fortfarande var Angolas president. I ögonblickets hetta pra-
tade han spanska.

Dagarna efter kuppen upptäcktes att flera regeringstrog-
na medlemmar i MPLA hade mördats i kuppens inlednings-
skede, däribland sju högt uppsatta i ledningen för regeringen 
och MPLA. Tre av dem hade mördats när de hade åkt ut för att 
försöka medla i ett oroligt område i Luandas utkant dagen före 
kuppen. Kuppmakarna bestraffades med döden.

Samtidigt med kuppen ökade intensiteten i de aggressioner 
som Angola var utsatt för såväl från Zaire i norr som från Syd-
afrika i söder. UNITA:s ledare Jonas Savimbi uttalade sitt stöd 
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för kuppen och sade sig haft förhandskännedom om den. Zaires 
diktator Mobutu gav också kuppen sitt stöd.

Den lärdom som ledarna inom MPLA kunde dra var att i 
fortsättningen vara ytterst vaksam på försök till fraktionsbild-
ning inom organisationen och att se upp med alla tendenser till 
rasism. 

      
Fortsatta aggressioner – Cassinga
Sydafrika fortsatte med sina anfall mot södra Angola, och de 
kubanska trupperna behövde stanna kvar för att hjälpa till med 
försvaret. En av de mest fruktansvärda sydafrikanska attackerna 
var flyganfallet på Cassinga i södra Angola den 4 maj 1978. 

Sydafrika påstod efter attacken att Cassinga var en mili-
tärbas, men det var ett flyktingläger som Namibias befrielse-
rörelse SWAPO organiserat tillsammans med FN. I lägret fanns 
3-4 000 flyktingar från Namibia. En liten SWAPO-styrka skyd-
dade lägret.

Personal från FN:s flyktingkommissariat och från WHO be-
sökte lägret några veckor efter attacken. De var chockerade. Där 
hade funnits ett välorganiserat samhälle med bostäder, skolor, 
hälsoklinik m.m. Flyktingarna var barn, kvinnor och gamla. Nu 
var allt förstört. Mer än 600 dödades vid anfallet och ett stort 
antal sårades. Flera hundra av de överlevande barnen fick sena-
re komma till Kuba för att få vård och rehabilitering och även gå 
i skola på Ungdomsön.

USA:s president Jimmy Carter accepterade Sydafrikas ver-
sion, att det var ett militärt läger som hade attackerats, och agg-
ressionen medförde inga reprimander för apartheidregimen. 
Men för Angolas president Agostinho Neto var det viktigt att  ha 
kvar kubanska trupper i Angola så länge som sådana anfall hot-
ade från Sydafrika.

Det skulle bli ytterligare ett årtionde av krigshandlingar mot 
Angola. Det var dagliga överflygningar av angolanskt territo-
rium, bombräder mot broar, järnvägar, ja till och med mot 
mat transporter, och annan terror mot civilbefolkningen. Men i 
mars 1988 mötte Sydafrika sitt öde vid Cuito Cuanavale. Det 
blev början till slutet för apartheidregimen.
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Cuito Cuanavale
Nästan tolv år hade gått sedan Angola förklarat sin självstän-
dighet den 11 november 1975. Den Sydafrika- och USA-stödda 
organisationen UNITA, ledd av Jonas Savimbi, terroriserade be-
folkningen i södra Angola och utgjorde ett ständigt hot mot det 
självständiga Angola. 

Kubaner som var stationerade i Angola som läkare, lärare 
osv utgjorde levande måltavlor för UNITA. Från och med år 
1986 fick alla kubaner i tjänst i Angola genomgå särskild militär 
försvarsträning i Luanda innan de skickades ut i landet. 

I juli 1987 avancerade Angolas armé FAPLA söderut i ett 
försök att krossa UNITA och slå mot Savimbi i Mavinga och 
sedan fortsätta mot sydost till UNITA:s högkvarter i Jamba. 
Den 31 augusti hade FAPLA hunnit till en punkt ca 6 mil från 
Mavinga, där de utsattes för Sydafrikas flygattacker. Kubanerna 
rådde Angola att dra tillbaka sina styrkor innan det blev för sent. 
Men rådet följdes inte, och den 3 oktober led FAPLA:s styrkor 
ett svårt nederlag med mer än 4 000 stupade. Jonas Savimbi tri-
umferade och skröt över att UNITA segrat över Angolas armé 
och kubanerna. Detta var en dubbel lögn, eftersom det var Syd-
afrikas flyg som beseg rat FAPLA, och kubanerna fanns inte ens 
i närheten av området. 

Kubanerna hade avrått från hela denna offensiv mot Mavinga 
och Jamba eftersom det skulle innebära att angolanerna riskera-
de att utsättas för Sydafrikas flygräder, vilket också var precis 
vad som hände. Det var Sovjetunionen som varit den pådrivan-
de för offensiven. Men det var en felbedömning. De hade hävdat 
sina erfarenheter från andra världskriget, vilket inte alls kunde 
tillämpas på Angolas verklighet.*

Den angolanska armén retirerade till staden Cuito Cuanavale 
i sydöstra Angola.

* Det tragiska är att detta var inte första gången. Två år tidigare hade 
samma typ av offensiv lanserats när en FAPLA-styrka på 6 000 man 
gick mot Mavinga. När Sydafrika slog till dog 1 550 angolaner och 
1 300 skadades. Sovjetunionen hade sett till att hinna evakuera sina 
60 rådgivare innan katastrofen.
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I november 1987 gick Sydafrikas armé mot Cuito Cuanavale. 
Om de kunde erövra staden, som var strategiskt belägen, låg 
vägen öppen för en invasion av hela Angola. De sydafrikanska 
trupperna omringade och belägrade staden. 

I detta kritiska läge lanserade Kuba en offensiv i Angola som 
gavs namnet 31-årsminnet av Granmas landstigning. Man kan 
säga att det var en återupprepning av den historiska Operation 
Carlota. 

I december 1987 började kubanska trupper, vapen och utrust-
ning anlända till Angola. Strategin var att bryta Sydafrikas 
offen siv mot Cuito Cuanavale och sedan attackera i sydväst, 
”som en boxare som parerar med vänster näve och slår en rak 
höger”. 

Sovjetunionens stöd till Angola
Sovjetunionen hade gett stöd till de portugisiska koloniernas 
befrielsekamp genom att skicka rådgivare och vapen till befri-
elserörelserna och gav därefter stöd till de nybildade regeringarna, 
särskilt till regeringen i Angola. Det var hela tiden ett öppet stöd 
som ingen gjorde någon hemlighet av. När Kuba sände trupper 
till Angola för att slå tillbaka Sydafrikas invasioner på 1970- och 
80-talen gav Sovjetunionen stöd i form av vapen och utrustning. 

Kubanerna var inte alltid överens med Sovjetunionens mili-
tärer. Mer än en gång hade de avvikande meningar om olika 
slags krigsoperationer, där Sovjetunionen stödde sig på erfaren-
heterna från konventionellt krig i kampen mot nazismen i 
Europa, och kubanerna hade sin erfarenhet av gerillakrigföring 
som var mer anpassad till förhållandena i Angola. 

Kubanerna sa ifrån när de inte var överens om en viss militär 
taktik, och om det var någonting de inte gillade deltog de inte. 
När sådana operationer misslyckades stod det klart att kubaner-
na hade haft rätt i sin bedömning. De tog sina egna beslut i mili-
tära frågor. De höll Sovjetunionen informerad, men de rådfråga-
de inte sovjetisk militär. 

När Fidel Castro i november 1987 beslöt att skicka förstärk-
ningar till Angola ville Sovjetunionens president Michail Gorba -
 chev att det skulle kallas ”omfördelning av trupper” för att inte 
skada Sovjetunionens pågående nedrustningsförhandlingar med 
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Ronald Reagans USA. Men Fidel Castro vägrade. Det skulle ha 
varit en lögn, och Kuba föredrog att i alla lägen agera med öpp-
na kort.

Strider i södra Angola
Den kubanska styrkan steg till 50 000 man i början av år 1988. 
Styrkan leddes av general Leopoldo ”Polo” Cintra Frías. Kuba 
sände sina mest erfarna piloter. De stationerades på flygplatsen i 
Menongue, huvudstaden i provinsen Cuando Cubango, som ligger 
ca 20 mil väster om Cuito Cuanavale. Kubanerna skulle attack era 
de sydafrikanska styrkorna som belägrade Cuito Cuanavale.

Sydafrika utsatte Cuito Cuanavale för kontinuerligt bombar-
demang för att hindra att dess flygfält kunde användas. Detta 
pågick i flera månader. Men i slutet av januari 1988 hade kuban-
erna kontroll över luftrummet över Cuito Cuanavale och hade 
säkrat vägen/försörjningsleden till Menongue. 

Sydafrikanerna gjorde flera försök att inta Cuito Cuanavale 
men tvingades att ge upp i mars 1988. För angolanerna och 

Miguel Lorente, befälhavare för Kubas trupper i Cuito Cuana-
vale och general Leopoldo ”Polo” Cintra Frías (till höger).
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kubanerna var det en defensiv seger. Det som tvingade ut Syd-
afrika ur Angola var kubanernas ”raka höger” i sydväst.

Kubanerna ryckte fram i Cunene-provinsen mot gränsen till 
Namibia i grupper om inte mer än ettusen man. De förflyttade 
sig på nätterna i ett ingenmansland, där de hade stöd av trup-
per från SWAPO som kände till terrängen väl. De avancerade 
söder ut längs en lång front som sträckte sig från Namibe vid 
kusten ca 60 mil in i landet till Menongue. För att ge under-

Afrikanernas bild av Sovjetunionen – 
och av Kuba
I sin bok Visions of Freedom berättar Piero Gleijeses om 
den sovjetiske överstelöjtnanten Vladimir Barganov, som 
var rådgivare åt Angolas armé FAPLA 1977. Efter att han 
träffat studerande vid universitetet i Luanda sa Barganov: 
”De viss te praktiskt taget ingenting om Sovjetunionen. De 
förstummades när de såg på en karta hur stort vårt land var, 
och hur litet Kuba var. De hade trott att det var tvärtom!”

Precis samma erfarenhet fick jag och min man när vi 
arbetade i Moçambique i slutet av 1970-talet. Moçambikaner 
som vi pratade med berättade hur de hade häpnat när de letat 
efter Kuba på en världskarta och sett denna lilla ö, som var 
så viktig för Afrika, och jämfört ön med storleken på Sovjet-
unionen.
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stöd åt trupperna satte kubanerna igång att bygga ett flygfält i 
Cahama ca 12 mil norr om gränsen till Namibia. 250 kubanska 
anläggningsarbetare arbetade där under hård tidspress. 

Vid förhandlingsbordet
Denna styrkeposition var i sin tur avgörande för de förhand-
lingar mellan Angola och USA som startat 1987 och som fördes 
i omgångar på flera olika platser. USA försökte i det längsta hålla 
Kuba utanför, och krävde att alla kubanska trupper måste dras 
tillbaka från Angola innan Kuba kunde tillåtas att delta i förhand-
lingarna. Men kubanernas starka militära läge, och att de var i 
Angola på den angolanska regeringens begäran, gjorde att de 
inte kunde utestängas från förhandlingarna. I Luanda den 9 mars 
1988 tog de plats vid förhandlingsbordet. 

Kubanernas utgångspunkt var att Sydafrika måste ut ur 
Angola, att allt utländskt stöd till UNITA måste upphöra, att åt-
gärderna i FN-resolution nr 435 om Namibia från 1978 måste 
genomföras* och att Angolas territoriella säkerhet måste garan-
teras. Om allt detta kunde uppfyllas var det möjligt att diskutera 
en tidsplan för tillbakadragandet av de kubanska trupperna. För-
handlingspositionerna var låsta, men kubanernas professionella 
stil vid förhandlingsbordet hade gjort intryck på Larry Napper, 
som ledde USA:s delegation. 

Den första april 1988 drog sig sydafrikanerna bort från Cuito 
Cuanavale. Angolanerna och kubanerna hade vunnit den viktig-
aste segern sedan kubanerna började sitt engagemang i Angola. 
Men under april fortsatte blodiga skärmytslingar att utkämpas i 
andra delar av södra Angola.

Sydafrika kom till förhandlingsbordet i London den 3 maj. 
Kubanerna ansåg att detta var nödvändigt. Det var dags att få ett 
slut på att USA fungerade som bud bärare till Sydafrika.

I juni stärktes kubanernas läge i södra Angola då flygfältet i 
Cahama stod färdigt. Det innebar att kubanerna kunde få vik-
tigt flygunderstöd och att de också hade möjlighet att attackera 

* FN:s resolution 435 om Namibia år 1978 – Se Kronologi
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syd afrikanska baser inne i Namibia – en möjlighet som de dock 
aldrig behövde använda sig av.

Den 24 juni möttes de fyra parterna – Angola, Kuba, USA 
och Sydafrika – till förhandlingar i Kairo. Sydafrikanerna upp-
trädde arrogant och krävde att Kuba måste dra sig ut ur Angola 
innan Namibia kunde diskuteras. Kubas förhandlare Jorge 
Risquet konstaterade att Sydafrika agerade vid förhandlingsbor-
det som om de var segrare, medan de i verkligheten var förlora-
re på slagfältet.

I Sydafrika växte den interna oppositionen mot kriget och 
att vita sydafrikaner förlorade sina liv i strider mot kubaner och 
angolaner. Sydafrikas krigsmaskin var inte så oövervinnerlig 
som dess propaganda försökte framställa det.

Vid förhandlingsbordet i New York den 11 juli försökte Syd-
afrika få igenom ett eldupphör. Men Kuba nekade; eldupphör var 
inte förhandlingsbart så länge som Sydafrika hade trupper kvar 
i Angola.

Vid nästa förhandlingsomgång, som skedde på ön Sal i Kap 
Verde, meddelade de kubanska delegaterna att om Sydafrika 
drog sig ur Angola inom tre veckor skulle Kubas trupper göra 
halt och alltså inte attackera sydafrikanska baser i Namibia.

Sydafrika kapitulerade slutligen vid samtalen i Genève den 2 
augusti 1988. De sydafrikanska trupperna lämnade Angola un-
der augusti månad.

Samtalen fortsatte i Brazzaville den 24 augusti för att disku-
tera de andra villkoren. USA:s förhandlare Chester Crocker sa: 
”Att avläsa kubanernas intentioner är en speciell konst. De är be-
redda på såväl krig som fred. Vi ser taktiska finesser och verk-
ligt konstruktiva drag vid förhandlingsbordet”.

Avtal tecknas i FN
Den 22 december 1988 kunde avtalen om Angola och Namibia 
undertecknas i FN i New York. Avtalet om Namibia, som signe-
rades av Sydafrika, Angola och Kuba, innebar i korthet följande:

1 att FN:s resolution 435 från den 29 september 1978 om 
Namibias oberoende skulle verkställas,

2 att alla Sydafrikas trupper skulle lämna Namibia,
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3 att Sydafrika och Angola skulle säkra Namibias oberoende 
och genomförande av fria och rättvisa val,

4 att Kuba skulle dra tillbaka sina trupper från Angola enligt en 
överenskommen tidsplan,

5 att alla parter skulle avhålla sig från våld eller hot om våld 
och att de skulle säkerställa att deras respektive territorier 
inte användes av någon stat, organisation eller person knuten 
till krigshandlingar, aggressioner eller våldshandlingar rikt-
ade mot någon stats territoriella integritet eller någon stats 
okränkbara gränser i sydvästra Afrika. 

