
 



 
 

 



ning i 1903-04. Modstand i 1910 . Opslutning igen under verdenskrigen, kulmine-

rende med "Status Quo-aftalen" i 1918 . Og den afgorende offensiv modprincippet
i 1922 . En del of svaret ligger dog tydeligvis i de modsaetninger, der var mellem
minekapitalens forskellige interesser, herunder kortsigtede og langsigtede interes-
ser. Det er i det mindste klart nok, at da interessen for at forsvare profitten truedes,
som det skete i perioden, der ledte frem til opgoret i 1922, sa mAtte alle andre hen-
syn vige . Kapitalens accept ofjobsreservationsprincippet lige efter Boerkrigen var
betaling forde faglxrte hvide arbejderes accept ofimporten ofkineserne, somskulle
trykke de sortes lonninger. Og det var interessen i at fA det fulde udbytte of profit-
mulighederne under verdenskrigen, der ledte til "Status Quo-aftalen" .

I en vis forstand fuldforte Pagtregeringen derfor en opgave, som dens forgaengere
havde pAbegyndt, menogsA kludret is den skabte det formaliserede grundlag for et
interessefaellesskab pA tva!rs of alle hvide klasser. Dette faellesskab drejede sig i sin
kerne om at tilvende sig fordele - store eller smA - pa de sorte arbejderes bekostning .

Det er ikke underligt, at den hvide arbejderbevaegelse i den proces fuldstaendigt
mistede sit socialistiske perspektiv - og endog nedlagde sit parti i 1948 . Det Syd-
afrikanske Kommunistparti flyttede i samme proces sin basis over i den sorte
arbejderbevaegelse - det eneste udgangspunkt, hvorfra en kamp med socialistiske
perspektiver lod sig fore .
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4. ICU - tyvernes faglige organisering

Faglige kampe ved indgangen til tyverne

Der var som nxvnt allerede tidligt tegn pd industriel modstand mod den racebe-
stemte udbytning . I tiden for forste verdenskrig var de afrikanske arbejdere dog for
det meste kun tilskuere til eller gidsler i de industrielle kampe mellem hvide
arbejdere og hvide arbejdsgivere.

Denhvide arbejderstrejke i 1913 gjorde medsin militante fremtraeden stort indtryk
blandt sorte arbejdere, der i stadigt stone omfang blev inddraget . Under den
kortvarige hvide generalstrejke i 1914 deltog afrikanerne kun i ringe omfang. Rege-
ringen var velforberedt og forholdsregler var truffet, bl. a. blev et specielt pdbud fra
premierminister Botha, om at fortsaette arbejdet, laest op i de sortes kvarterer.

I tiden underog efter forste verdenskrig var der mange eksempler pAuroblandt sorte
minearbejdere. Denvigtigste drsag var arbejdsgivernes effektive fastholdelse of de
lave lonninger i en tid med hastigt stigende priser og med stone behovog forvent-
ninger. DetafspejledeogsAen hojere bevidsthed, der til dels var en folge ofde hvides
faglige resultater og of hvide socialisters indflydelse.

I maj 1918 gik de sorte kommunalarbejdere i Johannesburg i strejke med krav om
lonforbedringer. Deres hvidekollegerhavde kort forinden strejket sig til hojere Ion.
De sorte fik det saedvanlige valg mellem at gA i arbejde eller blive udsat for
politivold. Over 100 blev arresteret og idomt to mAneders faengsel med straffear-
bejde efter "Master and Servants Act"'s bestemmelser.

Arrestationerne virkede provokerende i en situation med udbredt utilfredshed og
den 19 . juni afholdtes et massemode med cirka 1000 afrikanere fra hele Rand-
omrAdet. Et lonkrav pA 1 sh. om dagen blev vedtaget samtidig med en trussel om
generalstejke . I de folgende dage afholdtes flere moder, bl . a. et med ca . 1000
deltagere den 19 .juni. Dageneftersamledes cirka 10.000 afrikanere, og uroligheder
brod ud. Sporvogne blev standset og biler og andre koretojer stenet . Transvaalafde-
lingen of ANC (TNC), der havde stottet arbejderne blev skraemt og afblaeste den
truedee generalstrejke . Alligevel udbrod strejker i flere miner i begyndelsen ofjuli .
Fra en mine udgik en protestmarch med cirka 1 .500 deltagere. Strejkerne blev
hurtigt stoppet med de kendte metoder.
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Strejkerne havde ikke fort til lonstigninger og tidligt i 1919 forte den fortsatte
agitation i RandomrAdet til militante protester. Denne gang medkrav om afskaffelse
ofde ydmygende systemer til kontrol ofarbejderne, forst og fremmest symboliseret
of passystemet.

UnderANC's ledelse mobiliseredes en civil ulydighedskampagne . Der afholdtes et
massemodeden 31 . marts hvorfra cirka 1000 of deltagerne marcherede til paskon-
toret i Johannesburg og afleverede deres pas. Denneaktionsformblev gentagetflere
gange de folgende dage .

I begyndelse of 1920 ndede kampagnen for 1 sh . mere om dagen et hojdepunkt .
ANC'sTransvaalafdeling havde undersogt leveomkostningerne og fundet, at de for
en ugift mand var £2 om ugen og for en familie £4 om ugen, mens longennemsnittet
for afrikanere var £3 om mAneden. Resultatet var at afrikanerne blev tvunget ind i
tyveri, ulovlig spiritushandel og prostitution .

Mellem den 17 . ogden27 . februar 1920 spredtes, somfolge ofdenne udvikling, den
hidtil storste strejke i Sydafrika . 71 .000 afrikanske arbejdere gik i strejke og 21 mi-
ner IA stille . Prxsidenten for Minekammeret, Sir Evelyn Wallers, indrommede at
strejken :

".. . i praksis lammede mineindustrien .. . Det var den
forste indfodte strejke i ordets egentlige betydning . . .
en fredelig nedlxggelse of arbejdet."

De hvide minearbejdere, der var forhindret i at arbejde, fik fuld Ion og fungerede i
nogengrad somskruebrxkkere efter opfordringfra det hvide minearbejderforbund,
der valgte at sitte hArdt ind for at bevare "job colour bar" ordningerne og dermod
de hvides arbejdsprivilegier. Hvide socialister fra ISLderimod delte lobesedler ud
blandt de hvide arbejdere med opfordring til ikke at vxre skruebrxkkere.

Strejkerne omkring Witwatersrand var ingen spontan revolte. De var velorgani-
serede og disciplineret udfort . Prisidenten for Minekammeret udtalte, at dette var:

". . . et nyt fxnomen . . . De afrikanske arbejdere vil ikke
lxngere stille sig tilfreds medderes placering."

Regeringen brod strejken medmagt . Politi og militeromringede denenecompound
efter den anden og drev arbejdere ned i minerne med brug of gevxrkolber. Ved

Village Deep Compound barrikaderede arbejderne indgangene, menblev drevet ud
med gevaerer og bajonetter. Tre blev drebt, 40 sdret. Politi og hvide provokatorer
angreb et strejkemode i slumomrAdet ved Vrededorp og drebte otte og serede 80 .

Den vigtigste drsag til arbejderuroen var et massivt fald i reallonnen . De sorte
minearbejderes Ion var i denneperiode og iovrigt helt frem til 1970'erne karakter-
iseret ved: 1) Et ultra-lavt lonniveau, 2) Dette lonniveaus stabile leje over lxngere
tid og 3) En langsom faldende reallon aflost of perioder med hurtige fald i Denne.

Det mest udbredte lonkrav under 1920-strejken var pA 3 sh . pr. skift. Ifolge
Minekammerets beregninger ville en generel opfyldelse of dette koste mineindus-
trien £8 mio. drligt og gore storstedelen of industrien urentabel.

Samtidigt anbefalede Minekammeret regeringen atudvide denberedne politistyrke
der var stationeret i RandomrAdet for at undgA:

"Det betragtelige tab i liv og ejendom, der ville
blive resultatet, hvis de indfodte tog loven i deres
egne hinder."

Deneneste ojeblikkelige fordel, arbejderne vandt under strejken var en midlertidig
sxnkning of butikspriserne i mineomrAdet.

Den forste sorte fagforening

Det var altsd blevet muligt i perioden op til 1920 at rejse det voksende sorte
industriproletariat til organiserede faglige kampe. En of forklaringerne pA dette
ligger i udviklingen of venstrekrxfteme i Sydafrika . Kort efter krigens udbrud
udskilte Arbejderpartiets (South African Labour Party) venstrefloj sig med bag-
grund i modstand mod Den Sydafrikanske Unions krigsdeltagelse .

Disse konsekvente socialister dannedeDenInternationale Socialistiske Liga (Inter-
national Socialist League, ISL) og med udgangspunkt i denne organisation
forsogtes det for forste gang, at skabe en egentlig faglig organisering of sorte
arbejdere, Afrikas Industriarbejdere (Industrial Workers of Africa - IWA) .

Til president valgtes Mr. Tsi-Tsi og Mr. Mbelle blev sekretxr. I slutningen of
november fordeA foreningens forste pjece i et oplag pAa 10.000, der uddeltes i



International Workers of Africa: lobeseddel 1917

Indfodte arbejdere! Hvorfor lever I i slaveei? Hvorfor er I ikke frie som
andre? Hvorfor bliver I sparket rundt og spyttet pA of jeres hvide ar-
bejdsgivere? Hvorfor er I tvunget til at bare pas for at kunne bevxge jer
omkring? Oghvorfor kastes I ifxngsel, hvis I p$gribes uden et pas? Hvorfor
slider og slxber I for usle lonninger, og hvorfor kastes I i fxngsel, hvis I
nxgter at arbejde? Hvorfor drives I sammen i compounds som. kvxg?
HVORFOR?

Fordi I erarbejdere i denne verden . Fordi arbejdsgiverne tbnsker at blive rige
pA jer. Fordi de betaler regeringen og politiet for at holde jersomslaver, sA
I kanslxbe fordem. Hvis detikkevarforpengene, de tjener pd jeres arbejde,
ville I ikke vxre undertrykte.

Menvxrklar over, at denneverden eksisterer pd grund ofjeres styrke . I gor
alt arbejdet - de kan ikke leve uden jer. Det er derfor, I beroves frugten of
jeres arbejde - og berovesjeres frihed . Der er kun en vej til frihed, indfodte
arbejdere. For6njer! Arbejdere, formjer. Glem de ting, der splitter jer. Lad
der ikke vxre mere tale om Basuto, Zulu eller Shangaan. I er alle arbejdere.
Lad derfor arbejdet vxre det bAnd, der forener jer.

Vdgn op - og lyt . Solen er stdet op, dagen gryr. I har lxnge sovet, mens de
hvide har frartdvet jer jeres styrke og intet givet jer til gengxld. I opfordres
kraftigt til at komme til arbejdermlbdet for at kxmpefor jeres rettigheder.
Kom og htdr de gode nyheder, og befri jer sely fra de kxder, jeres hvide
arbejdsgivere holder jer i. Enhed er styrke . Komog lad os kxmpe mod de
mange pas, der forfolger jer og mod de lave ltbnninger vi ffir.

Arbejdere i alle lande, formjer. I harkunjeres kxder at tabe. I har en verden
at vinde.

IWA-lobeseddelfra 1917 . Godkendtpd IWA-modetden 1 . november 1917 .
Nutidig oversxttelse efter 2 engelske overscettelser : Politiofficer Wilfred
Jalis'overscettelse ofZulu-udgaven oflobesedlen, ogpolitispionR . Mooro-
sis' oversattelse of Sesuto-udgaven .
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compounds og i byen . Aktiviteterne finansieredes dels ved frivillige medlems-
bidrag og indsamlingskoncerter og dels ved lAn fra ISL.

Et bredere samarbejde forstdgtes etableret og i december afholdtes flere fxlles
moder i St . Mary's Hall med deltagelse of IWA, "Transvaal Native Congress"
(TNC) og De Afrikanske Folks Organisation ("African Peoples Organisation",
APO). Mr. Letanka fraTNC gjorde det klart, at SANNC (ANC) stod for alle afrika-
neres rettigheder inklusive hovdingenes, men at TNC var parat til at understotte
arbejderne i konkrete situationer. Dette mtddtes meden vis skepsis bl . a. indlxg fra
"kammerat" Sebeho fra IWA.

IWA udgav pamfletter og agitationen ved minerne havde formentlig en vis
betydning for de tidligere omtalte arbejdskampe, ligesom det en periode lykkedes
at presse SANNC(ANC) til konkrete forsvarsaktioner for den sorte arbejderklasse .
Efter strejken blandt de sorte renovationsarbejdere med krav om mindre lon-
stigninger i 1918 indkaldte IWA et fxllesmode med TNC og ISL, hvorfra initia-
tiverne til de tidligere omtalte massemtbder udgik.

IWA afviste dog, efter nogle kilders udsagn, et forslag om generalstrejke som
overilet . IWA's ledereblev ikkedesto mindre arresteret og varefter losladelsen ikke
i stand til fuldt ud at reetablere organisationen.

Begivenhederne pA arbejdsmarkedet i perioden 1918-20 klargjorde behovet for en
mere permanent organisering, der kunne varetage afrikanske faglige interesser,
ligesom jorden blev godet for mere konsekvente socialistiske opfattelser i det
politiske liv i Sydafrika .

Dannelsen of 5ydafrikas Kommunistiske Parti

I sommeren 1921 dannedes Communist Party of South Africa (CPSA, Section of
Communist International), som det forste kommunistiske parti pA det afrikanske
kontinent . Forudvar gdet over et 5r med diskussioner, fraktionskampe og forbere-
dende konferencer, hvor bl . a. Kominterns optagelsesbetingelser gav stof til heftig
debat. Partidannelsen var en naturlig videreudvikling of den revolutionxre linie i
ISL, men ogsA andre socialistiske krxfter indgik i partiet, for eksempel gik med-
lemmer of Arbejderpartiet og folk fra indiske fagforeninger med.

CPSA gik fra starten ind for et raceoverskridende samarbejde mellem afrikanere,
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farvede og hvide. Hele ledelsen komdog tit atbestA of hvide og manblev ret hurtigt,
i forbindelse medRand-revolten i 1922, stillet overfor dilemmaet om den sorte og
den hvide arbejderklasses modsatrettede interesser. Man formdede dog rimeligt
hurtigt at sige fra overfor lonninger, der skete pA det sorte befolkningsflertals
bekostning .

ICU's fremgangsperiode

Fra ICU's grundlxggelse i 1919 spredtes fagforeningsbevaegelsen i midten of
tyverne over hele Sydafrika, indtil den i 1927 nfiede et medlemskab pA omkring
100.000 og dermed uden sammenligning var det hidtil storste fagforbund pA det
afrikanske kontinent.

"Industrial and Commercial Union" (ICU) holdtsitforste mode den17. januar 1919
i Cape Town. Initiativtager var Clements Kadalie, der i forbindelse med nogle
kontroverser med politiet i Cape Town, of A.F.Batty (en hvid reprxsentant for !,
Arbejderpartiet) blev opfordret tit at danne en ikke-hvid fagforening.

I konkurrencemed med IWAforsogte man at organisere de sorte havnearbejdere i
Cape Town. En arbejdskamp gav stodet tit ICU's forste fremgang . De hvide
havnearbejdere protesterede mod eksport of fodevarer i en situation med stigende
fodevarepriserog opfordrede de sorte arbejderetit at deltage. ICUgik ind i en strejke
den 17 . december 1919 medet krav om lonforhojelser. Strejken kom tit at omfatte
flere tusinde arbejdere . Efter en delvis imodekommelse of dehvidehavnearbejderes
krav gikdissei arbejde i modstridmeden aftaleKadaliehavde truffetmeddem. Der
kom ingen indrommelser tit de sorte arbejdere og efter to uger uden strejkemidler
og efter pres fra politiet mAtte ICU afblxse strejken. Fagforeningens krav blev ikke
opfyldt, men Kadalie og hans fagforening blev med et slag landskendte.

Kadalie var sammen medSelby Msimang og SamMasabalala de ledende deltagere
i den forstenationalekonference for ikke-hvide fagforeninger i Bloemfontein d. 20 .
juli 1920 . Konferencen enedes om et fxlles grundlag for et landsdxkkende'
fagforbund; "Industrial and Commercial WorkersUnion of Africa" (ICWU) . Kon-
ferencenblev imidlertid splittet, inden denvar slut. Kadaliehavde forventet at blive
valgttit generalsekretxr og da man i stedetvalgte endelegeret fra Kimberley, rejst
Kadalie og hans delegation tilbage tit Cape Town, hvor de genoptog arbejdetbland
havnearbejderne. Hervandt Kadalie endnuen sejr ved at opnA en aftale om hojer
lonninger meddet storste of transportkompagnierne, hvorefter de andre fulgte trop .1
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I Port Elizabeth lykkedes det samtidigt for Masabalala at organisere 4000 of
omradets 20.000 sorte arbejdere . Det lykkedes ogsa her at fremtvinge lon-
forhojelser og opmuntret of dette stillede fagforeningen nye lonkravom stigninger
pA ca. 250 %. Stillet over for en sAdan mangel pA beskedenhed arresterede politiet
Masabalala. I forbindelse med demonstrationer for hans frigivelse blev en hvid ogtreogtyve afrikanere drxbt den 23 . oktober 1923 .

ICU's anden konference, der blev holdt i Cape Town i juli 1921, prxgedes, bl . a. un-
der indtryk ofdenne undertrykkelse, of moderate toner. Den organisatoriske del ofarbejdet blev prioriteret og mere militante holdningerblev fordomt som"wild talk".

Kadalie opndede ikke valg tit ledelsen, men sent i 1921 lykkedes det ham at fAindkaldt en ny konference, hvor han blev valgt tit Generalsekretxr forICWU ellerICU, som organisationen kom tit at hedde i daglig tale . Masabalala blev tildelt
posten somcheforganisator. Blandt flere resolutioner blev vedtaget, at ICU var en
fagforening uden politiske ambitioner eller bindinger.

ICU's ledere . ClementsKadalie sessom m: tofra venstre iforste rxkke . ICU
dannedes i 1919 og voksede til det storste fagforbund i Africa med over100.000 medlemmer i 1927. Efter bruddet med kommunisterne begyndte
,forbundet at gci i oplosning .
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11922 rystedes Sydafrika of Randrevolten, hvor hvide minearbejderes strejke blev

sliet ned of militwret . PA grund of racistiske overtoner i de hvide arbejderes krav

sttbttede ICU ikke strejken, men udtrykte sympati med regeringenskrigsretstilstand .

Ved atudnytte denmidlertidige krise i denhvide lejr opnAede Kadalie, som den for-

ste sorte fagforeningsmand, en samtale med mine- og industriministeren. Selvom

dette ikke medforte nogen indrommelser, bettbd det i sig sely en vis anerkendelse,

der gjorde det nemmere for sorte arbejdere at tilslutte sig organisationen.

Mens 1924 virkede som et konsolideringsAr for ICU, bettbd 1923 fremgang over

hele Sydafrika . Indtil da havde fagforbundet stAet starkest i Cape-omridet.

Sammenstod mellem afrikanere og politi i april medforte, sammen med fornyede,

men forgives krav tit hojere mindsteltbnninger, tbget tilslutning . Samtidig blev ICU

anerkendt som de sorte arbejderes faglige koordinering of South African Trades

Union Council (SATUC), de hvide arbejderes nystrukturerede landsorganisation .

11925 vedtog ICU et nyt sit vedtxgter med mere militante formuleringer, der var

hentet fra den radikale amerikanske fagbevxgelse: "Industrial Workers of the

World" . Detvar en folge ofkommunisternes styrkede positioner og bl.a. Champion,

sekretwr for Durban-omrAdet, var modstander of den ny linie . Samtidigt blev

beslutningen fra 1921 om afstandtagen tit politisk virksomhed forladt . Disse

tendenser fik imidlertid ikke lov at udvikle sig ret langt.

ICU's hovedkvarter blev nu flyttet fra Cape Town tit Johannesburg, der havde den

stytrste koncentration of sorte arbejdere . Denne beslutning viste sig senere at have

kedelige bivirkninger. ICU var autokratisk ledet, men organisationsstrukturen var

meget formlos. Ved flytningen afskar man sig fra en hel del of den uddannelse og

erfaring, de farvede arbejdere i Cape-omridet var i besiddelse af. Tit gengxld

tbgedes kontakten tit etablerede faglige ledere i andre omrAder og organisationen

blev udbredt tit landdistrikterne . ICU begyndte at skifte karakter hen imod en

bredere politisk bevxgelse .

ICU's organisation

Opbygningen som et forbund Abent for alle arbejdere ("general workers union")

betod naturligvis, at medlemsmassen var meget sammensat. For det meste havde

fagforeningen loyal opbakning fra Cape Towns havnearbejdere og fra jernbanear-

bejderne, ligesom landarbejderne i det tbstlige Cape var en pdlidelig medlems-
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gruppe. Ogsd blandt vaskeriarbejdere, brxndselsarbejdere, offentligt ansatte,
tyende og fabriksarbejdere var dermange medlemmer. Pa trods ofen kampagne, der
blev lanceret fra Arskonferencen i 1926, lykkedes det ikke at organisere minear-
bejderne, og i sit "tbkonomiske og politiske program" fra 1928 indrtbmmer Kadalie :
"Der er et stort antal sorte, der aldrig har hurt om ICU. Jeg hentyder tit arbejderne
i Witwatersrands guldminer" .

