Af ANNA MOLLERUP
MED tre ars arbejde og en over 3.000
sider lang rapport afsluttede den sydafrikanske 5andheds- og Forsoningskommission torsdag sit ~Og pa at
blotlaegge de overgreb pA menneskerettighederne, der blev begaet under
apartheidstyret.,
Rapporten viser, at det tidligere hvide styre ikke er ene om at have gjort
sig skyldig i grove overtrwdelser of
menneskerettighederne . Ogsa praesident Nelson Mandelas eget parti, frihedskaemperne fra ANC, der nu sidder
i regeringen, brugte tortur og myrderier mod uskyldige civile. Derudover
konkluderer rapporten, at Sydafrikas
tidligere praesident P.W. Botha ka'n holdes ansvarlig for drab pa civile, at
apartheidstyret var en forbrydelse mod
menneskeheden, og at Winnie MadikiZela-Mandela er ansvarlig for grove
krwnkelser of menneskerettighederne .
At rapporten taler sandt hersker der
ikke tvivl om, men kommissionens trovaerdighed betegnes of en raekke .uafhaengige eksperter som meget lav. De
siger, at denhar medvirket til, at der ikke
bliver rort, ved arpartheids alvorligste
konsekvenser for det nye Sydafrika,
nemlig den sociale uretfwrdighed og de
enorme Okonomiske uligheder.
Blotlwggelsen of overgreb pa menneskerettighederne under apartheid
skulle vaere et vigtigt skridt pa vejen
til forsoning i det sydafrikanske samfund. Men kommissionens arbejde, ledet of wrkebiskop Desmond Tutu, er
blevet en del of et politisk spil, der har4
resulteret i mere splittelse end forso- ''
ning, lyder kritikken.

Sydafrika. Sandheds- og ~F'orsoningskommissionen har naet malet. Men trovaerdigheden smuldrer
og politisk tovtraekkeri har undergravet den endelige rapport om Sydafrika under apartheid.

Sandhe d uden forsoning
'

En of de fremmeste kritikere er professor Mahmood Mamdani fra Cape
Towns Universitet. Han angriber kommissionen for at vaere et forum for tilgivelse of individer og for at have ignoreret den samfundsmwssige forsoning .
,jeg mener, man bor skelne mellem
ugerninger begiet of staten og ugerninger begaet of individer . Sandhedskommissionens arbejde skulle handle orn at
hele et splittet samfund, men den bar i
virkeligheden opereret som en skriftestol for individer . Derfor forbliver samfundet splittet, ogsa selv om enkelte individer er kommet sig efter apartheids
undertrykkelse<<, siger ban til Weekend-

avisen .

Social skaevhed
Siden apartheids afskaffelse er en sort
middelklasse vokset frem, men det hvide mindretal sidder stadig pa langt
storstedelen of Sydafrikas rigdomme:
29 procent of den sorte befolkning er
arbejdslos mod kun fire procent of de
hvide. De rigeste ti procent tjener i dag
halvdelen of de samlede sydafrikanske
indkomster. 23 procent of de sorte lig-

ger i den laveste indkomstgruppe,
mens to tredjedele of landets hvide befolkning ligger i den hojeste. Derfor
bar der i Mahmood Mamdanis ojne
ikke vaeret tale om et reelt opgr med
apartheid - og Sandhedskommissionen
bar sin del of skylden.
Ved at holde sig pa det individuelle
plan bar kommissionen bidraget til, at
der ikke bliver rort ved de grundlwggende problemer i samfundet, som jo
stadig bestir efter apartheid, nemlig
den sociale uretfaerdighed og de enorme pkonomiske uligheder«, forklarer
ban .
Kommissionen bar ikke mandat til at ,
domme de skyldige fra apartheid. Formalet er, at fa forbrydelserne frem i lyset, men harde straffe vil ifolge praesident Mandela vwre til skade for den
samfundsmaessige forsoning.
Hans Erik Stolten, historiker pa
Center for Afrikastudier. ved Kobenhavns Universitet, siger:
,, Sandhedskommissionen er en del of
et raddent kompromis, der blev indgaet
med apartheids afskaffelse . Kompromiset slar fast. at man ikke skal straffe regimets forbrydere. Mandela haevder, at
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individuel afstraffelse er en luksus,
som Sydafrika ikke bar rid til, men at
det drejer sig om storre samfundsmaessige interesser . Det er absurd . Det er
jo netop kun enkelte individer, der er
blevet tilgodeset med Sandhedskommissionen,,, papeger ban.

ANC's vrede blevet afvist med den be
grundelse, at kommissionen netop ma
behandle alle overtraedelser of menne
skerettighederne
lige fod, og partie
fik til sin store utilfredshed ikke udsai
offentliggrelsen of rapporten.
Hans Erik'Stolten ser kommissionens konklusioner som en del of et
Winnie bliver syndebuk
strategisk spil .
-Det er en del of spillet, at ANC
Sandheds- og Forsoningskommissionen henvender sig til kommissionen og sa
har pa forhand givet omkring 300 men- bliver afvist. Sa kan kritikere nemlig
nesker besked om, at den endelige rap- ikke sige, at kommissionen kun tilgoport vil holde dem ansvarlige for deres
deser »vinderne«, nemlig ANC selv.
ugerninger. Heriblandt den tidligere
Dermed hojner kommissionen sin tropraesident og modtager of Nobels fredsdi
pris, Frederik de Klerk, der er gaet
~kritkgDet erJo naesen blevetlhelli
~
rettens vej og formaede tirsdag at fa
;at kritisere den og dens optrin med
slettet en del of anklagerne om hans
'grad og forsoning«, siger ban.
medvirken til statsterrorisme fra den
Lars Buur, ph.d.-studerende i etnoendelige rapport.
grafi og socialantropologi ved Arhus
Ogsi nuvwrende regeringsmedlemUniversitet, har fulgt Sandhedskommer fra ANC bar modtaget beskeden
missionens arbejde indefra . Han er
fra kommissionen. ANC bar derfor forenig:
sogt at fa et mOde i stand med kommis»Hver eneste gang kommissionen
sionens medlemmer inden frigivelsen
kommer frem med noget, der er kon4
of rapporten, fordi de som frihedskaemtroversielt, bar de altid en kamp me
pere ikke vil saettes i his med apartANC forst, som gor, at kritikere ikk
heidstyrets undertrykkere . Modet ef-tits'__ bagefter kan komme og sige, at de i
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