Samtidigt undertecknade Kuba och Angola ett separat avtal om 
tidsplanen för tillbakadragande av de kubanska trupperna. I mars 
1989 började detta återtåg, som pågick till 1991. Då hade om-
kring 300 000 kubanska soldater kämpat i Angola sedan 1975. 
Av dem hade 2 077 stupat i striderna. 

Den 22 december 1988 undertecknades avtalen om Angola och 
Namibia i FN i New York. Sittande från vänster: Sydafrikas 
försvarsminister Magnus Malan, Sydafrikas utrikesminister, 
Pik Botha, FN:s generalsekreterare Javier Pérez de Cuéllar, 
USA:s utrikesminister George Schultz, Angolas utrikesminister 
Alfonso van Dunem, Angolas USA-ambassadör Antonio dos 
Santos Franca, Kubas utrikesminister Isidoro Malmierca och 
den kubanske generalen Abelardo Colomé.
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1991 lämnade också alla de över 2 000 kubanska bistånds-
arbetarna Angola. Utan skyddet av de kubanska soldaterna 
skulle de bli levande måltavlor för attacker från UNITA. Det var 
också ekonomiskt svårt för Kuba att ha dem kvar. Det var svåra 
ekonomiska tider för Kuba åren direkt efter Sovjetunionens 
sammanbrott, vilket också gjorde det svårt att ta emot de afri-
kaner som fått stipendier för att studera på Kuba. De som redan 
befann sig på Kuba fick dock fullfölja sina studier.

Krigsveteraner – i USA respektive Kuba
Många som har besökt Kuba har mött veteraner från Angola. 
Man märker att veteranerna är stolta över sina insatser och att 
de är stolta över sitt land. De och deras familjer har gjort stora 
uppoffringar. Erfaren heterna från Angola har satt djupa spår i 
hela det kubanska samhället.  

Författaren Margaret Randall från USA reflekterar över 
skillnaderna mellan USA och Kuba i sin bok Export ing 
Revolution – Cuba’s Global Solidarity när det gäller hur 
krigsveteraner lever och behandlas i respektive land. Många 
veteraner från USA:s krig upplever ett ”post-traumatiskt 
stress-syndrom” när de kommer hem från en krigsskåde-
plats; Post Traumatic Stress Disorder, PTSD. De känner sig 
förvirrade och bedragna och får inte den sjukvård och det 
psykologiska stöd som de behöver. De har svårt att få arbe-
te och svårt att kunna behålla ett arbete om de fått något. 
Familjer bryts upp och det blir skilsmässor. Veteranerna 
drabbas av djupa depressioner. Många begår självmord.

Margaret Randall ville veta hur det var för kubanska 
sol dater som kommit hem från uppdrag i länder som t.ex. 
Angola. Hon frågade flera kubanska läkare, men det var ing-
en som hade någon erfarenhet av ”PTSD” på Kuba. Det be-
ror på att kubanerna vet varför de har utfört sina uppdrag 
som internationalister, de har en hög grad av motivation och 
medvetenhet och de får stor respekt för sina insatser när de 
är tillbaka i sitt hemland igen.
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Val i Namibia 1989
Enligt FN:s säkerhetsråds resolution 435 om Namibia från 1978 
skulle sju inter nationella FN-bataljoner (7 500 soldater) statio-
neras i Namibia för att säkra landets övergång till självständighet. 
Utöver detta skulle ett stort antal civila (i UNTAG – United 
Nations Transition Assistance Group) övervaka alla de över 400 
val lokalerna i landet under valet år 1989.  Men de permanenta 
medlemmarna i säkerhetsrådet (representanter för USA, Sov-
jetunionen, Frankrike, Kina och Storbritannien) ville reducera 
FN:s kostnader genom att sända ett färre antal bataljoner. USA 
förespråk ade en reduktion från sju till tre bataljoner. Namibia 
hade då en befolkning på ca 1,4 miljoner. Idag är landets be-
folkning ca 2,5 miljoner.

Fidel Castro och de Alliansfria Staternas Rörelse proteste  -
rade förgäves mot FN:s nedskärning och hävdade att den ur-
sprungligen avtalade styrkan om sju bataljoner var helt nödvän-
dig för att säkra övergången till självständighet. 

Fidel Castro gav uttryck för Kubas solidaritet med Namibia 
i ett tal i Havanna den 4 januari 1989 (ur Olivgrön Solidaritet):

”Vi får inte tillåta oss att ignorera den viktiga roll 
de internationella militära och civila styrkorna kom-
mer att spela under självständighetsprocessen när 
det gäller skapandet av ett gynnsamt psykologiskt 
klimat, samt att ge tillförsikt åt ett folk som utsatts 
för kolonialismens mest brutala former under sju de-
cennier. 

Vi motsätter oss inte försök att skära ner kostnad-
erna för verkställandet av resolution 435 om detta 
är möjligt, men ingen förändring av den grundlägg-
ande målsättningen får ske. En kostnadsreduktion 
får inte påverka FN-styrkornas förmåga när de 
kontrollerar tillbakadragandet av den sydafrikan-
ska armén, upplöser legoarmén, tar kontroll över 
polismyndigheten och reducerar denna, skyddar 
folket, organiserar återfärden för de mer än 80 000 
namibiska flyktingarna och skapar ett klimat som 
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kommer att underlätta rättvisa val, upprättande av 
en regering och oberoende.

Detta är vad som nu debatteras i New York: Huru-
vida man ska respek tera överenskommelserna om 
Namibias självständighet eller om man – under före-
vändningen att man vill bringa ner kostnaderna – 
ska sätta det namibiska folkets rätt till självstyre på 
spel.

Kuba har meddelat sina synpunkter i denna käns-
liga fråga till Sovjet unionens regering, och också till 
Kina, Frankrike och Storbritannien. Under de sista 
förhandlingsrundorna i New York redogjorde vi 
också för vår ståndpunkt för USA:s representanter.

USA är den främsta tillskyndaren av dessa reduk-
tioner, under förevändning av kostnadsnedskär-
ningar. Vi känner att detta är mer än bara ytterligare 
ett avtal, mer än bara en ny resolution eller ett nytt 
dokument eller ytterligare en formulering. Vad som 
nu står på spel är något som definitivt är oändligt 
mer viktigt, något som tusentals namibiska kämpar 
har offrat sina liv för, för vilket angolanskt bistånd 
bidrog till Namibias befrielsekamp, och för vilket 
också kubaner har spillt sitt blod under de senaste 
tretton åren av konfrontationer med de arroganta 
syd afrikanerna i Angola.” 

Kubanernas farhågor besannades då Sydafrika i april 1989 gick 
till angrepp mot SWAPO och dödade hundratals namibier utan 
att FN ingrep. Sydafrika hade också motsatt sig Sveriges medver-
kan i UNTAG, vilket försvårade och fördröjde fredsprocessen.

Trots de svåra förhållandena kunde ändå val hållas i Namibia 
i november 1989 med högt valdeltagande. SWAPO vann 57,3 
procent av rösterna. Finländaren Martti Ahtisaari*, som var 
FN:s sändebud i Namibia, betecknade valen som fria och rätt-

* Martti Ahtisaari (1937–) är FN:s chefsförhandlare. Han var Finlands 
president 1994–2000. År 2008 fick han Nobels freds pris.
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visa. I februari 1990 valdes SWAPO:s ledare Sam Nujoma till 
Namibias förste president.

Val i Angola 1992 och i Sydafrika 1994
I september 1992 hölls val i Angola med 800 utländska obser-
vatörer, som kunde konstatera att även dessa val var fria och rätt-
visa. MPLA vann med 53,7 procent av rösterna. UNITA fick 34,1 
procent. Som presidentkandidat fick Eduardo dos Santos 49,6 
procent av rösterna, och Jonas Savimbi fick 40 procent. Det be-
tydde att en andra omgång av presidentvalet skulle genomföras, 
eftersom ingen hade fått mer än 50 procent. Men det blev ingen 
andra omgång. Savimbi anklagade regeringen för valfusk och 
UNITA fortsatte sina krigshandlingar under de följande tio åren, 
ända tills Savimbi stupade i februari 2002.

I april 1994 hölls val i Sydafrika, vilket var det första valet i 
denna stat där människor av alla raser kunde delta. ANC vann 
valet med 62 procent, och ANC:s ledare Nelson Mandela valdes 
till Sydafrikas president den 10 maj.

Cuito Cuanavale i mars 1988 blev vändpunkten som marke rade 
Kubas och Angolas seger, en seger som ledde till att Angolas 
och Namibias självständighet säkrades, att Nelson Mandela 
frigavs och att apartheidsystemet avskaffades i Syd afrika. 
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Nelson Mandela och Fidel Castro, Kuba 1991
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VÄSTSAHARA
Yta: 266 000 kvadratkilometer, drygt hälften av Sveriges yta
Folkmängd: 567 000 inv. (2018)                  Medellivslängd: 69 år
Spädbarnsdödlighet: 37 promille               Läskunnighet: 80 procent
Huvudstad: El Aaiún
Språk: Hassania, arabisk dialekt som också talas i Mauretanien

Sedan 1991 finns en FN-styrka på plats för att genomföra en folkomröst-
ning om Västsaharas självständighet. Eldupphör råder mellan Marocko 
och befrielserörelsen Polisario sedan dess. Någon folkomröstning har 
dock inte ägt rum, på grund av Marockos vägran att acceptera ett själv-
ständigt Västsahara. Frankrike är Marockos främsta supporter.

År 2011 undertecknade EU ett fiskeavtal med Marocko där de väst-
sahariska vattnen är inkluderade, vilket strider mot internationell lag. 
Marocko är en av EU:s största mottagare av ekonomiskt stöd. 

År 2012 gav den svenska riksdagen regeringen i uppdrag att erkän-
na Väst sahara. Det har ännu inte skett. 

EU-domstolen har, såväl 2016 som 2018, fastställt att Västsahara 
inte är en del av Marocko. Ändå omfattar EU:s avtal med Marocko ock-
så Västsahara. (Källa: Tidskriften Västsahara)
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9 Västsahara

Marocko ockuperar större delen av Västsahara
Marocko var under franskt kolonialt styre, med undantag för 
den allra nordlig aste delen som styrdes från Spanien, fram till 
självständigheten år 1956. 

Marocko och Mauretanien invaderade Västsahara 1975, 
men bekämpades av västsahariernas befrielserörelse Polisario 
– Frente Popular de Liberación de Saguía el Hamra y Río de 
Oro – som hade grundats 1973. Mauretanien gav upp kampen 
1979 och slöt ett fredsavtal med Polisario, men den marockan-
ska ockupa tionen fortsatte och har sedan dess omfattat västra 
delen av Västsahara. 

Marocko plundrar Västsahara på dess naturresurser som är 
främst fosfat, men också fiskevatten, sand och energitillgång-
ar som exempelvis vindkraft. Marocko begår brott mot den 
sahariska infödda befolkningens mänskliga  rättigheter. Ytt-
rande friheten är starkt begränsad. Oppositionella utsätts för 
polis brutalitet och fängslanden utan rättssäkerhet. Tortyr före-
kommer i fängelserna.

Västsahara är Afrikas enda kvarvarande koloni; dessvärre är 
det en koloni under ett annat afrikanskt land.

2017 skeppade Marocko ut 1,5 miljoner ton fosfat från Väst-
sahara till ett värde av 142 miljoner dollar enligt Western Sahara 
Resource Watch (wsrw.org).

Mellan 1981 och 1987 byggde Marocko en militär sandmur 
för att utestänga Polisario från det ockuperade området. Muren 
delar Västsahara i två delar, en västlig som Marocko ockupe-
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rar och en östlig som Polisario kontrollerar, den befriade de-
len. Muren är över 200 mil lång och är övervakad av radar och 
marock anska soldater. Området kring muren är också tungt 
min erat med ca 7 miljon er landminor. Ökensanden förflyttar sig 
ibland och tar med sig minorna till bebodda delar av landet. En-
ligt aktivister för mänskliga rättigheter har detta medfört mer än 
2 500 dödsoffer.

Kuba har haft diplomatiska förbindelser med Västsahara se-
dan 1980. Kuba stöder det västsahariska folkets rätt till själv-
bestämmande och agerar i FN för västsahariernas krav.

Marocko bröt diplomatiska förbindelser med Kuba när Kuba 
etablerade diplomatiska förbindelser med Västsahara 1980. Men 
i april 2017 återknöts förbindelserna Marocko-Kuba. Samtidigt 
har Kuba hävdat att landet kommer att fortsätta att stödja Väst-
sahara och fortsätta att erbjuda saharierna samarbete inom ut-
bildning och hälsovård.

Flyktingar i Algeriet
Utanför Tindouf i Algeriets Saharaöken finns fem flyktingläger – 
i verkligheten faktiskt flyktingstäder –  för sahariska flyktingar. 
Lägren, som förvaltas av Polisario, har namngivits efter fem 
städer i Västsahara: Dakhla, El Aaiún, Smara, Awserd och Kap 
Bojador.

Enligt FN:s flyktingkommissariat UNHCR var befolkningen 
i de fem lägren sammanlagt 173 600 personer i december 2017. 
Då är inte ungdomar som studerar på andra platser inräknade. 

Levnadsförhållandena i lägren är svåra med sommartempe-
raturer som överstiger 50 grader. Det finns knappast någon grön-
ska, och tillgången till vatten är dålig. Mat och andra förnöden-
heter måste transporteras till lägren.

Utbildning
Kuba var bland de första länderna som erbjöd Västsaharas flykt-
ingar gratis skolutbildning och även stipendier för högre utbild-
ning. Ca 4 000 ungdomar från Västsahara har studerat på Kuba 
sedan 1977, då de första 20 eleverna anlände till Kubas Ung-
doms ö. 
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Under senare år har Kuba, tillsammans med Venezuela, 
satsat på att de unga ska kunna stanna i Västsahara och få ut-
bildning där. Från och med 2011 har Kuba och Venezuela bidra-
git till att bygga upp och driva Simón Bolívar-skolan i flykting-
lägret Smara. Detta var den första skolan i sitt slag i flykting-
lägren. Kuba erbjuder utbildning av lärare till skolan.

Cate Lewis är medlem i nätverket Western Sahara Resource 
Watch, en internationell organisation som håller reda på hur 
Marocko plundrar Västsahara på dess naturresurser. Hon är 
också vice ordförande i Australiens solidaritetsorganisation för 
Västsahara. I en intervju i teleSUR den 26 februari 2016 sa Cate 
Lewis:

”Sedan många år ger Kuba ett helt underbart stöd 
till utbildning åt Västsaharas befolkning. Även om 
det är svårt för unga saharier att lämna sina familjer 
i flyktinglägren för att gå igenom den utbildning 
som Kuba erbjuder, så är det många som har gjort 
detta och som nu utgör kärnan i den sahariska 
hälsovården.”

Från 1994 har UNHCR bidragit till att bekosta västsahariska 
barns och ungdomars studier på Kuba.