PA papiret var ICU's vedtxgter og organisatoriske retningslinier ikke specielt
dArlige, men de ledende kadrer formAede ikke at leve op tit dem. Det var dog i
forhold tit det omgivende samfunds udvikling og i manglen pd en konsekventfaglig
politik, at ICU for alvor kom tit kort.

Krise og forfald i fagbevaegelsen

Ved indgangen tit 1926 stod organisationen ved en korsvej . Tusinder havde betalt
deres indmeldelsesgebyr. Penge tilfltbd organisationen og blev brugt lige sd hurtigt,
men ingen synlige resultater opndedes og der kom ingen initiativer tit direkte
udadvendt handling efter havnearbejderstrejkerne . Der var noget kunstigt over
medlemstilgangen . Efterhfinden som folk blev skuffede og desillusionerede i de
tidligst organiserede omrdder, som f.eks . Cape, opdyrkedes blot nye distrikter i
f.eks . Transvaal .

Enkampagne mod de nye "Natives Bills"blev lanceret i samarbejde med ANC, men
lob hurtigt ud i sandet. Den militante fltbj i ICU's ledelse, forst og fremmest La
Guma, rettede en skarp kritik mod denne kurs og krxvede en opstramning of
fagforeningen bAde organisatorisk og politisk . Kommunisterne fandt, at den alt-
omfattende strukturvar en hindring forbrancheorienteret industriel organisering og
man kritiserede den manglende kadreuddannelse, der bl.a . forte tit omfattende
korruption. Politisk onskede man et brud med de hvide liberates indflydelse i ICU
og kritiserede Kadalie for mere og mere at erstatte masseaktion med snak og or-
ganisatoriske "ltbsninger" .

PA kommunistpartiets 3 . kongres i 1924 var det lykkedes for Sidney P Bunting,
stOttet of yngre partimedlemmer og Cape-afdelingen, at vinde flertal for det
synspunkt, at de hvide arbejdere ikke lwngere udgjorde den primxre progressive
kraft. Partiets indsats i ICU voksede og i modsa;tning tit de fleste hvide faglige
ledere ydede kommunisterne fra den hvide fagbevaegelse reel sttbtte tit ICU. Dette
gjaldt endda dem, der som W.H.Andrews havde stemt imod den nye linie .
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Kadalie opfattede kommunisternes styrkede position op til drskonferencen i 1926

og deres kritik som optakten til et kommunistisk forsog pfi at overtage organisa-

tionen, og pfi et mode sent i 1926 i Port Elizabeth, hvor 13 ud of 19 medlemmer of

den nationale ledelse deltog, skete et afgorende brud i ICU .

Anledningen blev en diskussion om, hvorvidt ICU skulle deltage i et mode i

Bruxelles afholdt of Ligaen mod kolonialistisk undertrykkelse ("League Against

Colonial Oppression"), som Kadalie opfattede som en kommunistisk frontorgani-

sation . Efter en del tovtrxkkerier lykkedes det Kadalie at fd knebent flertal for en

resolution, der fastslog, at ingen of ICU's ledende medlemmer kunne vxre med-

lemmer of det kommunistiske parti . Dette medforte, at nxsten alle kendte kom-

munister forlodfagforeningen. Dette gjaldt bl.a . James La Guma (generalsekretxr),

James La Guma

James La Guma blev fodt 1894 i Bloemfontein. Hansforxldre var offransk-
malaysisk herkomst sA i den sydafrikanske raceterminologi var han "far-
vet" . Allerede som ottefirig arbejdede han som industriarbejder.1910 rejste

La Guma til Namibia . 1918 var han leder of en strejke i diamantminerne .
Han fortsatte sit faglige arbejde iPort Elizabeth,hvor hanblev sekretxr i det

nydannedeICU, og han grundlagdeen afdeling i Luderitz. La Guma's evner

gjorde, at ICU's leder Clements Kadalie snart satsede pA ham . Han blev i

1921 vice-generalsekretxr for ICU. Samarbejdet mod Kadalie kolnedes
dog hurtigt efter, atLa Guma var blevet medlem ofdet kommunistiske parti

i 1925 (og of dets centralkomit6 1926).1 december 1926 blev han - under
Kadalie's opgor med kommunisterne - ekskluderet of ICU.

La Guma blev derefter sekretxr iANC i Cape Provinsen. Hanmenes at have
vxret en of fxdrene bag Komintern's stotte til tesen om en "indfodt
republik" i 1928 . Under de folgende firs kampe i CPSA blev La Guma

ekskluderet et par gange og optaget igen . 11935 grundlagde han National
Liberation League, en radikal organisation for farvede, der eksisterede
indti11939 . Efterkrigen blev han atter medlem of CPSA's centralkomit6 og
virkede der indtil partiets oplosning i 1950. Fra 1957 til sindod 1961 varhan

formand for organisationen South African Coloured People's Congress .
Under undtagelsestilstanden 1960 sad han fxngslet i fire mfineder.

Edward Khaile (hovedkasserer), John Gomas (sekretxrfor WesternCape), Thomas
Mbeki (sekretxr for Transvaal), og Ralph de Norman (sekretxr for Cape Town).

Trods splittelsen nfiede ICU sin storste medlemsmasse i 1927, bl.a . grundet stone
tilstromning fra fxstere og landarbejdere i hvide farmomrAder. Selv om der stadig
fandtes en venstrefloj i fagforeningen, der krxvede aktioner omkring paslovene,
stillede andre politiske krav og tog afstand fra kompromitterende bonskrifter til re-
geringen, kunne Kadalie konsolidere sin position pfi firskonferencen og ffi vedtaget
at : "ICU's medlemmer pA ingen mfide mfitte identificere sig sely med det kommu-
nistiske parti" . I stedet for forslag om proteststrejker valgte Kadalie en "bonnedag"
og som modstandsform mod paslovene og fordrivelsen ofafrikanske fxstere fra den
jord de hvide havde stjfilet fra dem, valgtes bekostelige og nytteslose civilretslige
processer.

DaKadalierejste til Europa ijuni 1927 var medlemsmassen i ICU pa sit hojdepunkt.
Organisationen var blevet symbolet pfi sort modstand over hele Sydafrika og nye
afdelinger skod op i flere omrfider. Den medlemsmxssige succes var imidlertid
ingen garanti for en foroget gennemslagskraft. Hovedparten of medlemstilgangen
kom fra sorte fwstere i hvide jordbrugsomrfider, der stod overfor truslen om
yderligere diskriminerende racelovgivning . Det viste sig umuligt for ICU at be-
skytte og organisere denne gruppe til effektiv modstand, spredt som den var over
store landomrfider.

Tusinder of disse sorte fxstere blev smidt ud fra de hvide jordbrugsomrfider og
forvist til reservaterne . ICU's eneste svarvar retssager imod ulovlige udsaettelser og
de drxnede hurtigt fagforeningens finansielle reserver.

Ogsd blandt de sorte i byerne opstod der hurtigt en forventningskrise i forhold til
fagforbundet . Fra begyndelsen var strukturen i forbundetsAformlos, atden i sig selv
virkede bremsende pfi konkrete aktioner pfi det industrielle felt. Denne tendens til
magtesloshed forstxrkedes yderligere ved udelukkelsen of kommunisterne fra
forbundet i 1926, hvorefter enhver tanke om at bruge strejkevfibnet blev lagt pd
hylden . Da en bolge ofspontane streekkrbredte sig i Johannesburg og Durban i 1927,
var ICU hverken parat eller i stand til at yde nogen stotte . Tvaertimod opfordrede
man til tilbagevenden til arbeeddt. Virkningen of denne svigten viste sig skxbnes-
vanger for forbundet. Tilliden til ICU var endegyldigt brudt i den sorte arbejder-
klasse . Medlemstilgangen og entusiasmen fra begyndelsen of 1927 blev til stagna-
tion og hurtig nedtur i lobet of 1928 . Lokale rivaliseringer og personlige modsxt-
ninger, der var trxngt i baggrunden i forbundes vxkstperiode, brod ud i lys lue .



En of sine vxrste feiltagelser begik Kadalie i sin forventning om stotte fra den in-
ternationale, forst og fremmest den engelske fagbevaegelse .

Efter Kadalies anmodningankomen engelskfagforeningsleder, WilliamBallinger,
tit Sydafrika for at yde hjxlp tit ICU og fa hold pa den begyndende oplosning .
Ballinger overtog i realiteten ledelsen of ICU og kom hurtigt i et modsxtnings-
forhold tit Kadalie. Ballingers okonomiske og organisatoriske redningsforsog var
ganske mislykkede og dette forte i 1928/29 tit en afgorende splittelse, hvor Kadalie
forlod organisationen og tog de fleste of medlemmerne med sig over i Det
uafhxngige ICU (IICU) . Forbindelser tit fagbevxgelsen i andre lande kunne selv-
folgelig have vaeret nyttige, isxr hvis man pa et tidligere tidspunkt og pa egne
betingelser havde feet ekspertise og ressourcer stillet tit radighed . I realiteten kom.
stotten i form of et forsog pa reorganisering of forbundet ud fra reformistiske
engelske fagforeningsnormer. Dette skete pa et tidspunkt, da splittelsen allerede var
en kendsgerning og kom tit at virke som erstatning for udadvendt handling.

En sidste opblussen of ICU's modstandskamp kom i 1929/30. Tvunget of de
tilbagevaerende medlemmers utilfredshedmedsamarbejdsliniens manglende resul-
tater indtog Kadalie pfiny en mere militant holdning .

I East London, Kadalies sidste storre bastion, udbrod den 16. januar 1930 en
generalstrejke med udgangspunkt i jernbane- og havnearbejderne. Pa trods of
forsog pa at tilfore strejkebrydere blev strejken over 90%effektiv, menefter en uge
var strejkemidlerne brugt og derkom ingen stotte fra denhvide fagbevxgelse eller
oversosiske fagforeninger. Da Kadalieog resten of HCU's ledere blev arresteret ,
begyndte arbejderne den 24.januar atvende tilbage tit arbejdet . Kadalie opfordrede
fra fxngslet tit genoptagelse of arbejdet. Resultatet of strejken blev mindre lon-
stigninger, men den blev of de fleste opfattet som et nederlag overfor det hvide
undertrykkelsessystem .

Ved udgangen of 1930 var ICUuigenkaldeligt faldet fra hinanden .

Arsager tit ICU's problemer

Forskellige forklaringer her bl.a. peget pa personlige konflikter, organisatoriske
svagheder og manglende okonomisk professionalisme som grunde tit oplos-
ningstendenserne i ICU. Det er en del of sandheden, mendet var pa denanden side
problemer der praegede organisationen fra begyndelsen og som ikke hindrede den
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i at fungere sommasseorganisation gennem 8-10 ar. Den vigtigste arsag tit at ICU
ikke kunne besta, var uden tvivl svaghed i den grundlaeggende analyse og strategi .

Der var aldrig tvivl om, at ICU's overordnede mal var en fundamental omfordeling
of okononmisk og politisk magt i Sydafrika, men ledelsen savnede en systematisk
analyse of den sydafrikanske kapitalisme og manglede en klar strategi . Dette forte
bl.a . tit urealistiske forestillinger om alliancer med det hvide borgerskab .

Clements Kadalie, ICU's generalsekretxr satte sit hab tit umulige politiske
losninger. Hans fortrolige forhandlinger med Hertzogs pagtregering var chan-
celose .

Clements Kadalie

Clements Kadalie blev fodt 1896 . Han forlod tidligt sit lxrerjob og tog tit
Cape Provinsen i 1918, hvor hen stiftede bekendtskab med socialismens
ideer. I 1919 tog han initiativ tit dannelsen of ICU - Industrial and Com-
mercial Worker's Union ofAfrica . 11920 ledte hanen havnearbejderstrejke,
der medforte, at hanblev truetmeddeportation. Fra 1921 tit 1929 var Kada-
lie den stxrke leder of ICU. Underhans formandskab naedeICU op pa over
100.000 medlemmer, og denudgav med succes bladet Worker's Herald .

Kadalie's reformistiske holdninger forte tit et voksende modsxtnings-
forhold tit kommunisterne i ICU. Kadalie gennemtrumfede i 1926 en
udrensning of CPSA-medlemmer i ICU's ledelse . Arene herefter var ICU
- foruden okonomiske problemer - prxget of politisk stagnation. ICU fik
heller ikke den onskede anerkendelse fra de hvide fagforeninger. 1 1929
trAdte Kadalie tilbage somformand forICU. Han organiserede i 1930 en
generalstrejke i East London. Det indbragte ham to maneders fxngsel.
Kadalie fortsatte sine aktiviteter, nu i ANC, hvor han stod i spidsen for en
protestkampagne mod Hertzog's Bills i 1935-36.

Clements Kadalie var en radikal leder med organisatoriske evner, menhans
indsats hxmmedes of hans placering mellem de revolutionxre krxfter i
fagbevxgelsen og de borgerligt-liberale, for hvem han var for radikal.
Kadalie dode i 1951 i East London.
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Man kan spurge, om der i Sydafrika pd dette tidlige stadie of frihedskampen
overhovedet var muligheder for fagforeningsdannelse, som den kendes fra
udviklede kapitalistiske samfund. Kun en mindre del of den sydafrikanske be-
folkning var absorberet i den industrielle arbejdsstyrke og den faglige styrkeposi-
tion blev svaekket of en stor, relativt let tilgxngelig arbejdskraftsreserve. Helt
afgorendevar det, atdet store flertal ofafrikanske arbejdere var egentlige migrantar-
bejdere i den forstand, at de kunne supplere deres arbejdslon med subsidier fra
saamme/familiebrug og Wedes ikke var afhaengige of atsaelge deres arbejdskraft til
en Ion, der da;kkede leveomkostningerne .

I periodens begyndelse eksisterede kunganske fd storindustrier, der kunne danne
basis for industrielt organiserede fagforeninger.

Imidlertid var en sort arbejderklasse trods alt under udvikling . En vis organisa-
tionsbevisthed og modstandsvilije var ogsA tilstede, hvilket arbejdskampene i
perioden efter Lverdenskrig og ICU's store medlemsskare vidner om.

Desvaerre viste antallet of medlemmer sig mindre virtigt i forhold til ledelsens
manglende aktionsevne overfor de konkrete mAl. ICUkunneikke fA succes pga. sin
manglendeevne til at konfrontere statsmagten.

Som en naturlig folge of adskillelsespolitikken var mange of ICU's krav bredt
politiske . ANCvar pA dette tidspunkt, pA trods ofen fomuftig holdning til enhedog
bredde i det politiskearbejde, i nogengrad smAborgerligtorienteretogbeskaeftigede
sig mest med elitaere sporgsmdl. Detvar medvirkende til, at ICU udvikledes mere
som en bred folkebevwgelse end som et fagforbund og til, at man ikke samtidigt
udviklede en strategi for faglig kamp som grundlag for en gennemsaettelse of de
politiske mAl.

ICU's relativt lave prioritering of arbejdet med en hensigtsmaessig organisering of
de industrielle byarbejdere afspejler mAske i nogen grad det miljo, fagforbundets
ledere komfra. Mens faglige ledere i udviklede kapitalistiske lande somregel kom
fra arbejderklassens egne rarkker, varICU'sudvikling mindre organisk og defleste
of dens ledere kom fra det farvede og det sorte smAborgerskab. BAde Kadalie og
ICU's Natal-leder, Champion, havde denne baggrund.

Det er nok fortt og fremmest heri man mA soge Arsagen til den destruktive
personkult, der fra begyndelsen praegede fagforeningen. Lederne, isaer Kadalie og
Champion, satte deres lid mere til personlig udstrAling end til organisation og de

satte fagforeningens styrke lig med deres egen. I sammenhaeng med at det store
flertal ofmedlemmer var forste-generationsarbejdere, medforte dette en tendens til
at erstatte fagforeningskamp med populisme . Detmedforte ogsd en tradition, hvor
personlige magtkampe kom til at spille en dominerende rolle og i talrige tilfxlde
medforte det, at lederne behandlede fagorganisationens midler som deres person-
lige ejendom.

I sine erindringer giver Clements Kadalie folgende tre forklaringer pd forbundets
oplosning : For det forste var det organiseret efter samme model som de tidligere
britiske fagforbund, f.eks . "Grand National Consolidated Trades Union" og fik
sdledes hurtigt en foraeldet struktur. For det andet bestod de fleste of forbundets
lokale sekretaerer of laerere, der var sogt til ICU pA grund of denhojere Ion her. De
havde ingen faglig eller politisk erfaring og nogle of dem blev hurtigt korrupte pSgrund of deres mangel pA moral. Endelig er Kadalie overbevist om, at organisatio-
nenkunne have undgdet skibbrud, hvis denengelske fagbevaegelse havde hjulpet
med en klogere og mere erfaren rAdgiver end tilfaeldet var.

Adskillige historikere har betragtet ICUgennem staerkt kritiske briller. Der er intet
grundlag for at betragte ICU som blot en fiasko og en fejltagelse .

ICU's bidrag til den sydafrikanske arbejderklasses historie betod, at hundrede-
tusinde sorte arbejdere fik faglige kamperfaringer og at fagforeningen som institu-
tion vandt indpas i denfremvoksende industriarbejderklasses bevisthed og udvik-
lede traditioner for mere disciplinerede modstandsformer. De kadrer, som havde
virket i ICU, forsvandt ikkebare . De forte deres erfaringer medsig over i senere fag-
foreningsdannelser.



5. Industrialiseringen og den sorte arbejderklasse

Industrialiseringens gennembrud

Densydafrikanske fremstillingsindustri oplevede sin forste egentlige vaekstperiode

under ftbrste verdenskrig, hvor importen of forskellige komsumvarer var umulig.

Fra 1915/16 voksede antallet offremstillingsvirkomhederfra 3 .638 til 6.645 i 1929/

30 . Den sekundaere industri nod godt ofPagtregeringens bevidste udvikling of den

nationale kapitals muligheder efter 1924,bl.a. gennempolitiskbestemte overf¢rsler

fra minekapitalens overskud og gennem en protektionistisk handelspolitik.

I 30'erne og 40'erne voksede densydafrikanske okonomi kraftigt og der skete store

wndringer i produktionsstrukturen: fra afhaengighed of landbrugs- og mineral-

eksport til industrialisering . Okonomienekspanderede gennem to naesten sammen-

haengendevaekstperioder ; den forste 1933-1939 blev accelereretof stigende guldpr-

iser, efter at Sydafrika var "gfiet fra guldet" i december 1932 . Den anden blev

stimuleret of krigstidsproduktionen 1940-1946. PA 14 fir steg nationalindkomsten

fra £ 237 mio. til £704mio. og antallet of fremstillingsvirksomheder steg fra cirka

6.500 i 1932 til ca. 10.000 i 1946 . Bruttovwrdien of deres produktionsteg med 140%

i den forste vaekstsperiode og med yderligere 141% i lobet of krigsfirerne .

Udviklinger i den sorte arbejderklasse

Virkningen of denne udvikling pfi den afrikanske befolkning var markant. Den

afrikanske bybefolkning tredobledes i perioden 1921-46.11946 1evede ca . en ud of

fire afrikanere forholdsvis fast i byomrAderne. Herafvar en stigende andel kvinder.

1921 var en femtedel of den afrikanske bybefolkning kvinder, i 1946 en trediedel.

Alene i tiden fra 1933 til 1939 var der en tilgang pA 240.000 afrikanere til den

industrielle arbejdsstyrke og den samlede afrikanske tilgang til arbejdsmarkedet,

inklusive handel og service, er blevet ansldet til cirka 400.000 eller naesten en

fordobling i denne korte periode.

I tiden 1940-46 voksede den industrielle arbejdsstyrkemedendnu 115 .000 afrikan-

ske arbejdere .

Mens andelen of migrantarbejdere i fremstillingsindustrien var lille og blev stadig
mindre, var migrantarbejdet fortsat naesten enerAdende i mineindustrien.

Udviklingen of en storre gruppe halvfaglaerte afrikanske arbejdere medvirkede til
skabelsen of en hastigt voksende permanent byarbejderklasse, der ofte tog familien
med til byerne. Denne gruppe blev kemen i de nye afrikanske fagforeningsdan-
nelser. De var tvunget til at leve of deres arbejdslon . De var svaerere at erstatte og
kunne ikke sA let uden videre fyres og de var derfor nemmere og mere stabile at
organisere.

Afrikanske industrielle branchefagforeninger fra 1927

De forste industrielle branchefagforeninger blev organiseret of kommunisterne
Weinbren og Thebidi fra 1927 . Detvar i forste omgang vaskeriarbejdernes (Laun-dry Workers Union), bagerne (Native Bakers Union), beklaedningsarbejderne
(Native Clothing Workers Union) og madras-og mobelarbejdeme (Native Mattressand Furniture Workers Union) . De fleste ofdemvar parallel-fagforeninger, hvilketvil sige, at de var organiseret i en vis sammenhaeng med tilsvarende registrerede(hvide) fagforeninger.

