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Universitetsmarxister, græsrodspopulister og 

intellektuelle realister i Sydafrikas national-

demokratiske revolution 
 

Den sydafrikanske demokratiseringsproces er blevet anfægtet af den seneste tids magtkampe indenfor ANC om, hvor-

vidt fremtidens politiske linje skal efterstræbe en tilbagevenden til tidligere tiders idealer. Venstrefløjens sejr indenfor 

organisationen og udskiftningen af den sydafrikanske præsident kan ende med at påvirke hele regionen. Det kalder på 

en analyse af kræfterne bag den sydafrikanske revolution og af dennes historiske baggrund. 

 

 

Af Hans Erik Stolten 

I tiåret fra 1984 til 1994 var Sydafrikas byer præget af 

militante massemobiliseringer af strejkende arbejdere 

og protesterende townshipbeboere, ofte samlet under 

revolutionære, socialistiske paroler. Oplevelsen af ind-

flydelse og gradvise fremskridt havde aldrig været en 

del af de sorte arbejderes livserfaringer. Der var derfor 

kun udviklet svage reformistiske traditioner, og en arti-

kuleret socialdemokratisme eksisterede stort set ikke. 

Samtidig var kommunistpartiets (CPSA/SACP), strate-

gier blevet rodfæstet i African National Congress 

(ANC) gennem eksilbevægelsens og den væbnede 

kamps fællesskaber. Oprøret blev fremhjulpet af infilt-

ration og sabotageaktioner, logistisk støtte fra socialisti-

ske lande, afkoloniserede frontlinjestaters revolutionæ-

re ledere, antiapartheidbevægelsens solidaritet og in-

ternationale sanktioner. Det lignede nærmest en revolu-

tion.  

Denne artikel beskæftiger sig med holdninger på Syd-

afrikas venstrefløj og med dennes betydning for trans-

formationen fra apartheid til demokrati. Fokus er på 

udvalgte venstrestrømningers afvigende positioner. 

Samtidig forsøger jeg at bidrage til en glimtvis forståel-

se af den historiske baggrund, hvori bl.a. indgår sociale 

oprør og revolutionære traditioner, som i lige linje kan 

siges at pege frem mod systemskiftet i 1994, eftersom 

fællestræk i årsager, taktikker og fremtrædelsesformer 

kan konstateres. Jeg prøver også at fremdrage nogle 

typiske træk fra Sydafrikas politiske økonomi, hvis 

særegne indre-kolonialistiske udbytningsform lagde op 

til en kombination af demokratikamp, national befrielse 

og social revolution snarere end til reform. Endelig på-

viser jeg, at den strategi for revolution, som kommu-

nistpartiet vedtog allerede i 1929, i hovedtræk blev 

adopteret af ANC, brugt aktivt hele vejen op til 1990 og 

for så vidt stadig er en del af den officielle retorik.  

I den vestlige verdens øjne er Sydafrika gennem de 

sidste 15 år blevet normaliseret. Landet ses nu som ”an 

ordinary country” (Alexander, 2002). Når dette norma-

liseringssyn udstrækkes til at gælde Sydafrikas historie, 

fører det let til efterrationalisering og fortrængning af, 

hvad der virkelig skete. I første halvdel af 1990’erne 

nærede flertallet af landets befolkning formodentlig 

revolutionære forventninger.  

Min egen opfattelse af realhistorien er, at Sydafrikas 

revolution startede, ikke med urolighederne i 1985, men 

senest med ANCs frihedserklæring i 1955. Den sejrede 

tilsyneladende med overgangsfasen/samfundstypen 

den nationaldemokratiske revolution i 1994, men blev sam-

tidig med overgangen til flertalsstyre amputeret af det 

forhandlede, nationale kompromis, der på sin side blev 

nødvendiggjort af ønsket om at undgå egentlig borger-

krig, samt af det globale, neoliberale tryk.  

Indeværende analyse af venstrekræfternes historie, 

visioner og uoverensstemmelser er ikke skrevet med 

tilstræbt distance. Efter et mangeårigt engagement i 

antiapartheidbevægelsen er det ikke min ambition at 

producere neutral historieskrivning. Jeg har fra starten 

bevidst anvendt min forskning diskuterende – også i 

forhold til det internationale og det danske solidari-

tetsmiljø, der på et tidspunkt havde berøringsflader til 

både fagbevægelsen, socialdemokratiet, NGO-sektoren 

og til udenrigsministerielle bestræbelser. Jeg var i flere 

år medlem af centralkomiteens internationale sekretari-

at i DKP, hvor jeg arbejdede med forbindelserne til af-

rikanske søsterpartier. Ikke desto mindre mener jeg at 

have behandlet et repræsentativt kildeudvalg på en 

rimelig afbalanceret måde. Mine konklusioner er imid-

lertid langtfra upartiske.   

Jeg vil med artiklen plædere for, at historien ikke er 

slut, at 1970’ernes og 80’ernes marxismediskussioner 

har en vedvarende, progressiv betydning og at den 

historiske højre-venstre debat mellem radikale og libe-

rale kræfter fortsat er relevant.  

 

Sydafrikas politiske økonomi inviterede til oprør  

I sit udgangspunkt er revolution ofte en reaktion mod 

et uretfærdigt styre, der søger at opretholde forældede 

produktions- og ejendomsstrukturer med repressive 

metoder. Hvis en kombineret social, politisk og ideolo-
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gisk krise tvinger styret til en ufuldstændig reformåb-

ning, fordi det ikke kan regere videre med de gamle 

metoder, og hvis underklassen samtidig har meget lidt 

at tabe, vil oprør virke som et mindre onde (Barrington 

Moore Jr., 1978: 367; Lenin, 1982: 188-201; Mandel, 1989: 

note 7).  

Asocial omfordelingspolitik og etnisk-national umyn-

diggørelse har været en fast del af Sydafrikas historie 

og landet har flere gange tidligere været tæt på en revo-

lutionær situation.  

Oprørene fra Sydafrikas historiske virkelighed indby-

der til sammenlignende analyser. Efter min vurdering 

har de bidraget til en kollektiv akkumuleret erfaring for 

landets undertrykte flertal. Rekonstrueret af progressi-

ve historieskrivere blev de en forudsætning for den 

uhyre brede og velorganiserede regimemodstand op til 

1994. Dette afspejler sig i den apartheidkritiske littera-

tur som en udbredt brug af kampberedt revolutionsre-

torik (LitSA). 

