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Landets vassaste 
Dudley Vial är Namibias svar på Sydafrikas
Zaphiro. I 20 år har han tecknat och drivit med
först ockupationsmakten Sydafrika och efter
självständigheten regeringspartiet SWAPO. Ge-
nom sina politiska teckningar i den största
dagstidningen Namibian når han alla, även
folk som inte kan läsa. Vare sig han vill det
eller ej är han inflytelserik och det har gjort
honom farlig i vissa motståndares ögon.
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penna
Det är allmänt känt att livet som journalist
kan vara mer eller mindre hälsovådligt, men
livet som tecknare är inte heller det riskfritt.

– Det händer att unga arga män ringer
och detaljerat berättar hur de tänker ta livet
av en. Men jag har egentligen bara känt mig
riktigt hotad när en kollega på Namibian
mördades . Dessutom var det bara un-
der den sydafrikanska ockupationen som jag
fick ordentligt med stryk. Sedan självstän-
digheten är det bara varit verbala hot och
helt ärligt så föredrar jag arga och upprörda
kommentarer för det betyder att jag träffat
mitt i prick.

Dudley tillhörde det gäng som  start-
ade dagstidningen Namibian. På den tiden
var den sydafrikanska ockupationsmakten
det främsta objektet för hans svidande kritik.
I och med självständigheten  förändrades
det och de nya makthavarna och tidigare
vännerna inom SWAPO fick vänja sig vid en
ny ordning.

– Det var svårt i början att hålla samma
kritiska ton, men Gwen Lister, tidningens
chefredaktör, var och är glasklar på den punk-
ten: Namibian är oberonde och granskar
makten oavsett vem som har den. Men det
har varit en svår process och tidningen har kallats imperialistisk och nykolonialistisk samt

hotats av stängning många gånger.
– Det har dock aldrig stoppat oss.
– Bara en enda bild har Gwen vägrat att

publicera. Under ett toppmöte i Sydafrika
 backade president Sam Nujoma i prin-
cip upp samtliga av Robert Mugabes hätska
utfall och uppträdde bokstavligen som en
väldresserad hund. Efter mötet tecknade jag
en bild av Mugabe på krigsstigen och Nujoma
som hans hund. Gwen menade att det är
mycket känsligt att rita en man som en hund
i Namibia liksom i många andra afrikanska
länder. Jag fick göra om den för att hon
skulle publicera den. Trots det blev det ett
fullständigt ramaskri och mycket upprörda
känslor på sina håll.

– Det är också väldigt känsligt är att visa
män i kvinnokläder eftersom Namibia är ett
extremt homofobt samhälle. Inte alla upp-
skattade när jag tecknade en bild på minist-
rarna Amathila, Hamutenya och Angula i
kvinnokläder. De var för att visa hur SWAPO
verkade hantera problemet med att de inte
levde upp till SADC:s (det regionala sam-
arbetsorganet för södra Afrika) rekommen-
dationer kring kvinnorepresentation.

– En del ministrar är dock helt coola och
ringer till och med upp efter jag använt dem
i mina teckningar och bara skrattar gott. En
del vill köpa sin bild, trots att den är allt
annat än smickrande, säger Dudley.Bilden på Nujoma som Mugabes hund är aldrig

tidigare publicerad.

Dudley Vial kommenterar politiken i bild.
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Kring självständigheten försökte den sydafrikan-
ska ockupationsmakten förbättra sin image i Na-
mibia genom att ge ut en sydafrikavänlig tidning
The Times. Eftersom tidningen inte lästes av
någon gavs den bara ut i 10 månader.

– Mina favoritobjekt har varit president-
erna Nujoma, PW Botha och Mugabe. De
har alla ”bra ansikten”, dvs de har lätt igen-
kännbara ansiktsdrag. Dessutom har de en
tendens att säga saker som jag bara måste
kommentera. Den nya presidenten Poham-
ba ser lovande ut ur den aspekten. Han säger
spontant saker som man knappt tror är sant.

Dudley har inga planer på att sluta teckna
och tur är väl det. Han är tveklöst en politisk
kommentator av rang och därför kommer
Namibian under året att ge ut en bok med
hans samlade produktion.
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