Mangeofinitiativtagerne varfolk, derhavde siddet i ledende funktioner i ICU indtilKadalies korstog modkommunisterne. Johannesburgafdelingen of ICU, der reprx-senteredenetopde industriarbejdere, somICUsomlandsorganisation havde vist sigude of stand til at organisere, forsogte at modsaette sig udelukkelsen of kommunis-terne og valgte Johannes Nkosi, der var CPSA-medlem, til formand. I begyndelsenfungerede det kommunistiske partis kontor i Fox Street, Ferreirastown, som hoved-kvarterforde nyefagforeninger. Medfagforeningsmoder, socialis tisk aftenskole ogandre aktiviteter blev det mgtdestedet for hundredevis of Johannesburgs sorte,hvoraf kun en mindre del var partimedlemmer.

Den25 . marts 1928 dannedes den sorte fagforeningssammenslutning, Federation ofSouth African Non-European Trade Unions (FNETU) pA et mode med repraesen-tanter for 10.000 arbejdere fra vaskeriarbejdernes, tekstilarbejdemes, bagernrns,chaufftbrernes og mekanikernes fagforeninger. Modetblev ledet ofW. H. Andrews.Weinbren blev valgt til praesident for det nye fagforbund, Moses Kotane tilvicepraesident, Thibedi til organisationssekreta'r og La Guma til generalsekretaer.La Guma blev anset som en of CPSA's forende teoretikere . Han gik stwrkt ind fortesen om en "Black Republic"eller "Native Republic", der nok kan ses som etforste



skridt iudviklingen of partiets senere teoriom indre kolonialisme og revolution i to

faser. "Native Republic"-teorien blev til tider gennemsat pd en sekterisk mdde og
skabte gnidninger i partiet, hvor for eksempel Bunting i modsaetning til La Guma

gikindforfortsatte forsogpA at soge samarbejdemeddenhvide arbejderklasse ogsA

efter, at det havde vist sig umuligt at skabe en tvaerracial fagbevaegelse .

Mens ICU havde vaeret ude of stand til at skelne mellem politisk- og faglig kamp,
tog FNETU udgangspunkt i krav, der naturligt udsprang of den faglige magtbase

f.eks . om48 timers arbejdsuge. Derblev ikke i forste omgang stillet specifikke krav

om afskaffelse of"colour bar" ellerom lige muligheder i job og uddannelse, for som

Roux argumenterede pi Kominterns sjette verdenskongres i Moskva i august 1928 :
"Det er mere konstruktivt at fremdrage enheden mellem alle arbejdere mod
kapitalismen end at afslore de hvide arbejderes snylter-rolle."

Slutningen of tyverne praegedes of en del arbejdsnedlaeggelser. 11927 blev 4.418

sorte registreret somstrejkende og for 1928 var tallet 5.074 . Strejkerne var ofte svar

pA fyring of fagforeningsmedlemmer eller forsog pA at have de lovbestemte
lonninger, der var fasdagt of det statslige "Wage Board", kontoret for lonfast-
saettelse. En del ofarbejdskampene endte med sejr. Vaskeriarbejdere fik i maj 1928

en fyret kollega genansat trods politiindsats, og naesten samtidigt gennemtvang
tekstilarbejdere et krav om helligdagsbetaling . I september 1928 kaempede mobel-
og madrasarbejdere en almen lonforhojelse igennem, og i oktober kapitulerede

arbejdsgivere i mobelbra nchen for et krav om overtidsbetaling . De halvfaglaerte
sortes pressionsmuligheder blev styrket of en relativt gunstig beskwftigelsessitu-
ation indtil verdenskrisen slog igennem.

Fagforeningsdannelsen i denneperiode er blevet kaldt"New Unionism" og det er

et karakteristisk trxk ved denne epoke, at arbejdere of forskellig race i mange
sektorer i den sekundaere industri udforte de sammejobs . Dette burde have givet
muligheder for faelles tvaerracial aktion og det er der da ogsd eksempler pfi. I maj

1928 strejkede 400 hvide arbejdere (de fleste kvinder) pd tre tekstilfabrikker for
genansaettelse of nogle fyrede arbejdskammerater. Afrikanske tekstilarbejdere fra

"Native Clothing Workers Union" sluttede solidarisk op om strejken, der sluttede
med genansaettelse. Desvaerre glemte de hvide arbejdere at gore gengaeld, da de

sorte tekstilarbejdere pA de samme fabrikker kort tid senere mitte i strejke i et
tilsvarende sporgsmAl . Efter denne strejke blev fagforeningens ledere, Gana Mak-

abeni og Thebidi, sigtet under Riotous Assemblies Act og 75 of de strejkende
afrikanere blev sigtet under Masters and Servants Act og idomt 10 dages faengsel .
En ganske tilsvarende situation opstod i 1929, hvor en aftale blev truffet mellem

sorte mobelarbejdere og deres hvide kolleger. I oktober gik 200of de afrikanske og
farvede arbejdere i strejke, mende hvide fungerede videre somstrejkebrydere . Den
hvide fagforeningsledelse trAdte dog tilbage i protest mod dette. Der er eksempler
pA solidaritet, som den hvide larder- tekstil- og mobelfagforening droppede sin
"colour bar" lonbeskyttelse overfor farvede og indere . Visse hvide fagforeninger
afholdt fxllesmoder med deres sorte parallelorganisationer og vaskeriarbejderne
under Weinbrens ledelse lavede en faelles ledelse (Joint Executive Committee) . Der
fandtes ogsA stadig egentlige tvxrraciale fagforeninger i Cape-omrAdet .

Resterne ofKadaliesfagforeningskompleks i Cape-omrddet havde omgrupperet sig
i "Industrial and Commercial Workers' Federation", en sammenslutning afafrikan-
ske ogfarvede fagforeninger modsat detoprindelige ICU, der bestod ofindividuelle
medlemmer. I juni 1930 opnAede man tilknytning til den blandede fagforen-
ingssammenslutning "Federation of Labour Unions, Cape Province" (dannet i
1913), der bestod of hvide og farvede fagforeninger. "The Cape Federation"
indkaldte i oktober samme dr til en landsdaekkende faglig konference omfattende
alle racer. Den nordligt baserede hvide landsorganisation "South African Trades
Council" udtalte i denneforbindelse sinfordommelse ofracediskrimineringen, men
begraensede sine invitationer til konferencen til registrerede fagforeninger og
forsogte sfiledes at udelukke FNETU og de endnu eksisterende fraktioner of ICU.

Afde 86 delegerede fra Cape-provinsen var 42 farvede eller afrikanere, men alle 34
delegerede fra Transvaal og fra SATUC's registrerede fagforeninger var hvide panaer den kommunistiske skraedder John Gomas. Fra Natal, Oranje og de nordligste
omrdder modte ingen delegerede. Reprmsentanterne fra Cape pressede SATUC-
lederne for at fd skabt et nationalt fagforeningscenter, der skulle gA ind for lige
muligheder og fjernelsen of "colour bar" i Transvaal. Pd trods of SATUC-
talsmaendenes opfordring til at "lade racesporgsmAlet ligge", endte konferencen
med etableringen of "South African Trades and Labour Council" (SATLC), en ny
landsorganisation, der pdtog sig at "fremme alle organiserede arbejderes inter-
esser" . Fagforeningerne nordfra var for forste gang blevet tvunget til at tillade
afrikanskemedlemsorganisationer. En afrikaner og to farvede blev valgttil et natio-
nalt rdd pd 18 medlemmer.

Nogle of kommunisterne var skeptiske. Solly Sachs troede ikke pA, at hvide
fagforeningsledere, der var "korrumperet med reformisme, social chauvinisme og
klassesamarbejdsholdninger", ville udkaempe solidariske lonkampe. banargumen-
terede: "Lad os gd i gang medat byggeen rigtig fagbevaegelse". OgsA James Shuba,
leder of vaskeriarbejderne i Cape, argumenterede pA FNETU's vegne for denne



linie. Partiet betragtede dog konferencens resultater som et fremskridt og

opfordrede til opbygningen of fagforeninger blandt de uorganiserede og til, at de

knyttedes til SATLC.

PA intet tidspunkt var mere endseks afrikanske fagforeninger tilsluttet SATLC. PA

Arskonferencen i 1935 afvistes en opfordring til at Abne for afrikanske medlemmer

i tvaerraciale fagforeninger. Diskrimineret og skubbet i baggrunden of de hvide

ledere og udelukket fra at bruge deres eget sprog pi konferencerne, valgte de afri-

kanske fagforeninger i Rand at arbejde for sig selv.

Verdenskrise og kommunistiske fejlgreb

I lobet of 1931 faldt den sorte fagbevaegelse imidlertid stort set sammen. Dette

skyldtes i hoj grad den kapitalistiske verdenkrise, der ramte Sydafrika hArdt. En

mere prekwr firsag var den venstre-sekteriske kurs, somSydafrikas kommunistiske

parti i en kortere periode bevwgede sig ind pA under ledelse of blandt andre Wolton

og Bach .

ICU gik i. oplosning omkring 1930, men lave lonninger, slum og nyskabte

forventninger om forbedringer forte til en bulge of militante strejker og

aktioner .

I 1930 modtog partiet et dokument fra Kominterns eksekutivkomite, der angreb
"reformistiske elementer" i partiledelsen . Disse anklagedesfor ikke athave forstfiet
tesen om en "uafhaengig indfodt republik" og de hvide medlemmerbeskyldtes for
ikke at have kastet deres "hvide chauvinisme" overbord . Brevet fra EKKI blev of-
fentliggjort i partiets blad "Umsebenzi", og den 4. september 1931 ekskluderede
forretningsudvalget en rarkke ledende medlemmer, derunder W.H . Andrews, C.
Taylor, E.S . Sachs, S.P. Bunting og B. Weinbren . Andre ekslusioner fulgte senere .
Nogle Ar senere erkendte partiet, atdenne udrensning havde vaeret bride vilkArlig og
udemokratisk og havde tilf0jet partiets arbejde store skader. I 1938 blev W.H .
Andrews, sammen medandre, genoptaget i partiet og senere valgt til partiformand .
Den indre uro i Sydafrikas kommunistiske parti odelagde mange of partiets faglige
positioner og svaekkede alvorligt arbejderbevaegelsen 30'erne igennem.

Nye forbundsdannelser

To fagforeninger overlevede verdenskrisen 1929-33 : vaskeriarbejdernes (Native
Laundry Workers Union) og beklaedningsarbejdernes (Native Clothing Workers
Union) og ud fra dem udvikledes i lobet of 30'erne to forskellige fagforbund.

Laundry Workers Union brod med det kommunistiske parti og reorganiseredes
under ledelse of den hvide trotskist MaxGordon fra 1935 . Han stod ogsA i spidsen
for reorganiseringen of bagernes og trykkeriarbejdemes fagforeninger og for dan-
nelsen of fagforeninger for butikspersonale og lagerarbejdere . I 1938 skabtes pddenne baggrund etkoordinerende organ, Joint Committee ofAfrican Trade Unions,
der i 1939 var vokset til at omfatte 20 fagforeninger med ca . 25.000 medlemmer.
Detvar 6/7-dele of alle fagorganiserede i Johannesburg-omrAdet .

Den anden storre fagforening, som overlevede verdenskrisen, Native Clothing
Workers Union, blev ledet of en tidligere ICU-funktionaer, Gana Makabeni . Ogsd
denne fagforening brod med kommunistpartiet efter dettes sekteriske fejlgreb .
Clothing Workers Union blev kemen i 30'ernes anden forbundsdannelse, der var
helt under sort ledelse. I denne samledes tobaksarbejdere, cykel- og mobelarbej-
dere, larder- og metalarbejdere samt bygnings- og rebarbejdere . Ud of disse fag-
foreninger skabtes Coordinating Committee of African Trade Unions, der i 1940
havde 2.672 medlemmer.

Det blev i 1938 forsogt at sammenslutte Makabenis forbundsdannelse med fag-
foreningerne under Gordon's Joint Committee, men dette viste sig uholdbart, da



Gordon fastholdt sin lederposition i fagbevwgelsen. De mestbetydningsfulde sorte

ledere (blandt andre Makabeni og J.F. Mackay) onskedenokhvide som r&dgivere,

men ikke som formwnd eller generalsekretaerer i den sorte fagbevaegelse .

Anerkendelseskampen i 30'erne

De afrikanske fagforeningers storste svaghed var, at de var udelukket fra p& lovlig

vis at fore kollektive forhandlinger og at benytte sig of strejken som v&ben. Det

samlede antal strejker steg fra 12 i 1934 ti134 i 1937, og ud of5.900 strejkende dette

&r var 4.800 sorte. Max Gordonsfagforeninger var involveret i illegale strejker p&

vaskeriomr&det i 1936, men i perioden fra 1937 til 1939 brugte man stort set ikke

strejken som. pressionsmiddel . Som folge heraf var lonstigningerne for de sorte

arbejdere sm& 30'erne igennem. Gennem det statslige Wage Board, der fastsatte

lonnen for sorte arbejdere, blev der alligevel vundet mindre lonstigninger. Det

hvide undertrykkelsesapperat var endnu ikke s& velkoordineret som idag.

Ansvaret for det sorte arbejdsmarked i byomr&derne var deltmellem Department

of Labour og Department of Native Affairs, og i modsaetning til tiden efter den

erklaerede apartheids indforelse i 1948 var Department of Labour til atsnakke med,

ogs& for ikke-registrerede fagforeninger. Dennemere liberale holdning fra United

Party-regeringen var m&ske udtryk for, at fagbevaegelsen p& det tidspunkt ikke

betragtedessomen umiddelbar politisk trussel. Det er veldokumenteret, atflere of

formaendene for det statslige Wage Board, for eksempel F.A. Lucas og Frank

McGregor, var positivt indstillet overfor et taet samarbejde med okonomistiske,

ikke-revolutionaere sorte fagforeninger. Det er endda blevet haevdet, at loven fra

1925 tilfastsaettelse of lonninger stimulerede de nyefagforeninger. Loven blev lavet

for at motivere arbejdsgiverne til at ansxtte hvide arbejdere ved at fastswtte samme

Ion for hvide og sorte i bestemte brancher, men de sorte arbejdere, der trods alt

fortsat var beskaeftiget p& disse omr&der, havde alts& fordel of det: f.eks . i vaske-

ribranchen og i andre jobs, hvor arbejdet var h&rdt og beskidt og derfor upopulaert

blandthvide. Efter at denne utilsigtede folgevirkning oflovens administration blev

klar, indforte Wage Boarden mere differentieret lonfastsaettelse, derfastholdtlave-

reIon p&arbejdsfelter, hvor manskonnede atfortrinsvis sorte villevaerebeskaeftiget.

For fastlwggelsen of mindstelonnen for de forskellige beskaeftigelsesomr&der

afholdt Wage Boardmoder i de industrielle centre, hvor repraesentanter for de sorte

arbejdere og for arbejdsgiverne kunne forelaegge deres indstillinger. De nye

fagforeninger udnyttede dette apparat og fremstod derved ofte direkte som ar-

bejdernes talsmaend over for myndighederne, selv om der slet ikke var tale om enanerkendt forhandlingsret . I mange situationer var ulovlige strejker den enestemulighed for at f& arbejdsgiverne til at udbetale den lovfastsatte mindstelon.

P& trods of uoverenstemmelser voksede den sorte fagbevaegelse . Makabeni rap-porterede i november 1939, at 11 ud of 18 fagforeninger i Rand-omr&det vartilsluttet koordinationskomiteen . Efterh&nden somfagforeningsbevaegelsen opn&-ede en vis styrke i slutningen of 30'erne, rejstes kravet mere offensivt om en aner-kendelse of de sorte fagforeninger under Industrial Conciliations Acts bestem-melser og om forhandlingsret p& lige fod med denhvide fagbevaegelse, bl.a . somreaktion p& det problematiske ligelonssporgsm&l. Allerede fra sin stiftende konfer-ence i 1925 var det hvide fagforbund SATUC principielt g&et ind for dette krav ogdennebeslutning blev fornyet p& konferencer i januar 1929 og november 1930.

Omvendt steg frygten i den hvide lejr over de politiske og okonomiske folger ofkravets gennemforelse . Argumentationen gikp&, at de indfodte endnuikke var n&etet tilstraekkeligt hojt udviklingsniveau til at f& fulde fagforeningsrettigheder. Denhvide arbejdsminister Hofmeyr udtrykte &bent regeringens anerkendelsestanker iforbindelse medfremlaeggelse offorslag til enny arbejdsmarkedslovgivning i 1937 :". . . at give den sorte arbejder og staten beskyttelse imod skrupellose personer, derudnytter de sortes organisationer til egen fordel og hvis undergravende indflydelseer til skade for europaeere og indfodte." De sorte m&tte beskyttes mod sig selv.

11939 fremsendte regeringen forslag om en meget begraenset anerkendelse of sortefagforeninger til hvide fagforeningsledere og parlamentsmedlemmer. De blev modtmed skepsis fra den sorte fagbevaegelse, der onskede fuld anerkendelse, og daChamberof Minesvendte sig skarpt imod selv en staerkt kontrolleret anerkendelse,blev sagen droppet.

Ligelonsproblemet

Sporgsm&let om ligelon mellem sorte og hvide arbejdere skabte 30'erne igennemen del diskussion i og udenfor den sorte fagbevaegelse . TCL foreslog i 1934 eninindstelon p& 10 sh . omdagen for alle arbejdere og fra 1937 anbefalede den nyearbejdsmarkedslovgivning (Wage Act og Industrial Conciliation Act) lige Ion forlige arbejde og kontorerne for lonfastlaeggelse m&tte ikke diskriminere p& grund ofrace og farve i faglaerte jobs . Dette skete for at hjaelpe de "fattig-hvide" og varegentlig blot en viderforelse ofpolitikken for "civiliserede lonninger" . Ligelon for-



hindrede den sorte arbejdskraft i at konkurrere pA lonnen og gav reelt hvide arbej-

dere monopol pA faglaert arbejde.

Kommunistpartiet fandt det pA denne baggrund n0dvendigt, "som en midlertidig

praktisk forholdsregel", at foreslA en differentieret daglig mindstelon pA 10 sh . for

hvide og 5 sh . for afrikanere . PA SATLC's firskonference i 1937 fulgtes denne linie,

menmeden foreslAet mindstelon for afrikanere pd 7 sh. 6 d. Kommunisten Moses

Kotane udtalte: ". . . misbruget of det socialistiske ligelonskrav umuliggor enhed

mellem sorte og hvide. Personligt synes jeg, at hvis den eneste mulighed for at opna

faglaerte faerdigheder er at underbyde de hvide lonstandarder, sA lad os gore det."

Nedgangstendenser

Det ser ud, somom regeringen fra 1939 betragtede den sorte fagbevxgelse som en

reel politisk trussel. Undtagelsesbestemrnelserne efter krigsudbruddet gav regerin-

gen vidtgdende befojelser til at internere undergravende elementer. Manlovede at

respektere lovlig fagforeningsvirksomhed, men fra maj 1940 blev Max Gordon

holdt indespwrreti GanspanInternmentCamp, angiveligt fordi hanvar kommunist

og hvide brugt fagbevxgelsen til at sprede kommunistisk propaganda . Fagforbun-

detbegyndte atgdi oplosning. En del foreninger broil ud ofJointCommittee. 11941

var der syv fagforeninger tilbage medfolgende medlemsfordeling :

Ogsfi de storste offagforeningerne i Joint Committee, dervarunder sort ledelse broil

nu medGordon under ledelse of Daniel Koza; derunder African Commercial and

Distributive Workers Union og African General Workers Union. I november 1941

afholdtes enkonference under ledelse of Moses Kotane, hvor resterne ofJoint Com-

mittee i faellesskab medCoordination Committeeog nogle uafhaengige fagforenin-

ger dannede det nye sorte fagforbund Council of Non-European Trade Unions

(CNETU), med Makabeni som praesident og Daniel Tloome som vicepraesident.

6. CNETU og fyrrernes strejkebevaegelse

Fra fagforeningsdannelse til massestrejke

Den sorte fagforeningsdannelse var vokset kraftigt i 30'erne, og efter en kortnedgangsperiode oplevede fagbevaegelsen en naermesteksplosiv tilgang i denforstehalvdel offyrrerne . PA trods of manglende anerkendelse og mangeformer for mereuofficiel chikane kunne fyrrernes store faglige landsorganisation for sorte ar-bejdere, "Council of Non-European Trade Unions"(CNETU), i midten of 1945haevde et medlemstal pd 158.000, samlet i 119 fagforeninger. Det var mere end 40°Io of de ca . 390.000 afrikanere, der var beskaeftiget i halndel og fremstillingsvirk-somhed. Dertil kom flere mindre fagforeningsdannelser. Alene i Witwatersrandsteg antallet of fagforeninger fra tyve med ialt 23 .000 medlemmer i 1940 tilhalvtreds med 80.000 medlemmer i 1945 . I Cape og Natal var de afrikanskefagforeninger for det meste organiseret som parallelfagforeninger til den hvidefagbevxgelse, og mange afrikanere var medlemmer of blandede og farvede fag-foreninger. Igennem forste halvdel of fyrrerne wndredes fagbevaegelsens holdningog taktik i klar militant retning. I tiArsperioden 1930-39 strejkede ialt 26.254 sortefined ettotalttab of 71 .078 arbejdsdage til folge. I seksArsperioden 1940-45 strejkede52.395 svarende til et tab of 220.205 arbejdsdage.

