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2005 TOg HAN övER MAKTEN 
efter landets förste president Sam 
Nujoma. Sedan dess har utbrytar-
partiet Rally for Democracy and 
Progress, (RDP), bildats. Det bedöms 
i dagstidningar som ett hot som 
SWAPO, South West Africa People´s 
Organisation tidigare inte mött och 
det kommande valet i november be-
skrivs som det viktigaste sedan själv-
ständigheten 1990. 

Vilka är de största utmaningarna 
för SWAPO?
– Vi har många stora utmaningar 
just nu. För det första har vi över-
svämningen där vissa delar av landet 
ligger under vatten. Människor har 
fått lämna sina hem och skolor är 
förstörda. Vi var inte beredda på ka-
tastrofen och hade inte budgeterat 
för den. För det andra har vi den glo-
bala ekonomiska krisen. Vi är ett 
land med stor gruvindustri. Många 
av våra mineraler, såsom diamanter, 
har sjunkit i värde, och det minskar 
rikets inkomster. Sedan har vi de ökade priserna på livsmedel. 
De drabbar Namibia hårt. När vi plöjer våra fält behöver vi olja 
till bränsle. Den måste vi importera utifrån. Inte ens från Afri-
ka utan ända från Mellanöstern, och priserna på olja är väldigt 
höga. 

Var skulle du placera SWAPO på den ideologiska skalan? 
– Jag vet faktiskt inte. Vi är ett parti som representerar vårt 
folks strävan att förverkliga sina mål. Vi är inte ett kommunis-
tiskt parti, inte heller ett kapitalistiskt. Men vårt lands resurser 
ska fördelas till befolkningen och inte föras ut ur landet. När 
investeringar görs ska kunskap lämnas kvar i landet så att Nami-
bias folk kan ta del av den. Den som kommer hit för att exploa-
tera förpliktigar vi att ge kunskap tillbaka. Vårt partis vilja är 

att följa folkets vilja. Sedan kan du 
kalla det kommunistiskt eller kapita-
listiskt eller vad du vill. 

Har SWAPO:s visioner ändrats 
sedan tiden för frihetskampen?
– Ja, de har ändrats. Först förde vi 
kamp för självständighet. Efter den 
21 mars 1990 var vi en av de fria na-
tionerna i världen. Nu fick vi nya 
mål, från att befria landet till att 
återuppbygga det. Vi fick förändra 
SWAPO, från en befrielserörelse till 
ett politiskt parti. Nu försöker vi nå 
ut till människor och förmå dem att 
arbeta hårt för utveckling.
– Hittills har vi gjort en hel del. Vi 
har till exempel förbättrat utbild-
ningen. Idag har vi universitet, det 
fanns inte före självständigheten. Vi 
har tekniska utbildningar där vi ut-
vecklar mänsklig kapacitet för att 
skapa utveckling.

Finns det ett intresse bland ung-
domar för politik?

– Unga människor är väldigt intresserade av politik. Du skulle 
se dem. Särskilt SWAPO-medlemmar, det är stor uppslutning 
vid allmänna möten. De unga finns även i parlament och reger-
ing. 

Finns det skillnader i ideologi  mellan SWAPO och ung-
domsförbundet SPYL? 
– SPYL är en gren av SWAPO och följer dess bestämmelser och 
resolutioner. De följer SWAPO:s linje. Det finns ingen skillnad i 
ideologi. 

Ser du RDP som ett hot mot makten?
– Varför nämner du just dem? Det där är ett bäbisparti utan 
erfarenhet. Varför tar du inte upp Democratic Turnhalle Alli-

Sedan självständigheten 1990 har Namibia styrts av den tidigare befrielserörelsen 
SWAPO. Oppositionen har varit svag men växer nu. Södra Afrika samtalade med 
president Hifikepunye Pohamba om läget i landet.

– Vi har alla varit 
Nujomas nicke dockor

Hifikepunye Pohamba är Namibias president sedan 
2005.           Foto: Johannes Berndalen
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Kampen, makten och demokratin

I MåNgA LäNDER DäR MAN vANN självständighet genom 
väpnad kamp finns uppenbara demokratiska problem. Ledare 
sitter vid makten på livstid, opposition tystas och folket förblir 
fattigt. Hur kan det ha blivit så?

Den sydafrikanske författaren William Gumede menar att 
förklaringen hittas i den militära struktur som befrielserörel-
serna utvecklade under många år. De centraliserade beslut och 
det fanns inte stort utrymme för intern demokrati. I en demo-
krati, säger Gumede, måste man vara inkluderande och öppen. 
Men när befrielserörelserna kom till makten var det svårt att 
bryta det gamla mönstret. 

