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Portugals kolonirike
.- en ny giv?

Portugal i Afrika. Portugal har med
nesten imponerende stahet holdt stillin-
gen som Vest-Europas siste koloni.
makt - og fordømmes nu enstemmig
og unyansert for det På OAU-konfe
ransen i Oslo. Men kritikerne nekter å
registrere at noe er skjedd også i Por-
tugals syn på Afrika-politikken - en
kursendring som absolutt er verd å se
nærmere på, skriver mag. art. Gunnar
Skagestad fra Lourengo Marques,
Mogambique. s. 15'



Portugal var ikke innbudt, og var ikke tilstede på FN's og OAU's rlnternasjo-
nale ekspert-ko4feranse til støtte for ofre for apartheid og kolonialisme i Afrtkat
som awikles i Oslo i disse dager. Meget øv konferansen gikk da også med til ensi-
dige anklager mot Portugals administrasjon av de roversjøiske provinsert * An-
gola, Magambique og Guinea-Btssau.

Et mer nyansert bilde av Portugals politikk og dets mulige fremtidige rolle i
ffika gis her av mag. art. Gunnar Skøgestad, i en artikkel sendt ossfra Lourenqo
M arque s, hov eds tade 4 i Mo qambique :

For Portugal og for dets to viktigste
(oversjøiske provinser> - Angola og
Moqambique vil den l. januar

1973 for eftertiden meget vel kunne stå

son1 et avgiørende historisk vende
punkt. Den aktuelle begivenhet var at

nye lover, som ga de to <provinsero in-

dre selvstyre, trådte i kraft.
Uansett portugisernes motiver og

uansett det nye selvstyrets åpenbare
begrensninger, er reformen bemerkel-
sesverdig: For Portugal innebærer den
efter alt å dømme begynnelsen til slut-
ten på landets kolonirike, - iallfall i
den form det har hatt i nærmere 500
år. For Angola og Moqambique er re
formen et første skritt på veien til full
politisk selvstendighet.

Tilsynelatende er reformen ikke
særlig radikal eller vidtgående. Selv-
styret har fått klare begrensnlnger
både m.h.t. demokratisk deltagelse og
m.h.t. saksområder. I mars gikk vel-
gerne i de nye autonome <estados> til
urnene for å velge sine første egne lov-
givende forsamlinger. Sorte og hvite
borgere har fått samme stemmerett.

Portugal praktiserer ikke rasedis-

kriminering; til tross for at dette stun-

dorn påstås fra forskjellige hold). Vel-
gerne må imidlertid kunne lese og
skrive, og må ha en viss skattbar inn-

tekt. Videre vil organisert politisk oP
posisjon bare være tillatt foran valg.

De nye lovgivende forsamlingers kom-
petansefelt vil ikke omfatte konstitu-
sjonell lovgivning, utenriksanliggen-
der, forsvar og utdannelse, idet disse
saksområder fortsatt vil bli kontrollert
fra Lisboa. Endelig vil regieringsfunk-
sjonene i de to stater bli ivaretatt av
utøvende organer hvis formenn utnev-
nes av sentralregieringen i Lisboa.

Det er således ingen revolusjon'som
har funnet sted, og Aftenposten kan for
såvidt ha en viss rett i sin karakteri.
stikk (5. april) av begivenhetene som
<valg i anførselstegn>. Dette forhind-
rer ikke at reformens konsekvenser
kan bli mer vidtrekkende enn hva både
dens opphavsmenn og dens kritikere
idag tør forestille seg.

Både t Angola og i Mogambique
foregår krigshandlinger mellom qyn-
dighetene og opprørsbevegelser (som
benevnes henholdsvis <nasjonale fri-
giøringsbevegelser, og <terroristerr,
alt efter hvor ens sympatier måtte be
finne seg). Opprørsbevegelsene, hvorav
de viktigste er MPLA (Angola) og
FRELIMO (Mogambique), qottar
betydelig støtte utenfra, f.eks. fra Sov-
jet-Unionen. Kina, Kirkenes Verdens-
råd og andre mer eller mindre <pro
gressive> instanser. (Også Norge er
som kjent sterkt innblandet). Fra de
portpgisiske myndigheters synspunkt
er det maktpåliggende å hindre at disse
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bevegelsene får noen bred oppslutning

blant de respektive territoriers lokplbe-

folkninger. Det er rimelig å se den nye

reform, iallfall i noen grad, som et ledd

i bestrebelser med et slikt formål'