Strejkebolgen i 1942

Denmest markante samlede strejkebolge under krigen fandt sted i december 1942.Den inddrog over 8.000 arbejdere fra flere forskellige industrigrene i Witwa-Iersrand. Det var denmest omfattende konflikt pd det sorte arbejdsmarked i tidenmellem de to minestrejker i 1920 og 1946:

nrbejdskampe i Witwatersrand september 1942 til februar 1943 :

14.9 .
'().10.
1 .12.

`x .12.
') .12.

400 strejker i sukkerindustrien i Johannesburg
600 jernbanearbejdere strejker i Kazerne
1 .400 mejeriarbejdere strejker
2.000 kommunalt ansatte strejker
500 i strejke veil Van Beek compound .

Laundry Workers Union 1 .500
Commercial and Distributive W.U . 5.500
Bakers Industrial Workers Union 900
Dairy Workers Union 750
Printing Workers Union 150
S.A . Chemical Workers Union 900
General Workers Union 6.000
Medlemmer ialt 15.700



Strejkerne var i hoj grad fremprovokeret of den statslige Wage Board politik.

Krigstidens vigtigste Wage Board undersogelse fandt sted fra midt i 1941 og

omfattede 47.000 ufaglxrte sorte i fremstillingsindustrien i Pretoria og Witwa-

tersrand. Dens resultat blev Lonfastsxttelse nr. 105 ("Wage determination no.

105"), der tradte i krafti november 1942 og som fastsatte en ugentligt minimumslon

pa 25 shilling . Dette var nxsten det dobbelte of minearbejdernes gennemsnitslon,

og udtrykte i virkeligheden en vis anerkendelse of den fastboende halvfaglxrte

byarbejderstyrkes ogede betydning. Lonfastsxttelsen afspejlede ogsa en erken-

delse af, at krigstidsinflationen havdeundermineret reallonnenyderligere, menden

levede ikke op til den grxnse ph 37 sh. 6 d. om ugen, som. Smit-rapporten i slut-

ningen of 1942 fastslog somde minimale leveomkostninger for en afrikansk fami-

lie. Mange of strejkeme havde udgangspunkti denne altfor lave lonfastsxttelse, der

for flere of de strejkende grupper var lavere end den Ion, de oppebar i forvejen.

Strejkerne medforte lonforbedringer for mange grupper. HovedArsagen til

strejkesejrene var nokkrigstidens mangel ph halvfaglxrt arbejdskraft, menogsA de

mere militante og disciplinerede aktionsmetoder spillede en rolle, f.eks . fysiske

blokader. Nxrings- og mejeriarbejderne patruljerede foran arbejdspladserne be-

vxbnede med kxppe, planker og knojern. Teglvxrksarbejderne omringede deres

fabrik ottehundrede mand stark. Lastbiler, der forsogte at afhente mursten, blev

standset med stenkast.

Strejkebolgen forte dog ojeblikkeligt til statslig indgriben over for fagbevxgelsen.

Indforelsen of en krigstidsbestemmelse : "War Mesasure no . 145", i december 1942,

kriminaliserede yderligere afrikanske strejker og muliggjorde hArde sanktioner.

Uoverensstemmelser skulle nu underkastes en voldgift, og ingen for ti dagehereftera

skulle strejkende afrikanere stilles for en domstol. Ph trods ofklare instruktioner orn

at retsforfolge strejkende sA hfirdt og omfattende som muligt, med mulighed fore

boder pfi £ 500 eller 3 firs fxngsel, var afrikanerne i tiden fra bestemmelsernesl

fremlxggelse og til december 1944 involveret i ca. 60 illegale strejker. Selvom fag-

bevxgelsen blev kraftigt formanet om konsekvenserne, hvis denikke var i stand til

I perioden 1939-1940 steg lonnen for afrikanske arbejdere i den private industri med9,8 %, mens den i de folgende seks firkunnehives med ialt 51,8%. Ligesom detvartilfxldet medde storelonstigninger afrikanerne kxmpedeigennem i 1970eme (sourhar mange lighedstrxk med 40'erne, hvad angAr faglig virksomhed), var 40'erneslonstigninger ikke forst og fremmest et udtryk for et voksende nationalprodukt. I safald ville ogsd perioden forud have dannet basis for langt hojere lonstigninger.Beskyttet som de var of statens racebestemte arbejderundertrykkelse, havde dehvide arbejdsgivere ingen grund til at hive lonnen, selv om deres profitter stegbetragteligt. Arbejdernes kamp gennem fyrrerne er en illustration af, at allebetydelige lonstigninger forden sorte befolkningi Sydafrikas historie eropnaetsomresultatet of organiseret pres fra arbejderklassen i perioder medforogede mulighe-der ph grund of f.eks. arbejdskraftmangel .

Den uformelle forhandlingsret som mange fagforeninger tilkxmpede sig for enperiode i midten of fyrrerne er veldokumenteret. Pretoria Portland Co. indgik imarts 1943 en aftalemedcementarbejdernes fagforening, deromfattede modermedvalg of tillidsmxnd ph fabrikken og reelle forhandlinger om stridssporgsmAl medfagforeningsledelsen. Tilsvarende aftaler kendes fra teglvxrks- og jern og metal-industrien samt el-vxrkerne.

En strejkebolge som i 1942 blev ikke gentaget, men talrige arbejdskampe ifremstillingsindustrien fandt sted gennem de folgende fir. Som. de vigtigste kannxvnes :

21 .1.1944

	

2.300 arbejdere strejker PA kraftvxrkerne
5 .6.1944

	

1.100 brxndselsarbejdere i strejke
7.6.1944

	

350 bageriarbejdere i strejke
11 .9-1944

	

1.900 molleriarbejdere i strejke

Strejkerne blev modt med arrestationer og afskedigelser, men de medforte alleIonforhojelser, ligesom transportarbejdernes strejketrussel tidligt i 1944 .

14.12. 1.000 nxringsmiddelarbejdere i strejke at kontrollere sine medlemmer, konkluderede Department of Labours rapport for
800 bygningsarbejdere i strejke 1945, at : "Afrikanerne tager ingen hensyn til krigsbestemmelse nr. 145" .
150 mineralvandsarbejdere i strejke

17.12. 900 nxringsmiddelarbejdere i strejke Den nye aktive linie i fagbevxgelsen betod sammen med den stone forhan-
28.12. Kommunalarbejdere i lonprotester - 17 drxbt dlingsmulighedoverforWage Board, ja, dennxstende facto anerkendelse ofen sort
7.1 . 500 minearbejdere fra Langlaangte compound i strejke fagbevxgelse, der ogsd blev virkningen of War Measureno. 145, at de afrikanske
16.1 . 60 arbejdere i sultestrejke pa Rosherville kraftvxrket arbejderes lonninger blev forbedret betydeligt i 1940'erne.



De omfattende busboykotter i Alexandra i 1943 og 1944 skal ogs& ses i sammen-

hxng med de sorte arbejderes kamp mod deninflationxre lonudhuling.

Fagforeningsdannelse i mineindustrien

Indtil begyndelsen of 1940'erne havde den ledende afrikanske politiske or-

ganisation, African National Congress (ANC), vaeret afvisende over for en militant

linie. Denhavde nxsten ingen forbindelse haft til fagbevxgelsen 30'erne igennem

og havde mest vxret udtryk for det diffust organiserede sorte smAborgerskabs
protest.

I lang tid accepterede ANC den liberale myte om langsomt frernskridt for afrikan-

erne inden for systemet og individuel social mobilitet . Klassekrxfternes udvikling

i den sydafrikanske kapitalisme henviste denne strategi til historiens modding.

John B. Marks

J.B . Marks blev fodt i 1903 i en farvet arbejderfamilie ; men valgte at leve
somsort afrikaner. Marks blev lxrer i 1921, men snart afskediget pA grund
of sine politiske holdninger.11928 blev han medlem of det kommunistiske
parti og snart sendt pA skoling i Sovjetunionen. 1930-37 varhan medlem of
politbureauet. Marks forte i 1932 en dynamisk valgkamp op til parlaments-
valget for at afslore de racediskriminerende valgregler. 11937 blev han for

en kort periode ekskluderetfra partiet. I enkortperiode op modkommunist-
partiets oplosning i 1950 var han medlem of centralkomiteen.

Marks blev medlem ofANC i slutningen of 20'erne og med til at opbygge
ANC i Transvaal i 1930'erne. Samtidigt arbejdede han fagligt, og i 1941
stiftede han minefagforeningen African Mine Worker's Union (AMWU).

Som leder of dette forbund var han centralt placeret i den store minear-
bejderstrejke med70.000 strejkende i 1946 . Samme dr blev han medlem of
ANC's nationale ledelse. Marksblev kort tidefter retsforfulgt, og i 1952fik
han forbud mod al politisk aktivitet. Med stort mod brod han dog dette
forbud, og i de folgende 10 Ar virkede han dygtigt bag kulisserne forANC.
1963 valgte Marks at ga i eksil i Tanzania. Han blev 1969 valgt til formand
for Sydafrikas Kommunistiske Parti (SACP). J.B . Marks dude 1972 .

AR

ANC's mislykkede forsog pA at stoppe de sAkaldte "Hertzog Bills", der fratog de
sorte de fleste of de parlamentariske rettigheder de havde tilbage,viste behovet for
udenomparlamentarisk masseaktion, og dermed startedeenreorganisering ofANC,
der varede fyrrerne igennem.

Fagbevxgelsen havde ihojere grad endANC vxret parat til at sxtte sporgsmAlstegn
ved det racistiske udbytningssystem baseret pA billig sort arbejdskraft . Dermed var
man i stand til at arbejde i vekselvirkning meddensamfundsstrukturelle udvikling,
der skabte grobund for oget afrikansk nationalisme og klassebevisthed .

I 30'eme var landarbejderne og minearbejderne forblevet uorganiserede. Kom-
munisterne havdeforsogt at skabe en minearbejderfagforening, menmfitte opgive
selv atorganisere migrantarbejderne. Partiet sogte ANC'smedvirke ved to afrikan-
ske partimedlemmer: Gaur Radebe, sekretxr for "miner og beskxftigelse" i ANC's
Transvaalafdeling, og Edwin Mofutsanyana, ansvarlig for arbejdsmar-
kedssporgsmdl i ANC's overste ledelse. I august 1941 indkaldte ANC i Transvaal
en konference med 80 delegerede fra 41 organisationer. Her besluttedes det at
organisere minearbejderne bride ved minerne og ved rekrutteringsomrdderne i re-
servaterne . En komite pd 15 blev valgt til at opbyggeAfrican Mine Worker's Union
(AMWU). Prxsident blev kommunisten J.B .Marks, viceprxsident blev James
Majoro, et ledende medlem of minefunktionxrernes fagforening, "Native Mine
Clerk's Association", der blev en del of AMWU. Minernes beboelsesomrAder var
fra starten lukket land for fagforeningernes organisatorer, og det var isxr takket
vxre individuelle kontakter mellem minearbejderne og folk fra NMCA, at med-
lemstallet voksede til adskillige tusinde i 1944 .

Gennem systemet medmigrantarbejde og compoundindkvartering kunne lonnen
holdes nede eller oven i kobet sxnkes. Basislonnen for sorte minearbejdere var i
1890 2 sh . 6 d. pr. skift, i 1935 1 sh . 8 d. og i 1942 2 sh. 1 1943 tjente 76 % of de
afrikanske minearbejdere mindre endden fastsatte daglige gennemsnitslon, der var
pA 2 sh . 3 3/4 d. pr. skift. L,onstigninger blev kun tilladt efter behandling of en
anbefaling fra den enkelte afrikaners hvide sjakformand. Der betaltes ikke for
overtid eller for sygefravxr, og ud oflonnen skulle der betales for stovler, madrasser
og lignende .

I,ansdown Kommissionen

Ira sinoprettelse pressedeAMWU pA for lonstigninger overfor Chamberog Mines,
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dog uden succes . Efter arbejdsnedlxggelser blandt minearbejderne i januar 1943,
nedsatte regeringen i februar Lansdown Kommissionen (Witwatersrand Mine
Native Wages Commission"). Den fik til opgave at understbge minearbejdernes
forhold og var tilsyneladende et brud meddenhidtidige afvisning of ethvertlonkrav

pA dette omrAde. AMWU opstillede en rxkke krav, heriblandt: Almene
ltbnstigninger, der mindst svarede til leveomkostningerne ; en fast mindstelon; total
afskaffelse of compoundsystemet, of opsplitning of arbejdsstyrken efter stam-
metilhorsforhold og of alle begrxnsninger i bevxgelsesfriheden. Endeligt
krxvedes anerkendelse of fagforeningen.

AMWU holdt offentlige moder hver weekend i Johannesburg, hvorfra offent-
ligheden blev gjort bekendt med minearbejdernes arbejdsforhold, og dokumenta-
tion fra disse moder blev fremlagt for kommissionen.

Lansdown Kommissionenlavede endetaljeretundersogelse offorholdene i minein-
dustrien, herunder ogsA of Chamber of Mines' argumentation der gik ud pA, at in-
dustrien ikke kunne overleve uden den billige arbejdskraft og at lonningerne var
fuldt ud tilstrxkkelige . Kommissionen undersogte bl.a det supplement til arbejds-
ltbnnen, som angiveligt skulle komme fra migrantarbejdernes bindinger til reser-
vaterne og konkluderede, at dette stort set var en myte, ikke mindst pA grund of de
stigende problemer i selve reservaterne i form of fattigdom, mangel pA jord,
underernxring og andee sundhedsproblemer.

Kommissionens rapport klargjorde, at der var et voksende negativt svxlgmellem
lonninger og faktiske leveomkostninger. Lansdown Kommissionensrapportmund-
ede ud i en anbefaling til mineejerne om at give lidt htbjere ltbnninger (16 sh . om
mAneden), ekstrabetaling for sondagsarbejde og bedre madrationer, og Abenbarede
muligheder herfor ved at kortlxgge minekapitalens gigantiske profitter.

Man anbefalede ogsA "en eller anden form for kollektiv forhandling" for minear-
bejderne, menmente dog ikke, at afrikanerne havde nAet et sAdant stadie, der gjorde
muligtfordem"sikkert og nyttigt at bruge fagforeningsdannelsen sometmiddel til
at opnA fremskridt". Manmente hellerikke, at en anerkendelse ofAMWUville vaere
i "offentlighedens interesse" .

Sent i 1944 blev det klart, at hverken regeringen eller Minekammeret ville folge
kommissionens anbefalinger. Ltbnningerne hxvedes ganske lidt (til 10 sh.10 d. om
mAneden) og der blev lovet overtidsbetaling . Omkostningerne blev betalt of
skatteyderne i form ofrefusion til mineejerne of entidligere betaltomsxtningsskat.

Fra regeringens side var formAlet medkommissionen ftbrst og fremmest at udsxtte
konfrontationen med minearbejderne lxngst muligt. Den samme taktik blev
anvendt of regeringen i jern- og stAlindustrien, hvor en Wage Board undersogelse
blev startet i juli 1943, kun for at blive indstillet et 'ar senere .

Lansdown Kommissionens rapport blev diskuteret pA AMWU's Arskonference i
august 1944, hvor over 700 delegerede og 1300 minearbejdere med
observatorstatus deltog . ANC's prxsident, medlemmerof Natives Representative
Council og mange htbvdinge fra rekrutteringsomraderne var ogsd tilstede . Mange of
de delegerede fra minerne krxvede strejkevAbnet taget i brug, men ledelsen var
bange for at bryde den underforstAede borgfred, der pA mange mAder trods alt
herskede under krigen pa grund of Sydafrikas krigsindsats pa allieret side . Konfer-
encen vedtog at kommissionens anbefalinger pegede i den rigtige retning, men var
hAblost utilstrxkkelige, og protesterede modmineejernes forsog pA at intimidere og
fyre aktive fagforeningsmedlemmer.

PA trods of forfolgelse og chikane pa de enkelte arbejdspladser og forsog pAinfiltration voksedeAMWU konstant. I august 1944 proklamerede regeringenWar
Measure no . 1425, der forbad forsamlinger pA mere end 25 personer i mine-
omrAderne . Dette gjorde fagforeningernes arbejdebetydeligt vanskeligere og skab-
te gradvis en mere anspxndt situation. CPSA's blad "Inkululeko" beskrev
regelmxssigt arrestationer ofAMWU-funktionxrer for brud pA mtbdeforbudet. En
ekstraordinxrkonference, der tog formof et massemode i marts 1945, krxvedeWar
Measure 1425 trukket tilbage og ijuni 1945 modtes enAMWU delegation medden
fungerende premierminister og andee kabinetsministre og provede forgives at fA
tilsagn om en generel ltbnforhtdjelse.

Minestrejken i 1946

Situationen i mineomrAderne tilspidsedes efterhAnden.1 1945 led Sydafrika under
alvorlig f0devaremangel og i juli blev madrationerne i minerne i Witwatersrand
skfiret ned. Frisk kod blev erstattet med dfisemad of dArlig kvalitet . AMWU's
prxsidentadvarede om, atmodsxtningerne vedminerne blev yderligere uddybetpAgrund of kvaliteten og kvantiteten of maden. Der blev dannet arbejderkomiteer
ornkring f0devarekrav og vedCrownminen afviste 5.000 arbejdere attage imod den
clendige madfra minens ktbkken . I marts 1946 opstod der optojer, hvor en arbejder
hlev drxbt og fyrre sAret, da politi slog ned pA en protestdemonstration ved mad-
udleveringen i Modderfontein East Mine's beboelseskvarter. Samtidigt deltog



2.000 minearbejdere i et protestmode modfodevaresituationen ved New Kleinfon-

tein.

Pd AMWU'skonference i april 1946 stillede de 2.000 delegeredekrav omen daglig
minimumslon pA 10 sh ., mulighed for at bo sammen medfamilien, to ugers betalt
ferie, en engangspensionsydelse efter femtens drs arbejde pd £100 og tilbagekal-
delsen of War Measure 1425 . OgsA et indirekte onske om en erstatning af migran-

tarbejdet med dannelsen of en mere fastboende arbejdsstyrke kan spores i konfer-

encens udtalelser. Officielle reprxsentanter fra arbejdsministeriet og ministerietfor
indfodte anliggender var til stede sammen med bide uniformeret og civilklaedt
politi . Tilsyneladende A ingen of dem skriften pA vaeggen pd trods af, at flertallet
of talerne opfordrede til storstrejke . Adskillige henvendelser fraAMWU til Cham-

ber of Mines forblev ubesvarede, og et forsog fra afrikanernes syv reprxsentanter
i parlamentet pA at fA samtaler med premierministeren og arbejdsministeren viste
sig nytteslose.

I juni 1946 besluttede Council of Non-European Trade Unions (CNETU) pA sin
drskonference at love fuld stotte tilAMWU i tilfxde of en strejke.

Strejkens forberedelse og forlob

I august niede utilfredsheden sit hojdepunkt. Et massemode den 4. med 1.000
delegerede fra alle miner vedtog enstemmigt en resolution med opfordring til
strejke med en uges varsel . Politispioner bevidnede senere, at Marks og andre
indtrxngende opfordrede de strejkende til at undgA voldsanvendelse.

Ugen op til strejken blev batgt til agitation over hele Reef-omrAdet . Detvar etlangt

storre arbejde end fagforeningens 4-5 ansatte funktionxrer kunne klare. Mine- ,
skakter og compounds, der nu alle blev omgivet ofpigtrdd og patruljeret, var spredt
over hele Witwatersrand, en strxkning pfi over 70 kilometer, ofte i svxrtfremkom-
melige omrdder. Budskabet blev udbredt, menhvor mange arbejdere, der aldrig fik ;i
strejke-opfordringen, vides ikke . Deltagende fagforenings-aktivister fortxller, at
AMWU's kontorer, der burde have vxret et center for forberedelserne, som regel''
var stille og forladte, fordi funktionxreme var ude i marken . Vedugens slutning var'
der stadig ingen samlede planer for strejkens taktiske gennemforelse .

Strejken begyndte somvedtaget den 12. august om morgenen . Detkommunistiske
partis avis "Inkululeko" anslog antallet of strejkende ti1100.000, mens boeravisen

"Die Transvaaler" mente, der var tale om 50.000 . De officielle statistikker siger
62.091 strejkende, og Chamber of Mines nxvner, at 76.000 ud of 308.000 minear-
bejdere var i strejke. Af avisrapporterkan ses, at cirka20 ofRand-omrddets 45 miner
blev bragt helt eller delvist til standsning, hvilket nedbragte denmAnedlige produk-
tion til 1937-niveauet.

Selvom det lykkedes for mange organisatorer at komme i kontakt med mi-
nearbejderne under strejken, var situationen generelt prxget of effektiv adskillelse
mellem fagforeningscentret og de strejkende . Denne situation blev mere udprxget,
efterhAnden som flere og flere of strejkelederne blev arresteret. Mdske of samme
drsag er der ikke noggin of de deltagende fagforeningsfolk, der har gjort forsog pfi
at lave en egentlig evaluering of strejken. Ingen havde et samlet overblik .