Vid början av 2000-talet gick Marocko till angrepp mot 
Kubas stöd till Västsahara. Marocko hävdade att de sahariska 
barnen tvingades åka till Kuba mot sina föräldrars vilja, att de 
blev ”kidnappade”. Väl på Kuba påstods de ha blivit sexuellt ut-
nyttjade och tvingats till barnarbete. Dessa anklagelser fick 
UNHCR att göra en specialutredning, och vid besök på Kuba 
2003 och 2005 undersöka förhållandena för de sahariska bar-
nen och ungdomarna. De som gjorde utredningen fann inte nå-
gon som helst sanning i Marockos anklagelser. Barnen vistades 
på Kuba helt frivilligt med sina föräldrars tillåtelse och de hade 
det bra och blev väl omhändertagna. De blev inte sexuellt utnytt-
jade. Att alla barn och ungdomar på Kuba, även de som kom-
mit dit från andra länder, deltar i någon form av manuellt arbete 
kan inte betraktas som ”barnarbete” utan det ingår i den norma-
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la kubanska pedagogiken där man ska lära sig respekt för såväl 
handens som hjärnans arbete.

Hälsovård
Medicinska brigader från Kuba har arbetat i sahariska flykting-
läger sedan 1970-talet. Kuba och Venezuela har erbjudit saharier 
utbildning till läkare, och idag har flyktinglägrens hälsovårds-
kliniker flera läkare och tandläkare som har utbildats på Kuba. 
Sammanlagt har ca 300 saharier utexaminerats som läkare från 
skolor på Kuba. Det finns också utbildning av hälsovårdspersonal 
i flyktinglägren. 

I flyktinglägret Awserd byggdes år 1992 ett litet sjukhus, där 
läkarna är utbildade på Kuba. 

Fidel Castro och Angolas president 
Agostinho Neto samtalar om idrott
- När kamrat Neto och jag diskuterade idrott ville jag veta 
vad han hade för åsikter om detta. Frågan kom upp med 
anledning av förväntningarna kring de olympiska spelen i 
Montreal (1976). Neto sa till mig: ”Det kommer att dröja ett 
bra tag innan vi kan delta i olympiska spelen”. Men då sa jag 
till honom: ”Men tänk på, kamrat Neto, att angolanerna är 
också representerade i olympiska spelen i Montreal genom 
alla våra kubanska atleter. Vem vet hur många av dem som är 
ättlingar till angolaner?”

Ur ett tal av Fidel Castro den 26 juli 1976 i Pinar del Río
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10 Kuba i Afrika: 
 Kamp för hälsa och utbildning

Bistånd och samarbete
Kuba ger ett omfattande utvecklingsbistånd till länderna i tredje 
världen, varav en stor del går till länderna i Afrika. Men ett ord 
som ”bistånd” är långt ifrån tillräckligt. Det Kuba gör för andra 
länder handlar om ett långsiktigt samarbete för att uppnå god 
hälsovård och utbildning. Till en början kan det vara kubanska 
grupper av läkare och annan hälsovårdspersonal, lärare, idrotts-
instruktörer m.m. som reser till ett land. Men efterhand inriktas 
insatserna på att bygga ut hälsovården, utbildningen och idrotts-
rörelsen på plats i landet. Det gäller då att bidra till att starta 
hälsovårdskliniker och skolor i de olika länderna och att utbilda 
läkare, lärare och idrottsinstruktörer så att de kan arbeta bland 
befolkningen i sina egna länder.

Forskaren Henry Morales från Guatemala har år 2017 ställt 
samman en utförlig rapport om Kubas utvecklingsbistånd till 
världen, Ayuda Oficial al Desarrollo de Cuba en el Mundo. I 
fortsättningen anger jag ”Källa: Morales” där jag har återgett 
fakta från rapporten.

Morales redovisar en detaljerad genomgång av Kubas insat-
ser i världen från 1960-talet och framåt, med tonvikten på peri-
oden från och med 1999. Han uppskattar det sammanlagda vär-
det av Kubas utvecklingsbistånd i världen till 71,5 miljarder US 
dollar under åren 1999–2015.
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Morales beskriver bakgrunden till och principerna för Kubas 
bistånd: att försvara varje lands rätt att bestämma över sin fram-
tid och rätt att stå emot varje försök från utländska krafter att 
bestämma över landets interna angelägenheter. Kubas bistånd 
bygger på att respektera detta självbestämmande och på solidari-
tet länderna emellan. Kuba ger bistånd baserat på vad mottagar-
länderna behöver och önskar, utan att ställa villkor. Kubas led-
stjärna är humanismen.

Kuba har samarbete med många länder, vars politiska system 
och ideologi man inte delar. Det har ingen betydelse, human-
ismen kommer först i alla lägen. Människor har olika ideologier 
och bekänner sig till olika religioner i olika delar av världen, 
men alla har mänskliga behov. Det är fullkomligt främmande 
för kubanerna att tvinga sina idéer på andra folk. Deras bistånd 
bygger på respekt för andra människors vanor och religioner. 
Det viktiga är hjälpen, att överföra kunskap och att sam arbeta 
människor emellan.

Men det är en kamp. Flera länder i Afrika brottas med flykt-
ingkriser eller olika slags konflikter, svåra levnadsförhållanden 
med otillräcklig matförsörjning och svåra brister i samhällsser-
vice, som brist på rent vatten, dåligt fungerande avloppssystem 
och otillräcklig elförsörjning. Människorna drabbas av tropiska 
infektionssjukdomar: malaria, sömnsjuka, gula febern med flera 
sjukdomar, som förvärras av det heta och fuktiga klimatet, där 
smittorisken är stor. I vissa befolkningsskikt förekommer under-
näring, bristsjukdomar och parasitsjukdomar. Särskilt utsatta är 
gravida kvinnor, nyfödda och barn under fem års ålder. Land-
minor från sedan länge avslutade krig finns kvar i markerna 
och orsakar svåra skador där jordbruk are och lekande barn blir 
offer.

De hundratals olika befolkningsgrupperna i Afrika talar ock-
så hundratals olika språk. Många människor kan varken tala 
eller förstå det officiella språk – vanligen ett europeiskt språk – 
som gäller i deras land. Än mindre kan de läsa och skriva på 
detta språk.

Kubanerna och deras samarbetspartners i de olika länderna i 
Afrika får föra en ständig kamp för hälsa och utbildning. Excep-
tionellt akut blir kampen när smittsamma epidemier bryter ut, 
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men för det mesta handlar det om en kamp för att envetet, varje 
dag, mot alla odds, arbeta för bättre förhållanden för befolk-
ningen.

Vi återgår till värdet av Kubas utvecklingsbistånd, som en-
ligt Henry Moralen uppgick till 71,5 miljarder US dollar under 
tiden 1999–2015. Hur står sig detta i förhållande till den av FN 
fastställda summan på minst 0,7 procent av varje lands bruttona-
tionalprodukt (BNP)? Svaret blir det fantastiska: Kuba ger 6,59 
procent av sin BNP till bistånd! Se tabellen här ovan.

Det land som ger mest efter Kuba är Sverige, men vi kom-
mer långt efter på 0,95 procent. USA kommer längst ner på ska-
lan med 0,17 procent. 

Talen är ett medelvärde för de 17 åren 1999–2015. Bara 
Kuba, Sverige, Norge, Luxemburg, Danmark och Nederländerna 
ligger över 0,7 procent.

I förhållande till sin BNP ger Kuba alltså ett enormt stort 
bistånd, ett bistånd som till skillnad från många andra länders 
bistånd inte bygger på ekonomiska eller andra fördelar för givar-
landet.

Hälsovård
Med början i Algeriet 1963 har Kuba engagerat sig i medi-
cinskt samarbete i många länder i Afrika, medicinska vårdinsat-
ser, medicinsk utbildning, kontroll av epidemier, vaccinations-
kampanjer och medicinsk forskning.

Utvecklingsbistånd 1999–2015 i procent av varje lands BNP
Längst t.v. Kuba: 6,59 %, längst t.h. USA: 0,17 %,    (Källa: Morales)
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Det medicinska samarbetet har bestått i sjukvårdsinsatser i 
fattiga områden samt hjälp att bekämpa sjukdomar som AIDS 
och Ebola. De relativt rika länderna i Afrika, Sydafrika och 
Nigeria, bestämde sig år 2000 för att i överenskommelse med 
Kuba medverka till finansieringen genom att avlöna 3 000 
kubanska läkare att arbeta i de fattigaste länderna.

Samarbetet omfattar också stora satsningar på förebyggande 
hälsovård, liksom friskvård och idrott. 

Inom det kubanska Programa integral de salud samarbe-
tar Kuba med 23 afrikanska länder: Botswana, Burkina Faso, 
Burun di, Djibouti, Ekvatorialguinea, Etiopien, Eritrea, Eswatini, 
Gabón, Gambia, Ghana, Guinea-Bissau, Guinea-Conakry,  
Kongo-Brazzaville, Lesotho, Mali, Namibia, Niger, Rwanda, 
Sierra Leone, Tanzania, Zimbabwe och Västsahara. Program-
met, där Kuba står för den mänskliga resursen av hälsovårdsar-
betare, anpassas efter varje lands speciella behov av hälso- och 
sjukvård och omfattar också förebyggande hälsovård, barna- 
och mödravård, hälsovårdsutbildning till afrikaner och insatser 
mot AIDS. (Källa: Morales)

Kuba har speciella avtal om hälsovårdssamarbete med flera 
andra afrikanska länder, som exempelvis Angola, Moçambique, 
Sydafrika, Nigeria och Uganda.

Kubanska läkare har räddat ca 2,8 miljoner liv i 33 länder i 
Afrika under åren 1999–2015. Antalet för hela världen är ca 5,8 
miljoner räddade liv. (Källa: Morales) 

Kuba har arbetat med att utveckla utbildningsprogram för 
läkare och annan sjukvårdspersonal i flera länder i Afrika, som 
Guinea-Bissau, Ekvatorialguinea, Ghana, och Tanzania.

Kenya kommer att ta emot 100 läkare från Kuba för att av-
hjälpa landets svåra läkarbrist. Detta ses inte som något positivt 
av de kenyanska läkarnas organisation, som anser att kubaner-
na kommer att utgöra en otillbörlig konkurrens mot landets egna 
läkare. Men den kubanska hälsovårdspersonalens insatser riktas 
till Kenyas fattiga, och inte till de välbeställda med betalnings-
förmåga som de kenyanska läkarna främst betjänar. De första 
kubanska läkarna kom till Kenya i juni 2018.

2006–2007, då klimatet i Afrika var exceptionellt torrt, hota-
des den s.k. meningitzonen i Afrika av risk för ett massivt ut-
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brott av meningit, hjärnhinneinflammation, där dödlig heten lig-
ger på 50 procent. Världshälsoorganisationen WHO sände ut en 
vädjan om insatser för att förebygga katastrofen. Kuba besvara-
de WHO:s vädjan om hjälp med att tillsammans med Brasi lien 
producera mer än 20 miljoner doser av ett vaccin mot meningit, 
som Kuba utvecklat. På världsmarknaden kostar en dos menin-
gitvaccin 80 US dollar. Kuba och Brasilien producerade vacci-
net till en kostnad av en US dollar per dos. (Källa: Morales)

Meningitzonen sträcker sig från Senegal i väster till Etio pien 
i öster och omfattar 23 länder och mer än 430 miljoner invånare. 
WHO:s specialist Alejandro Costa noterade att Kuba och Brasi-
lien lyckats producera ett lågkostnadsvaccin som bidrog till att 
nedbringa antalet sjukdomsfall.

Mer än en halv miljon kubaner har sedan 1960-talet åkt för 
att göra civila biståndsinsatser i Afrika. Kubas största satsning 
har varit i Angola direkt efter självständigheten 1975. 

1 333 ungdomar från 19 länder i Afrika har under åren 
2006–2016 utexaminerats från Kubas läkarhögskola ELAM i 
Havanna, som invigdes år 1999. (Källa: Morales) Det enda vill-
koret för att få ett stipendiem för läkarutbildning är att stipendi-
aten efter sin läkarexamen återvänder till sitt eget land för att ar-
beta som läkare där.

Dessutom har det skapats alternativ i Afrika för de afrikaner 
som vill studera till läkare i sina egna länder. Kuba har hittills 
medverkat till att etablera sju läkarhögskolor i Afrika: 

År 1984 i Etiopien
År 1986 i Uganda
År 1991 i Ghana
År 2000 i Gambia och i Ekvatorialguinea
År 2004 i Guinea-Bissau
År 2006 i Zanzibar, Tanzania

Henry Reeve-Brigaden
Henry Reeve-Brigaden bildades på Kuba år 
2005 för att ge medicinsk hjälp i katastrof-
drabbade områden världen över. Brigadens 
första insats skulle bli i ett orkanhärjat område 

Henry Reeve 
1850–1876
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i Guate mala, och därefter det jordbävningsdrabbade Kash mir i 
norra Pakistan. Brigaden är upp kallad efter en ung man från USA 
som gav sig av till Kuba för att kämpa i det första befrielsekriget 
mot Spanien. Han stupade år 1876 i detta krig.

Henry Reeve-Brigaden hade 7 254 medlemmar i januari 
2017. Det betyder att Kuba har mer än 7 000 läkare och annan 
medicinsk personal som är redo att när som helst omgående ge 
sig av till ett land som bett om hjälp i en katastrofsituation. 

Den 26 maj 2017 tilldelades Henry Reeve-Brigaden WHO:s 
prestigefyllda Dr. Lee Jong-wook Memorial Prize for Public 
Health på 100 000 US dollar som erkännande för att ha behand-
lat mer än 3,5 miljoner människor och räddat 80 000 liv i 19 
katastrofdrabbade länder. Läkaren Lee Jong-wook (1945–2006) 
från Sydkorea var WHO:s general direktör 2003–2006.

En av Henry Reeve-Brigadens största bedrifter var insatsen 
mot Ebola-epidemin i västra Afrika 2014.

Ebolaepidemin 2014
Det första kända fallet i denna epidemi rapporterades från Guinea-
Conakry i västra Afrika i december 2013. Ett år senare hade över 
1 900 dödsfall inträffat i Guinea-Conakry och dess grannländer 
Sierra Leone och Liberia. Sjukdomen spred sig vidare och skör-
dade dödsoffer också i Nigeria, Senegal, Mali och Demokratiska 
Republiken Kongo.

Den som smittats med Ebola-viruset utvecklar snabbt influ-
ensaliknande symptom med hög feber, mag- och muskelsmär-
tor, kräkningar och diarréer. Sjukdomen, som är livshotande, 
kallas också blödarfeber. Mot slutet kan det uppstå blödningar 
i huden och de inre organen. Virus kan föras över från männi-
ska till människa genom kontakt med kroppsvätskor som saliv 
eller blod. De som dött i sjukdomen kan också överföra smitta, 
t.ex. vid begravningen. Upp till 90 procent av de smittade dör.  
Forskning pågår för att skapa ett vaccin mot sjukdomen.

FN och Världshälsoorganisationen WHO sände ut en maning 
till världens länder att bistå med medicinska insatser för att hej-
da den katastrof som epidemin höll på att skapa. Många länder i 
Europa var dock mer inriktade på att skydda sina egna gränser 
mot personer som eventuellt kunde vara Ebola-smittade. Men 
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Kuba svarade omedelbart på uppmaningen genom att erbjuda att 
skicka medicinsk personal från sin Henry Reeve-Brigad till det 
drabbade området i Västafrika.