Mange af de særlige klassedelinger og nationalitetsfor-

hold, der kendetegnede den egenartede sydafrikanske 

apartheidkapitalisme, var til stede allerede fra begyn-

delsen af 1920erne (van der Walt, 2004). Ejerskabet til 

guld- og diamantminerne var i løbet af nogle få år ble-

vet forvandlet fra one-man claims (hver mand sit hul i 

jorden) til en fuldstændig centralisering under nogle få 

store konglomerater. En privilegeret hvid arbejderklas-

se havde monopoliseret alle vellønnede, faglærte jobs. 

De hvide arbejderes loyalitet blev betalt af mineindu-

strien ved hjælp af colour-bar-privilegier, der udelukke-

de sort konkurrence, og dette arbejderaristokrati blev 

efterhånden en integreret del af den regerende klasseal-

liance i et korporativt hvidt samfund (Maud, 1978: 346). 

Sideløbende med de indfødtes forvisning fra den bedste 

landbrugsjord skabtes et sort proletariat af til dels 

tvangsindforskrevne førstegenerationsarbejdere, der 

blev hentet fra de landbrugsbaserede stammesamfund 

til midlertidig beskæftigelse i miner, farme og industri. 

Fra begyndelsen blev det dømt af tradition og lovgiv-

ning til en underordnet position med ekstremt dårligt 

betalt, ufaglært migrantarbejde og det blev efterhånden 

frataget alle sociale og politiske rettigheder (Terreblan-

che, 2002 Disse helt forskellige betingelser betød, at den 

sydafrikanske arbejderbevægelse blev stadig mere split-

tet efter racelinjer (van Onselen, 2001).  

Nogle få hvide og sorte arbejderledere med en sociali-

stisk vision for hele samfundet, blandt andre S.P. Bun-

ting, W. H. Andrews og Moses Kotane, fik stor betyd-

ning for udbredelsen af revolutionære traditioner gen-

nem organiseringen af både hvide, blandede og sorte 

fagforeninger under segregation-perioden før 1948 

(Gitsham and Trembath, 1926; S. P. Bunting Papers). De 

satte fingeraftryk på både den sorte minestrejke i 1920, 

Randrevolten i 1922 og midttyvernes socialpolitiske 

fagbevægelse, Industrial and Commercial Workers 

Union (ICU) (Drew, 2007).  

Under 1940ernes industrialisering førte en ny branche-

organiseret, sort fagbevægelse, Council for Non-

European Trade Unions, (CNETU) an i flere strejkebøl-

ger indenfor fremstillingsindustrien. Samtidig radikali-

seredes ANC gennem påvirkning fra sin egen nystarte-

de ”ungdomsafdeling”, Youth League, under Nelson 

Mandelas, Oliver Tambos og Govan Mbekis ledelse 

(ANC Youth League, 1944). Det oplyste, civiliserede, 

sorte småborgerskab, der havde udfoldet sig i det 20. 

århundredes første årtier, var blevet forvist og forarmet, 

og sideløbende havde liberale holdninger mistet ind-

flydelse indenfor ANC (Alfred B. Xuma Papers).  

Efter anden verdenskrig fandtes en antifascistisk og 

antikolonial selvbevidsthed i kombination med skuffe-

de forventninger og dyrtid. I 1946 førte dette til den 

hidtil største, sorte minestrejke i Witwatersrandområdet 

(O'Meara, 1975). Strejkebevægelsen blev nedkæmpet 

med magt af politiet. Idet begivenheden imidlertid 

skræmte de hvide, medvirkede den til systemskiftet i 

Sydafrika fra en mere liberalt orienteret segregation-

politik til den erklærede apartheid-politik efter Nationa-

listpartiets valgsejr i 1948.  

Sydafrika var præget af en kolonilignende dobbeltøko-

nomi, der sammenbandt moderne og oprindelige sam-

fund. Balancen i denne kombination ændredes gradvis i 

takt med, at lønarbejdet fik en større betydning (Ar-

righi, 1970). Det betød bl.a., at produktion af basale 

fødevarer i de udpinte afrikanske reservater svandt og 

derfor ikke længere kunne supplere arbejdslønnen for 

den voksende, mere fastboende arbejdsstyrke i byerne 

og derfor steg lønpresset (Alexander, 2000: 37).  

Antifascistiske og antikoloniale stemninger prægede 

perioden lige efter anden verdenskrig. I kombination 

med skuffede forventninger og dyrtid førte dette i 1946 

til den hidtil største, sorte minestrejke i Witwatersran-

dområdet (O'Meara, 1975). Strejkebevægelsen blev 

nedkæmpet af svært bevæbnet politi, men uroen 

skræmte de hvide og 1946-stejken blev en del af anled-

ningen til systemskiftet i Sydafrika fra en mere liberalt 

orienteret segregation-politik til den erklærede apart-

heid-politik efter Nationalistpartiets valgsejr i 1948.  

Sydafrika var præget af en kolonilignende dobbeltøko-

nomi, der sammenbandt moderne og oprindelige sam-

fund. Balancen i denne kombination ændredes gradvist 

i takt med, at lønarbejde fik større betydning på be-

kostning af traditionelt, afrikansk familielandbrug. (Ar-

righi, 1970). Det betød bl.a., at produktionen af basale 

fødevarer i de udpinte afrikanske reservater svandt ind 

og derfor ikke længere kunne supplere arbejdslønnen 

for den voksende, mere fastboende arbejdsstyrke i by-

erne, hvilket førte til et stigende lønpres (Alexander, 

2000: 37). Det krævede herefter en mere direkte under-

trykkelse at bevare systemet til fremskaffelse af billig 
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arbejdskraft, cheap labour system. Denne forhærdede 

linje var udtryk for et reelt interessefællesskab, der ud 

over mineindustrien også omfattede farmerne og de 

hvide arbejdere, mens fremstillingsindustriens hold-

ning til den raceopdelte apartheidstat var mere ambiva-

lent, eftersom denne del af erhvervslivet havde et sti-

gende behov for en stabil, uddannet arbejdsstyrke 

(Wolpe, 1972; Johnstone, 1976; Lipton, 1986).  