Och de flesta av kontinentens ledare och regerande partier 
tolkar undantagslöst demokrati i den snävaste bemärkelsen, vil-
ket betyder att hålla allmänna val då och då. 

Gumede pekar även på tendensen att upphöja individer i de 
tidigare befrielserörelserna till närapå gudar. Det leder till att 
politikerna röstas in på gamla meriter och inte kritiseras för sin 
aktuella politik, hur dålig den än är. Men politikerna måste stäl-
las till ansvar. För i det ögonblick vi slutar att kritisera, menar 
Gumede, i det ögonblick vi inte längre visar på statens svaghe-
ter, då kan det bara gå utfört. Och väl där går det inte att ta sig 
upp igen. 

Därför är det viktigt att bygga in starka, demokratiska insti-
tutioner i det politiska systemet, institutioner som inte kan för-
sämras av maktfullkomliga ledare. Idag finns i många länder till 
exempel en klar åtskillnad mellan dömande och styrande insti-
tutioner endast på papperet. 

I SIN BOK “The ANC Underground in South Africa” skildrar 
även Raymond Suttner, tidigare sydafrikansk ambassadör i Sve-
rige, en militär modell. 

Dessutom beskriver han befrielserörelsen som en speciell 
sorts familj där ledarskapet fick ersätta familjebanden. Det per-

sonliga undertrycktes till förmån för kollektivet och individuell 
bedömning och självständighet ersattes av kollektiva beslut från 
ledarskapet. 

HENNINg MELBER, TIDIgARE MEDLEM i namibiska SWAPO 
och idag chef på Dag Hammarsköldstiftelsen, tar i en artikel i 
Pambazuka just SWAPO som exempel på detta. I dagarna har 
Sam Nujoma, landets förste president, fyllt 80 år efter att i fem-
tio år ha varit en framträdande politisk ledare, först som presi-
dent för befrielserörelsen, därefter för landet. Han personifierar 
fadern i den familj (där mödrar är anmärkningsvärt frånvaran-
de) som SWAPO utgjorde. Bilden understryks även av att han 
kallas för Founding Father, grundare av nationen. 

Nujoma vill gärna framställas även som en militär ledare, en 
principernas man. I ett militärt system kan befrielseretoriken 
lätt genomsyra allt. Dess gränser är seger och/eller nederlag och 
lämnar inget utrymme för tvivel, medkänsla, än mindre för sorg 
och tårar. Detta var möjligt, och sorgligt nog till och med nöd-
vändigt, för att ha någon chans att överleva och slutligen bli 
framgångsrik i ”kampen mot boerna”. 

Detta kan delvis förklara hur offer kan bli förtryckare när de 
får makt. De förlorade sin mänsklighet och i gengäld väntar de 
sig obrottslig lojalitet av andra för en kamp som förblir en evig, 
patriotisk gärning.

DET SAKNAS INTE gODA LEDARE i styrande afrikanska poli-
tiska rörelser, understryker Gumede. Problemet är att kretsen 
hålls mycket trång, att man främst ser till sina egna, inte tillåter 
nya medtävlande utifrån att slå sig in och inte uppmuntrar öpp-
na val av ledarskap.

KERSTIN BJuRMAN
Läs mer: 
Melbers artikel: www.pambazuka.org/en/category/comment/55783
William Gumedes bok “The Democracy Gap: Africa’s Wasted Years”

ance eller något annat äldre parti? Hur som helst så är svaret 
nej, jag ser dem inte som ett hot. RDP ses inte som ett politiskt 
parti eftersom de inte är invalda i parlamentet.

Enligt ledaren för RDP, Hidipo Hamutenya, är du en 
 marionett och förre presidenten, Sam Nujoma, har den 
egentliga makten.
– Jaså, så han säger det? Ja, då kan jag berätta att vi alla har varit 
Sam Nujomas nickedockor. Faktiskt kan jag säga att jag är stolt 
över det. Han ledde oss genom revolutionen i vått och torrt, han 
har varit en stor ledare. Även Hidipo Hamutenya har varit Sam 
Nujomas nickedocka, kanske var han marionett nummer ett! 

Han har tjänat som både informations-  handels-  och utrikesmi-
nister. Men att jag skulle vara en marionett nu, där tar han fel. 
Sam Nujoma ger mig inga förhållningsorder. Han har lämnat 
över ledarskapet och i SWAPO har vi stadgar som bestämmer 
vilka regler som gäller. 

Vilket är SWAPO:s drömscenario för Namibia om tio år?
– Om tio år har vi kommit lång väg vad gäller mänskliga resur-
ser och ekonomisk utveckling. Och vi är enade. Tillsammans ska 
vi i Namibia klara av dagens utmaningar. Som en enad nation 
kan vi göra det. JOHANNES BERNDALEN 

Windhoek
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