 I september 2014 skickades den första gruppen från Kuba 
till detta farliga arbete i Afrika. De var utvalda bland 15 000 
som anmält sig som frivilliga. De fick speciell träning vid Kubas 
medicinska centrum för tropiska sjukdomar och även träning i 
hur de skulle bära särskilt utformade skyddskläder när de be-
handlade de sjuka. I förberedelserna ingick också utförlig infor-
mation om förhållandena på platsen i Afrika. 

Sjukdomen spred sig mycket snabbt. I slutet av oktober 2014 
rapporterades nästan 5 000 döda och 13 000 smittade. Mellan 
oktober 2014 och april 2015 arbetade 256 kubanska hälsovårds-
arbetare i västra Afrika; 53 i Liberia, 165 i Sierra Leone och 38 i 
Guinea-Conakry. Kuba var det land som gav mest hjälp. Det in-
ternationella gensvaret i övrigt på FN:s och WHO:s begäran om 
hjälp var inte stort, och det gick mycket långsamt.

Från USA sändes ca 3 000 militärer till Liberia. De bygg-
de upp 11 enheter för behandling av Ebola-sjuka, men insatsen 
gjordes för sent och resultatet blev att endast 28 Ebola-smittade 
kunde behandlas där. 9 av de 11 enheterna hade inte behandlat 
en enda patient. USA hade då lagt ut 1,4 miljarder US dollar på 
denna Operation United Assistance. (New York Times 11 april 
2015.)

Det kubanska läkarteamet drabbades av USA:s kubablock-
ad och fick sina ersättningar, som WHO skulle betala ut, kraf-
tigt försenade. Ett särskilt tillstånd krävdes från USA:s skatte-
myndighet för att pengarna skulle kunna utbetalas. USA:s extra-
territoriella blockadlagar mot Kuba påverkar också banker utan-
för USA vid varje ärende som rör kubaner.

De kubaner som bekämpade Ebola hade fleråriga erfarenhe-
ter av att arbeta utomlands under primitiva förhållanden. Två av 
kubanerna avled under uppdraget, en läkare och en sjuksköter-
ska. Men de avled inte av Ebola utan av malaria. En tredje, lä-
karen Félix Báez, blev svårt sjuk, och det konstaterades att han 
blivit smittad av Ebola. Han flögs till ett sjukhus i Genève där 
han fick vård, och han överlevde. Därefter återupptog han sitt 
arbete i Sierra Leone, eftersom han ansåg sig ha blivit delvis 
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immun mot sjukdomen, och att han skulle kunna hjälpa andra 
patienter genom att donera sitt blod.

I januari 2016 hade epidemin bekämpats och den fort satta 
spridningen stoppats. Då hade över 11 300 människor avlidit. 
UNICEF rapporterade att 23 000 barn hade blivit föräldralösa 
då de mist båda föräldrar i sjukdomen. 

Kuba hade gjort en enastående och hjältemodig insats för att 
hejda epidemin. I Sierra Leone behandlades 1 000 patienter av 
kubanska läkare, som lyckades få ner dödlighetstalet till hälften. 
De kubanska läkarna undervisade också afrikanska sjukvårdare 
i hur man bäst tar hand om de sjuka och hur spridningen av 
Ebola kan förebyggas.

Kubas insats var den ojämförligt största i kampen mot Ebola, 
något som erkändes av WHO:s generaldirektör Dr. Margaret 
Chan. Även USA:s dåvarande utrikesminister John Kerry gav 
kubanerna sitt erkännande. AU, Afrikanska Unionen, har uttalat 
sig genom sin vice ordförande Erastus Mwencha:

 ”... när vi hade problemet med Ebola var Kuba det 
land som sände läkare, trots att landet självt är ut-
satt för sanktioner. Kuba har stått vid Afrikas sida, 
för självständighet, och också för utvecklingen efter 
självständigheten. AU ser Kuba som en del av den 
afrikanska diasporan.”

Utbrottet av Ebola i de tre västafrikanska länderna fick svåra 
följder för ländernas hälsovård, eftersom många läkare och annan 
hälsovårdspersonal i länderna dukade under för sjukdomen. Den 
brittiska medicinska tidskriften The Lancet har sammanställt 
statistik över antalet läkare, sjuksköterskor och barn morskor före 
och efter epidemin och analyserat vad det inneburit för mödra-
dödlighet, spädbarnsdödlighet och barnadödlighet. Exempelvis 
ökade spädbarnsdödligheten i Sierra Leone från 107 promille 
före epidemin till 121 promille efter epidemin. Samma siffror 
för Liberia var 54 respektive 64 promille. The Lancet skriver att 
detta motsvarar ett tidsmässigt bakslag på ca 20 år.
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Grundutbildning – Kubas Ungdomsö
När omkring 90 procent av den portugisiska befolkningen i 
Angola lämnade landet efter befrielsen och självständigheten 
1975 fanns det praktiskt taget inga tekniskt eller medicinskt 
utbild ade personer kvar i landet. Angolanerna var i desperat be-
hov av tekniskt och medicinskt bistånd för att bygga upp sitt land. 
Kuba ställde upp för att fylla tomrummet efter portugiserna, de 
skötte flygfält och transporter, byggde och återuppbyggde vägar 
och järnvägar, de byggde bostäder, de rekonstruerade industri-
er, de skötte hälso- och sjukvården. 1978 fanns det nära 8 000 
kubanska biståndsarbetare i Angola.

Intill Kubaön ligger den stora Ungdomsön, som tidigare hette 
Isla de Pinos. Ön var känd för sina fängelser där många politis-
ka fångar varit inspärrade under tiden före revolutionen. Det var 
i fängelse på Isla de Pinos som Fidel Castro skrev sitt berömda 
försvarstal Historien skall frikänna mig.

 1971 hade den första internationella skolan öppnat på Ung-
domsön. För att på längre sikt lösa problemet med utbild-
ning av angolaner till tekniska yrken föreslog Fidel Castro till 
Angolas president Agostinho Neto att Kuba skulle öppna fyra 
skolor på Ungdomsön för angolanska studerande. Det skulle inte 
vara alltför små barn utan de skulle börja i den femte årsklas-
sen på Kuba. Varje skola skulle ha 600 elever och angolanska 
lärare skulle stå för en del av undervisningen i portugisiska och 
i Angolas historia och geografi. Efter att ha tagit examen skulle 
de ango lanska eleverna kunna stanna kvar på Kuba och stude-
ra vidare på universitet eller på någon teknisk skola. Allt detta 
skulle vara helt gratis för Angola.

Under tiden som Neto funderade på detta förslag fick presi-
dent Samora Machel i Moçambique kännedom om projektet och 

Ungdomsön ligger i Karibiska 
havet ca 50 km från Kubaön. 
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frågade om inte Mocambique också kunde sända några av sina 
barn till denna Ungdomsö. Castro svarade ja. I september 1977 
öppnade de två första skolorna för 1 200 moçambikanska elever. 
I mars 1979 kom ytterligare 1 200 ungdomar från Moçambique 
till Ungdomsön tillsammans med lärare som undervisade i por-
tugisiska och i Moçam biques historia och geografi.

Eleverna fick arbeta en del av sin tid i Ungdomsöns citrus-
odlingar, precis som alla kubanska skolungdomar, som under del 
av sin skoltid utför manuellt arbete. I utbildningen ingår att för-
ena teori och praktik; såväl hjärnans som handens arbete.

De första eleverna från Angola började studera på Ungdoms-
ön i november 1977.

Många av eleverna hade drabbats hårt av krigen i sina hem-
länder. En del hade mist båda föräldrarna. Lärarna på skolorna 
blev som nya föräldrar för dem. Alla afrikaner fick också under-
visning av kubanska lärare.

Genom att elever från fler och fler länder lät sina ungdomar 
studera på Ungdomsön präglades miljön där av en samman-
smältning av olika kulturer från Afrika. Förutom från Angola 
och Moçambique kom elever från Guinea-Bissau, Kap Verde, 
Sao Tomé, Zimbabwe, Sydafrika och Namibia. Även barn från 
före detta franska kolonier studerade på Ungdomsön. De kom 
från Mali, Benin, Guinea-Conakry, Ghana, Kongo-Brazzaville 
och Burkina Faso.

Efter massakern mot Namibias flyktingläger i Cassinga – se 
sid 115 – i maj 1978 tog Kuba hand om de flesta av de över-
levande namibiska barnen. 600 av dem kom till Ungdomsön. 
De hade några lärare med sig för att undervisa i engelska och i 
Namibias historia och geografi.

1988 kom 57 ungdomar, rekryterade genom Sydafrikas befri-
elserörelse ANC, till Kuba för att studera på Ungdomsön, medan 
21 skrev in sig vid kubanska universitet. 

Under den tid som de internationella skolorna drevs på Ung-
domsön, från 1977 till slutet av 1990-talet hade omkring 52 000 
elever från 27 olika länder i Asien, Afrika och Latinamerika fått 
sin utbildning där.

Skolorna på Ungdomsön var aldrig tänkta som någon perma-
nent lösning på Afrikas brist på utbildning för sin befolkning. 
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Hur bra utbildning det än var på Kuba och hur väl de afrikans-
ka ungdomarna än fann sig tillrätta i dessa kubanska skolor, var 
de ändå långt ifrån sina hem, sina familjer och sin egen miljö. 
Men de som hade fått denna utbildning på Kuba kunde när de 
kom tillbaka till sina egna länder bidra till skolundervisningen 
av nästa generation. Kubas bidrag till höjningen av utbildnings-
nivån i Afrika blir därmed mångdubbelt större än de 52 000 
elever som fick sin första skolutbildning på Ungdomsön.

Högre utbildning
Under åren 1999–2015 har 29 757 stipendiater från 53 afrikan-
ska länder utexaminerats från högskolor på Kuba (ELAM:s 1 333 
utexaminerade läkare inräknade). Det betyder att nästan alla 
afrikanska länder haft stipendiater på Kuba. Afrika svarade för 
40 procent av alla stipendiater från hela världen. (Källa: Morales)

De har utbildat sig i olika yrken: vårdyrken, idrottsledare, 
lärare. All denna utbildning har varit helt gratis för stipendia-
terna. Utöver undervisningen har de fått bostad, uppehälle och 
hälso vård gratis. Det enda villkoret som ställts på eleverna är att 
de ska återvända till sina hemländer och arbeta för de av sina 
egna landsmän som är i störst behov av hälsovård och utbild-
ning. 

Sí, yo puedo! – Alfabetisering
Analfabetismen är ännu in på det tjugoförsta seklet ett stort pro-
blem i länderna i tredje världen. Särskilt är det kvinnornas läs- 
och skrivkunnighet som släpar efter.  Att kunna läsa och skriva 
är en förutsättning för att delta i sitt lands utveckling och påverka 
politiska beslut. Ett läs- och skrivkunnigt folk är en förutsättning 
för en fungerande demokrati. 

Kubanerna har bidragit till alfabetiseringen i Afrika – och 
även i tredje världens länder i andra världsdelar – genom att för-
medla de speciella kunskaper som vanns på Kuba under den 
stora alfabetiseringskampanjen i början av 1960-talet strax efter 
revolutionens seger. 

Den kubanska pedagogen Leonela Relys utvecklade metoden 
som med audiovisuella hjälpmedel gör det möjligt för en anal-
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fabet att lära sig läsa och skriva på några få månader. Leonela 
Relys var själv en av dem som på 60-talet deltog som lärare i 
kampanjen för kubanernas läskunnighet.

Den kubanska metoden, som är känd under namnet Sí, yo 
puedo! – dvs. Ja! Jag kan! – har översatts till flera språk. I de 
före detta portugisiska kolonierna i Afrika är metoden anpassad 
till lokala förhållanden och har namnet Sim, eu posso!

Det var år 2001 som kubanerna började med ett internatio-
nellt samarbetsprojekt för att bekämpa analfabetismen. Till en 
början fokuserade man på de spansktalande delarna av Latin-
amerika. Venezuela kunde förklaras helt alfabetiserat år 2005 
när en miljon venezolaner lärt sig läsa och skriva på mindre än 
sex månader.

Metoden måste anpassas till verkligheten i det land där den 
ska användas. Det räcker inte med att bara översätta. Nu finns 
metoden – förutom på spanska – på portugisiska, engelska, 
franska, samt på en del ursprungsspråk. Metoden belönades av 
UNESCO 2006.  2017 hade Ja! Jag kan! hjälpt ca 10 miljoner 
människor att lära sig läsa och skriva i 30 olika länder. 

Vi återger alfabetiseringsstatistik från Henry Morales’ rap-
port:

Antal som lärt sig läsa och skriva med hjälp av Kubas metod 
fram till april 2017:

Moçambique 2 546 453
Angola 1 470 905
Guinea-Bissau 5 436
Tanzania 3 400
Nigeria 894
Namibia 659
Ekvatorialguinea 17
Totalt i Afrika 4 027 764 Totalt i världen: 9 877 273

Operation Mirakel
En följd av arbetet med att bekämpa analfabetismen var att man 
upptäckte hur många av de som inte kunde läsa som också hade 
nedsatt synförmåga. Antalet blinda är omkring fyra gånger så 
stort i utvecklingsländerna jämfört med i de rika länderna.
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2004 tog Fidel Castro tillsammans med Venezuelas president 
Hugo Chávez initiativ till Operation Mirakel som går ut på att 
med förhållandevis enkla operativa ingrepp mot olika typer av 
ögonsjukdomar, t.ex. starr, ge ett stort antal människor synför-
mågan åter.

Under de första åren efter 2004 utfördes de flesta operatio-
nerna på patienter från länder i Karibien och Latinamerika. De 
fick komma till Kuba och opereras gratis. Resan till Kuba, in-
kvarteringen och vården efter operationen var också gratis. 
Efter hand, och i samarbete med ländernas regeringar, öppnade 
Kuba ögonkliniker i andra länder i Latinamerika där operationer 
kunde utföras av kubanska specialister, och så småningom även 
av det egna landets specialister. 

Operation Mirakel kom tidigt till Afrika, med Mali som 
första land redan 2007. Det var en följd av att Malis dåvarande 
president Amadou Toumani Touré besökte Kuba i oktober 2005. 
I Malis huvudstad Bamako öppnades en ögonklinik som skulle 
ha möjlighet att behandla patienter inte bara från Mali utan från 
flera väst afrikanska länder.

I Benguela, Angola, öppnades en Operation Mirakel klinik 
år 2008. Enligt Isaac Saney, professor vid Dalhousie Universi-
tet i Hali   fax, Kanada, fick 32 314 afrikaner ögonsjukvård inom 
ra men för Operation Mirakel under tiden 2007–2013.

Kubas stöd främjar demokrati i Afrika
Grundförutsättningarna för att ett land ska kunna utveckla verk-
lig demokrati är att människorna har kraft att vara samhälls-
aktiva, dvs. att de har en god hälsa och dessutom att de kan läsa 
och skriva så att de har möjlighet att ta del i samhällslivet och ge-
mensamt fatta beslut om sitt lands framtid. Denna fundamentala 
sanning har Kuba tillämpat i sitt eget samhälle genom att följa 
den programförklaring för revolutionen som Fidel Castro drog 
upp riktlinjerna för i sitt berömda tal Histoien skall frikänna mig. 
Utbyggnad av hälsovården och en stor satsning på alfabetisering 
stod först på programmet efter revolutionens seger 1959. Detta 
gav förutsättningar för Kubas folkmakt, en verklig demokrati – 
ett folkstyre – på gräsrotsnivå.
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* De Fem står för De Fem kubanerna Gerardo Hernández, Antonio 
Guerrero, René González, Ramón Labañino och Fernando Gonzá lez, 
som arresterades i Miami i september 1998. De hade infiltrerat USA-
kubanska terroristorganisationer för att hindra terrordåd mot Kuba. 
Alla fem dömdes till långa fängelsetider i USA, tre av dem på livstid. 
Under många år på Kuba och bland kubavänner i hela världen pågick 
kampen för dessa fem politiska fångars frihet. Kampen segrade till 
slut den 17 december 2014, då alla De Fem var tillbaka i sitt hemland 
Kuba. 
   Tre av De Fem; Gerardo, René och Fernando, deltog som frivilliga i 
kampen i Angola under 70- och 80-talen. 
  Läs mer om De Fem på Svensk-Kubanska Föreningens hemsida www.
svensk-kubanska.se – Gå till Butik / böcker / boken Kuba en annan 
värld är möjlig / och ladda ner extrakapitlet om De Fem.