 

Revolutionære programmer og diskret kommunistisk 

indflydelse  

Historisk har diskussionen blandt apartheidmodstan-

derne om revolution været mere strategisk og taktisk 

end teoretisk. Måske fordi undertrykkelsen var så kon-

kret synlig og modstandskampen så oplagt nødvendig, 

men også fordi mange af diskussionsdeltagerne beva-

rede en ægte folkelig forankring.   

Som nævnt var kommunistpartiet i lange perioder en 

betydningsfuld aktør på den sydafrikanske venstrefløj. . 

I januar 1950 fastslog CPSAs kongres, at den strategiske 

målsætning, som Komintern havde påtvunget partiet i 

1928-29 og som foreskrev dannelsen af en sort republik 

som et nødvendigt led i revolutionen, stadig var gæl-

dende: ”An independent native South African republic 

as a stage towards a workers’ and peasants’ republic, 

with full equal rights for all races” (Comintern, 1928; 

Legassick, 1973: 16).  

Analysen af forholdet mellem nation, klasse og race 

blev nu raffineret med en formulering om, at Sydafrika 

var præget af en særlig type kolonialisme, der rumme-

de en imperialistisk stat og en koloni inden for samme 

geografiske, politiske og økonomiske enhed. Kongres-

sen vedtog også, at partiet skulle fremme samarbejdet 

med bønder, sorte småborgere og intellektuelle med 

henblik på national befrielse (SACP, 1984: 299; Everatt, 

1992). Umiddelbart herefter blev partiet forbudt ved lov 

og tvunget til at opløse sig selv (Suppression of Com-

munism Act, No. 44, 1950). Et efterfølgerparti (SACP) 

stiftedes i 1953, men dets eksistens blev holdt hemmelig 

for den kongresbevægelse (bestående af afrikanernes 

ANC, fagbevægelsen SACTU, den indiske kongres 

SAIC og den farvede kongres SACPC), som partimed-

lemmerne spillede en ledende rolle i bl.a. gennem den 

hvide dækorganisation Congress of Democrats. Først 

med offentliggørelsen af det nu klassiske 1962-program 

blev det illegale parti officielt. Første mål var fortsat at 

knuse indre kolonialisme og hvidt overherredømme 

som en grundbetingelse for at fremme en socialistisk 

udviklingsvej (SACP, 1962).  

Efter Kongresbevægelsens frihedserklæring, Freedom 

Charter, fra Folkets Kongres i 1955 eskalerede de sorte 

masseprotester. Kombinationen af SACTUs, kortvarige, 

industrielle storstrejker og ANCs landsdækkende poli-

tiske kampagner, fremstår som et karakteristisk træk 

(Dubow, 2000: 53; Simons, 2004: 286). Sidste halvdel af 

50'eme var præget af en stadig voksende samling af 

modstanden frem til noget, der i 1960-61 stærkt minde-

de om en systemoverskridende situation. Den var præ-

get af omfattende, politiske stay-at-home-strejker i 1957 

og -58, ulydigheds- og antipaskampagner, bus- og bu-

tiksboykotter, kvindeprotester i townshipområderne og 

borgerkrigsagtige oprør i flere bantustans. Modstanden 

kulminerede med flere ugers landsomfattende protester 

i 1960 som reaktion på Sharpevillemassakren og med 

proteststrejken i maj 1961 efter Sydafrikas brud med 

Commonwealth og navneskiftet til Den Sydafrikanske 

Republik. Den revolutionære mobilisering gjorde det 

nødvendig for regimet at udvikle yderligere skærpede 

kontrolkoncepter i stor skala, såsom Separate Deve-

lopment/Grand Apartheid, der forvandlede millioner af 

sorte til en arbejdskraftreserve, forvist til kunstige, 

”selvstændige” hjemlande og uden rettigheder i Sydaf-

rika. Med indførelsen af politistaten blev både ANC og 

fagbevægelsen tvunget under jorden og i eksil. Tusin-

der blev udsat for tortur og langvarige fængselsstraffe 

(Ruth First Papers).   

Indenfor visse brancher var reallønnen for sorte arbej-

dere blevet holdt i ro siden før første verdenskrig og 

ved starten af 70’erne blussede uroen op igen. Efter 

Durban-strejkerne i 1973 og nedkæmpelsen af Sowe-

toopstanden i 1976 flygtede mange oppositionelle til 

udlandet og tilsluttede sig den voksende eksilbevægel-

se. Apartheidmodstanden kom nu i offensiven på alle 

fronter, men først i midten af 1980erne kunne Sydafri-

kas arbejdere samles i en åben enhedsfagbevægelse, 

COSATU (Congress of South African Trade Unions), 

samtidig med at den synlige, indenlandske, politiske 

protest blev mobiliseret under United Democratic 

Fronts (UDF) auspicier (Marx, 1992: 153).  

Sammenkædningen af kampen for sociale og politiske 

rettigheder med en sort-national frihedskamp havde 

mange fællestræk med 1950ernes strategi, men udvik-

lingen hen mod et regimeskifte blev nu støttet mere 

effektivt af kapitalfraktioner, der fandt det sydafrikan-

ske marked for restriktivt og af hvide liberale, der anså 

menneskerettighedssituationen for ubærlig (Butler, 

Elphick and Welsh, 1987: 13).   

Kommunistpartiets stigende indflydelse frem til 1990 

afspejles i formuleringen af ANCs vedtagelser fra Lo-

batsi-mødet i 1962, Morogoro-konferencen i 1969 og 

Kabwe-konferencen i 1985 (Feit, 1962; ANC, 1970; 

Lodge, 1986). Det er i det mindste i disse tre tilfælde 

muligt at få øje på et typisk hændelsesforløb, uden at 

noget sådant dog kan bevises entydigt: Først et strate-

gimøde i partiet, derefter en vigtig ANC-konference, 

hvorefter følger et opsving i væbnet kamp, internatio-

nal solidaritet og mobilisering af indre modstand i Syd-

afrika.  