Reaktioner og repressalier

Som det kan lxses, var regeringens reaktion pA strejken hurtig og voldelig . Fag-
bevaegelsens ledere blev jaget og fxngslet samtidig med, at alle compounds blev
onuinget. Over 1 .600 bevxbnede politifolk var blevet sendt til omrddet som
forstxrkning .

Et ekstraindkaldt mode for alle fagforeninger i Rand-omrAdet tirsdag den 13 . august
under ledelse ofCNETU'sTransvaal afdeling besluttede medstort flertal at udrdbe
generalstrejke inden for 48 timer. ANC's prxsident og Transvaal- og Natalafdelin-
gerne of den indiske bevxgelse for civil ulydighed (Indian Passive Resistance
Council) udtrykte fuld stotte . Modet blev sporet of politiet, der afbrod det og
arresterede AMWU's prxsident Marks, der ogsA var blevet valgt til formand for
CNETUet stykke tidforinden . En fxlles strejkekomite blev nedsat under ledelse of
James Phillips fra beklxdningsarbejdernes fagforening, men grundet omstxn-
dighederne kunne beslutningen ikke diskuteres i detaljer, og konkret planlxgning
ofen generalstrejke blev aldrig foretaget ; for eksempel var der uklarhed i fagforen-
ingeme om, hvorvidt man skulle starte torsdag eller fredag . Forberedelserne blev
yderligere besvxrliggjort, da politiet gennemsogte de to trykkerier, der arbejdede
for fagbevxgelsen, og konfiskerede alle lobesedler. Samme dag blev alleAMWU's
kontorer raseret, og ved Sub-Nigel skod politiet pA strejkende, hvorved 12 blev
drxbt. Minearbejdere indledte sit-down strejker nede i minerne, menblev drevet op
ofminegang efterminegangmedknipler og gevxrkolberog tvunget tilbage til deres
compounds. En marchmod Johannesburg indledtes fra minerne West Springs, City
Deep og Simmer & Jack med det formdl at fd foretrxde for kommissxren for



indfodte anliggender (Chief Native Commissioner). Med den begrundelse, at
marchen var truende og havde i sidse at angribe byen, blev den standset og spredt
of politiet. Et massemode, indkaldt of CNETU, med den hensigt at udrabe gener-
alstrejke, blev forbudt of bystyret i Johannesburg og 600 politimxnd forhindrede
det i at starte .

Onsdag aften holdt den hvide fagbevxgelse i Johannesburg mode om strejken .
Witwatersrand afdelingen of SATLC udtrykte stotte til AMWU og foreslog
ojeblikkelige forhandlinger. Man udtrykte bekymring over regeringens voldelige
adfxrd. En resolution blev bragt til Rand Daily Mail, men blev aldrig publiceret .

I lobet of fredag den 16 . august begyndte minestrejken at falde fra hinanden, og pa
trods ofen rxkkespredtearbejdsnedlxggelserog protestmoder i Johannesburg kom
generalstrejken aldrig igang. Strejkekomiteens formand, James Phillips, blev
arresteret sammen medde fleste ledende fagforeningsfolk og mangeandre progres-
sive of alle racer. Pa et mode i CNETU's, of arrestationer stxrkt formindskede,
strejkekomite den 27 . gik to fremtrxdende sorte fagforeningsledere, Gana Mak-
abeni og Daniel Koza, ind for at oplose komiteen . Da dette afvistes trak de sig ud .
Strejkekomiteen varhermed i praksis lammetog tradte ikke sammen igen . Etforsog
pa at samle endnu et protestmode den efterfolgende sondag samlede kun nogle fa
hundrede mennesker. De var i mindretal i forhold til den tilstedevaerende poli-
tistyrke .

De afrikanske minearbejderes beboelseslejre viste sig endnuengang somet effek-
tivtmiddel til kontrol ofet socialt opror. Isoleret, udsatfor brutalepolitiangreb,uden
ledelse og uden synlig stotte, faldt strejken sammen, og de sidste arbejdere blev
tvunget tilbage til minerne den 17 . august. Ofrenes officielle antal var 12 dude og
1.200 sprede.

Mandag morgen ransagede politietCPSA's kontorer og beslaglagde alle dokumen-
ter . Distriktsformanden, DanieduPlessies, blev arresteret. Tre dage senere blev hele
distriktsledelsen sat fast, og den 26 . august blev hele partiledelsen plus en rxkke
ledende fagforeningsaktivister, ialt 52 stillet for retten i Johannesburg. De blev
formelt anklaget for sammensvxrgelse og tilskyndelse til opror. En anklage der
kunnemedfore dodsstraf . Efter radfra deres forsvarere gik de anklagede efter nogle
uger ind pa en juridisk aftale ("plea-bargain") og erklxrede sig skyldige mod at
hovedanklagen blev ophxvet. De blev alle idomt boder for anslag mod den of-
fentlige orden (under "Riotous Assemblies Act"). Mens sagerne behandledes,
udforte politiet raids mod alle partikontorer i aandet, avisen The Guardian, den

antifascistiske Springbok Legion, denindiske kongres og mange andre sorte eller
raceblandede organisationer. Detvar til en vis grad tilstaelserne of skyld, der tjente
til, at legitimere disse efterfolgende repressalier, og frihedsbevxgelsen har ikke
senere gentaget denne prioritering ofjuridisk radgivning over politisk stillingtagen .
De sidste retssager blev forst annulleret i 1948, men under retsforhandlingerne
skabtes et net of kontakter mellem bade hvide og sorte ledere fra partiet og sorte
ledere fra ANC, der fik stor betydning for dannelsen of den tvxrraciale kongresal-
liance .

To dage efter konflikten skrev Rand Daily Mail :
. . ."Disse enfoldige folk har som leder den ubeherskede Mr. Marx* med hans
absurde krav . . . de har forledt de sorte til en of de tabeligste strejker vi kan huske . . .
Dette er ikke en arbejdskonflikt. Det er mere somen krig . . . Man kunneikke vente
andet. De indfodte ved minerne er sa ra, somman finder dem noget sted i Afrika . . .
Hvordan kanden slagsmenneskervide nogetomfagforeningsprocedureog fredelig
afvikling of strejker?" *Enforvanskning of J.B . Marks' navn.

Den liberale engelsksprogede presse adskilte sig med denne holdning ikke synder-
ligt fra Boer-pressen.

Somen efterdonning of nederlaget splittedes CNETU senere i 1946, da en gruppe
under Makabenis forerskab brod ud som folge of pastaet kommunistisk dominans
i fagforeningen. Forst i 1949 reorganiseredes fagforbundet, med kun 13 organisa-
tioner fra Witwatersrandomradet tilknyttet.

Resultater of 40'ernes faglige kampe

I forhold til de formulerede mal var 1946-strejken en fiasko . Minearbejderne blev
drevet tilbage til minerne til prxcis de samme arbejdsbetingelser somfor. Vundne
erfaringer i form of erkendelse of egen situation er svxre at male . Erfaringerne med
den ikke-fulgte opfordring til generalstrejke medforte i det mindste, at senere
storstrejker i Sydafrika forst er blevet udrabt somsidste led i politisk og organisa-
torisk forberedte kampagner. Forst i 1949 kunne man igen tvinge lonstigninger
igennem, og disse var mindreend det Lansdown-kommissionen havde anbefalet, og
langt mindre enddet fagbevxgelsen havde krxvet i 1946.

Strejkebevxgelsens betydning rxkker imidlertid langt udover de umiddelbare
resultater. Den sorte arbejderklasse havde demonstreret sit kampberedskab og magt



potentiale og denne, den hidtil storste strejke i Sydafrikas historie, var blevet
gennemfort of de migrantarbejdere, der var hjornestenen i billig-arbejdskraft
systemet . I erkendelse of deres stilling havde de leveret en storre udfordring til
systemet, endnogen of de politiske bevaegelser hidtil havde vaeret i stand til .

De samfundsmaessigt-strukturelle modswtninger, der havde udviklet sig i perioden
1930-45 kulminerende med strejken, og sptbrgsmdlet om besvarelsen of kontrollen
med den billige arbejdskraft blev sat i skarpt relief. Begivenhederne havde skabt
angst i alle grupper i denhvide lejr, og en omgruppering of kraefterne her var sat pd
dagsordenen. Smutslancerede etreformforsog, derindebar enudvidelse of afrikan-
ernes "sandkasseparlament" (Native Representative Council) medhensyn til med-
lemsantal og beftbjelser(blandt andetrettil skatteopkraevning) . Desudenstilledes en
begraenset anerkendelse of sort fagforeningsvirksomhed i udsigt.

Splittelserne i det hvide borgerskab trddte mere dbenlyst frem . Dilemmaet (som
ikke er blevetuaktuelt i mellemtiden) var afrikanernes krav om forandring, der stod
over for de hvide kapitalgruppers forskelligartede tbnsker om arbejdskraftskontrol
og de hvide arbejderes og farmeres krav om en fortsat priviligeret tilvaerelse .

I 1945 havde fremstillingsindustrien, iswr de dele, der var under "den engelske
kapitals" herredomme, ndet et stadie, hvor den direkte statsundertrykkelse of
arbejdskraften var blevet mindre ¢nskelig. Den stigende kapitalintensitet rejste
behovet for uddannet sort arbejdskraft, der kunne leve op til kravet om stigende
produktivitet. Migrantarbejdersystemet var helt uanvendeligt for denne kapi-
talfraktion, der sammen meddele of regeringen, efter strejken, gik ind for at tildele
den voksende arbejdsstyrke i byomrdderne flere rettigheder. Handelskammeret i
Johannesburg gik sdledes i offensiven for at "eliminere indgreb i det frie marked,
sddansomden traditionelle holdning, der forhindrer visse dele of befolkningen i at
yde deres fulde bidrag til produktiviteten" .

Denne holdning blev staerkt im¢degdet of Minekammeret . Mineindustrien havde
det stadig godt med underbetalte og statsunderkuede migrantarbejdere . 1 1942
havde Smuts-regeringen nedsat Smit-komiteen, der skulle understbgede afrikanske
byarbejderes forhold. Den anbefalede i sin rapport bride en anerkendelse of
afrikanske fagforeninger, en forberedelse of paslovenes afskaffelse og bedre uddan-
nelse offastboende afrikanere . UnitedParty-regeringen varfanget mellem kravene
om helt forskellige strategier over for den afrikanske befolkning, rejst of kapi-
talgrupper med temmelig modstridende interesser.

1 1948 foreslog en anden kommisionsbetaenkning, Fagan-Rpporten, at revidere
grundlaget for politikken over for afrikanerne, somvar blevet lagt med "the Stallart
Formula" fra 1921 . Den fastslog, at afrikanere skulle forlade byomrdderne, "ndr de
ikke laengere tjener til opfyldelsen of de hvides behov". Rapporten anbefalede
migrantarbejdets nedtrapning, men dog ikke i mineindustrien og ikke ved hjaelp of
lovgivning eller administrative forholdsregler.

Minearbejderstrejken rettede stbgelysetmodspaendingerne inden for denherskende
klasse. Handelsvirksomhedeme og det meste of fremstillingsindustrien Onskede en
stabil arbejdsstyrke og en erhvervspolitik delvist finansieret ved en hojere beskat-
ning of mineindustrien . Mineejerne Onskede (da det var politisk umuligt at sa'nke
de hvide arbejderes ltdnninger) en fortsaettelse of migrantarbejdet og en yderligere
reduktion of minebeskatningen. Begge disse opfattelser var til stede inden for
United Party, og det sled partiet i stykker.

Nationalistpartiet derimod stod i 1948 forenet og uden tilsvarende problemer. Efter
Nationalistpartiets opfattelse var minestrejken et direkte resultat of regeringens
utilstraekkelige racepolitik, og i valgkampen i 1948 satsede partiet hdrdt pd
racesporgsmdlet. Den hdrdharndede undertrykkelse of den sorte arbejderklasse var
en reel faellesinteresse for de hvide farmere, de hvide arbejdere og den mindre
udviklede, boer-ejede industri . Nationalistpartiets propaganda lovede en udvidelse
of ejendomsretten og en begraensning of "den engelskeminekapitals dominans", og
valgsejren i 1948 til koalitionen of National Party ogAfrikaaner Party and ses netop
som reaktionen fra de Afrikaans-talende farmere, arbejdere og kapitalister pd
udviklingen i den sociale formation, sddan somdenblev klargjort of minestrejken .
Storlandbruget, det hvide smdborgerskab og Afrikaaner-kapitalen var blevet de
mest bestemmende grupper i en regerende klassealliance . Den blev anftbrt of
fremtidens boer-kapitalister i det sdkaldte "Reddingsdaadbond", der kom til at std
forgennemforelsen ofetofdevxsentlige traeki perioden efter 1948 i Sydafrika, rejs-
ningen of afrikaaner-storkapitalen og sammensmeltningen med "den engelske
kapital" til en national og international monopolkapital .

Frihedskampens nye former

Modstandskampens former blev aendret i tiden efter strejken og magtskiftet i 1948 .
Den brutale undertrykkelse ofde sorte politiske bevaegelser radikaliserede ogsd det
afrikanske og farvede smdborgerskab. Dette gav sig udslag i udvandringen fra
Native Representative Council, hvor de mest "respektable" afrikanere til regerin-



gens store overraskelse kraevede afskaffelse ofpaslovene, anerkendelse ofden sorte

fagbevaegelse og direkte afrikansk deltagelse pA alle beslutningsniveauer.

Statens terroristiske svar pA strejken demonstrerede til fulde bAde utilstraekkelig-

heden ofANC's hidtidige arbejde inden for lovens rammer og de fysiske farer, det

indebar at gA i spidsen for en fagforeningsbevaegelse . Resultatet var udviklingen of

ANC til en national massebevaegelse, mens denrene arbejderkamp, der havde nfiet

et hfbjdepunkt i 1945-46, kfbrte pA lavere blus, efterhAnden somdet sorte proletariats

utilfredshed i stigende grad kanaliseredes ind i ANC's politiske kampagner.

Indtil op i 40'erne var der kun lidt egentligt samarbejde mellemANC og fagbe-

vaegelsen . De var organisatorisk, ledermaessigt og medlemsmaessigt adskilt og

landarbejdernes, reservatbeboernes, industriarbejdernes, migrantarbejdernes og

smAborgerskabets interesser kunne ikke forenes. Strukturwndringerne iperiodenog

Malan-regeringens undertrykkelsespolitik efter minearbejderstrejken skabte nu et

interessefaellesskab, der var staerkere endforskellene, og gjorde detklart, at kun en

samlet indsats kunne aendre forholdene . Deltagelsen i skabelsen ofAMWU i 1941

havde vwretANC's forste skridt i denne retning, og der var stadig svaere betaenke-

ligheder over samarbejdetmedkommunisterne. Forst efter 1946 begyndte en faelles

Unge medlemmeriANC krwvede en mere militant linie. I apri11944 grund-
lagdesANC YouthLeague derpa mange madefik stor betydningforANC's
udvikling fra en moderat til en radikal nationalistisk bevxgelse .

ledelse at opstA, blandt andet betod undertrykkelsen of fagbevaegelsen, at mange
erfarne folk herfra rykkede ind pA ledende poster i ANC.

Forvandlingen of ANC fra en "respektabel" politisk organisation til en kamp-
bevaegelse medmasseopbakning skete ikke automatisk . En ny generation i alder og
holdninger : folk somNelson Mandela, OliverTambo, Duma Nokwe, GovanMbeki
og andee, dannede of radikal nationalistisk ungdomsafdeling : "Youth League"
(CYL), der vandt indflydelse i organisationen og som fra 1949 praegede ANC's
politiske linie sammen med kommunister fra den ae1dre generation som Radebe,
Kotane, Mofutsanyana og Marks. CYL's indflydelse iANC steg langsomt fra 1944
og frem, men minestrejken var en afgtbrende faktor i aendringen of de etablerede
ANC-lederes holdning . ANC's ledelse blev udvidet i 1946 og for ffbrste gang siden
1930 blev en del kommunister indvalgt. Under CYL's og CPSA's indflydelse ac-
cepterede ledelsen efterWnden behovet for direkte handling, i forste omgang i form
of civil ulydighed . Samtidigt blev grundlaget lagt for et samarbejde mellem de
forskellige undertrykte gruppers organisationer. Marts 1947 modtes ledere fraANC
og den indiske kongres og undertegnede en seks-punkts overenskomst om faelles
indsats for almene frihedsrettigheder og afskaffelse of alle former for diskrimina-
tion . Malan-regeringens sejr i 1948 accellererede denne proces .

PA ANC's nationale konference i 1949 blev Dr. Xuma ikke genvalgt til praesident .
I stedet valgtes CYL's kandidat Dr. Moroka, og ANC vedtog det skelsaettende
dokument "Programme of Action", der blev basis for ANC's politik i 1950'erne.
Programmet afviserhvid ledelse ofden afrikanske frihedskamp og fastslAr retten til
selvforsvar. Det fastlagde en taktik, der gik ind for skabelse of massemobilisering
gennem civil ulydighed, boykot of diskriminerende institutioner og strejker.

Karakteristisk for 40'erne somhelhed er altsA en omfattende proletarisering of den
afrikanske befolkning, der gradvist medforte en oget klassebevidsthed. Den nye
afrikanske arbejderklasse satte sporgsmAlstegn vedudbyttersystemet, kulmineren-
de medminearbejderstrejken i 1946 - den hidtil alvorligste udfordring for systemet.

[after 1946 blev den proletariske opposition en del of kongresbevaegelsen, i forste
omgang gennem ANC, der sely blev forandret of denne nye klassebasis, sAaledes at
den ved 50'ernes begyndelse havde filet en noget anden karakter. Ogsd Youth
1,eague modnedes i processen . CYL's oprindelige sekteriske "afrikanisme" og
tinTvre nationalisme, somkan laeses ud ofdet oprindelige CYL-manifest, varmeget
forskellige fra det endelige resultat of ANC's omstilling, nemlig Friheds-
crklmringen ("Freedom Charter") fra 1955.



Aktionsprogram

Erklaering om den politik, der vedtoges veil ANC's Arlige konference 17 .
december 1949.

De fundamentale principper for ANC's handlingsprogram er inspireret of
tbnsket om at opnAA national frihed. Med national frihed mener vi frihed fra

hvidt overherredomme og opnAelsen of politisk uafhaengighed . Det med-
ftbrer afvisning of begreber som opdeling, apartheid, formynderskab, eller
hvidt lederskab som p$ denene eller anden mAde er motiveret of ideen om
hvidt overherredtbmme og de hvides beherskelse of de sorte. Somalle andre
folk forlanger det afrikanske retten til selvbesternmelse .

Med. dette formAl for oje og i lyset of disse principper forlanger vi og vil
fortsxtte med at kaempe for de politiske rettigheder, der er opstillet pA side
8 i vor "Bill of Rights" (erklaering om rettigheder) og som er :

1 . Retten til en direkte reprmsentation i alle landets styrende forsamlinger,
nationale, provinsielle og lokale ; vi gArind for afskaffelsen of alle specielle
institutioner eller organer saerligt oprettet for afrikanere, nemlig reprae-
sentative rfid, og dennuvaerende form for parlamentarisk repraesentation.

2. For at nA disse mAl foreslAs ftblgende handlingsprogram :
a. skabelsen of et nationalt fond til finansiering of kampen for national
befrielse;
b. oprettelsen of en komit6 til udformningen of en appel om bidrag til
fonden og til at formulere milder og midler derfor ;
c. regelmaessig udsendelse of propagandamateriale gennem:

I . pressen, flyveblade eller andre former for udbredelse of vore
ideer i denhensigt at hojne niveauet i den politiske og nationale
bevidsthed;

II . oprettelse of en national presse .

3 . Udnaevnelsen of et aktionsrAd, hvis funktion bor vTre, med styrke og
bestemthed at virkeliggore handlingsprogrammet. Det bor ligge inden for
aktionsr5dets kompetence at realisere vor beslutning om at arbejde for:

a. afskaffelsen of alle specielle politiske institutioner, som vi aner-
kender en boykot af, en kampagne for at undervise vort folk om det-
te sporgsmdl og desuden at bruge ftblgende vAben: Ojeblikkelig og
aktiv boykot, strejke, civil ulydighed, ikke-samarbejde og tilsva-
rende midler, der kan fremme opfyldelsen of vore tdnsker;
b. forberedelse til og planlxgning of en endags national arbejdsned-
laeggelse som udtryk for protest mod regeringens reaktionaere politik.

4. Okonomi
a. Oprettelsen of handels-, industri-, transport- og andre foreta-
gender i bride by- og landomrAder;
b. Konsolidering of arbejdernes faglige organisation for at forbedre
deres levestandard .
c. Instruktionerne indeholdt i a. skal udsendes til provinskongres-
serne, A de kan studere de okonomiske og sociale forhold i reser-
vaterne og andre afrikanske bebyggelser, og udforme milder og
planer for deres udvikling, samt arbejde for oprettelsen of industri-
es og andre foretagender, der kan saette mennesker i arbejde.