Kuba ställer aldrig politiska villkor för sitt bistånd som väst-
världens regeringar och Världsbanken gör. Kuba dikterar inte 
hur länderna i Afrika ska skapa sina politiska system, men bi-
drar, genom sitt stöd till att bygga upp ländernas hälsovård och 
utbildning, till de grundläggande förutsättningarna för demo-
krati. Kuba delar med sig av sina egna erfarenheter som vunnits 
i kamp mot den misär som rådde före revolutionens seger och 
ger ett stort och viktigt stöd i solidaritet med sina broderländer i 
Afrika. Det har också fått till följd att en stark solidaritetsrörelse 
med Kuba har växt fram på den afrikanska kontinenten. 

Fem konferenser har hållits i Afrika organiserade av afrikan-
ska solidaritetsorganisationer med Kuba. Den första hölls i Syd-
afrika 1995, den andra i Ghana 1997, den tredje i Angola 2010, 
den fjärde i Etiopien 2012 och den femte hölls i Windhoek, 
Namibia i juni 2017.

Konferensen i Namibia, som hade 183 deltagare från ett 
tjugo  tal afrikanska länder, samt även en grupp från USA, tog 
upp vikten av att agera mot USA:s blockad mot Kuba och att 
kräva att USA återlämnar det ockuperade Guantánamo-området 
på Kuba.

Den kubanska delegationen leddes av Fernando González, en 
av De Fem*, och Victor Dreke, som kämpat med Che Guevara i 
Kongo.
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Andiemba Toivo ya Toivo, en av ledarna i Namibias befri-
elserörelse SWAPO, som liksom Nelson Mandela varit fängs-
lad på Robben Island i Sydafrika, talade vid konferensen. Han 
sa att för namibierna är solidariteten med Kuba född i befrielse-
kampen, och att Namibia och Kuba har gemensamma förfäder. 
”Kuba bistod länderna i Afrika i kampen mot utländsk överhög-
het. Genom det stödet har Kuba visat oss vad solidaritet är, och 
därför måste vi visa vår solidaritet med Kuba.” Toivo ya Toivo 
avled bara några dagar efter konferensen.

Nästa Afrika–Kuba solidaritetskonferens planeras hållas i 
Lagos, Nigeria, år 2019.

I Afrikanska Frihetshjältars Park (Parque de los Próceres 
Afri ca nos) i stadsdelen Miramar i Havanna hedras ett flertal 
afrikan  ska ledare med byster. Bilden visar Amilcar Cabral, 
som var ledare för PAIGC, Guinea-Bissaus och Kap Verdes 
befrielse rörelse. 
Bland andra afrikanska ledare som har byster i parken finns 
Kwame Nkrumah, Eduardo Mond  lane, Samora Machel, 
Agostinho Neto och Gamal Abdel Nasser.
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Vi kämpade för Afrikas frihet, och för vår egen
Mer än 300 000 unga kubaner åkte under 70-80-talen på in-
ternationella uppdrag i Afrika. Genom de uppdragen fick de 
erfarenheter in på bara skinnet av vad kolonialismen inneburit 
för Afrikas länder och därigenom också en bättre förståelse 
för vilket sorts samhälle som Kuba var före revolutionen. De 
stärktes i sin uppfattning om hur viktigt det var att försvara sitt 
eget Kuba och vad revolutionen hade uppnått.

I förlaget Pathfinders bok Cuba & Angola – Fighting 
for Africa’s Freedom and Our Own intervjuas några av de 
kuban ska internationalisterna som kämpat i Angola. De får 
frågan hur Kubas revolution stärktes av kampen i Afrika.

Armando Choy: ”Den stärkte oss från ideologisk ut-
gångspunkt. Vi hade alla läst om slaveriet och om hur män-
niskorna exploaterades, hur länderna i Södra Afrika exploa-
terades. Vi hade studerat allt det onda som kolonialismen fört 
med sig och fortfarande förde med sig. Men vi hade bara läst 
om allt detta i böcker. När vi kom till Afrika kunde vi se med 
egna ögon vad det koloniala systemet var i verkligheten, t.ex. 
skillnaden mellan hur de vita levde – i detta fall portugiser-
na – och hur den infödda befolkningen levde. Vi såg ett land 
som var så rikt, ändå levde angolanerna under omänskliga 
förhållanden.”

Gustavo Chui: ”Våra upplevelser i Angola hjälpte oss att 
utvecklas politiskt och ideologiskt. Vi blev medvetna om an-
alfabetismen, misären, bristen på utbildning och hälsovård. 
Vi såg att det som fattades människorna var sådant som vi 
inte saknar på Kuba. Vi fick påtagliga och värdefulla erfaren-
heter av ojämlikheterna och orättvisorna i dagens värld.”

Luis Alfonso Zayas: ”Kubanerna i dagens generation 
levde inte i det gamla Kuba. De kan se fotografier, men de vet 
inte hur det var att leva under kapitalismen. Men när dessa 
unga kubaner åker ut på internationella uppdrag får de en 
klarare bild av vad som förändrats på Kuba genom revolutio-
nen. De får lära sig hur det var på Kuba förr i tiden. . . . Så 
det är inte bara att vi hjälper, vi får också något tillbaka.”  
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11 Summering

Kuba i Afrikas historia
Afrika är en stor kontinent och Kuba är ett litet land. Ändå har 
Kuba haft en stor betydelse för Afrika under de senaste sex de-
cennierna, så stor att många inte tvekar att säga att Kuba varit 
delaktig i att ändra Afrikas historia. Under 1970- och 1980-talen 
gjorde Kuba de historiska insatserna i Angola som ledde till att 
Syd afrikas rasistiska apartheidsystem föll samman och Namibia 
vann sin självständighet.

Inledningen till Kubas insatser i Afrika gjordes i Algeriet 
1961, bara ett par år efter att Kubas revolution segrat. Det fanns 
aldrig någon tvekan om att visa solidaritet med ett land som 
kämpade mot imperialismen för att vinna sin självständighet. 

Vid mitten av 1960-talet kom Che Guevaras försök att ta upp 
den mördade Patrice Lumumbas kamp i Kongo. Det blev ett för-
sök som var dömt att misslyckas. Kubanerna hade varit alltför 
optimistiska när det gällde att bedöma den dåvarande kongole-
siska motståndsrörelsens faktiska möjligheter att nå framgång. 
Fienden mobiliserade sin fulla styrka i form av legosoldater från 
flera europeiska länder och även bland exilkubaner som rekryte-
rats i Miami. Men motståndskampens misslyckande var inte en-
bart negativ utan gav värdefulla erfarenheter för framtiden. Che 
Guevara hade också hunnit knyta viktiga kontakter med leda-
re i de nya självständiga staterna i nordvästra Afrika och med le-
dare för motståndskampen i de portugisiska kolonierna Angola, 
Moçam bique och Guinea-Bissau/Kap Verde.
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Det blev till frihetskämparna i Guinea-Bissau som kubaner-
na först gav sitt bidrag i början av 1970-talet. Den kampen för-
des till seger 1973 och blev början till slutet för det portugisis-
ka kolonialväldet i Afrika. Portugiserna blev de sista att ge upp 
sina kolonier Afrika, sedan såväl engelsmän som fransmän och 
belgare hade fått se sina kolonier en efter en utropa sin självstän-
dighet under 1960-talet.

Efter Nejlikornas revolution, som blev slutet för fascismen i 
Portugal och slutet för Portugal som kolonialmakt, kunde ock-
så Angola och Moçambique utropa sin självständighet. Men i 
Angola, den rikaste av kolonierna, hotade aggression från främ-
mande makter att omintetgöra självständigheten. USA hade in-
vesterat i oppositionsrörelserna FNLA och UNITA och stöd-
de genom Sydafrika i söder och Zaire i norr de tunga angrep-
pen mot Angolas huvudstad Luanda strax innan självständig-
hetsdagen i november 1975. På begäran från Angolas regering 
hjälpte Kuba att driva tillbaka angreppet. Det var den historiska 
Operation Carlota, namngiven efter slaven Carlota som ledde 
ett uppror mot slaveriet på Kuba på 1800-talet.

Kuba hörsammade Angolas begäran och gav stöd till ett 
broder land och systerfolk i Afrika. Många kubaner har sina 
rötter i Afrika, särskilt i Angola, som försåg västra halv klotet 
med afrikanska slavar långt in på 1800-talet. Kubanerna är 
stolta över att ha uppfyllt sin plikt att undsätta sina bröder. Fidel 
Castro sa: ”Kubanerna är inte bara latinamerikaner utan också 
latinafrikaner. Afrikas blod rinner i våra ådror.” 

Fidel Castro visste att så länge Sydafrikas apartheid system 
tilläts leva kvar, så länge skulle också hela södra Afrika vara 
i farozonen. När Sydafrikas aggressioner mot Angola tilltog 
under 1980-talet och en regelrätt invasion hotade trädde Kuba 
åter in på begäran från Angolas regering. 1988 besegrades Syd-
afrikas invaderande trupper vid Cuito Cuanavale. Kubas och 
Angolas styrkor drev ut Sydafrika ur Angola, vilket också bi-
drog till apartheidsystemets fall. 

Om Kuba har varit det land som spelat en viktig och posi-
tiv roll i Afrikas historia, är USA den stormakt som på alla sätt 
försökt att hejda utvecklingen till självständighet från kolonia-
lismen. USA stödde Portugal och Sydafrika när FN:s general-
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församling under 1960-talet behand-
lade resolutioner riktade mot kolo-
nial  krig och apartheid. USA agerade 
genom CIA för att splittra, störta och 
mörda afrikanska statschefer och le-
dare för befrielserörelserna. USA gav 
stöd till kontinentens värsta nykoloni-
ala härskare som Mobutu i Zaire och 
Idi Amin i Uganda. USA gick in och 
gav stöd till organisationerna FNLA 
och UNITA i Angola mot Angolas 
regering. Idag har USA en påtaglig 
mili tär närvaro i Afrika för att säkra 
sin fortsatta tillgång till kontinentens 
naturresurser, och samtidigt hindra oönskad konkurrens från an-
dra nationer.   

In i det sista var apartheidregimens Sydafrika en av USA:s 
närmaste allierade. Den propagandabild och de lögner som före-
kom i USA efter apartheidregimens fall kan sammanfattas i 
korthet: Kuba invaderade och ockuperade Angola som Sovjet-
unionens marionett. USA gjorde allt för att bringa fred och 
demo krati till det olyckliga Angola. USA övertalade Sydafrika 
att inse realiteter och acceptera Namibias självständighet.

En helt annan bild gavs av Nelson Mandela, som hyllade Kuba 
för dess solidariska internationalism när han besökte Matanzas 
på Kuba den 26 juli 1991:

”Det kubanska folket innehar en speciell plats i 
de afrikanska folkens hjärtan. De kubanska inter-
nationalisterna har givit ett bidrag till afrikanskt 
oberoende, frihet och rättvisa som saknar mot-
stycke. Det gäller de principer och den osjälviskhet 
som Kuba står för. Vi i Afrika är vana vid att vara 
offer för dem som vill dela upp våra länder eller 
undergräva vår suveränitet. Det har inte förr hänt 
i Afrikas historia att ett annat folk rest sig för att 
försvara oss. Segern över apartheidarmén var en in-
spiration för folkens kamp i Sydafrika! Utan segern 

Nelson Mandela 
(1918–2013), 
Sydafrikas president 
1994–1999
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vid Cuito Cuanavale hade vår organisation [ANC] 
inte blivit tillåten. Segern över rasistarmén vid Cuito 
Cuanavale gjorde det möjligt för mig att vara här 
idag! Cuito Cuanavale var en milstolpe i kampen för 
södra Afrikas befrielse!”

Som nyvald president för Sydafrika sa Nelson Mandela år 1994: 

”Om alla sydafrikaner idag åtnjuter demokratiska 
rättigheter; om de äntligen kan ta itu med den skri-
ande fattigdomen från ett system som förnekade 
dem de mest elementära bekvämligheterna i livet, 
så är det också på grund av Kubas osjälviska stöd 
till kampen för frihet åt alla Sydafrikas folk och till 
länderna i regionen. Frihet från det inhumana och 
destruktiva apartheid. För det tackar vi det kuban-
ska folket av hela våra hjärtan.”

På en solidaritetskonferens mellan Afrika och Kuba i Johannes-
burg 1995 sa han:

”Kubanerna kom hit som läkare, lärare, soldater, 
jordbruksexperter, men aldrig som kolonisatörer. 
De har delat våra skyttegravar i kampen mot kolo-
nialism, underutveckling och apartheid. Hundratals 
kubaner har gett sina liv i en kamp som inte först 
och främst var deras, utan vår. Som sydafrikaner 
hyllar vi dem. Vi svär att aldrig glömma detta oför-
likneliga exempel på osjälvisk internationalism.”

I Freedom Park i Sydafrikas huvudstad Pretoria finns ett monu-
ment där namnen på alla kubaner som stupat i Angola är inskriv-
na.

Som avslutning låter vi Erastus Mwencha, Afrikanska Unio-
nens vice ordförande 2008–2017, stå för ytterligare ett kort men 
kärnfullt citat: 

”Man kan inte skriva Afrikas historia utan att näm-
na Fidel Castro. Han var den man som gjorde allt 
för att hjälpa Afrikas länder att vinna sin självstän-
dighet.”
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Kuba och Afrika efter Fidel Castro
Kubas engagemang i Afrika har inte bara fortsatt utan även ökat 
under Raúl Castros tid som Kubas president 2008–2018. I boken 
Cuban Foreign Policy, Transformation under Raúl Castro ges 
några siffror, som är sammanställda av den kanadensiske Kuba-
kännaren Isaac Saney:

• 2008 hade Kuba medicinskt samarbete med 22 afrikanska 
länder där 1 184 hälsovårdsarbetare, varav 832 läkare, deltog.

• 2012 hade antalet länder i Afrika med Kubasamarbete ökat 
till 35 med mer än 4 000 kubanska hälsovårdsarbetare.

• 2013 hade antalet kubanska hälsovårdsarbetare i Afrika ökat 
till 5 500.

• 2016 var antalet över 13 000. De utgjorde ca 30 procent av 
alla kubanska hälsovårdsarbetare med uppdrag utomlands.

•  2016 hade under åren sammanlagt 30 000 studerande från 
Afrika utexaminerats från kubanska universitet. 