Efter 1961 indgik sabotageaktioner i arsenalet. USA 

rubricerede ANC som en terrororganisation og oplys-
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ninger fra CIA muliggjorde Mandelas arrestation i 1962 

(Johnston, 1990). Fra 1969 mente ANC, at den vestlige 

imperialisme var svækket grundet socialistiske og be-

friede landes fremvækst, at demokratikampen måtte 

pege frem mod økonomisk lighed, og at arbejderklas-

sen var den vigtigste drivkraft i udviklingen (Johns and 

Davis, 1991: 285).  

Nyere forskning postulerer, at ANCs præsident, Oliver 

Tambo, i 1970erne var det eneste medlem af ANCs 

øverste ledelse, som ikke også var partimedlem. Efter 

valget af ny national ledelse i 1985 var 5 ud af de 29 

ledelsesmedlemmer ikke SACP-kadrer (Gevisser, 2007).   

ANC deklarerede sig aldrig officielt som en socialistisk 

organisation, men ordvalget var ofte enslydende med 

SACPs, dog med større vægt på revolutionens første 

stadium:  

 
[…] the chief content of the present stage of the revolution is 

the national liberation of the Black people. It is actually impos-

sible for South Africa to make advance to socialism before the 

national liberation of the black oppressed nation (ANC, 1985: 

29).  

 

I en noget famlende efterrationalisering indskriver his-

torikeren Gregory Houston UDFs oprørsstrategi i sen-

firserne i en gramsciansk-leninistisk teorimodel: ”it 

becomes possible to apply Gramsci’s strategy of war of 

position to Lenin’s first stage - the democratic revolu-

tion” (Houston, 1999: 20, 2, 27). Han ser en direkte og 

logisk linje fra CPSAs tidlige tilslutning til Lenins tese 

om revolution i to faser, som han kæder sammen med 

Gramscis tanker om en historisk blok, der her tolkes som 

en folkefront (Lenin, 1961; Gramsci, 1971: 259, 263), til 

Kongresalliancens inddragelse af indere og farvede 

omkring vedtagelsen af Frihedserklæringen, videre til 

SACPs forbundethed med fagbevægelsen og ANC, og 

senere skabelsen af en bred national front gennem 

UDFs samarbejde med COSATU i Mass Democratic 

Movement (MDM)1, frem mod en sandsynlig situation 

præget af guerillakrig og folkeopstand. Alternativet til 

regimets betingede kapitulation havde været sejrrig 

revolutionær borgerkrig. 

I realiteten havde SACP tidligt afvist muligheden af en 

ren militær sejr og da partiets leder Joe Slovo tog over 

som øverstkommanderende for ANCs militær, Um-

khonto we Sizwe (MK), efter Nelson Mandelas arresta-

tion, blev organisationen underordnet en befrielsesstra-

tegi, der hvilede på fire piller: Politisk uddannelse og 

oplysningsvirksomhed, den væbnede kamp, den inter-

nationale solidaritet - derunder boykot og sanktioner, 

organiseret i eksilet - og endelig undergrundsstruktu-

rerne, der skulle genorganisere massemobiliseringen i 

                                                 
1 UDF og COSATU blev delvis forbudt under undtagelsestil-

standen i 1988-89, hvorfor det blev nødvendigt at skabe MDM 

som en ny, legal, ANC-orienteret dækorganisation.  

Sydafrika (ANC, 1994: § 4.1; Turok, 2003: 135; Maloka, 

2003: ch 3 note 7).  

Da jeg i 1988 interviewede Brian Bunting, redaktøren af 

SACPs teoretiske tidsskrift, African Communist, var op-

timismen på et højdepunkt. Selv om han lagde afstand 

til arbejderistiske og trotskistiske krav om øjeblikkelig 

udråbelse af en socialistisk revolution, flirtede han selv 

med tanken om, at folkeopstanden ville være en reali-

tet, hvis man kunne bevæbne townshipboerne og at 

nationaldemokratisk og socialistisk revolution ikke 

nødvendigvis behøvede at være adskildte begivenhe-

der (Stolten, 1988: 25).   

Samme år brugte partiets formand dog atter Lenin til at 

plædere for et meget bredt samarbejde omkring et kon-

trolleret systemskifte:  

 
[…] including the black petit-bourgeoisie and significant strata 

of the emergent black bourgeoisie […]. Some ‘learned theo-

rists’ are continuously warning workers against talk of a ‘revo-

lution of the whole oppressed people’, accusing those who use 

such formulations of being ‘populists’ rather than revolution-

aries. Let us hear Lenin on this question […] (Slovo, 1988: ch 2; 

Lenin, 1975: 503).  

 

Apartheidstyrets Total Strategy indeholdt i senfirserne 

både halvhjertede, taktisk bestemte, indenlandske re-

former og undergravende krige mod nabolande, der 

havde erklæret sig socialistiske. USA støttede denne 

bekæmpelse af sovjetisk indflydelse, som ruinerede 

store landområder og kostede hundredetusinder af 

menneskeliv. Efter nederlaget til cubanske hjælpetrop-

per ved Cuito Carnivale i Angola var det åbenlyst, at 

apartheidstyret var tvunget i defensiven over hele lin-

jen (Aftale mellem Angola, Cuba og Sydafrika, 1988).  

Med den realt eksisterende socialismes fallit blev det 

dog samtidig klart, at oprør alene ikke kunne tvinge 

styret fra magten og at et systemskifte måtte ske gen-

nem et nationalt kompromis (Shubin, 1996: 12). ANC 

startede forhandlinger med erhvervsspidser og op-

kommende, udogmatiske ledere fra det regerende Na-

tional Party ud fra en realistisk strategi, der reelt stod i 

modsætning til retorikken i de folkelige mobiliserings-

kampagner og som forudså en opretholdelse af kapita-

listiske strukturer i det mindste på mellemlangt sigt 

(ANC, 1988: 304; ANC/SACP/COSATU, 1993). Para-

doksalt nok tillod verdenskommunismens svækkelse 

De Klerks sejr over den konservative Botha-fløj i Natio-

nal Party i 1989-90, hvilket banede vejen for Codesa-

processen og en forhandlet magtdeling (Government of 

National Unity) efter demokratiske valg i 1994 og for 

ANCs voksende politiske hegemoni (Sonnichsen, 2007).   