5. Uddannelse
ANC instrueres om at udtaenke milder og midler til:

a. - at haeve afrikanernes stilling i handels-, industri- og andre fore-
tagender, samt arbejdernes og arbejderorganisationers, ved at stbrge
for et almindeligt uddannelsessystem hvori intellektuelle, bonder og
arbejdere tager del til faellesskabets bedste ;
b. - at oprette nationale uddannelsescentre med det formdl at opove
og uddanne afrikansk ungdom og fremskaffe en sttbrre maengde sti-
pendier til studies i forskellige fremmede lande.

6. Kultur
a. Foreningen of den kulturelle med den uddannelsesmaessige og
nationale kamp;
b. Oprettelsen of et nationalt akademi for kunst og videnskab .

7. Kongressen er enig om, at folket til sidst vil blive samlet veil hjaelp of
inspirerede ledere underden afrikanske nationalismes banner og ved mod
og beslutsomhed.



7 . Masseprotest og boerfascismens triumf

FA mAneder efter magtskiftet i 1948 udpegede nationalistregeringen en understb-

gelseskommission (Industrial Conciliation Committee), der fik til opgave at

kortla;gge de industrielle forhold i Sydafrika og foresIA en helt ny arbejdsmar-

kedslovgivning. Den blev kendt sour "Botha-kommissionen", og dens arbejde

koncentreredes forst og fremmest om sporgsmfilet om anerkendelse eller ikke-

anerkendelse of densorte fagbevxgelse . Sely omregeringeni lobet of nogle Ar valg-

te at gennemftbre en skwrpet kurs i forhold til kommissionens anbefalinger, fik

denne stor betydning med hensyn til at klargore denhvide lejrs valgmuligheder og

politiske spillerum . En analyse of dens arbejde er derfor en relevant indgang til

belysning of forholdet mellem den sorte arbejderklasse og den sydafrikanske stat i

50'eme .

Botha-kommissionens horinger

Af referaterne fra Botha-kommissionens horinger fremtraeder tre hovedsyns-

punkter:

Hovedparten of vidneme, inklusive sttbrstedelen of fremstillingsindustrien og

statsapparatet, gik indfor en begraensetformfor anerkendelse under statenskontrol.

En mindre gruppe vidner, bestdende of landbruget, dele ofdenhvide arbejderklasse

og de fleste boerinstitutioner, var helt imod nogen form for anerkendelse, ud fra det

synspunkt at afrikanke ikke var modne til fagforeningsvirksomhed, og at de kun

skulle vxre midlertidige beboere i de hvide omrAder. Denne gruppe udgjorde

samtidig nationalistregeringens vaesentligste bagland.

Denmindste gruppe vidner, udvalgttil horingerne,vartilhaenger offuld (men tildels
gradvis) anerkendelse of den afrikanske fagbevaegelse. Dennegruppe bestod of de
afrikanske fagforeninger og of visse liberale organisationer.

De grupperinger, Botha-kommissionen lod indgA i sit arbejde, var ikke reprae-

sentative for sammensaetningen of befolkningen i Sydafrika, og som det senere
skulle vise sig, heller ikke ganske for magtforholdene, men det var ud fra dette
grundlag, at kommissionen udarbejdede og fremlagde sin rapport.

Botha-kommissionens rapport

Botha-kommissionens rapport afviste forslagene om at inddrage afrikanske ar-
bejdere under denalmindelige arbejdsmarkedslovgivning, dels begrundet med, at
det ville medfore fuld ligestilling medandre arbejdere, hvilket ville vaere i modstrid
med den hvide opinion, og dels begrundet med, at det ville gore det umuligt at
kontrollere den afrikanske arbejderbevaegelse .

Ved at indtage denne holdning modsatte kommissionen sig i realiteten enhver
afgorende aendring i de hvide arbejderes privilegerede position. Kommissionen
konkluderede, at fuld anerkendelse ville vaere onskelig ud fra et rent tbkonomisk
synspunkt, og nedvurderede dermed i virkeligheden apartheid som et tbkonomisk
irrationelt system. Alligevel afvistes en traditionel liberalistisk udviklingsvej for
Sydafrika, fordi dette efter kommissionens opfattelse ville medfore:

". ..fuldstwndig social og politisk ligestilling mellem raceme og sa;nke den hvide
levestandard til afrikanernes niveau . . ."

Botha-kommissionen afviste imidlertid et totalt forbud mod afrikanske fagforenin-
ger, da manvar ofden opfattelse, at ideenom total adskillelse mellem raceme ville
vaere umulig at praktisere . Manhavde ogsA den opfattelse, at det ville va;re muligt
at skabe en kontrolleret okonomisk orienteret sort fagbevwgelse ved delvis an-
erkendelse, mens et forbud blot ville fibre til farlige underjordiske, politiske
fagorganiseringer.

Ftblgeligt anbefalede Botha-kommissionen, at man tillod anerkendte afrikanske
fagforeninger under en swrskilt lovgivning, der indeholdt en hoj grad of reger-
ingskontrol formidlet of arbejdsministeriet . Dette var et forsog pA delvis atimodekomme de afrikanske fagforeninger, der alle havde vendt sig mod at kommeunder Ministeriet for Indfodtes Forhold (Department of Native Affairs) .

Overraskende er kommissionsrapportens manglende hensyntagen til landbruget -en of de vigtigste grupperinger i magtblokken efter 1948 . Dens anbefalinger var imodstrid medde hvide farmeres behovpAvitale omrAder, blandt andet med hensyntil synet pA en stfbrre, fastboende sort bybefolkning .

I forhold til de afgivne htbringsindlaeg valgte kommissionen en midterkurs mellemfuld anerkendelse og totalt forbud, hvilket ogsd afspejles i reaktionerne pd rap-
porten.



Reaktionerne pa rapporten og fagbevaegelsens situation

I en of den hvide fagbevaegelses sidste aegte solidaritetsytringer kritiserede SATLC

kommissionens forslag for at have til hensigt at splitte arbejderbevaegelsen, uddybe

race-uretfaerdigheden, isolere afrikanske arbejdere fra europwiske og svaekke de

afrikanske organisationer.

De afrikanske fagforeningers afvisning of kommissionens anbefalinger var endnu

mere entydig . CNETU erklaerede, atforslagene til en lovfastlagt raceopdeling ofde

faglige organisationer var et forsog pfi at svaekke den samlede fagbeva;gelse, og at

de hdrdest udbyttede arbejdere: de sorte i minedriftog landbrug, fortsat var domt til

at sti uden forsvarsorganisationer.

Kommissionens resultater skal nok ses pA baggrund af, at de fleste of horingerne

fandt sted i 1949-50, hvor de afrikanske fagforeninger stadig udgjorde en betragte-

lig trussel og der fortsat var en del spredte strejker og uro i byomrfiderne . Da rege-

ringen endelig var parat tilat gennemfore en arbejdsmarkedslovgivning for afrikan-

ere i 1952-53, var situationen en anden .

I sidste instans afviste apartheidregeringen enhver anerkendelse . Dette skridt var

blevet muligt i 1953, fordi fagbevaegelsen var blevet gradvis svaekket under statens

angreb, ftorst og fremmest "Suppression of Communism Act" og den stadig

gaeldende "War Measure 145" og pA grund of efterkrigstidens Okonomiske lavkon-

junktur. Ved udgangen of 1945 repraesenterede CNETU 119 fagforeninger med

158.000 medlemmer. Den afrikanske fagbevaegelse var staerkere end nogensinde .

Efter krigen blev det svaerere for arbejderklassen at opna resultater. Vaeksten i

industriproduktionen stagnerede efter krigsdrenes boom, og industrien kunne ikke

absorbere alle de arbejdssogende afrikanere, der strtbmmede til byerne . Det forte til

en betragtelig arbejdsloshed.@Arbejdsgivernes afhwngighed of de ansatte mind-

skedes, og dermed opstod et aendret styrkeforhold pA arbejdsmarkedet, hvorkapita-

listerne blev mindre lydhtbre overfor fagforeningskrav. Mange fagforeningsmed-

lemmer mistede gejsten i lyset of de manglende muligheder, og de, der gik ud i Abne

Itbnkampe, var lettere atpacificere . Mens afrikanske arbejderei 1947 havde etltbntab

pA grund of strejker pA £1.800.000, var dette i 1951 nede pi £13.000 . Denne
udvikling afspejlede antallet of strejker.

PA den politiske kampplads havde det nye regime med kommunistloven skabt et

redskab, der forbad enhver, der blev registreret for "kommunistisk virksomhed", at

deltage i fagforeningsaktiviteter. Begrebet var sd bredt defineret, at al militant
fagforeningsvirksomhed kunne angribes . Loven blev anvendt til at fjerne de sidste
progressive ledere fra den hvide fagbevaegelse .

I mai 1952 pAlagde regeringen en raekke fagforenings- og politiske ledere of alle
racer (f.eks . Kotane, Dadoo og Marks) at traekke sig tilbage fra deres organisationer
og bosaette sig i forskellige provinser. Adskilige of de bedst kvalificerede faglige
ledere blev fjernet, hvilket betod en alvorlig administrativ svaekkelse . Samtidigt
bettdd en anden lov (Group Areas Act) fra 1950, at en del of medlemsmassen
tvangsforflyttedes .

Fagforeningerne var pa det tidspunkt, da arbejdsmarkedslovgivningen blev ved-
taget - i modsaetning til de fremvoksende sorte politiske bevaegelser, som de endnu
ikke udgjorde en del of- ikke laengere nogen magtfaktor of betydning . Dette var en
forudsaetning for, at ikke-anerkendelse kunne vaelges som regeringens linie .

Styrkelsen of den hvide magtblok

En anden vigtig forudsaetning varblevet skabtgennemudviklingen of enmere stabil
og forenet magtblok.

Ved Nationalistpartiets magtovertagelse havde den sekunda;re industri mistet
indflydelse, mens landbruget havde styrket sine positioner. Dette ses bl.a . af, at
konflikten i den hvide lejr omkring den afrikanske arbejdskrafts fordeling mellem
by og land bleu afgjort til landbrugets fordel . Smuts-regeringen havde ikke vaeret
villig til at stoppe strommen of afrikaneremod byomrAderne, selv om den berovede
farmerne en del of deres arbejdskraftreserve . Tvaertimod havde der under krigs-
drenes industrialiseringsboom vxret en tendens til at slaekke pd hAndhxvelsen of
registrering og paslovgivning . Efterkrigstidens langsommere tbkonomiske udvik-
ling gav ikke spillerum til den slags liberalistiske eksperimenter, hvis den politiske
magt fortsat skulle va;re sikret de hvide .

Apartheid-regeringens svar blev nye paslove samt Loven om Indfodte Forhold
(Native Laws Amendment Act) fra 1952. Den delte afrikanerne op i industriar-
bejdere og landboere og muliggjorde forvisning of overskydende og utbnskede
afrikanere fra byerne. Samtidig institutionaliseredes "Labour Bureau"-ordningen
for at sikre kanaliseringen of en bekvem arbejdskraftreserve til landbruget. Rege-
ringen gjorde det dog klart under parlamentsdebatten om loven, at man ikke



Onskede at begraense industriens overskud, og at et mere effektivtfordelingssystem

ville sikre tilstrwkkelig arbejdskraft til alle kapitalgrupper. Man sA det tva;rtimod

som en fordel ogsfi for fremstillingsindustrien, at den potentielle fare ved store

koncentrationer of arbejdslose afrikanere i de "hvide omrider" blev fjernet, og at

truslen om forvisning ville bevirke et fald i arbejdskraftens pris .

Da magtskiftet i 1948 fandt sted, var Sydafrika praeget ofuro og Abenlysekonflikter.

Den sorte industriarbejderbefolkning i byerne var i hurtig vaekst. Samtidig var den

understottende subsistenstbkonomi i reservateme i stadig dybere krise . De afrikan-

ske townships overbefolkedes, og ulovlige sorte bosaettelser (squatter camps)

spredtes pfi de hvides jordejendomme . Sorte protestbevaegelser rejste sig med bag-

grund i dfirlige bolig- og transportforhold og hoje leveomkostainger.

Den potentielle fare for en koordineret modstand med udgangspunkt i den sorte

arbejderklasse udgjorde den tredie hovedirsag til ikke-anerkendelsespolitikken

over for den sorte fagbevaegelse . Regeringen havde intet tbnske om at styrke den

sorte modstand ved at give den fornyede, mere militante ANC en magtfuld og

anerkendt allieret .

Nationalistpartiets apartheidpolitik sikrede sammenholdet i den hvide lejr og

"loste" konflikterne ved en ubtbnhorlig undertrykkelse of det sorte flertal med

statens magtmidler. Parallellen til pagt-regeringen i 1924 er klar, men i 1948 var

Nationalistpartiet politisk eneridende, og strategien blev mere altomfattende og
gennemgribende .

Den erklaerede apartheid skaerpede hurtigt racediskriminationen, og mange of

Smuts-tidens reformtilltbb blev skrottet, f.eks . uddannelsesprojekter for afrikanske

bygningshAndvaerkere og planer for skolebespisning . Betingelserne for pasfritag-

else blev skaerpet, og afrikanerne fik frataget muligheden for arbejdsltbsheds-
understottelse . Fra 1948 til midten of 50'erne blev hele komplekset of "Petty-

Apartheid" - lovgivning introduceret og gennemsat i praksis .

SACTU - den sorte fagbevaegelses genopbygning

Den politiske undertrykkelse medftbrte ret hurtigt en fuldsteendig omgruppering of

den samlede fagbevaegelse . Det storste fagforbund "South African Trades and

Labour Council" (SATLC) indtog, pA trods of kommunistlovens (Suppression of

CommunismAct) "banning" of flere of dets medlemmer, en nogenlunde solidarisk

holdning til den sorte fagbevaegelse . SATLC havde foruden hvide fagforeninger
ogsA indiske, farvede og nogle afrikanske tilknyttet . Dette medvirkede til split-
telsestendenser efter offendiggorelsen of den nye "Industrial Conciliation Bill" i
1954. Loven umuliggjorde etableringen of blandede fagforeninger (mixed unions)
efter vedtagelsen i 1956 . Allerede eksisterende blandede fagforeninger kunne fort-
saette, hvis medlemmerne blev adskilt i separate raceopdelte organer, der ikke mdtte
holde f elles moder. Kun hvide mAtte sidde i ledelserne, ligesom afrikanere ikke
kunne repraesentere anerkendte fagforeninger i arbejdsretslige sammenhaenge.

Fagbevaegelsens omstrukturering

En del hvide hojre-fagforeninger forlod SATLC pA grund of dets forsvar for de
afrikanske fagforeninger, og i oktober 1954 besluttedes det at omforme fagforen-
ingerne med det mAl at fastholde de hvide medlemsorganisationer og samtidig
opretholde en vis kontrol med den sorte fagforeningsdannelse .

En ny koordinerende forbundsdannelse "South African Trade Union Council"
(SATUC, herkaldtTUCSA, som det senere blev omdobt til) blev skabt . Afrikanske
fagforeninger blev udelukket, men via en samarbejdskomite skulle hvide fagforen-
inger i de enkelte brancher forhandle pA afrikanernes vegne . Strategien blev kaldt
"parallelism" (parallelfagforeninger) .

19 fagforeninger stemte imod dette arrangement, heriblandt de staerke "Food and
Canning Worker's Union" (FCWU) og "Textile Workers Industrial Union" (TWIU
- f0devare- og beklardningsarbejdere) og deres afrikanske grene. Disse etablerede,
fra oktober 1954 til marts 1955, sammen med 10 andre fagforeninger en koordina-
tions-komite, der optog forhandlinger med de fagforeninger, der stadig var samlet
under det afrikanske fagforbund CNETU.

I marts 1955 samlede 19 fagforeninge med ca . 20.000 medlemmer en konference
for "South African Congres of Trade Unions" (SACTU) . Organisationens rygrad
var tre registrerede fagforeninger og deres afrikanske grene: ud over FCWU og
TWIU ogsA "National Union of Laundry, Cleaning and Dyeing Worker's" (mest
vaskeriarbejdere). I modsTtning til de fleste of de TUCSA-tilsluttede brancher var
det faelles traek for de ovennaevnte, at der var tale om halvfaglxrte arbejdsintensive
omrAder. Blandt vaskeriarbejderne var omkring 400 hvide, der igennem det meste
of 50'erne var de eneste hvide arbejdere repraesenteret of SACTU. De fik stor sym-
bolsk betydning for SACTU som det eneste erklaerede ikke-racedelte fagforbund .



SACTU vedkendte sig fra starten sin rolle i den politiske sivel sour i den 0ko-
nomiskekamp. Reelle Tndringer i de sorte arbejderes situation mAtte uundgieligt

gi over konflikter med Staten . At holde sig inden for de rammer,TUCSAbekendte
sig til, ville betydeanerkendelse ofjobreservation, udelukkelse fra legale, selvstxn-
dige, kollektive forhandlinger og racebaserede lonforskelle, sivel sourof de hurtigt
voksende hindringer for afrikanernes geografiske mobilitet. At ordet "Congress"
blev indbefattet i SACTU's navn, var en bevidst identifikation med dennye folke-
bevxgelse. Kort efter dannelsen deltog delegerede fra SACTU i Folkets Kongres,
og SACTU blev senere samme dr formelt en del of Kongresalliancen med reprx-
sentanter i dennes Nationale Koordinationskomite.

SACTU's organisation

SACTU's egetorganisatoriske apparat bestod of en rxkke lokal-komiteer, somblev
opbygget fra 1955 i de sttbrre industricentre . Deres effektivitet afhang i noglngrad
of SACTU's registrerede fagforeningers styrke pA stedet, idet disse tilvejebragte de
fleste ofmidlerne til administration, organisatorer og andrelobende udgifter. Iftblge
SACTU's officielle historieskrivning vardethovedsageligtftbdevarearbejdernes og
vaskeriarbejdernes fagforeninger, der financierede organisationens aktiviteter.

Den ftbrste lokalkomite blev dannet i Johannesburg, men trods den forste tids
koncentration of initiativerne til Rand-omridet gav medlemsrekrutteringen store
problemer her. Medlemsmassen i omrddet forblev pA ca . 15.000 i hele perioden
1956-61 og faldt dermed relativt fra ca. en ha1v til mindre end en tredjedel of
SACTU's samlede medlemstal .

I Cape varopbygningenprxget ofstorre succes .Alene i PortElizabethblev seksnye
fagforeninger dannet i 1956 inden for sukkerindustri, bageri, transport, cement-,
lxdervare- og anden fremstillingsvirksomhed. Durban-lokalkomiteen blev ledet of
tekstilarbejderne Billy Nair og Stephen Dhlamini, der begge blev anklaget i h0j-
forrxderiprocessen. PA trods of dette blev det i Durban og Natal, at SACTUfik det +
bredeste organisatoriske gennembrud.

Forholdet mellem SACTU, TUCSA og FOFATUSA

Relationerne mellem de sorte arbejderes landsorganisation, SACTU, og denhvide
sydafrikanske LO, TUCSA, var hele vejen igennem prxget of mistillid og

fjendskab. De vigtigste drsager hertil var de hvide fagforeningers satsning pd
forsvar of privilegier fremfor solidaritet, og deres modvilje modpolitisk fagforen-
ingsvirksomhed . Dennevar igen affodt ofetonske omracefredpA de bestdende be-
tingelser.

De to faglige internationaler blev i lobet of 50'eme involveret i den sydafrikanske
klassekamp. PA SACTU's ftbrste nationale firskonference i marts 1956 blev det
vedtaget at soge tilknytning til den socialistiske/ostlige faglige internationale,
WFTU, og sely om et regulaert medlemsskab aldrig blev effektueret, blev SACTU
fra da of betragtet sour en kommunistisk frontorganisation of den socialdemokra-
tisk/vestlige faglige internationale ICFTU. SACTU'segne historieskrivere er ikke
i tvivl om, at TUCSAi samarbejde med ICFTU stod bag oprettelsen of splittels-
esfagforbundet FOFATUSA (Federation Of Free African Trade Unions Of South
Africa) i oktober 1959 .

FOFATUSA var aldrig i stand til at afholde en national konference . Dethvvde kun
reel opbakning i nogle fd ofJohannesburgs townships, hvor nogle ofdets ledere nod
en vispersonligpopularitet, og ijanuar 1966 opltbste det sig selv og opfordrede sine
medlemmer til at soge tilknytning til TUCSAsom underordnede parallelorganisa-
tioner. FOFATUSA's ledelse var en kunstig sammenstilling of folkfra en reformis-
tisk minoritetsgruppe i den sorte fagbevxgelse og ultra-nationalister fra PAC's
rxkker. Den var derfor fra begyndelsen handlingslammet og fremstod aldrig som
et alternativ for flertallet of de sorte arbejdere . FOFATUSA medvirkede dog til at
holde en ret stor del of de afrikanske arbejdere pA afstand of den aktive fagbe-
vxgelse.

Strejkekampe og andre modstandsformer i 50'erne

t de forste to fir of SACTU's levetid blev ressourceme brugt til opbygningen of
industrielle branchefagforeninger, og sely om lokale ledere kunne engagere sig i
township-baserede kampagner - som f.eks. Witwatersrand lokalkomiteen gjorde
det i forsoget pA at beskytte indbyggere i Soweto modtvangsflytninger - sd var det
kampen pd arbejdspladserne, der blev hojest prioriteret . Arbejdsgiverne oplevede
siden 1955-1957 somden mest urolige periode siden midten at 40'eme.