Under Raúl Castros tid som Kubas president har satsningen på 
utvecklingen av landets ekonomi fortsatt, liksom genomförandet 
av alla de förbättringar som diskuterats under senare tid i lands-
omfattande rådslag. Men allt detta har inte inneburit att Kuba har 
frångått principen om solidaritet med andra länder. Kontakterna 
och samarbetet har snarare utökats och förstärkts. 

I stora delar av Afrika idag är kubanerna kända och hög-
aktade för sina insatser inom hälsovård och utbildning, som de 
bidrar med genom sina solidaritetsarbetare till ingen eller låg 
kostnad för mottagarländerna. 

Afrika har ett tungt förflutet 
– hur ser framtiden ut?
Europeiska ”upptäcktsfärder”, missionärer med budskap som 
river sönder inhemska sedvänjor, slavhandel, kolonialt förtryck, 
tvångsarbete på plantager och i gruvor, tvångsodling av export-
grödor, tvångsrekrytering till kolonialherrarnas arméer, tvångs-
förflyttningar för att bereda väg för européernas jordbruks- och 
gruvprojekt, järnvägsutbyggnad där afrikaner fått arbeta tills de 
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stupat – allt har denna kontinent fått uppleva. 
När den afrikanska befolkningen försökt samla sina led till 

motstånd har de främmande folken från Europa slagit till baka 
med polis och militär. Fredliga protester har bekämpats med 
fängslanden, vapenmakt och brutalitet för att statuera exem-
pel. Ursprungsbefolkningen har hållits tillbaka i fattigdom och 
misär. 

Européerna har byggt städer där de levt i överdåd – Nairobi, 
Maputo, Johannesburg, Luanda, Brazzaville, Lagos, Dakar osv 
– medan afrikanerna som berövats sina jordar och självförsörj-
ning samlats i enorma slumområden i städernas utkanter.

Afrikas rikedomar – skogarna, fiskevattnen, de bördiga jord-
arna, och allt som kan utvinnas av mineraler under marken – 
har exploaterats, och fortsätter på många håll att exploateras av 
intressen utanför kontinenten.

Hur ser Afrikas framtid ut? Vilka drömmar har afrikanerna? De-
ras drömmar skiljer sig knappast från våra i grunden. Det är mer 
som förenar oss människor än som skiljer oss åt. 

Att ens land är självständigt politiskt och ekonomiskt och 
inte åderlåtet av utländska makter. Att vi demokratiskt kan av-
göra vårt eget lands framtid. Att vi kan välja ledare som ser vårt 
lands intressen som heliga och som ser till att bestämmandet 
över landets tillgångar och naturresurser stannar inom det egna 
landets gränser. Att vi har fred, trygghet och inflytande tillsam-
mans med andra i vårt samhälles utveckling. Att vi kan berika 
våra liv med kultur och kunskap så att vi kan fatta underbygg-
da beslut. Att vi har vår hälsa och tillgång till vård när vi behö-
ver det.

En sådan framtid har Kubas insatser i Afrika bidragit till. 
Kuba är ett litet land och Afrika är en stor kontinent, men det 
som Kuba uträttat för Afrika är faktiskt stordåd som pekar ut 
vägen för en framtid, där människorna gemensamt kan vidare-
utveckla sina samhällen i strävan mot en bättre värld. 
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I november 2016, direkt efter Fidel Castros bortgång, invigdes 
Via Expressa Comandante-em-chefe da Revolução Cubana 
Fidel Castro Ruz, en 26 km lång ringled kring huvud staden 
Luanda i Angola. 

Gator uppkallade efter Fidel Castro finns i Namibias 
huvud stad Windhoek, i Conakry, Guinea och i fyra städer i 
Sydafrika. 

Skolor uppkallade efter Fidel Castro finns i Namibia, 
Tanzania, Angola och Moçambique.

Själv var Fidel Castro starkt emot varje form av person-
kult och ville inte att gator eller platser på Kuba skulle upp-
kallas efter honom och han ville inte att statyer av honom 
skulle resas. Men i Afrika hedras hans minne, och allt det 
som han stod för, på detta sätt.  

Avenida 
Fidel Castro 
i Luanda
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Kronologi

1460 Portugiserna seglar till Kap Verdeöarna 
 1 000 km väster om Afrikas kust.

1482 Portugiserna landstiger vid Kongoflodens 
mynning.

1492 Christofer Columbus landstiger på Kuba.

1498 Portugisen Vasco da Gama rundar Afrikas 
sydspets, Godahoppsudden.

1576 Portugiserna grundar staden Luanda, nuvarande 
huvudstaden i Angola.

1756–1763 Sjuårskriget: Ett flertal europeiska länder var 
engagerade i kriget. Huvudaktörer var Stor-
britannien och Frankrike. Kriget gällde makten 
över haven och kolonierna.

1762–1763 Britternas ockupation av Havanna under 
slut skedet av Sjuårskriget gav ett upp sving åt 
slavhandeln på Kuba.

1791 Slavuppror i Saint-Domingue (nuvarande 
Haiti) där upprorsledaren François Toussaint 
l’Ouverture behöll makten fram till 1802.

1808 Slavhandel förbjuds i Storbritannien och i USA.

1820 Slavhandel förbjuds i Spanien.

1823 USA:s president James Monroe förkunnar 
Monroedoktrinen: USA deklarerar sig ha de 
amerikanska kontinenterna som sin intressesfär 
där inblandning från europeiska makter inte 
tolereras. Monroedoktrinen blev en garant för 
att skydda USA:s illegala slavhandel baserad på 
slaveriet på Kuba.

1830 Slavhandel förbjuds i Brasilien.

1836 Slavhandel förbjuds i Portugal.
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1843 Slavuppror i Kubas provins Matanzas med 
slaven Carlota som en av ledarna. Upproret 
slogs ner efter kort tid, och Carlota avrättades.

1847 Staten Liberia i Västafrika skapas för frigivna 
slavar.

1851 Den svenska författarinnan Fredrika Bremer 
besöker Kuba och skriver om sina iakttagelser 
av det kubanska slaverisamhället.

1862 Slavhandel förbjuds på Kuba.

1884–1885 Berlinkonferensen, där Afrika delas upp mellan 
de europeiska kolonialmakterna.

1886 Slaveri förbjuds på Kuba.

1888 Slaveri förbjuds i Brasilien.

1922 Egypten självständigt.

1949 Libyen självständigt.

1954 FLN, befrielserörelsen i Algeriet, bildas.

1956 Sudan, Tunisien och Marocko självständiga. 

1956 Angolas befrielserörelse MPLA grundas.

1957 Ghana självständigt.

1958 Guinea-Conakry självständigt.

1959, jan Den kubanska revolutionen segrar över 
diktatorn Batista.

1959 Fredsavtal mellan Mauretanien och den väst-
sahariska befrielserörelsen Polisario.

1960, 3 febr. The Wind of Change – Storbritanniens premiär-
minister Harold McMillan talar i Kapstaden, 
Syd afrika.

1960 Kongo-Kinshasa självständigt från Belgien. 
Detta år –”Afrikas år” – är också en lång rad 
andra afrikanska stater självständiga: Benin, 
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Burkina Faso, Centralafrikanska Republiken, 
Elfenbens kusten, Gabon, Kamerun, Kongo-
Brazzaville, Madagaskar, Mali, Mauretanien, 
Niger, Nigeria, Rwanda, Senegal och Tchad och 
Togo. 

1960, 12 juli Kongos regering ber FN om hjälp att skydda 
landet från yttre aggression.

1960, 14 juli FN:s säkerhetsråd uppmanar Belgien att dra 
till baka sina trupper från Kongo. FN:s general-
sekreterare Dag Hammarskjöld får FN:s upp-
drag att stödja den kongolesiska regeringen 
militärt. FN-styrkan i Kongo uppgick till nästan 
20 000 militär och civil personal.

1960, sept Fidel Castro talar inför FN:s generalförsamling 
i New York för Algeriets självständighet. Han 
fördömer också hur FN agerat i Kongo och mot-
arbetat Patrice Lumumbas legitima regering.

1961, jan Patrice Lumumba, premiärminister i Kongo-
Kinshasa, mördas.

1961, april Grisbukten: Invasionsförsök på Kuba av USA. 
De 1 500 trupper som landstiger besegras efter 
72 timmar.

1961 Tanzania självständigt. 

1961 MPLA:s frihetskamp i Angola inleds. SWAPO 
bildas i Namibia.

1961, sept De Alliansfria staternas konferens i Belgrad, 
där Kuba går med som medlem.

1961, dec Kuba sänder vapen till Algeriets befrielsekamp.

1962, febr President John F. Kennedy deklarerar sitt 
han dels ”embargo” mot Kuba.

1962 Första kontakten mellan MPLA och Kuba.

1962, juli Algeriet självständigt.
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1962, oktober Oktoberkrisen: Efter Grisbukten (april 1961) 
fort sätter USA:s aggressioner mot Kuba genom 
Operation Mongoose med terroraktioner och 
sabotage mot ekonomiskt viktiga mål på Kuba. 
Kuba vänder sig till Sovjetunionen för att få 
hjälp att stärka sitt försvar. USA:s spionflyg 
upp täcker missilleveranser från Sovjetunionen 
till Kuba. I oktober inleds en flottblockad, och 
världen står inför en allvarlig kris med hot om 
atomvapenkrig. Krisen löses genom att USA 
och Sovjetunionen gör upp över huvudet på 
kubanerna. Sovjetunionen drar tillbaka sina 
missil leveranser mot ett vagt löfte från USA att 
inte angripa Kuba. USA å sin sida drar bort sina 
föråldrade kärn vapenmissiler typ Jupiter från 
Italien och Turkiet.

1963, maj Kubas första internationella hälsovårdsbrigad 
sänds på uppdrag i Algeriet.

1963, maj OAU – Organization of African Unity – grun-
das vid en konferens i Addis Abeba i Etiopien.

1963 Joseph Kasavubu tar makten genom en stats-
kupp i Kongo-Kinshasa. Patrice Lumumbas 
efterföljare inleder en underjordisk kamp.

1963, dec Kenya självständigt.

1964 Invasion i Kongo organiserad av CIA med 
legosoldater från Sydafrika, Rhodesia och 
Västtyskland samt legosoldater rekryterade 
bland exil kubaner i USA.

1964, 11 dec Che Guevara talar i FN:s generalförsamling.

1964–1965 Che Guevara reser till Afrika och möter stats-
överhuvuden i åtta länder och även ledare 
för befrielsekampen i Kongo, Guinea-Bissau, 
Angola och Moçambique.

1965, febr Che Guevara talar om nykolonialismen på en 
konferens i Alger.



160
Broderländer  Systerfolk Svensk-Kubanska Föreningen

www.svensk-kubanska.seKronologi

1965, april Che Guevara reser inkognito till östra Kongo 
för att stödja den lumumbistiska frihetskampen 
i Kongo. Che och ett hundratal kubaner stannar 
i Kongo i sju månader. De lyckas inte genom-
föra sitt uppdrag, men får värdefulla erfaren-
heter inför framtiden.

1965 Gambia självständigt.

1965, nov Mobutu Sese Seko tar makten i Kongo-Kinsha-
sa och ändrar senare landets namn till Zaire. 

1966, jan Trikontinentalkonferensen i Havanna.

1966 President Kwame Nkrumah i Ghana störtas i en 
militärkupp med inblandning av CIA.  

1966 Botswana och Lesotho självständiga.

1966 SWAPO inleder sin väpnade kamp i Namibia. 
FN återtar Sydafrikas mandat över Namibia.

1966 UNITA i Angola bildas. 

1966 På inbjudan av PAIGC börjar Kuba sända 
internationalister till kampen i Guinea-Bissau.

1967, okt Che Guevara mördas i Bolivia av CIA:s agenter.

1968 Ekvatorialguinea, Swaziland (nu Eswatini) och 
Mauritius självständiga.

1968 President Modibo Keita i Mali störtas med 
inblandning från CIA.

1969 Frelimos ordförande Eduardo Mondlane 
mördas i Tanzania med en brevbomb, med stor 
sannolikhet sänd av Portugals hemliga polis 
PIDE till Frelimos högkvarter i Dar es Salaam.

1970, nov Portugal gör med hjälp från NATO ett 
misslyckat invasionsförsök i Guinea-Conakry.

1971 Den första internationella skolan på Kubas Isla 
de Pinos öppnas. Senare får ön namnet Isla de 
la Juventud – Ungdomsön.
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1971 Premiärminister Milton Obote i Uganda störtas 
och CIA medverkar till att diktatorn Idi Amin 
installeras.

1973, jan PAIGC:s ordförande Amilcar Cabral mördas.

1973 Västsaharas befrielsefront Polisario bildas.

1973, sept Det självständiga Guinea-Bissau proklameras 
och bekräftas i november av FN. 

1974, 25 april Nejlikornas revolution, de portugisiska officer-
arnas oblodiga militärkupp i Lissabon, medför 
slutet för Portugals fascistdiktatur och att Portu-
gals kolonialvälde i Afrika kollapsar.

1975, jan MPLA, FNLA och UNITA undertecknar 
en överenskommelse i Alvor i Portugal 
om Angolas självständighet och bildar en 
övergångs regering tillsammans med Portugal. 
Den 11 november 1975 sätts som datum för 
självständigheten. Övergångsregeringen funge-
rar dock aldrig. Alvor-avtalet bryts genom att 
FNLA och UNITA, stödda av USA, redan i 
mars 1975 fortsätter kriget mot MPLA. 

1975, juni Moçambique förklarar sig självständigt från 
Portugal och Frelimo bildar regering.

1975 Kap Verde är självständigt.

1975 Marocko och Mauretanien ockuperar den 
tidigare spanska kolonin Västsahara.

1975, okt Sydafrika invaderar Angola från Namibia. 
Kuba sänder militära rådgivare till Angola efter 
begäran från MPLA. Fidel Castro sa: ”Sydafri-
kanska officerare, CIA-agenter, vita legosoldater 
och trupper från Sydafrikas marionettregimer 
hade då verkat i Angola under flera månader.”

1975, 5 nov Kuba besvarar ett upprop från MPLA genom 
att starta Operation Carlota och sänder mark-
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trupper med anti-stridsvagnsvapen för att hjälpa 
Angola försvara sig mot sydafrikanska trupper 
som närmar sig Luanda.

1975, 11 nov MPLA utropar den självständiga folkrepubliken 
Angola.

1976, mars Sydafrikas trupper besegras och tvingas dra sig 
tillbaka från Angola.

1976, juni Kuba och Angola kommer överens om en 
treårig plan för att dra tillbaka kubanska 
trupper.

1977, april Kuba sänder läkare och militära rådgivare till 
Etiopien.

1977, maj Kuppförsök mot Angolas regering.

1977, juni Raúl Castro besöker Angola och inbjuder 2 000 
angolanska barn och ungdomar att komma till 
skol- och universitetsutbildning på Kuba.

1977, juli Somalia invaderar Ogaden-provinsen i Etiopien.

1977, nov Kuba sänder 12 000 trupper till Etiopien och in-
vasionen från Somalia slås tillbaka i mars 1978.

1978, 4 maj Sydafrikas flygattack mot det namibiska 
flykt ing  lägret i Cassinga i Angola. Mer än 600 
dödas. 200-300 namibier tillfångatas och förs 
till Namibia där de torteras.

1978, juli-aug Elfte världsungdomsfestivalen firas i Havanna 
med 18 500 deltagare från 145 länder under 
mottot: För anti-imperialistisk solidaritet, fred 
och vänskap. 