 

De intellektuelles indsats for regimeskiftet  

Ortodoks marxisme og klassisk historisk materialisme 

har altså været til stede kontinuerligt i Sydafrika og er 

blevet diskuteret og brugt strategisk længe før 68-



  HANS ERIK STOLTEN 

KONTUR nr. 18 - 2008 84 

generationen (Drew, 1996).  Mange senere universitære 

arbejder har haft svært ved at få øje på dette faktum.  

Så tidligt som i 1925 initierede kommunistpartiet aften-

skoler, der i lejede kirkebygninger i Ferreirastowns 

slum skolede sorte i Bukharins ABC of Communism 

(Roux, 1964: 203). Partiet var i lange perioder den eneste 

sydafrikanske organisation, hvor et fuldt ligeberettiget 

samarbejde kunne foregå mellem f.eks. afrikaneren 

Mbeki, den indiske muslim Pahad og den hvide jøde 

Kasrils (ANC åbnede kun gradvist for ikke-afrikansk 

medlemskab efter 1969. Ellis and Sechaba, 1992: 55). Til 

gengæld var partiet relativt fremmed overfor ledere, 

der profilerede sig selv via førmoderne, etniske ritualer 

(som lederen af det zulu-chauvinistiske Inkatha Free-

dom Party (IFP), Chief Mangosuthu Gatsha Buthelezi, 

gjorde og som ANCs nye leder Jacob Zuma har udvik-

let en tendens til). Uden for Sydafrika uddannede Ko-

minterns skoler i Moskva også ikke-kommunister fra 

Afrika som Kenyas senere præsident Jomo Kenyatta og 

panafrikanske ledere som George Padmore. Organiske 

intellektuelle udgik fra fagbevægelsen og ANC f.eks. 

som forfattere til substantielle, arbejderhistoriske vær-

ker (Walker and Weinbren, 1961; Bunting, 1964; Simons 

and Simons, 1969), men også den trotskistiske Unity 

Movement, der senere fik en vis indflydelse på 

1970ernes intellektuelle Black Consciousness bevægelse 

(BCM), uddannede historieskrivere (Majeke, 1952; 

Mnguni, 1952). ANCs militærlejre og fængslet på Rob-

ben Island gav også rum for alternative uddannelsesak-

tiviteter (Sparg, Schreiner and Ansell, 2001; Sisulu, 

2001).   

De fleste af 1970ernes og 80ernes universitære neomar-

xister valgte at ignorere denne ældre tradition, som om 

marxismen ikke havde nogen historie i Sydafrika. Nog-

le kendte den ikke, fordi denne litteratur var banned og 

fysisk farlig at beskæftige sig med. Andre magtede ikke 

en stillingtagen, der enten ville indebære en anerken-

delse af kommunisternes indsats eller modsat – en af-

standtagen fra ANCs praksis. Nogle har nærmest be-

handlet marxismen som en akademisk modestrømning 

og udtrykt en bornert, angstpræget afstand til konkret 

græsrodsengagement i folkelige organisationer (som 

kritiseret af Wolpe, 1978 og Nyawuza, 1985).  

Som jeg tolker udviklingen på venstrefløjen, fik Murens 

fald konsekvenser, som universitetsmarxisterne næppe 

havde forestillet sig. I stedet for at blive befriet fra anti-

sovjetismens ideologiske byrde, blev de bare mere eller 

mindre irrelevante (Gibbon, 2003; Comaroff, 2004; Har-

ries, 2004). Selv om langt de fleste af dem i higen efter 

en postuleret integritet – eller efter akademisk accept – 

havde afvist den kolde krigs logik, var deres betyd-

ningsfuldhed i realiteten afhængig af styrkeforhold, der 

i sidste ende hvilede på sovjetiske kernevåben. De kun-

ne ikke holde til at forsvare uperfekte, socialistiske ud-

viklinger i relativt tilbagestående anden- og tredjever-

denslande, men da kapitalismen sejrede i systemkam-

pen mod disse udviklinger, forsvandt også den reelle 

modmagt, der havde givet deres kritik tyngde.  

De dårligere betingelser for ægte, materielt funderet, 

ideologisk strid gav til gengæld rum for den poststruk-

turalistiske bølge, som nogle intellektuelle flygtede ind 

i2 (Crais, 1994; Maylam; 1999). Andre fulgte magten og 

søgte over mod socialdemokratisme og liberalisme for 

pragmatisk at forny den indflydelse, de faktisk havde 

haft gennem tilknytningen til de folkelige bevægelser.3 

Og de realistiske, praksisorienterede ANC-loyalister 

var kun alt for parate til at nedgøre intellektuelle skøn-

ånder (Magubane, 2007).  

Gennem alle årene under apartheid oppebar de fire 

hvide, engelsk-liberale universiteter frihedsgrader, 4 

som ikke fandtes på de sorte og de afrikaanstalende 

universiteter,5 bl.a. rummede bibliotekerne samlinger af 

banned literature (Dhupelia-Mesthrie , 2000). Sorte stude-

rende og aktivister fik derimod deres politiske uddan-

nelse og skoling gennem eksil- og undergrundsbevæ-

gelsen (Chisholm, 1991; Schleicher, 2001; Morrow, 

Maaba and Pulumani, 2004).   

Konkurrerende marxismeopfattelser udvikledes derfor 

under mangelfuld dialog, eftersom kun hvide akade-

mikere kunne udtrykke sig nogenlunde frit. Mange 

universitetsmarxister blev involveret i støttearbejde i 

fagforeninger og i UDFs lokale bydelsorganisationer og 

arbejdede mest ud fra begrænsede, økonomistiske mål, 

mens ANC-marxisterne ofte arbejdede i undergrunden 

eller fra udlandet, publicerede i illegale organisations-

tidsskrifter6 og havde mere omfattende, og måske mere 

statiske, idealer.   

Spændingerne kom til udtryk op til formeringen af den 

faglige landsorganisation COSATU i 1985, hvor nogle 

fagforeningsrådgivere fra sydafrikanske universiteter 

ønskede en fagbevægelse, der forfulgte snævre, uaf-

hængige mål omkring radikal arbejdermagt, mens de 

var skeptiske overfor ANCs og det underjordiske SAC-

TUs7 ledende rolle og en strategi, der omfattede hele 

                                                 
2 Dermed er ikke sagt, at vi intet kan lære af postmodernismen, 

der i sydafrikansk sammenhæng repræsenteres af bl.a. Aletta J. 