Et skift i fagforbundets strategi blev stimuleret of den massive protestbevxgelse,
der udvikledes i forbindelsemedkamp modforhojelse ofbustaksterne iAlexandra-
township'en i de forste mfneder of 1957 .



"Et pund om dagen"-kampagnen

300 delegerede fra fagforeningerne deltog i SACTU's landskonference, "National
Worker's Conference", hvor detbesluttedes atmobilisere en national kampagne for
et krav om et pund om dagen som mindstelon . Kampagnens tre hovedmAl var for
detforste atstandsedenstadige undergravning i vaerdien of arbejdernes indkomster,
for det andet at styrke den militante politiske holdning, som bl.a . busboykotten
havde affodt, og endelig for det truede at virke som medlemsrekruttering til fag-
vaegelsen .

Dennye strategi medforte, at manikke laengere ville vente medat vinde arbejderne
for fagbevaegelsen indtil der blev oprettet branchefagforeninger pA de respektive
omrfider. Om nodvendigt skulle arbejderne hverves som SACTU-medlemmer og
forst derefter placeres i en passende fagforening, nAr en sAdan kunne dannes.
Beslutningen formuleredes ikke som et brud med den strategi for industrielle
fagforeninger, som havde vaeret almindelig accepteret i fagbevaegelsen siden
begyndelsen of 30'erne, men var twnkt som et supplement til denne.

Det var planen, at der skulle dannes "et-pund-om-dagen"-komiteer og startes
offentlighedskampagner i alle storre byer. I realiteten kom kampagnen forst til at
kore pA skinner smfi 2 Ar senere, da den fik praktisk opbakning i den samlede
kongresalliance .

Iog medatSACTU's allierede i Kongresalliancen indgik pilige fod, skete der ogsA
et kvalitativt skift i kampagnens form, selv om dette kunefterhdnden blev synligt,
Ijuni 1957 startedes for.alvormedenfornyelse of"bliv-hjemme-fra-arbejde" (stay-'
at-home) taktikken . Alliancens nationale samarbejdskomite opfordrede til "en dag
med protest, bonner og demonstrationer", og det var kun i Johannesburg og Port
Elizabeth, hvor transportboykotten fire mAneder tidligere var i frisk erindring, at,
protesten tog form of strejker.

I Witwatersrand's industrielle centre blev agitationen koncentreret omkring fao
brikkerne . De lobesedler, deruddeltes unden for portene, lagde hovedvaegten pi "6f
pund om dagen"-krav, mennaevnte ogsA strejken somen protest mod paslove o8
opholdsbetemmelser. Den 26. juni, arsdagen for ulydighedskampagnen og star
away-strejkerne i 1950, blev en meget stor del of de beskwftigede i Johannesbugl
og Port Elizabeth hjemme fra arbejdet . Pd trods of trusler om afskedigelse 01
forvisning til landomrAderne, der rent faktisk senere blev gjort til alvor of bystyre
i Johannesburg, var strejken formodendig 70-80 % effektiv.

1957-kampagnens relative succes skabte ny tillidblandt de sorte politiske ledere til
kampformer med udgangspunkt i arbejderklassen . Pd ANC's Arskonference i 1957
foreslog Lutuli, atmanbenyttede tiden frem til det hvidemindretals parlamentsvalg
til en fornyet kampagne. Samtidig diskuterede SACTU's Arskonference mulighe-
den of en generalstrejke for hojere mindstelonninger.

Stay-away aktionen i 1958

Den endelige beslutning om en landsdaekkende stay-away-strejke i 1958 blev taget
pA Den anden Nationale Arbejderkonference, der blev afholdt den 16. marts i
Newclare vedJohannesburg . Konferencens 1.673 delegerede varblevet udvalgt pAforegAende regionale konferencer, derudover deltog 3.000 gaester. Man vedtog en
uges landsdaekkende strejkeaktioner, der senere blev indskraenket til 3 dage .
Hovedparolerne blev : "$t pund om dagen" og"VaekmedNationalistpartiets reger-
ing" (The Nats must go). Sammenkaedningen of faglige og politiske krav skulle
Abnemuligheden for at bruge storstrejkens magtpotentiale til opnAelsen of politiske
MAl.

Lutuli fremholdt, at Kongresalliancen repraesenterede et bredere spektrum end blot
arbejdernes interesser, og at mobiliseringen pA fabrikkerne ikke mAtte ske pAbekostning of organiseringen i township-omrddeme .

[folge SACTU's officielle historie medforte dette, pA trods of vaegtningen of
lonsporgsmdlet, atstrejkenmindre og mindre blev en SACTU-kampagne, fordi den
blev orienteret mod det hvide parlamentsvalg . Sammenlignet med 1957-stay-
away'en var der langt mindre fagforeningsengagement i forberedelserne, og
propagandaen i de sorte byomrAder blev i praksis vaegtetfrem forfabrikkerne. ANC
var modvillig over for en bevidst prioritering.

1 modswtning til dret for var statsmagten velforberedt og tog ingen chancer; alt
politiorlov blev suspenderet, fTngselspersonalet blev holdt i alarmberedskab, der
Nev foretaget razziaer mod townships, og moder med over 10 deltagere blev
forbudt afrikanerne. Arbejdsgiverne truede med masseafskedigelser. PA valgets
l'orste dag, den 14. april, traengte store styrker bevaebnet politi ind i de sorte
byomrAder kl. 2.00 om morgenen .

Kun i Sophiatown var strejken helt effektiv i 3 dage . I Rand-omrddet som helped
ucleblev kun ca . 10 % of arbejdsstyrken fra virksomhederne . I Durban og Port



Elizabeth omfattede arbejdsnedlaeggelserne 30-50 % of arbejderne. I disse byer
valgteANC's nationale arbejdskomite atafblaese strejkerne efterforste dag- i nogen
grad til fagforeningsfolkenes fortrydelse.

Flere forklaringer blev pi davaerende tidspunkt givet pi den skuffende opbakning
of 1958-kampagnen . ANC's overste ledelsepfitog sig i sin firsrapporthovedansvaret
for de organisatoriske fejlgreb. "Afrikanist"-flojen, der var undervejs til at afskalle
fra ANC, havde modarbejdet strejken, og en del of branchefagforeningens ledere
havde betragtet den som en ren SACTU-affxre og ikke forstfiet ANC's bredere
politiske tilgang.

Udsat for en mere tilbundsgfiende analyse kan danne forklaring naeppe stfi alene.
ANC-ledelsesmedlemmetDuma Nokwe komnok naermere til en reel evaluering,
da han vurderede, at udrdbelse of en landsdaekkende 3-dages-strejke simpelthen
havde vaeret en overvurdering of situationen.

Dethavde i det mindste i den konkrete situation vist sig, atudnyttelsen of det hvide
Sydafrikas valgkamp var et dfirligere mobiliseringsgrundlag end lonsporgsmilet.

Beretningen pi ANC's firskonference opregnede folgende svagheder: 1) Kunfire
uger var afsat til den afgorende forberedelsesfase . 2) Der skulle have vaeret satset,
pfi massemoder i forberedelsen frem for denmere langsommelige dyer til dylr agi-
tation . 3) Mange kadrers mangel pfi politisk skoling . 4) "Beroringsangst" over for.
arbejderklassen i visse dele of ANC.

Envigtig erfaring varfagforeningernes afgorenderollefor politiske demonstration
ers gennemslagskraft . En vwsentlig del of firsagen til aktionens succes i Port Eliza-
beth var det gode sarnarbejde mellem arbejder- og politiske organisationer.

SACP's evaluering of kampagnen konkluderede, at fagforeningsdannelsen mfitt
fremskyndes, og at velskolede arbejdere mfitte danne fabriksgrupper, der skull
kombinere faglige og politiske funktioner.

SACTU startede opbygningen ofet netvaerk offabrikskomiteer, der var tiltaenkt el
fremtraedende rolle i ANC's kommende kampagne mod paslovene. For at udvidt
basis for SACTU's medlemsrekruttering blev et egendigt fagligt faellesforburW
(General Workers Union, GWU) dannnt fra 1959 og meget of GWU's organisa,
tionsarbejde fandt sted ved dor-til-dor besog i de forskellige townships . SACTUIi
aktiviteter fik i stigende grad en bred folkelig dimension .

Den sidste massestrejke

Densidste storre kampagne, hvor SACTUfibenlyst spillede en afgorende rolle, var
3-dages stay-at-home strejken i protest mod udrfibelsen of Den Sydafrikanske
Republik efter bruddet med Commonwealth i 1961 . PA dette tidspunkt var den
politiske sitation drastisk aendret, og ANC var blevet forbudt .

Somden sttbrste tilbagevaerende legale del ofKongresalliancen varSACTU's rolle
ofstorbetydning fortilslutningen. Helelandetblev inddelt i regionermedhver deres
fuldtidsorganisatorer. Statens forholdsregler indbefattede overfald pfi boligom-
rfiderne, demonstrative styrkefremvisninger of tanks, pansrede mandskabsvogne,
helikoptere m.v., en 12-dages interneringslov og ca . 10.000 praeventive arresta-
tioner.

Alligevel fik 1961-strejken storre opbakning endnogen of de foregfiende . Lederen
of Det Nationale Aktionsrfid, Nelson Mandela, afblaeste strejken pfi andendagen
efter skuffende presserapporter. Forst senere blev det klart, at en betragtelig del of
industri og handel havde vaeret lammet i alle storre bycentre .

Nedenstfiende tabel viser antallet of strejker blandt sorte arbejdere i
perioden 1950 til 1961 :

Arstal Antal strejker Deltagere Medforte retssager Dtbmte

1950 25 2399 10(40 %) -
1951 31 7204 4(13%) -
1952 48 5963 12(25 %) -
1953 23 1479 15(75 %) -
1954 39 4618 22(57%) -
1955 82 9479 22(25 %) 314
1956 92 6428 21(22 %) 524
1957 113 6158 20(17%) 274
1958 64 7128 23(36%) 453
1959 43 3452 27(63%) 221
1960 33 5266 - 294
1961 75 4662



Selv om den storste del of tilslutningen nok var skabt pA fabrikkerne, spillede ogsd

sxrlige township-strejkekomiteer en rolle for mobiliseringen, bl.a . i East Rand,

Alexandra og Sharpeville, hvor ogsA den lokale PAC-afdeling mod sadvane sttbt-

tede aktionen. PA baggrund ofdenne succesharvisse senere analyser udtrykt skepsis

over for SACTU's inddragelse i den vaebnede kamp via Kongresalliancens beslut-

ning herom.

I tiden fra 1960 til 1966 blev mindst 160 of SACTU's ledere arresteret og mange

dtbmt for sabotageanklager. Fra 1964/65 var SACTU's legale fagforeningsarbejde

inden for Sydafrikas grxnser lagt ode . Efter nogle kilders udsagnblevbeslutningen

om at overgA til illegal kamp truffet pA SACTU's ledelsesmode i marts 1964, mens

andre havder, atfagbevagelsen blev tvunget underjorden uden en regular beslut-

ning om dette .

Fytlgerne of SACTU's indsats

Den totale medlemstilslutning til SACTU voksede fra 20-000 i 1956 til 55 .000 i

1962 . Mange of de nye fagforeninger var midlertidige konstruktioner, resultater of
SACTU's intervention i industrielle konflikter. SACTU's resultater som fagfor-

bund er vanskelige at mile konkret, og nemme at kritisere for manglende admini-

strativ og organisatorisk formAen . Man kan pege pA en rxkke enkeltstAende

episoder, hvor 1¢nstigninger og forbedrede arbejdsbetingelser blev vundet. Detvar

isar SACTU's registrerede fagforeninger og deres afrikanske grene, der opnAede

resultater. Men man mA konstatere, at konflikterne ofte endte med afskedigelser,

arrestationer og tbdelaggelse oforganisationerne . Ikke desto mindre var tendensen
til generelle lonstigninger, der kan iagttages ved tikets afslutning, i hoj grad

SACTU's fortjeneste.

Forst og fremmest er en analyse of SACTU's resultater meningslOs, hvis den

begraenses til et snxvert, konventionelt fagforeningsperspektiv . SACTU's erklw-
rede mAl var en sammenkadning of den okonomiske og politiske klassekamp, o

erfaringerne andbedtbmmes i lyset of den afrikanske arbejderklasses samlede k
i perioden. Selv med et nyt, omfattende arsenal of restriktiv lovgivning til si

rAdighed modte racestaten store vanskeligheder i gennemtvingelsen of industrie
disciplinering . Antallet of strejker var stigende i sidste halvdel of tiAret; 569 fand

stedfra 1955-61, hvoraf langt de fleste omfattede afrikanere . Detofficielle forhand-'

lings- og arbejdsretsmaskineri blev vidtgAende ignoreret . Kun 10 "forhandlings-'
udvalg" (Works committees) blev bragt til at fungere i denne periode .

Alligevel byggedes modstanden gradvist op . Den boerfascistiske politistats fuld-
stxndige gennemsxttelse over for den sorte befolkning ved 60'ernes begyndelse
var blevet en ntbdvendighed for den hvide lejr pA grund of Kongres-alliancens, efter
forholdene, relativt succesfulde rejsning of den sorte arbejderklasses politiske
modstandsvilje og klassebevidsthed .

Kongresalliancen - den brede modstand

Kongresalliancen, sour i 50'erne skabte en bredde og en enhed, der i fremtiden vil
blive betragtet som kimen til et Sydafrika uden apartheid, var resultatet of de er-
faringer, der blev hostet efter, at ANC i 1949 slog ind pA en masselinie .

For 1949 manglede ANC i udpraget grad egne erfaringer i egentlig massekamp,
menbosxttelseskampene vedWitwatersrand fra 1944 ti11947, de forste busboykot-
ter, SAIC's (den indiske kongres) Gandhi-inspirerede ikke-volds kampagner og
sidst men ikke mindst arbejderbevxgelsens erfaringer fra den store minestrejke i
1946 skabte grundlag for at ANC's drsmode i december 1949 kunne formulere et
program med et nyt sat vAben for den nationale kamp:

" . . .boykot, strejke, civil ulydighed, ikke-samarbejde og tilsvarende midler, der
kan fremme opfyldelsen of vore onsker."

Den ftbrste massekamp, som havde en direkte linie tilAktionsprogrammet, var den
fxlles aktion 1 . maj 1950 i Johannesburg, hvorTransvaal-ANC, SAIL og kommu-
nistpartiet havde udrdbt en frihedsdags strejke for at bakke op bag de ledere, som
havde fAet indskrxnket deres bevxgelsesfrihed. Den fxlles indkaldelse var et brud
fined ANC's bertbringsangst over for kommunister og indernes kongres . Dele of
ANC, bl.a. Mandela og Tambo i Youth League, var da ogsd meget skeptiske . Men
hlandt arbejdersamfundene ved Witwatersrand blev der reageret magtfuldt .
Storstedelen of den sorte arbejdsstyrke i Johannesburg blev vxk fra arbejde pd
denne mandag d 1 . maj . Politiet angreb grupper of aktionerende, og i de efterfol-
gende kampe blev 18 mennesker drxbt - de fleste helt unge .

I after denne erfaring og med kommunistloven ("Suppression of Communism Act")
u ndervejs i parlamentet udvikledesenigheden iANCom samarbejdet med kommu-
n1sterne og SAIC. SAIC og ANC udrdbte i fxllesskab en national protestdag 26 .
Zuni . Over hele Sydafrika blev den 26. juni 1950 brugt til at protestere mod
indskrxnkninger i de politiske rettigheder. Siden da har 26. juni vxret et of de



vigtigste samlingstidspunkter for den nationale modstand.Enheden mellemANC
og SAIC blev grundstammen i Kongresalliancens udvikling.

Kommunisterne i 50'erne

Kommunisterne leverede et solidt stykke forberedelsesarbejde ved den nationale
protestdag, men partiet var ikke medindkalder, fordi det under indtryk of kom-
munistloven havde oplost sig selv. Det er meget sandsynligt, at kommunisterne
derved undgik endnu hArdere repressalier enddem, somfaktisk blev sat i vaerk; men
fra 1962 hed det imidlertid i programmet for det underjordiske SACP (South
African Communist Party; bema;rk navneaendringen) :

"Legalistiske illusioner havde bredt sig ipartiets raekker og ogsd blandt de ledende
folk. Partiet var ikke forberedt pA og ude of stand til at arbejde under jorden. Disse
fejl kulminerede i oplosningen of partiet..."

Ikke for juli 1960 tilkendegav kommunistpartiet sig igen over for offentligheden;
men allerede fra 1952/53 var en underjordisk struktur blevet opbygget og havde
givet mange of de tidligere medlemmer of CPSA mulighed for en fa;lles politikud-
vikling.

Beretningen til CPSA's sidste lovlige konference i januar 1950 betonede behovet~
for, at den nationale bevaegelse frigjorde sig fra racisme over for mulige med-',
ka;mpere blandt hvide og fra illusioner om national frigtdrelse uden indgreb i
Okonomien. Dencentrale strategiskebetydning blev stadig tillagt udviklingen ofem,
positiv klassebevidsthed blandt arbejdere of alle etniske grupper.

'IYodskampagnen

1951 bar praeg of en oget diskussion mellem SAIC ogANC. I juli nedsattes pfi eA
faelles konference et planlaegningsrfid bestfiende of Moroka, Marks, Sisulu, (AN
Dadoo og Cachalia (SAIC) . RAdethavde til formAl at udarbejde et grundlag for eil,
massekampagne mod uretfa;rdige love introduceret ofApartheid-regimet. Sky
skulle forst og fremmest rettes mod 6 love (lovkomplekser):

* Paslovene (der ltbbende blev skaerpet),
* loven om de etniske gruppers beboelsesomrAder ("Group Areas Act"),
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*fjemelsen ofdenhaevdvundne kvalificerede stemmeretfra de farvede i Cape (som
tidligere i Aret 1951 havdebragttitusindvis offarvedeog hvide liberale i bevxgelse),
* kommunisdoven,
* "Bantu Authorities Act" (som fjernede centralregeringens ansvar for forholdene
i reservaterne) og
* kvaegbegraensningsregulativerne (der blev opfattet som et indbegreb of den
pAtvungne overbefolkning i reservaterne) .

RAdetfremlagde i november en detaljeretplan for aktivitet i 1952 . Aktiviteten skulle
tage udgangspunkt i, at en raekke udvalgte og traenede aktivister Abent og ikke-
voldeligt trodsede uretfaerdige love . EfterhAnden skulle flere inddrages, og aktion-
erne ville brede sig somringe i vandet og ogsA nA de mindre byerog landomrAderne.
Dokumentet angav en rTkke konkrete aktionsformer for protester mod enkeltbe-
stemmelser. SAIC sluttede sig umiddelbart til planen, og ANC's drsmtbde i decem-
ber 1951 bekraeftede den medbegejstring.

Det forste skridt var et brev til Malan-regeringen om, at ANC og SAIC ikke ville
forholde sig i ro, hvis de 6 uretfaerdige love ikke blev fjernet. Til ingens overraskelse
var reaktionen et rungende : "NA!" Naeste skridt var at mobilisere til massemtbder i

Piotesterende kvinder under trodskampagnen i 1952 . I midten ses (med
mark bluse)forkvinden i ANC's Kvindeforbund, Lilian Ngoyi.
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forbindelse med apartheid-regimets festligholdelse oftrehundrede-'aretforde forste

europmeres bosaetning i Sydafrika den 6. apri11952 . Massemoderne blev brugt dels
til at markere, at de trehundrede ar ikke havde vxret specielt festlige for alle, dels

til at forberede en bredere kreds pa den kommende Trodskampagne .

I maj 1952 udvidede regimet sin krig mod ANC og SAIC ved at pAbyde fern

fremtraedende kommunister - deriblandt praesidenten for Transvaal-ANC, Marks,

og prxsidenten for SAIC, Dadoo - at traekke sig fra deres poster. Sarntidig blev det

dem forbudt at optrTde i politiske forsamlinger. De fern formAede derfor at tage de
ftbrste skridt i kampagnen ved at overskride forbuddet og blive arresteret .

Den mere planlagte del of kampagnen begyndte den 26. juni under ledelse of Man-

dela og Cachalia. I en raekke udvalgte byer trodsede smA skarer oftraenede frivillige

i hoj stemning og under overvaerelse of sttbttedemonstrationer regulativer om
eneadgang for hvide . Det foregik pAjernbanestationer, i parker, pA postkontorer og

andre steder, hvor apartheid satte sig igennem. Fra 26 . juni og frem til slutningen of

september tiltog kampagnen ; flere og flere arresteredes. Masseopbakningen accel-
ererede, men med den ogsa regimets angreb pA ledelsen of kampagnen. Samtidige

masserazziaer og arrestationer of ledere markerede, at kommunistloven ikke kun

gjaldt kommunister, men alle, der gjorde modstand mod den etablerede samfund-

sorden. Umiddelbart inspirerede denne halshugningspolitik flere til trods og civil
ulydighed, men pA lidt laengere sigt underminerede den kampagnens organisa-

toriske grundlag . Den konsekvent ikke-voldelige Trodskampagne blev undertrykt
med statsautoriseret vold. Harmen steg i den sorte befolkning . I oktober og
november var der vilde tumulter i nogle byomrAder, selvom de tilbagevaerende

ledere manede til besindighed og disciplineret optraeden. I en of tumulterne blev en
hvid nonne draebt, hvilket of apartheid-pressen blev brugt til en haemningslos hetz
mod al sort modstand. Kampagnen ebbede gradvist ud i oktober og november of
mangel pA organisation, of traethed og ikke mindst of de massive overgreb pA de '
politiske rettigheder. Alligevel inddrog kampagneni sine sidstemdneder et stigende
antal farvede og hvide . Ved afblaesningen of kampagnen i december var mere end
8.500 blevet arresteret efter at have begAet civil ulydighed .