1978, 29 sept FN:s säkerhetsråd antar resolution 435 om 
Namibias självständighet och erkänner SWAPO 
som det namibiska folkets legitima representant. 
Sydafrikas ockupation har i tidigare FN-resolu-
tioner förklarats illegal.
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1979 Fredsavtal mellan Västsaharas Polisario och 
Mauretanien. Marocko är nu det land som 
en samt ockuperar större delen av Västsahara.

1979, sept Alliansfria rörelsens sjätte toppmöte hålls 
i Havanna. Fidel Castro väljs till rörelsens 
ordförande.

1981, jan Sydafrikansk raid där 12 ANC-medlemmar 
som bodde i Maputo mördades efter tips från 
CIA-agenter vid USA:s ambassad i Maputo.

1980 Zimbabwe självständigt.

1981, aug Sydafrikatrupper ockuperar delar av södra 
Angola. USA lägger veto mot FN:s säkerhet-
sråd som fördömer Sydafrikas senaste väpnade 
invasion i Angola.

1981, nov Sydafrika fortsätter sin invasion och når mer än 
240 km in i Angola. 

1982 USA vill jämställa Sydafrikas ockupation i 
Namibia med Kubas legitima närvaro i Angola. 

1982 31 länder i Afrika uttalar sitt stöd för FN:s 
resolution 435 om Namibia.

1983 Sydafrika attackerar Angola och bombar mål 
300 km in i Angola.

1984 USA:s utrikesminister Chester Crocker medger 
stöd från USA på 15 miljoner dollar till 
UNITA.

1984 Nkomatiavtalet tecknas mellan Sydafrika och 
Moçambique. Avtalet innebär att Moçambiques 
regering ska sluta ge stöd till ANC i Sydafrika 
och Sydafrikas regering ska sluta stödja terror-
organisationen Renamo i Moçambique. Det 
ska visa sig att Moçambique håller sin del av 
avtalet, men att Sydafrika inte gör det.

1984 CIA ligger bakom en militärkupp mot Guinea-
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Conakrys president Sékou Tourés efterträdare 
efter att Touré avlidit på ett sjukhus i USA.

1986, sept Vid den Alliansfria rörelsens möte i Harare, 
Zimbabwe, säger Fidel Castro att kubanerna 
kommer att stanna i Angola tills dess apartheid-
systemet är avskaffat i Sydafrika.

1986, 19 okt Moçambiques president Samora Machel 
omkommer i en flygkrasch.

1987, juni Förhandlingar startar mellan Angola och USA.

1987, nov Sydafrikas trupper gör upprepade försök att 
inta Cuito Cuanavale i sydöstra Angola. Kuba 
förstärker sina 50 000 man starka trupper i 
Angola för att slå tillbaka Sydafrikas belägring 
av Cuito Cuanavale.

1988, jan Kuba, representerad av Jorge Risquet, går in 
i förhandlingarna med USA om Namibia i 
Luanda. Sydafrika förklarar att de inte kommer 
att dra sig tillbaka från Angola innan kubanerna 
gjort det.

1988, mars Ny stor Sydafrikaoffensiv mot Cuito Cuanavale, 
men den slås tillbaka av angolanska, kubanska 
och SWAPO styrkor.

1988, 9 mars Förhandlingar i Luanda mellan USA, Angola 
och Kuba. Kuba kräver att Sydafrika ska ut ur 
Angola.

1988, 3 maj Sydafrika kommer till förhandlingsbordet i 
London. Fortsatta förhandlingar hålls i Kairo, 
New York, Kap Verde (ön Sal), Genève och 
Brazzaville, fram till augusti.

1988, 22 dec Avtal om Angola och Namibia tecknas i FN i 
New York.

1989, jan De kubanska internationalisterna börjar lämna 
Angola enligt FN-avtalet. En miljon människor 
tar avsked av dem i Luanda.
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1989, nov Val i Namibia, där SWAPO vinner med 57,3 
procent.

1990, febr ANC i Sydafrika legaliseras och dess ledare 
Nelson Mandela friges.

1991 Sovjetunionen upphör att existera.

1991, juli Den siste kubanske soldaten lämnar Angola. 
Även de kubanska biståndsarbetarna lämnar 
Kuba.

1991, 26 juli Nelson Mandelas statsbesök på Kuba.

1992, sept Val i Angola med 800 utländska observatörer 
som konstaterar att valet var fritt och rättvist. 
MPLA vinner med 53,7 procent. Savimbi 
an klagar regeringen för valfusk och UNITA 
fortsätter sina krigshandlingar.

1994 Val i Sydafrika. Seger för ANC med 62 procent. 
Nelson Mandela väljs till president.

1997 Världsungdomsfestival i Havanna.

2002, febr UNITA:s ledare Jonas Savimbi stupar.

2004 Fidel Castro, Kuba, och Hugo Chávez, 
Venezuela, tar initiativ till Operation Mirakel 
som erbjuder gratis ögonoperationer till fattiga 
människor i tredje världens länder.

2006 Kubas metod för alfabetisering, Sí, yo puedo – 
Ja, jag kan! – belönas av UNESCO.

2007 USA:s Afrikakommando, USAFRICOM bildas.

2014–15 Kuba gör stora insatser i kampen mot Ebola-
epidemin i västra Afrika. 256 kubanska hälso-
vårdsarbetare bekämpar Ebola i Liberia, Sierra 
Leone och Guinea-Conakry.
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Förkortningar
ANC – African National Congress – Afrikanska National-
kongressen. Sydafrikas befrielserörelse. Efter 1994 parti i reger-
ingsställning med Nelson Mandela (1918–2013) som president.

AU – African Union – Afrikanska Unionen. (OAU före 2002.)

BOSS – Bureau of State Security – Sydafrikas hemliga polis.

CARICOM – The Caribbean Community – Den Karibiska 
Gemenskapen, med 15 stater.

CIA – Central Intelligence Agency – USA:s underrättelsetjänst.

FAPLA – Forças Armadas da Libertação de Angola  
Väpnade styrkor för Angolas befrielse. Angolas armé, 
ursprungligen MPLA:s väpnade gren. 

FLN – Front de Libération Nationale – Algeriets nationella 
befrielsefront. Ledare Achmed Ben Bella (1916–2012).

FNL – Front National pour la Libération du Sud Viêt Nam  
Sydvietnams nationella befrielsefront.

FNLA – Frente Nacional da Libertação de Angola
Nationella fronten för Angolas befrielse. Den MPLA-fientliga 
organisation som fick stöd från Zaire och från USA genom CIA. 
Ledare Holden Roberto (1923–2007). 

Frelimo – Frente de Libertação de Moçambique 
Moçambiques befrielsefront. Efter 1975 parti i regerings-
ställning. Ledare Samora Machel 1933–1986).

MNC – Mouvement National Congolais 
Kongo–Léopoldvilles nationella rörelse. Ledd av Patrice 
Lumumba (1925–1961), mördad 1961.

MPLA – Movimento Popular de Libertação de Angola 
Folkfronten för Angolas befrielse.  Efter 1975 parti i regerings-
ställning. Ledare Agostinho Neto (1922–1979) och efter hans 
död Eduardo dos Santos (1942–).
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OAU – Organization of African Unity 
Afrikas Enhetsorganisation, grundad 1963. (AU fr.o.m. 2002).

PAIGC – Partido Africano da Independência da Guiné e 
Cabo Verde – Det afrikanska partiet för Guineas och Kap 
Verdes självständighet. Ledare Amilcar Cabral (1924–1973), och 
efter mordet på honom i januari 1973, Luis Cabral (1931–2009).

PIDE – Policia Internacional e de Defensa do Estado 
Portugals hemliga polis under kolonialtiden.

Polisario – Frente Popular de Liberación de Saguía el 
Hamra y Río de Oro – Folkfronten för Saguía el Hamras och 
Río de Oros befrielse. Västsaharas befrielserörelse. 

Renamo – Resistência Nacional Moçambicana – den 
Frelimo-fientliga ”Nationella motståndsrörelsen” i Moçambique. 
Renamo terroriserade civilbefolkningen i Moçambique och 
stöddes av Sydafrikas apartheidregim.

SWAPO – South West Africa People’s Organization 
Sydvästafrikas folkorganisation. Namibias befrielserörelse. Efter 
1989 parti i regeringsställning. Ledare Sam Nujoma (1929–).

UNESCO – United Nations Educational, Scientific and 
Cultural Organization – FN:s organisation för utbildning, 
vetenskap och kultur.

UNHCR – United Nations High Commissioner for Refugees 
FN:s flyktingkommissariat.

UNICEF – United Nations Children´s Fund – FN:s barnfond.

UNITA – União Nacional da Independência Total de Angola 
Den nationella unionen för Angolas totala självständighet. 
MPLA-fientlig organisation som samarbetade med kolonial-
makten Portugal och apartheid Sydafrika, och som fick under-
stöd från USA genom CIA. Ledare Jonas Savimbi (1934–2002).

WHO – World Health Organization
Världshälsoorganisationen.
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Källor och lästips
Achebe, Chinua: Allt går sönder. (Originalets titel: Things Fall 

Apart) Bokförlaget Tranan, Stockholm 2004
Baptist, Edward: The Half has Never been Told: Slavery and the 

Making of American Capitalism, Basic Books 2016
Barnet, Miguel: Biography of a Runaway Slave. (Originalets 

titel: Biografía de un cimarrón) Curbstone Books, 2016
Beckert, Sven: Empire of Cotton: A Global History, Penguin 

Books, London 2015
Björkman, Ingrid: De olärdas kunskap. Kulturkamp, teater och 
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Blackburn, Robin: The American Crucible: Slavery, Emancipa-

tion and Human Rights, Verso Books 2013
de Bragança, Aquino (redaktör): The African Liberation Reader. 

Documents of the National Liberation Movements. Zed 
Press 1982

Brar, Harpal (redaktör): Chimurenga! The Liberation Struggle 
in Zimbabwe. Harpal Brar, London 2004

Bremer, Fredrika: Hemmen i den nya världen (originalutgåva 
1853) En dagbok i brev skrivna under tvenne års resor i 
Norra Amerika och på Cuba. Andra upplagan K/B Sterno-
Coordinato, Kalix 1983

Brouver, Steve: Revolutionary Doctors – How Venezuela and 
Cuba are Changing the Worlds´s Conception of Health Care, 
Monthly Review Press, New York 2011

Castro, Fidel: Historien skall frikänna mig. Svensk-Kubanska 
Föreningen 2017

Cabral, Amilcar: Vår kamp er kamp. Urval och inledning av 
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Chambers, Stephen: No God but gain – The untold Story of 
Cuban Slavery, the Monroe Doctrine & the Making of the 
United States. Verso London New York 2015

Chomsky, Noam: Who Rules the World? Penguin Books, 2016–
2017
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1973
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wa Thiong ó, Ngũgĩ: Djävulen på korset. Corona, Malmö 1982
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Föreningen Väst sahara 1998
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Williams, Eric: From Columbus to Castro – The History of the 

Caribbean. The Carlton Publishing Group, London 1970
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and the Global Rise of Organized Crime. Constable & 
Robinson, London 2005

Österlin, Louise: Hälsa åt alla – Kubas hälsovård och 
hälsovårdsinsatser i världen. Svensk-Kubanska Föreningen 
och Nätverket Medicinare för Kuba, 2008

Österlin, Louise: Kuba har USA inte lyckats kuva – om USA:s 
blockad. Svensk-Kubanska Föreningen 2015.
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Tidskrifter m.m.
Tricontinental, utgiven på Kuba av OSPAAL, Organization of 
Solidarity with the People of Asia, Africa and Latin America. 
Tricontinental, som ges ut 4-6 ggr/år, grundades i augusti 1967. 
Vid Sovjetunionens sammanbrott i början av 1990-talet fick 
tidskriften läggas ner i brist på resurser. Den började tryckas 
igen 1995.

Afrikagrupperna, UBV samt Svensk-Kubanska Föreningen 
i Eskilstuna 2001: Olivgrön solidaritet – Kuba om Kuba i Afrika

Tidskriften Södra Afrika 
Tidskriften Kuba 
Tidskriften Västsahara
Tidskriften Covert Action

Internet
De viktigaste källorna till denna bok kommer från böcker och 
tidskrifter, men när det gäller den allra senaste utvecklingen i 
relationerna mellan Kuba och Afrika har flera källor från Internet 
använts. Här följer några exempel. 

Granma International – www.granma.cu – ger nyheter 
från Kuba och www.cubavsbloqueo.cu är Kubas hemsida om 
USA:s Kubablockad.

Den Venezuelabaserade Tele Sur – www.telesurtv.net – ger 
nyheter från Latinamerika och även andra delar av världen.

South Africa History Online, SAHO – www.sahistory.org 
– ger historik och nyheter från de olika länderna i Afrika. 

Källor från Internet har också använts när det gäller t.ex. 
fakta kring Ebola-utbrottet i Västafrika år 2014 och kring USA:s 
militära upptrappning i Afrika under senare tid. 

Global Research – www.globalresearch.ca – har anti-
imperialistiska nyheter och analyser.

För aktuell statistik för Afrikas länder har källor från 
olika FN-organ använts, exempelvis www.undp.org och 
https://en.unesco.org

Svensk-Kubanska Föreningen: www.svensk-kubanska.se 
har mycket information och nedladdningsbar litteratur om Kuba.
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APPENDIX 1
Kolonialt arv: Staden Maputo i Moçambique 1980
I sydöstra Afrika på norra sidan av floden Tembes breda myn-
ning ligger storstaden Maputo, född ur den portugisiska koloniala 
staden Lourenço Marques för fem år sedan. Kolonisatörerna och 
deras ättlingar hade låtit bygga staden åt sig under nära 500 år, 
och i synnerhet de sista åren byggdes hyreshus och villor som 
aldrig tidigare, gator asfalterades, trottoarer stenlades, träd plant-
erades i långa regelbundna rader utefter gatorna. Den väpnade 
kampen som pågick i norra delen av landet oroade en del, andra, 
kanske de flesta, brydde sig knappt om den. De hade sin stad, sitt 
liv, sitt välordnade liv där ingenting saknades, och där det fanns 
överflöd på billig arbetskraft till fabrikerna och till att sköta hus-
hållsarbeten, trädgårdsarbeten, barnpassning i hemmen och till 
att passa upp på hotell och restauranger. Kriget pågick någon-
stans långt borta och berörde dem inte.

Denna välordnade stad, som nu kallas Maputo, ligger i ett re-
gelbundet rutnät av raka trädplanterade avenyer och gator på ett 
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stort område alldeles där floden Tembe mynnar i Indiska Ocea-
nen. Stadens sydsida är vänd mot floden, där ligger hamnen och 
järnvägsstationen. Båtarna ankrar ute på redden i väntan på att 
komma in i hamnen. Färjor går i skytteltrafik över till flodens 
motsatta strand. Innanför hamnen ligger de äldsta kvarteren in-
klämda mellan smala gator. Bakom dem går paradavenyn ”25 
september” i öst-västlig riktning genom hela staden. Avenyn har 
uppkallats efter det datum då revolutionens väpnade kamp inled-
des år 1964 och det datum då fred slöts precis tio år senare år 
1974. Tidigare hette avenyn ”Republikens Aveny”, det var den 
portugisiska republiken som åsyftades.