Norval, Thiven Reddy, Ann Levett, Robert Turrell, og Mark 

Sanders.  
3 I min optik gælder det bl.a. Norman Etherington, William 

Beinart, Jeff Guy, Tom Lodge, Stephen Ellis og Peter Vale.  
4 University of Cape Town, University of the Witwatersrand, 

Rhodes University og University of Natal.  
5 Blandt andre University of the Western Cape, University of 

Fort Hare, University of Durban-Westville, Stellenbosch Uni-

versity, University of Pretoria, University of Orange Free State 

og Randse Afrikaans Universiteit.  
6  Tidsskrifter som Sechaba, Isizwe, African Communist, Um-

sebenzi, Work in Progress, ANC Occational Research Papers og 

Mayibuye.  
7 South African Congress of Trade Unions var stiftet af ANC-

alliancen i 1955; efter overgangen til eksil- og undergrundsar-
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folket - reelt defineret som alle modstandere af apart-

heid (Sonnichsen, 2007).  

 

Ikke desto mindre kan der påvises mange former for 

gensidig påvirkning. Det venstre-intellektuelle opsving 

var – ofte uerkendt – betinget af respekten for de mili-

tante masseorganisationers dagsordensættende indfly-

delse. Mange akademikere anerkendte efterhånden, at 

den radikale politiske og sociale protest var nødvendig, 

fordi liberale ideologers deterministiske forudsigelse 

om, at den frie markedsøkonomis vækst naturnødven-

digt ville forudsætte apartheids afskaffelse (Horwitz, 

1967; O'Dowd, 1978), havde vist sig helt utilstrækkelig.  

Marxistisk teoriudvikling i kølvandet på koloniernes 

frisættelse og Vietnamkrigen, bl.a. udviklingsforsknin-

gens afhængighedsteorier (André Gunder Frank) og 

verdenssystemteorier (Immanuel Wallerstein) var en 

generel tendens i vesten og ikke-sovjetmarxistisk tred-

jeverdenstænkning udgjorde ofte en ægte berigelse af 

marxismens teorikompleks, selv om hensynet til Sovjets 

ledende rolle gjorde det vanskeligt for kommunisterne 

at anerkende dette, undtagen i enkelttilfælde som med 

Frantz Fanons og Amilcar Cabrals arbejder.  

I Sydafrika blev historikernes valg af relevante forsk-

ningsområder påvirket af internationale trends, derun-

der borgerrettigheds- og studenterbevægelser, og af 

frihedskampens udvikling. De oprindelige samfunds 

krige mod kolonisering (Guy, 1979), proletariserings-

processer (van Onselen, 1976), sorte arbejderes organi-

sationshistorie og proaktive rolle i forandringsprocesser 

(Lodge, 1983), afrikanske bønders kamp mod ekspro-

priation (Beinart and Bundy, 1987), migrantarbejdernes 

og kvindernes hverdagshistorie og townshipkultur 

(Bozzoli, 1979), samt ideologiske opgør med afrikaner-

dom 8  og liberalisme, blev populære emnefelter 

(O’Meara, 1983; Dubow, 1990).  

Især for historie og sociologis vedkommende blev den 

radikale analyse i løbet af 80ernes golden age gjort til et 

”useful political tool in the fight against injustice” 

(Etherington, 1996: første afsnit), hvis indflydelse rakte 

langt ud over uddannelsessektoren og medvirkede til 

det konstante politiske pres.  

Universitetsmarxismen fokuserede i starten på sam-

mensværgelsen mellem kapitalistiske udbyttere og 

statslige, racistiske undertrykkere og eftersom de for-

bryderiske elementer i afrikaanernationalismens apart-

heidideologi forekom ret indlysende, tog opgøret med 

de herskende paradigmer ofte form af angreb på liberal 

samarbejdspragmatisme og medansvar for kolonialis-

me og segregation.  

                                                                            
bejde hævdede man forsat sin indflydelse som Sydafrikas ret-

mæssige arbejderbevægelse; indgik efter 1990 i COSATU.  
8  Apartheidtilhængernes afrikaanernationalistiske ideologiske 

kompleks.  

Posel 9  mener, at den radikal-revisionistiske diskurs, 

efter at have rejst nye centrale spørgsmål, udviklede et 

funktionalistisk-reduktionistisk historie- og samfunds-

syn, der bremsede videre nytænkning (Posel, 1983: 50). 

Mens den liberale diskurs havde lagt hovedvægten på 

analysen af det politiske niveau og på identitetsunder-

søgelse og derfor overvægtede racefordomme og etnisk 

frygt som årsagsforklaringer på raceadskillelsespolitik-

ken, undervurderede neomarxisterne denne kausalitet. 

Ved ensidig brug af den historiske materialismes klas-

sebegreb som altdominerende analysekategori skabte 

den strukturalistiske, radikale bølge en forsimplet 

sandhed. Fra midten af 1980’erne begyndte denne er-

kendelse også at slå igennem i egne rækker og den ra-

dikale praksis ændrede sig væk fra den rigide, teoreti-

ske orientering, således at oplevede hverdagserfaringer 

og ikke-materielle faktorer indgik stærkere i forklarin-

gerne (Callinicos, 1987; Keegan, 1988). Belinda Bozzoli 

og Peter Delius mener, at denne socialhistorisk inspire-

rede gentænkning har fundet sted i flere stadier, hvor 

historikerne satte spørgsmålstegn ved forestillingen om 

”a predetermined capitalism which was bound to pro-

duce a predetermined working class with an ideal-

typical consciousness” (Bozzoli and Delius, 1990: 30).  

Debatten mellem Marks og Rathbone på den ene side 

og Bozzoli på den anden om betydningen af klasse kan 

sammenlignes med diskussionen indenfor vestlig mar-

xisme mellem G.A. Cohen og E.P. Thompson forstået 

på den måde,10 at Marks og Rathbone med næsten ver-

bal overensstemmelse accepterer Cohens objektivt-

strukturelt fastlagte definition af klassetilhørsforhold, 

mens Bozzoli anbringer sig på Thompsons side i angre-

bet mod en værdidømmende marxisme, der nærmest 

havde set klasse som noget tingsliggjort, hvorfra man 

automatisk kunne udlede den korresponderende klas-

sebevidsthed en sådan ting burde have (Marks and 

Rathbone, 1982: 8; Cohen, 1978: 3; Bozzoli, 1983b: 33; 

Thompson, 1963: 10).  