Ideen med Trodkampagnens aktioner var at sxtte sporgsmAlstegn ved apartheid-
regimets legitimitet og Abne ojnene pA en slumrende offentlighed. De ikke-,
voldelige aktionsformer sigtede pa at skabe Ojeblikke, der sammenfattede uret-
faerdighederne, og dermed fik folk til at forbinde apartheid med konkrete billeder

og situationer. Den ubevaebnede Abenhed, som de frivillige stod for og havde traenet
sig i, betod, at enhver aktion - uanset hvordan den udviklede sig - kom til at fremsti

som et symbol pd apartheids undertrykkelse og modstandens moralske overlegen-
hed . Resultatet of kampagnen var inden for Sydafrika en foroget modstandsvilje og
tro pA egne kraefter, der afspejlede sig i, at ANC's medlemsskare steg fra 7.000 til
naesten 100.000 i ltbbet of kampagnen. Uden for Sydafrika ledte kampagnen til, at
verdensoffentlighedens tbjne for alvor rettedes mod Sydafrika . FN diskuterede for
forste gang seriost en fordomrnelse of apartheid .

Trodskampagnen fuldforteANC's vej mod en masselinie . Al debat inden for ANC,
om hvorvidt masselinien var ansvarlig politik, forstummede og aflostes ofen debat
om, hvordan de nye kraefter skulle udnyttes.

Imidlertid havde Trodskampagnen krxvet sa store ressourcer og afsavn fra de
ledende, at en vis afmatning fandt sted efter mere end et halvt Ars aktivitet (og
fxngselsophold) . Det betod, atANC ofmangel pA erfarne kraefter umiddelbart ikke
klarede at fastholde mange of de nye medlemmer. En anden ~rsag til afmatningen
efter Trodskampagnen var, at masseliniens krav til afklaringen om nyt program og
aendret arbejdsform ikke kunne efterleves uden en grundig diskussion blandt de
ledende kraefter. Resultatet of debatten blev, at opmaerksomheden samlede sig om
en ide fra rektoren for Fort Hare, Sydafrikas eneste sorte universitet, Professor

Nelson Mandela ved et retsmode i Transvaals H0jesteret efter Tiodskam-
pagnen . Han og andre fik en betinget dom for "kommunsme, som den er
bestemt of loven - ikke som den er almindeligt kendt" .



Matthews . Ideen gikud pA at samle forslag til et frit Sydafrika blandthele folket for

derefter at lade en folkets kongres med repraesentanter fra alle grupper og og

omrdder sammenfatte og vedtage en frihedserklaering med udgangspunkt i for-
slagene .

De sporgsmAl, som naturligt blev rejst efter afslutningen ofTrodskampagnen, var,
hvad de naeste skridt i en aktiv masselinie skulle vaere. Inden ANC selv kunne nA at

vaelge opgaverne, stod ANC over for to overgreb : Indforelsen of uddannelses-
monopol for den elendige Bantu-uddannelse, derforbod al kvalitetsundervisning of

sorte, og tvangsflytningen of de sorte bydele i Johannesburgs vestlige udkant.
Begge overgreb blev imodegfiet of bredt anlagte aktiviteter, der byggede pA ikke-
samarbejde med myndighederne . Men ikke-samarbeeddt kunne ikke knaegte un-

dertrykkelsesapparatets gennemsaettelse ofovergrebene. Modstanden blev smadret
of bulldozere og trusler om livstids-udelukkelse fra uddannelsessystemet.

Folkets Kongres og Frihedserklaeringen

Trodskampagnen havde givet ANC og SAIC mod pA at vaere i offensiven og havde
samtidig givet et signal til skabelsen of radikale og enhedssogende kongresser for
farvede og demokratisk indstillede hvide, South African Coloured People's Con-

gress, SACPC, og Congress of Democrats, COD.

I marts 1954 modtes ledelseme for SACPC, COD, SAIC og ANC og dannede et!
nationalt aktionsrdd for gennemforelsen of Folkets Kongres . FormAlet var at lade
det sydafrikanske folk formulere sine krav til etfrit Sydafrika udfra egne behov o

onsker ; et ambitiost projekt i et land med undertrykkelsesapparatet under krafti
udbygning . Men det lod sig gore - ogsA fordi regimet bevidst gav Kongresalliance
lang snor.

Kongresalliancen brugte den forste halvdel of 1955 pA at indsamle i titusindvis af,

forslag og gennemfore i tusindevis of folkemoder pd arbejdspladser, i bydele, i
landdistrikter osv., hvor der blev valgt delegerede til Folkets Kongres . Den 25.-26:
junisamledes ca. 3000 delegeredei Kliptownudenfor Johannesburgfor at diskutere
og vedtage en sammenfatning of de utallige forslag . Resultatet blev Frihedser-
klaeringen, som Professor Matthews i 1961 beskrev pA folgende mAde :

"Erklaeringen var et klart og aedelt udtryk for kongresbevaegelsens ideer oni~
fremtidens Sydafrika . Den fastlagde grundlagetfor et nationalt demokrati, der ville

yde alle folk i Sydafrika mulighed for et frit og civiliseret liv. Det er det mest
betydningsfulde enkelt-dokument i Sydafrikas historie" (se side 116-19) .

Kongressen formAede ikke alene at samle en repraesentativ forsamling, der for-
mulerede et menneskeligt altemativ til apartheid ; den samlede ogsA et massivt
bevaebnet politiopbud fra den stat, hvis legitimitet der A fundamentalt blev sat
sporgsmdlstegn ved . Ved kongressens afslutning greb politiet ind, noterede alle
tilstedeva;rende og konfiskerede alt skriftligt materiale, de kunne fd fat i . Regimet
mente at have givet Kongresalliancen A lang snor, at det pd en gang kunne skaffe
bevismateriale og oplysninger nok til at indfange og neutralisere fortroppen for
Kongresbevaegelsen . Det skete dog fortrtt for alvor mere end et Ar senere .

Kongresalliancens ledelser blev efter Folkets Kongres enige om at sende Friheds-
erklaeringen til endelig vedtagelse i de 4 kongresser (den nystiftede fagforenings-
kongres, SACTU, indgik i alliancen som nr. 5 senere i 1955), hvilket ogsA skete-
inden forANC dog efternoglediskussioner. Samtidigbesluttede alliancen at ivaerk-
sa;tte en kampagne for en million underskrifter pA erklaeringen. Underskrift-
indsamlingen blev en moderat succes . Trods megen pressen pA fra ledelseme
opnAede alliancen kun at indsamle 100.000 underskrifter. Der var flere Arsager til,
at det gik ddrligt med underskriftindsamlingen for Frihedserklaeringen, der faktisk
frem til i dag til stadighed har bevist sin vxrdi som den sydafrikanske be-
frielseskamps vision og enhedsgrundlag. Der stilledes stadig storre krav til de
politisk aktives opmwrksomhed og initiativ pA det lokale plan. Samtidig var
strukturen iANC, dersomden klartstaerkeste organisation i alliancen bar detstorste
ansvar, praeget of en efterbleven opbygning of lokalafdelinger og kommandoveje .
Mandela havde allerede i 1953 sat sine kraefter ind pA at lose dette problem; men
ANC havde endnu ikke gennemgiet den fornodne organisatoriske omstilling (gen-
nemforelsen of Mandelas organisatoriske planer blev en bydende nodvendighed
efter ANC's overgang til illegalitet) . Undertrykkelsen of Kongresalliancen gjorde
(let heller ikke nemmere at opfolge Folkets Kongres . Here og flere ledere blev
"banned". Mange underskriftlister blev konfiskeret. Endelig gav Frihedserklae-
ringen en gruppe "afrikanister" anledning til at starte et korstog mod ANC's
aIliancepolitik. Det forte umiddelbart til en del forvirring og pA lidt laengere sigt en
egentlig splittelse.

1Zegimets krig mod befrielsesbevaegelsen var skaerpet sa meget, at den var ved at
iniste muligheden for dben modstand . Efter Trodskampagnen havde nye love og
xkrappere politimetoder gjort konsekvenserne of civil ulydighed naermest uover-
Auelige . Efter tvangsflytningen ofJohannesburgs vestlige bydele, og efter regimet



havde truet de afrikanske foraeldre til at stoppe udviklingen of et alternativt uddan-
nelsessystem, var ikke-samarbejde besvaerliggjort. Den samlede modstand var i
farezonen .

Gradvist indskraenkede regimet flere og flere lederes bevaegelsesfrihed for d. 5.
december medet slag at arrestere 156 of Kongresalliancens bedste folk og anklage
demfor hojforraederi . Den efterfolgende retssag blev en udmarvende og langvarig
affaere, dermedstigende interesse fulgtes of offentligheden i Sydafrika og resten of
Verden, efterhfinden somen storstilet stottebevaegelse udvikledes udenfor retsalen,
og Kongresalliancens ledere demonstrerede deres moralske og intellektuelle over-
legenhed . Hvad der var taenkt som en skueproces vendt mod verdenskommu-
nismens infiltration i Sydafrika, udviklede sig til en platform for udbredelsen of
befrielsesbevaegelsens politik. Her skal kunnaevnes en enkelt pudsig tildragelse fra
retsagen : Anklagemyndigheden faestede i sin bevisforelse stor lid til en universi-
tetsprofessor, der var ekspert i kommunistisk fraseologi . Denne professor kunne
efter en lang udredning godtgore at Frihedserklaeringen og ANC'sdokumenter var
kommunistiske. Forsvaret bad professoren om at analysere en udvalgt tekst, som
han efter naermere granskning fandt aldeles kommunistisk. Teksten viste sig at
komme fra professorens egen hfind. Retssagen fortsatte i mere end 4 fir.

Retssagen tog meget tid og mange krxfter fra det stadig mere kraevende arbejde i
den nationale modstand . Nye og mindre erfarne kraefter overtog mange opgaver,
men de var ikke i stand til at fastholde den nationale enhed under det store pres.
Kongresalliancen blev mere og mere ude of stand til at tage faelles nationale initia-
tives, hvad dog ikke hindrede enhedens udvikling pA det lokale plan. Inden for al-
liancens ledende kraft, ANC, udkwmpedes en raekke interne stridigheder om det
politiske grundlag for den nationale modstand. Gruppen of afrikanister onskede ate

forkaste Frihedserklaeringen pfi et grundlag, som kan sammenfattes i to hoved-
punkter: Fordetforste mente de, at den multiraciale alliance var en trusselmodden'
afrikanske nationalismes renhed og uafllaengighed - Afrika tilhorte afrikanerne. For;
det andet mente de, at Frihedserklwringens afsnitom folkets del i landets velstand,
hvornationalisering ofmineralrigdommene, banker og monopolistisk industri blev,
betonet, var udtryk for importeret socialisme, der ville splitte enhedenmellem
forskellige sociale lag i den afrikanske modstand.

Mandela, der omkring 1950 havde forladt nogle of de samme standpunkter, so
afrikanisterne forte frem, behandlede betydningen of Frihedserklaeringen i en ar~
tikel fra 1956 . Han fremhaevede, at Folkets Kongres var epokegorende, fordi der!
aldrig for havde vaeret samlet sfi bredt et forum, som forkastede alle former for
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racisme, og fortsatte med at behandle dets betydning som enhedsgrundlag for en
demokratisk kamp. Nationaliseringerne var nodvendige, fordi de demokratiske
krav i Frihedserklxringen ikke kunne realiseres, uden at den rigdom, det havde
borgerskab havdemonopoliseret, blev folkets . Han understregede, at erklaeringen
ikke var socialistisk, og at nationaliseringerne ogsfi var i det ikke-europaeiske
smfiborgerskabs interesse : "Atopbryde og demokratisere disse monopoler vil 5bne
nye omrfider for udviklingen of en velstfiende ikke-europaeisk borgerklasse . For
forste gang i dette lands historie vil det ikke-europaeiske borgerskab i sit eget navn
og medsin egen ret have muligheden for at eje deres egne vaerksteder og fabrikker."
Mandela fremstillede arbejderklassen som den demokratiske kamps hovedkraft,
menmente samtidig ikke, at Frihedserklaeringen og den demokratiske kamps ind-hold stod i modsaetning til det ikke-europaeiske smfiborgerskabs interesser.

Igennem sidste halvdel of 50'erne beskyldte afrikanisterne i stadig sta;rkere vend-inger ledelsen i ANC for ikke at levne plads til det altgennemtraengende opror, demente kunne komrne til overfladen, hvis ANC blot gav signalet . Over for dettebetonede ledelsen og flertallet betydningen of organisation og bevidst retning. Et
spontant opror ville ikke automatisk bringe apartheid til fald .

Busboykotten i Alexandra i 1957 var en of de fd modstandskampe, der re-
sulterede i indrommelser fi-a myndighedernes side .



Konflikten med de radikale afrikanister skaerpedes indtil den afrikanistiske floj i
TransvaalANCbrod ud og i april 1959 stiftede Pan-Africanist Congress, PAC, der
skullefungere pAet konsekvent afrikanistisk grundlag og give signalet til massernes
opror. PACfik en stor tilslutning i enkelte omrAderog en masseopmaerksomhed fra
pressen. ANC var dog stadig uden sammenligning den storste og staerkeste organi-
sation (Skont PAC-folk i overmod har forsogt at give det modsatte indtryk) .

Kongresalliancens udvikling skabte fortt og fremmest gennem Trodskampagnen
og Folkets Kongres grobund for en tro pfi egne krwfter blandt de sorte befolk-
ningsgrupper. Kongresbevwgelsen hostede erfaringer, som sidenhen har vwret en
uvurderlig inspiration for udviklingen of nye former for massekamp og for den
strategiske orientering i ANC's bestraebelser. Selvom Kongresalliancen havde
sveert ved at fungere i slutningen of 50'eme, var der en linie fra de centrale initia-
tiver til de mange lokale massekampe .

Lokale massekampe i sidste halvdel of 50'erne

I 50'erne forte de afrikanske kvinderen stadigog militantkamp for atundgd atblive
underlagt paslovgivningen. I august 1956 samlede den nystiftede kvindesam-
menslutning mere end 20.000 protesterende udsendinge i Pretoria. I de sorte by-
omrAder og i landomrAdeme i Orange Free State, Natal, Cape og Transvaal havde
kvinderne samlet ind til at sende deres medsostre til protesten . Kvinderne sluttede
ikke deres kamp meddette initiativ. Naesten overalt i Sydafrika var der i slutningen
of 50'eme lokale kvindeaktioner mod paslovgivningen. Politiets folk havde i be-
gyndelsen svwrt ved at gribe ind over for aktionerne, fordi de ikke kunne lide at sIA
pd kvinderne; mendet fik de la;rt .

11957 boykottede beboerne i Alexandra uden for Johannesburg buskorselen i tre
mAneder, efter at bustaksten steg med en penny, og andre townships startede ogsA
boykot i sympati. Efter en ra;kke benhArde forhandlinger blev taksten sat nedigen.
Beboerne i Alexandra havde gAet i mindst fire timer hver dag for at komme til og
fra arbejde; men deres fodder forblev solidariske indtil sejren var i hus.

Boykot-vAbnet blev i stadig stigende grad taget i anvendelse over for forretninger
og firmaer, der bedrev underbetaling eller stottede Nationalistpartiet. I Cape Town
og andre bycentre matte mange handlende opgive deres Abne stotte til Na-
tionalisterne eller lukkebutikken . 11959opfordrede Transvaal-ANC til atlade vaere

med at kobe kartofler pa grund of de elendige arbejdsforhold for landarbejderne.
Kartoffelprisen faldt til mindre end en fjerdedel of det normale.

Juni 1959 smadrede kvinderne i Natal de statslige olhaller, der snod dem pa tre
mAder. MTndene drak deres Ion op i olhallerne - i stedet for at drikke den hjem-
mebryg, sommange enlige kvinder havde levet of at saelge, indtil loven havde gre-
bet ind. Samtidig finansierede olhallerne administrationen ofpaslovene . Mxndene
startede med at vaere lidt smasure, men stottede efterhanden kvinderne ved at
boykotte hallerne .

Mod slutningen of50'erne udvidede regimet principperne for bantuuddannelsen til
ogsd at omfatte de videregdende uddannelser. Detramte i saerdeleshed de blandede
universiteter i Witwatersrand og Cape Town og det sorte universitet Fort Hare, der
skulle begraenses til kun at optage xhosa og fingo studenter. Stort set hele den

En kvinde bliver arresteret,fordi hun harsungetforan en statslig 0lhal ncer-
Durban i 1959 .



engelsksprogede akademiske verden rasede, og studenterne og de fleste lxrere pd
de tre universiteter aktionerede over en lxngere periode. Professor Matthews trak
sig i protest somrektor for Fort Hare. Den lov, somgennemsatte overgrebet, blev
kaldt for loven om udvidelse of universitetsuddannelse ("Extension of University
Education Act").

I landomrdderne, der traditionelt havde vxret politisk tilbageblevne, steg util-
fredsheden igennem 50'erne i takt med den tvungne overbefolkning, uretfxrdige
jordlove og kvxgbestemmelser, umyndiggtbrelsen og indsxttelsen of quislinge . I
slutningen of 50'eme blussede opror op i Zeerust-distriktet ved grxnsen til
Botswana, i Sekhukuneland i det nordlige Transvaal og i det sydlige Natal. Myn-
dighederne forstbgte at klare problemernevedOgetundertrykkelse og ved atforbyde
ANC i nogle distrikter. Det mest kendte opror fandt sted 1960 i Pondoland i
Transkei . Btbnderne jog de regeringsvenlige hovdinge bort eller slog dem ihjel og
begyndte at opbygge en ny og mere demokratisk administration med bl.a . egne
domstole . Folk samledes i bjergene for atdrtbfte videre kampskridt . En skattestrejke
blev ivxrksat og pengene sat i en fxlles fond . AI handel blev boykottet og en del
sabotage blev organiseret. Det diskuteredes om migrantarbejderne skulle strejke
ved at holde sig hjemme. Mensdlangtndede btbnderne ikke. Efter 9 mdneders oprtdr
stod de pd den forkerte side of for mange gevxrlob .

De mangelokale massekampe afspejlede en opadstigende udvikling i modstands-
viljen, men var samtidig et problem for modstandens udvikling fremad. Ved en
spredt og tidsmxssig forskudt udvikling ofaktiviteterne kunne apartheid-regimet i
de fleste tilfxlde smadre modstanden, efterhdnden som den brod ud .

8. Politistat og vaebnet modstand

For at skabe fodslag i den tiltagende nationale bevxgelse gikANCi 1959 igangmed
at forberede en lang paskampagne. Som en forhadt hovedhjOrnesten i apartheidsy-
stemet udgjorde paslovene den fxllesnxvner, der kunne samle de mange lokale
protestaktioner i en national kampagne mod systemets vxrste dele .

ANC's drsmode i december 1959 udtrykte en tiltagende samling of de lokale mas-
sekampe i en mere beslutsom national enhed. Samtidig var afkolonialiseringen i
Afrika og Asienen enorm inspiration for modstandsviljen . Prxsidenten for ANC,
Lutuli, sammenfattede opgaven pd folgende mdde:

"ANC's opgave i denne situation er at tilskynde og opbygge en And of trods. ..og
modstand. . . Det havde Sydafrika er sdrbart. Vi er en kxmpe, der ikke kender sine
egne krxfter" .

Arsmodet besluttede eenstemmigt at gd i gang med paskampagnen . Den 31 . marts
1960 skulle kampagnen starte medprotestdeputationer og folkemtbder. I maj skulle
kampagnen udvikle sig med regionale demonstrationer for 26 . juni 1960 at kulmi-
nere med en national aktionsdag .

PAC besluttede sig imidlertid for at komme ANC i forkobet og annoncerede en
ulydighedsaktion 21 . marts. Selvomde, der modteop uden pas ved politistationerne
i Sharpeville (Transvaal) og Langa (udenfor Cape Town), ikke havde voldelige
hensigter, dbnede politifolk ild mod demonstranter og tilskuere . Iftblge de officielle
rapporter blev 68 drxbt og 227 sdret i Sharpeville; mens 8 blev drxbt og 48 sdret
i Langa. En ikke sxrlig udbredt og ikke-voldelig protestaktion blev massakreret.
Storsteparten of de myrdede ved Sharpeville var skudt i ryggen . At Sharpeville - en
ud of mange statsmyrderier- erblevetet symbol, hanger f¢rstog fremmest sammen
med begivenhederne, der fulgte.

Sharpeville-krisen

N aturligt nokvar denumiddelbare reaktion blandt Sydafrikas sortebefolkning sorg
og vrede. Den 23 . marts opfordrede Lutuli det sydafrikanske folk til at iagttage en


