
tutioner som Centralbanken, Riksrevisio-
nen, Statistiska byrån, den nationella pla-
neringskomissionen, transportministeriet 
och mycket mer kunde bildas.

Lika viktigt är det att svenska reger-
ingar förblev lojala genom sitt stöd till or-
ganisationer som bland folk på hemmaplan 
bemödade sig om att skapa och underhålla 
en allmän opinion. Detta är verkligen sann 
internationalism: att mobilisera stöd ge-
nom att stärka kunskaperna om och skapa 
medkänsla för de utmaningar Afrikas folk 
står inför.

Nu är det aNNorLuNda. Den tid är 
borta när solidaritet var ett allmänt före-
kommande ord med positiva associationer, 
inte använt motvilligt, eller ännu värre, 
misstänksamt som om det vore oanstän-
digt. Idag läggs skattebetalarnas pengar 
istället på ”viktigare” ändamål närmare 
svenskarna. Sverige är på väg att bli ett 
vanligt europeiskt land. Som vilket land 
som helst. 

En saga ska ju inte bara börja med ”det 
var en gång”, den ska även sluta med ”och så 
levde de lyckliga i alla sina dagar.” Men så 
är olyckligtvis inte fallet med vår historia.

Hamba kaHLe är eN avskedfras på 
zulu. Ett farväl som vanligen används för 
att önska någon att gå i frid. Det syftar på 
tillfälliga resor såväl som på definitiva av-
sked i dödsrunor och vid begravningar. 

Jag vill lämna det öppet om vilken bety-
delse det har i detta fall när jag avslutar 
med att säga: Hamba Kahle, Södra Afrika.

HeNNiNg meLber
Tidig medlem i den namibiska 

befrielserörelsen SWAPO. 
Chef för Dag Hammarskjöldfonden i Uppsala.

det var eN gåNg ett LaNd i Europas 
Nord som i kraft av sina allmänt tillämpa-
de värderingar blev en förebild vilket tillät 
dem att slåss i en högre, internationell 
viktklass. Vikingarnas ättlingar lever där. 
Deras band till den afrikanska kontinen-
ten, och i synnerhet södra Afrika, går till-
baks till de inte så goda tider när tidiga 
handelsmän, utforskare och jägare plund-
rade Afrikas naturrikedomar och missio-
närerna försökte exportera sin så kallade 
civilisation.

meN sedaN föräNdriNgarNas vind 
börjat blåsa och kampen mot apartheid 
blev en internationellt omtvistad angelä-
genhet, visade dessa människor empati 
och praktisk solidaritet. Den expansionis-
tiska, imperialistiska strategin, arvet från 
förfäderna som för hundratals år sedan 
plundrade hela världen, vände de till en ny 
internationalism till stöd för de förtryckta 
människorna i Syd. De blev pionjärerna 
bland Västeuropas länder genom att för-
döma kolonialt minoritetsstyre. Deras re-
geringar stödde vanliga människors kam-
panjer för solidaritet. Politiska valda per-
soner och tjänstemän bidrog aktivt till 
diplomatiskt erkännande av och humani-
tärt bistånd till de koloniserade i deras 
kamp för frihet.

sveNskarNa iNte bara taLade. De-
ras ord åtföljdes av finansiellt stöd. De väl-
komnade våra studenter som tog examen i 
Lund, Uppsala och andra institutioner för 
högre utbildning. De stödde oss i våra flyk-
tingläger i Angola och Zambia. 

Deras stöd kvarstod när vi byggde upp 
vårt samhälle hemma. Efter självständighe-
ten bidrog de till att sant namibiska insti-

KröniKA

Hamba Kahle, 
Södra Afrika!
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