Stadens östra sida vetter mot Indiska Oceanen som ligger 
öppen för blicken så långt man kan se, men vid klart väder kan 
man skönja några öar långt ute. Runt udden och en bit norrut 
finns en stenkaj enbart till för promenader och fritids fiske. 
Längre norrut fortsätter promenadkajen, men utanför ligger 
sandstranden, och fritidssysselsättningen här är inte fiske utan 
bad. Längs hela strandpromenaden vajar de planterade palmer-
na. Vattnet utanför är ibland spegelblankt och glittrande, ibland 
stormigt så att vatten från vågtopparna yr in över den stenbelag-
da kajen. Vissa tider är det ebb och vattnet drar sig långt ut och 
blottar en havsbotten klädd med gröna och bruna alger och sjö-
gräs. Där går kvinnor och småbarn runt och letar musslor som 
de sedan säljer på marknaden.

Ovanför strandvägen reser sig kusten brant. Slänten är 
mycket grön och vacker, och först uppe på krönet börjar stads-
bebyggelsens rutnät av gator och avenyer. Parallellt med ”25 
september” och en kilometer norr om denna aveny löper den 
andra huvudgatan, Aveny Eduardo Mondlane, stadens högst 
belägna och bredaste aveny, som fått sitt namn av frihetshjäl-
ten och Frelimos förste president, mördad i Dar es Salaam den 
3 februari 1969 av en brevbomb. Tidigare hette avenyn Avenida 
Pinheiro Chagas, en 1800-tals portugisisk romanförfattare och 
dramaturg, tillika marin minister i kolonialväldet.

Stadens östra delar utgörs av bebyggelse för de rikaste 
familjerna, här ligger överdådiga lyxvillor inbäddade i lummi-
ga trädgårdar och påkostade hyreshus med stora lägenheter med 
särskild köksingång för tjänarna. En del av villorna ser ut som 
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små palats med välvda portaler, pilastrar, ornamentik och sirliga 
fönstergaller. Fasaderna speglar sig i simbassängerna på fram-
sidan. En del villor är verkligen vackra, men de flesta är rätt till-
gjorda. Men alla fula högreståndsattribut mjukas upp av den 
ypp iga grönskan och blommande bougainvillea, hibiscus, acacia 
eller jakaranda. I västra delen av staden är hus och villor min-
dre påkostade. Hyreshusen dominerar över villorna. Det finns 
många riktigt höga hus, andra har öppna loftgångar och trapp-
hus. Lägenheterna är mindre, det finns inte lika mycket grön-
ska som i öster. Detta är stadsdelen som förut hyste de fattigaste 
bland den vita befolkningen, samt en del mulatter.

Allt det som jag nu beskrivit kallas ”cementstaden” eller 
”den första stadsdelen”, där man förutom bostäder finner par-
ker, monu mentala platser, kyrkor, skolor, bankpalats, kontorshus, 
restau ranger, hotell, biografer, varuhus. Utanför cementstaden 
ligger ”caniçostaden” eller ”den andra stadsdelen” som sträck-
er sig långt ut not norr och väster, och där ingenting finns utom 
sand iga vägar och tätare eller glesare gytter av hus med väggar 
av vass, caniço – de fattigas och arbetarklassens bostadsbebygg-
else, de ”svarta” områden där få vita människor nånsin ens hade 
satt sin fot.

Var och en som besöker Maputo slås av kontrasten mellan 
dessa två städer i själva staden. Segregeringen klassmässigt och 
rasmässigt kunde inte fått ett starkare uttryck. Staden är sinne-
bilden av de rikas utsugning av de fattiga, av överklassens utsug-
ning av arbetarna, av de vita kolonisatörernas och deras avkom-
lingars utsugning av den svarta ursprungliga befolkningen. Sta-
den är ett otvetydigt bevis för den fruktansvärda orättvisa och 
grymhet som det koloniala samhället byggde upp sin existens 
på, ett bevis som kommer att fortsätta sitt stumma vittnesmål för 
åratal framöver och göra det omöjligt att någonsin glömma den 
koloniala tidens förnedring och förtryck.

”Lourenço Marques”, säger Samora Machel, ”var landets 
centrum för spridning av det koloniala förtrycket, för en föröd-
mjukelse utan gräns, för en förnedrande diskriminering”. Sta-
dens inflytande sträckte sig långt utanför sina egna gränser. 
Agenter reste ut till landsbygden och mindre samhällen och 
lockade till sig unga arbetslösa män med löften om framtids-
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arbeten i den stora staden. De forslades till staden som boskap 
ihopträngda på lastbilsflak. I Lourenço Marques inhystes de i 
förrådsbyggnader där de förvarades som utställnings föremål i 
väntan på att bli köpta. Dit gick de rika för att köpa, som på en 
marknad, dit kom damer med sina hundar i koppel, damer från 
den högre borgarklassen för att köpa sina svartingar för 3-500 
escudos (45-74 kronor). Den köpte fick sedan arbete i den fina 
damens hem. Men han var ändå tvungen att till agenten som sålt 
honom betala tillbaka kostnaderna för transporten till staden 
och för uppehället i förrådslokalen.

Men många kom också till staden av sig själva. Tvångs-
arbetssystemet och tvångsodlingen av exportgrödor gjorde li-
vet på landsbygden outhärdligt. I Lourenço Marques fanns en 
snabbt expanderande industri som behövde arbetskraft. Under 
60-talet och början av 70-talet kom fattiga lantarbetare i tusental 
från provinserna Gaza och Inhambane in till huvudstaden och 
blev proletärer. De arbetade på fabriker och i verkstäder, anla-
de gator och vägar, arbetade med godshantering i hamnen och 
på järnvägen, de skötte renhållning. De bosatte sig i allt vida-
re cirklar utanför den anlagda cementstaden. Bostaden blev ett 
enkelt skjul med väggar av caniço, och tak av korrugerad plåt. 
Markbiten där huset stod fick hyras från privata markägare som 
ofta ägde stora områden. Men den inflyttades existens var osä-
ker. Bodde han nära cementstaden kunde han närsomhelst tving-
as flytta, eftersom staden hela tiden växte och caniçon mås-
te ge plats för nya kvarter med lyxvillor. På andra ställen kun-
de familjer plötsligt avhysas från sin mark för att ge plats för 
en ny trafikled eller en ny fabrik. De fick några dagar, högst en 
vecka, på sig att flytta. Sedan kom maskinerna och jämnade all-
ting med marken. Därför var det förbjudet att utanför det stads-
planelagda området bygga hus i permanenta material som tegel 
och betongsten.

Intresset för hur staden sköttes slutade vid gränsen mellan cement-
staden och caniçostaden. I caniçon bestämde de lokala markägar-
na oinskränkt över sina områden. En ägare kunde bestämma att 
frukten från alla fruktträd och nötterna från caju-träden skulle 
tillhöra honom. Ägaren delade upp sin mark och hyrde ut bitar 
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av den på vilket sätt han ville. Markägarna skaffade sig privata 
vaktkårer och poliser som ”upprätthöll ordningen”. Vägar drogs 
i cirklar genom caniçobebyggelsen för att göra det möjligt att 
från polisbilar hålla uppsikt över befolkningen. Viss gatubelys-
ning ordnades också i samma syfte. Handelsmän, vita eller av 
indiskt ursprung, tilläts öppna butiker i caniçoområdena för att 
med ocker priser suga åt sig också den lilla mängd pengar som 
den svarta befolkningen lyckats tjäna ihop. Kommunal vatten-
försörjning fanns inte alls, och allteftersom caniçobebyggelsen 
tätnade blev de sanitära problemen allt svårare.

Lyx och all tänkbar bekvämlighet i cementstaden kontras-
terar starkt mot caniçons misär, och Maputo och Moçambiques 
fem år av självständighet från kolonialväldet har inte varit till-
räckligt för att utjämna kontrasterna.

Lourenço Marques, cementstaden, var en stad som kunde 
erbjuda många förströelser för den vita befolkningen. Strand-
promenaden och badstranden, som jag förut berättade om, 
var till bara för de vita. De svarta, som stenlagt kajen, plan-
terat träden och byggt småbåtshamn, restauranger och cam-
pingplats hade inte rätt att vara där. Inga svarta fick njuta av 
allt detta, om de inte tillhörde det skikt av ”assimilados” som 
i allt försökte och delvis lyckades efterlikna den vita överklas-
sen. I staden fanns otaliga restauranger och biografer som ge-
nom sin miljö och sina priser var till enbart för de vita och assi-
milados. De svarta fanns ute i köken, de var servitörer, kockar, 
städare, hotell portierer. De vita männen hade också god tillgång 
till svarta kvinnor som genom att prostituera sig försökte ta sig 
upp ur sin misär och få någon extra slant över. I cementstaden 
fanns nöjena, kulturen, idrotten, skolorna, allt efter portugisiskt 
mönster. Den svarta befolkningen hölls utanför, utom de få som 
efter flerårig utbildning i kolonisatörernas skola lyckats anpas-
sa sig och blivit ”svarta portugiser”. Den ursprungliga moçambi-
kanska kulturen, sångerna och danserna, var förbjuden, den be-
tecknades som okultiverad och ociviliserad. Den verkliga anled-
ningen till förbudet var naturligtvis att den kulturen var politiskt 
farlig för kolonialmakten. Den folkliga kulturen och traditionen 
som levde vidare trots att den undertrycktes och förbjöds förde 
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med sig berättelser om uppror och motståndskamp. Sådant fick 
inte tillåtas. 

Skolor och läroverk i cementstaden hade namn som Salazar 
(Portugals diktator), Antonio Barroso (missionär och biskop), 
Antonio Enes (portugisisk skribent) guvernör Araújo, män som 
alla representerade det portugisiska militära och kulturella för-
trycket över Moçambique.

Ute i ”den andra stadsdelen” fanns inga officiella skolor. 
Det förekom en del privata skolor där ett litet fåtal barn kunde 
få undervisning mot höga avgifter. Det var bara frågan om pri-
märskoleundervisning, och denna bedrevs också snarast som en 
extra inkomstkälla för skolans ägare. Analfabetismen var hög, 
bara 5 procent av den svarta befolkningen kunde läsa och skri-
va.

Under krigets sista år, i början av 1970-talet, började mar-
ken brännas het under kolonialisternas fötter. Oron för att upp-
rorsstämningar skulle spridas till huvudstaden växte. I ett ta-
fatt försök att vinna sympatier bland caniçons befolkning på-
börjades förbättring av vattenförsörjningen, och skolor börja-
de byggas. Men det som gjordes var långt ifrån tillräckligt. I 
de få delar av staden som försågs med kommunala vattenpos-
ter fick hundratals familjer samsas om att hämta vatten vid sam-
ma post – och sedan bära det flera hundra meter fram till bosta-
den. De nya skolorna räckte bara till en mikroskopiskt liten del 
av alla barnen. Och kvar fanns det politiska och kulturella för-
trycket, de lokala markägarnas och butiksägarnas utsugning av 
befolkningen, statliga spioner och hemliga agenter som gick runt 
och lyssnade på vad folk talade om. Kvar fanns förbudet mot att 
samlas i grupper, att dansa och sjunga, och naturligtvis förbud 
mot all slags politisk verksamhet. Överträdelse av förbuden be-
tydde risk att plötsligt arresteras, torteras, sändas på straffarbete 
eller arkebuseras.

Sådan var situationen i Lourenço Marques när den portugisiska 
fascismen slutligen led nederlag i april 1974 och grundvalarna 
för kolonialväldet vacklade och föll samman under trycket från 
den allt framgångsrikare befrielsekampen i norra och mellersta 
Mocambique.



APPENDIX 2      Kolonialt förflutet i Afrikas länder
Land           Självständigt HDI* Äldre namn  Kolonialmakt
Algeriet 1962 0,75    Frankrike
Angola 1975 0,53    Portugal
Benin 1960 0,49 Dahomey  Frankrike
Botswana 1966 0,70    Storbritannien
Burkina Faso 1960 0,40 Övre Volta  Frankrike
Burundi 1962 0,40    Tyskland till 1920, därefter Belgien
Centralafr. Rep. 1960 0,35    Frankrike
Demokr. Rep. Kongo 1960 0,44 Zaire, Kongo-Kinshasa Belgien
Djibouti 1977 0,47    Frankrike
Egypten 1922 0,69    Storbritannien, ockupation till 1936
Ekvatorialguinea 1968 0,59    Spanien
Elfenbenskusten 1960 0,47    Frankrike
Eritrea 1993 0,42    Italien till 1939, därefter Etiopien
Eswatini 1968 0,54 Swaziland  Storbritannien
Etiopien  0,45 Abessinien  Aldrig koloniserat. Ockuperat av Italien 1935–41
Gabon 1960 0,70    Frankrike
Gambia 1965 0,45    Storbritannien
Ghana 1957 0,58 Guldkusten  Storbritannien
Guinea-Bissau 1973 0,42    Portugal
Guinea-Conakry 1958 0,41    Frankrike
Kamerun 1960 0,52    Tyskland till 1916, därefter England & Frankrike
Kap Verde 1975 0,65    Portugal
Kenya 1963 0,55    Storbritannien
Komorerna 1975 0,50    Frankrike
Kongo-Brazzaville 1960 0,59    Frankrike
Lesotho 1966 0,50    Storbritannien
Liberia 1847  0,42    Bosättning för frigivna slavar från Nordamerika 
Libyen 1951 0,72    Italien till 1942, därefter Storbritannien & Frankrike
Madagaskar 1960 0,51    Frankrike
Malawi 1964 0,48 Nyasaland  Storbritannien
Mali 1960 0,44    Frankrike
Marocko 1956 0,65    Frankrike/Spanien (i nordligaste delen)
Mauretanien 1960 0,51    Frankrike
Mauritius 1968 0,78    Frankrike till 1810, därefter Storbritannien
Moçambique 1975 0,42    Portugal
Namibia 1990 0,64 Sydvästafrika  Tyskland till 1920, därefter ockuperat av Sydafrika
Niger 1960 0,35    Frankrike
Nigeria 1960 0,53    Storbritannien
Rwanda 1962  0,50    Tyskland till 1920, därefter Belgien
São Tomé  / Príncipe 1975 0,57    Portugal
Senegal 1960 0,50    Frankrike
Seychellerna 1976 0,78    Frankrike till 1814, därefter Storbritannien
Sierra Leone 1961 0,42    Storbritannien
Somalia 1960   –    Italien/Storbritannien
Sudan 1956 0,49    Storbritannien
Sydafrika 1910 0,67    Sammanslagning av brittiska Natal & Kapprovinsen  
      med boerstaterna Transvaal & Oranjefristaten 
Sydsudan 2011 0,42    Storbritannien till 1956
Tanzania 1961 0,53 Tanganyika  Tyskland till 1920, därefter Storbritannien
Tchad 1960 0,40    Frankrike
Togo 1960 0,49    Tyskland till 1920, därefter Frankrike
Tunisien 1956 0,73    Frankrike
Uganda 1962 0,49    Storbritannien
Västsahara 1975   – Spanska Sahara Spanien, 1975 ockuperat av Marocko
Zambia 1964 0,58 Nordrhodesia  Storbritannien
Zimbabwe 1980 0,52 Sydrhodesia  Storbritannien till 1965, därefter vitt minoritetsstyre

*  HDI–värden från 2015: HDI 
är ett index för befolkningens 
medellivslängd, läskunnig het, 
utbildning och levnads standard. 
Kuba HDI: 0,78, Sverige 0,91
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