Den vestlige marxisme fungerede som inspiration og 

moralsk korrektiv til både liberalisme og kommunisme, 

men kunne ikke selv udgøre et alternativ til bestående 

magtforhold. Kritikken af, hvordan kapitalismen natu-

raliserede racedominans, forblev åben og uafsluttet. 

Den manglede en præcis teoretisk bestemmelse af, hvad 

                                                 
9 Deborah Posel er uddannet fra Oxford University; hun har 

arbejdet på Department of Sociology og African Studies Institu-

te på University of the Witwatersrand; hun er nu professor og 

direktør for Wits Institute for Social and Economic Research.  
10 Shula Marks var en ledende kraft i de eksilerede sydafrikan-

ske akademikeres radikale eksilmiljø. Hun var i mange år for-

sker på School of Oriental and African Studies (SOAS), leder af 

Institute of Commonwealth Studies og Professor of Common-

wealth History ved University of London. Udtrykker vestlig 

Marxisme bliver i denne artikel brugt om marxistiske strøm-

ninger, der lægger afstand til den sovjetmarxistiske tradition. 
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det var for en autonomi, kapitalismen nægtede arbej-

derne og især hvordan denne skulle kunne genopret-

tes/oprettes.  

Mange af universitetsmarxisterne var fra begyndelsen 

kritiske overfor kommunisternes (Pampallis, 1987; 

Wolpe, 1987; Nxumalo, 1992) historieforståelse omkring 

nation og klasse, der gjorde folkelig afrikansk nationa-

lisme til en hovedforandringskraft.  Men kritikkens am-

bivalens afslørede den intellektuelle venstrestrøms in-

dre turbulens og dermed handlingslammelsen i dens 

fremdrift, idet dens venstre-hardlinere angreb den tra-

ditionelle, afrikanske nationalismes småborgerlige, 

stammearistokratiske lederskab for at være uden kon-

takt til arbejderklassen (Foster, 1982: 67), mens samme 

strøms bløde skabsliberalister anklagede, de der brugte 

den afrikanske nation i kampen for at omstyrte apart-

heidstaten, for til gengæld at forhindre arbejdernes ind-

sats for gradvise ændringer af racestaten gennem libe-

raliserende økonomiske reformer (Friedman, 1987: 413).  

Neomarxisterne pirrede med deres kapitalismekritik 

konstant de sorte arbejderes og studerendes kampbe-

redskab, uden at de selv fuldt ud kunne tilslutte sig 

kampen. Deres diskurs anerkendte dynamik og foran-

derlighed i bevidsthedsdannelse og identitet - og tog 

afstand fra manglen på respekt for individuel og orga-

nisatorisk autonomi i den praktiske, elitære fortropsrol-

le, som ANC/SACP havde tiltaget sig, kun delvist be-

grundet i illegaliteten.  

 

SACP havde på sin side ingen sympati for universi-

tetsmarxisterne. Grundet deres objektivt anderledes 

klasse/race-interesse stolede man ikke på dem - og de-

res konkurrerende vejlederindsats i fagbevægelsen tru-

ede Alliancens kontrol med begivenhedernes udvik-

ling. Partiets ledende filosof, den engelske akademiker 

John Hoffmann, der løbende bidragede med artikler 

under pseudonymet Dialego, skrev en bog, der tidligt 

tog bestik af den indremarxistiske strid via kritikker af 

Lukacs, Korsch, Marcuse, Lefebvre, Satre og andre af 

universitetsmarxisternes darlings (Hoffman, 1975).  

Alene 1983-85 bragte African Communist mindst seks 

bidrag, der anfægtede de hvide intellektuelle og den 

uafhængige fagbevægelse FOSATU, 11  der anklagedes 

for et historieløst syn på SACTU og det revolutionære 

parti, samt for at overvurdere fagforeningerne som or-

ganisationsform i stedet for at se dem som del af en 

samlet frihedsbevægelse. Den isolerede arbejderismes 

urealistiske voluntarisme blev sat temmelig overlegent 

på plads: ”The problem with people advocating ’social-

ism now’ is that they expect those Blacks who cannot 

                                                 
11 Federation of South African Trade Unions; stiftet af uafhæn-

gige fagforeninger i 1979 efter liberaliseringen af arbejdsmar-

kedslovgivningen (Wiehahn-reformerne); tilsluttede sig senere 

ANC-alliancens linje og indgik i COSATU.  

read or write to run socialist industries and mines” 

(Nyawuza, 1985: 58). 

Samtidig beskyldtes navngivne universitetsintellektuel-

le, som Belinda Bozzoli, for at skaffe sig skriveoverskud 

ved hjælp af sort hushjælp. En del af partiets teoretiske 

argumentation er præget af mekaniske cirkelslutninger 

og mange har ment, at det mere var via evnen til orga-

nisatorisk marginalisering af modstanderne, at domi-

nansen i bevægelsen blev vundet (Ellis and Sechaba, 

1992).  

Den demokratiske centralismes organisationsprincip 

sikrede en fælles partilinje, men en del af partiets mest 

fremtrædende eksilintellektuelle forholdt sig i selv-

stændige analyser skeptisk til både kongresvedtagne 

strategier og sovjetmarxismen. Det kostede på det per-

sonlige plan, når de i perioder blev lagt på is. Wolpe 

udbyggede sammenhængskraften i sin egen udgave af 

teorien om indre kolonialisme og Ruth First (partifor-

mandens hustru) nåede at anfægte teorien om to-fase-

revolutionen, før hun blev likvideret af sydafrikanske 

efterretningsagenter (Wolpe, 1975; First, 1978: 93). An-

dre intellektuelle, som O’Meara og Davies, valgte at 

arbejde uafhængigt af partiet, selv om de bl.a. i fagfore-

ningsdebatten var erklærede allierede (Davies and 

O’Meara, 1984: 109).  

