
sö
dr

a

��

fattiga. Endast ett fåtal har fått ta del av 
frukterna av Namibias hårda kamp för 
självständighet, men ändå fortsätter män-
niskor att rösta på en politik som i mångt 
och mycket missgynnar dem själva. Detta 
visar tydligt att allt inte står rätt till i natio-
nen Namibia. 

VI BORDE GÅ TILLBAKA till början, stu-
dera de smarta gamla grekerna som kom 
upp med idéerna om maktfördelning och 
att separera makten, detta system som så 
många länder runt om i världen anammat, 
detta system vi kallar demokrati. Skulle 
man jämföra det antika Grekland med Na-
mibia av idag skulle Namibia ha mycket 
att lära därifrån.

Och när vi väl genomgått vår demokra-
tiska utbildning tror jag att vi kan förstå 
och acceptera vad politik är och vad det 
demokratiska styrelsesättet faktiskt inne-
bär. 

Vi kommer då att förstå att det är 
 demokratiskt ohälsosamt med val byggda 
på lojalitet till ett parti eller ett ledarskap, 
oavsett om de har rätt eller fel, istället för 
val där striden står om frågor av nationell 
vikt som decentralisering, arbetslöshet, 
korruption, utbildning, jordreform, utbild-
ning. Varken politiska partier eller väljare 
som identifierar sig ur etniska perspektiv 
eller politiska ledare med ett smutsigt his-
toriskt förflutet med samröre med fienden 
under kolonialtiden, är bra för en repre-
sentativ demokrati.
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PÅ DEN AFRIKANSKA kontinenten har 
vi en politisk situation som tenderar att 
mindre handla om samhällets olika pro-
blem utan mer om patronage, beskyddar-
skap. Eller med andra ord: väljarna som har 
makt att rösta fram ledare utgår inte från 
frågor som direkt berör dem själva utan 
man röstar hellre utifrån stamtillhörighet. 

För mig handlar demokrati om rättvisa 
och frihet. När man röstar utifrån stamtill-
hörighet begår nationen demokratiskt 
självmord. Det är därför man hittar män-
niskor i fattigdom, människor som lever i 
skjul. För folk röstar inte på partier som 
driver politiska frågor som fattigdomsbe-
gränsning, arbete eller andra sociala frågor 
som påverkar människor och deras liv. 
Man röstar på det parti som anförs av en 
ledare som tillhör ens egen folkgrupp. 

I Namibia har befolkningen dålig kun-
skap om demokratins grundläggande prin-
ciper, och majoriteten saknar en klar för-
ståelse av den namibiska konstitutionen. 
Detta bidrar till att döda vår demokrati. 

De politiker som tog demokratin till 
Afrika skulle ha lärt sig mer av missionä-
rerna som översatte och spred bibeln. Om 
politikerna velat göra afrikanerna demo-
kratiska skulle de ha översatt konstitutio-
nen till lokala språk och undervisat om 
den i skolor och på universitet. Då hade 
fler människor klart förstått demokratins 
principer, förstått innebörden av rättsäker-
het och rättvisa likväl som de grundläg-
gande fri-och rättigheterna.

Konsekvensen är idag istället att män-
niskor är hungriga, hemlösa, arbetslösa och 
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