Det tør likevel være mer interessant

å vurdere Portugals kolonipolitiske

kursendring i et bredere dynamisk per-

spektiv, hvor ikke minst økonomiske

og handelspolitiske faktorer kommer i

forgrunnen.
Dette reflekterer den økonomiske og

sosiale utvikling som finner sted i

dagens Angola og Mogambique; en

utvikling som står i en iøyenfallende

kontrast til det statiske bilde som mo

derlandet Portugal utviser' Både An-

gola og Mogambique er fremdeles til'

bakeqlående land. - Mogambique er

dessuten relativt fattig på naturressur-

ser. Men moderniseringsprosessen er

godt igang, eksempelvis har hovedste

dene Lu4nda og Lourengo Marques et

mer moderne Preg enn I isboa' Store

utviklingsprogrammef er iverksatt på

en rekke felter, bl.a. i tilknytning til de

svære (og omstridte) dam-prosjekter

for kraftutbygging av Zambesi- (Ca-

bora Bassa) og Cunenevassdragene'

Viktigst er kanskje allikevel den

satsing som foregår på utdannelses-

sektoren. Der finner også sted en

økende politisk modning; en <bevisst-

gjørelseo av holdninger og forventnin-

ger med rot i de stedlige behov og for-

utsetninger som ikke nødvendigvis er

revolusjonære eller anti'portugisiske'

men som springer ut av en endret situ-

asjon hvor sentraldirigering fra Lisboa

ikke lenger synes å være det eneste na-

turlige eller ønskelige.
*

I av-koloniserlng'ens tidsalder har

Portugal med en' neiien irnponerende

stahet holdt stilling€n som eneste gien-

værende vesteuropeiske'kolonirnakt av'

btydning. Idag er Portugals sentra-

listiske kolonipolitikk ikke bare en

anakronisme, men også et stadig mer

urasjonelt foretagende og en hemsko

for landets egen utvikling' Det er blå-

øyd å tro at Portugal frivillig vil gi opp

sitt imperium' men en kursendring

måtte komme. Den kursendring som

nå har funnet sted i Portugals politikk

vis-å-vis Angola og MoqPmbique,

kan gi støtet til en utvikling som man

foreløpig bare kan ane konturene av'

Et land som vil spille en nøkkelrolle

m.h.t. denne utvikling, er Brasil' De

tradisjonelt meget nære forbin$elser

mellom Portugal og Brasil har også en

politisk dimensjon, lrvis betydning ikke

bør undervurderes. Det er på det rene

at Brasil lenge har ivret for autonomi

for Angola og Mogambique' Brasil er

raskt i ferd med å etablere seg som en

dominerende makt blant landene på de

sydlige breddegrader. I sine aspirasje

ner m.h.t. utvidet brasiliansk innfly-

telse på det afrikanske kontinent be

trakter Brasils ledere Angola som et

naturlig bindeledd og r<brohode'r' Ikke

minst er Brasil interessert i Angola

som et område for industriell ekspan-

sjon og som en potensielt meget verdi-

full handelsPartner'
Det blir antatt at Brasil gjerne skulle

l ike å innta en meglersti l l ing når det

!,jelder forholdet mellom de sorte afri-

kanske stater og det statsforbund som

det portugisiske imperium står i ferd

med å utvikle seg til. Dette innebærer
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nødvendigvis at Brasil aktivt søker å
påvirke Portugals kolonipoliti[k i

retning av øket selvstyre for de portu-
gisiske oversjøiske besittelser. For

Brasil står i denne sammenheng ikke
minst sikkerhetspolitiske betraktnin-
ger sentralt: Man ønsker således bl.a.

å etablere qn antikommunistisk blokk

som kan motvirke den sovjetiske inn-

flytelse i Syd-Atlanteren; en innflytefse
som f.eks. den sovjetiske flåtebase i

Guinea er en påminnelse om.
Det er ennu for tidlig å si hvilken

retning utviklingen vil ta. En negativ

faktor her er de nuværende regimers

udemokrdtiske karaktero noe som gir

fortsatt grobunn for revolusjonære ge

rilja-organisasjoner med moralsk og

materiell støtte fra en presumptivt mer
(progressiv> utenverden. Det er dog

ikke utenkelig at Angola og Moqam-

bique i løpet av l97Gårene ad frede-

lig vei vil stå frem som selvstendige

stater med fortsatt nære bånd til Portu-

gal og evt. også t i l  Brasi l .  En sl ik

situasjon ville i så fall være til gjensi-

dig fordel for samtlige direkte berørte

parter. men den vi l le også ha posit ive

sidevirkninger forøvrig i det sydlige og

sentrale Afirka.
Idag er Afrika revet meilom sort og

hvit rasisme, som står i  stygg kontrast

t i l  den ikke-rasist iske tradisjon som

har kommet t i l  å Prege Portugal og

dets forhenværende og nuværende

oversjøiske besittelser. Som bærere av

denne tradisjon vil Angola og Mo-

gambique kunne øve en modererende

og konstruktiv innfly{else i denne del

av verden.
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