Frem til senfirserne betegnede SACP til tider vestlig 

marxisme som en ”ideological enemy” (Zuma, 1987: 

84), men glasnost tvang partiet væk fra eksildiplomati-

ets afsondrethed og tilbage til den sydafrikanske virke-

ligheds mangfoldighed. Et af dets vigtigste skribent-

navne, Toussaint, 12  kritiserede det statiske i to-fase-

teorien og appellerede til enhed mellem ”workerists” 

og ”populists” (Toussaint, 1988).  

Opgøret med dogmatismen blev anført af Jeremy Cro-

nin,13 der virkede under jorden som taktiker og redak-

tør for UDF. I hans forsvar mod venstrefløjskritik af 

partiet rejst af bl.a. Alec Erwin,14 Peter Hudson og Colin 

                                                 
12 Pseudonym for Rusty Bernstein; veteran-medlem af partiet 

siden 1939; 1956 anklaget for højforræderi sammen med Man-

dela og andre; skribent for African Communist fra lanceringen 

i 1959; forfatter til erindringsbogen Memory Against Forgetting. 

Memoirs from a Life in South African Politics 1938-1964, Penguin, 

1999; død 2002.  
13 Politisk aktivist siden sidst i 1960erne; sad fængslet i syv år; 

magistergrad fra Sorbonne, Paris; performance-poet med flere 

anerkendte digtsamlinger bag sig, derunder Inside og Even the 

Dead; skrev ofte under pseudonymet Ben Molapo; efter 1994 

parlaments- og ledelsesmedlem for ANC; vice-generalsekretær 

i SACP.  
14 Efter at have indtaget ledende og rådgivende positioner in-

denfor fagbevægelsen i FOSATO og COSATU, blev Alexander 

Erwin efter 1994 vicefinansminister, handels- og industrimini-

ster, præsident for UNCTAD og i 2004 minister for offentlige 

arbejder.  
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Bundy,15 ligesom i hans strategiske analyser i African 

Communist, fremstår en metode, hvor inspirationer fra 

vestlig marxisme bruges i forlængelse af klassisk kom-

munistisk teori (Molapo, 1988; Cronin, 1989). Cronins 

marxisme præsenterer sig som åben for kritik, med 

omhyggelige belæg for egne argumenter og uden au-

tomatiske henvisninger til marxismen-leninismens au-

toritet. Men den bibeholder instrumentalismen. Teori-

brugen er fortsat jordnær og praksisrettet i frihedskam-

pens tjeneste, afstandtagende fra kunstige, teorilogiske 

abstraktioner. Nødvendigheden var en forandringsstra-

tegi, der kunne forene de undertrykte under brede, 

acceptable paroler. I den forbindelse kunne fortidens 

symbolik, ofre og helte bruges: “The struggle is also a 

struggle of memory against forgetting” (Suttner and 

Cronin, 1986: 4). Hvilket står i en vis kontrast til posta-

partheidtidens historieløshed, symboliseret af Mande-

las opfordring: “forget the past” (Mandela, 1994).   

Universitetsmarxisterne havde insisteret på at skelne 

mellem socialisme og sort identitet af frygt for nationa-

lismens dominans. SACP holdt samme distinktion i 

hævd med omvendt fortegn i sin tradition for, at klas-

sekampen i første omgang var underordnet national 

befrielse. Cronin underspiller denne skelnen og beskri-

ver den som abstrakt og udialektisk. Men måske mest 

som en taktisk eftergift til revolutionsromantikernes 

længsel efter direkte konfrontation med kapitalismen.  

Cronins og partiformanden, Joe Slovos, praktiske af-

standtagen til den tidligere sovjetafhængighed, så snart 

den politiske situation mulig- og nødvendiggjorde det, 

samt indrømmelsen af en historisk ”mild Stalinism” i et 

indlæg skrevet til en Monthly Review konference i New 

York (Slovo, 1991: 7), tillod partiet at holde fast i mar-

xismen-leninismen som et brand, der var populært i 

Sydafrika, i hævdelsen af en marxisme, der ikke skulle 

være et ”monolithic and closed dogma simply awaiting 

application”, men derimod en teori, der “constantly 

needs to be tried out in practice, developed and revi-

sed” (Cronin 1991: 25), og som samtidig fortsat frem-

stod som lidt mere end bare en bred, etisk kritik. Den 

neomarxistiske udviklingsforsker Mike Morris16 anså i 

en modkritik partiets selverkendelse og reformvending 

for at være helt utilstrækkelig og overfladisk (Morris, 

1991a: 42).  Det samme gjorde daværende, ledende par-

timedlem og senere kulturminister Pallo Jordan (Jor-

dan, 1991). 

                                                 
15 Direktør for School of Oriental and African Studies, Univer-

sity of London; D.Phil fra Oxford University; tidligere rektor 

(Vice-Rector) for University of the Western Cape, rektor (Vice-

Chancellor) for University of the Witwatersrand, samt redaktør 

af Journal of Southern African Studies.  
16 Aktiv i eksilmiljøet ved University of Sussex, hvor han tog 

sin Ph.D; fra 1982 til 1985 arbejdede han som fagforeningsor-

ganisator i General Workers Union; senere forsker ved Centre 

for Social and Development Studies, University of Natal.  

Ifølge den daværende liberale redaktør af Rand Daily 

Mail, veteranjournalisten Allister Sparks’, noget person-

fikserede, interviewbaserede udlægning af den for-

handlede revolution 1985-94, erkendte Slovo tidligt 

nødvendigheden af  ”power sharing for a number of 

years […] since we are not dealing with a defeated 

enemy” (Sparks, 1995: 181, 170).  

De Klerk-regeringen havde ifølge Sparks rimelig kon-

trol over situationen i 1990 og kunne forsvare en bor-

gerlig samfundsorden og fortsat indflydelse under 

overgangen fra raceprivilegeret til almindelig parla-

mentarisme. Min egen vurdering af historien er nok, at 

de fortsatte magtkampe, der ledsagede Codesa-

forhandlingerne op til 1994, hvorunder 15-20.000 men-

nesker døde, skabte en forventning på ANCs venstrefløj 

om, at dette var optakten til den nationaldemokratiske 

revolution. Det kan heller ikke udelukkes, at udviklin-

gen havde taget en reel venstredrejning, hvis ikke Slo-

vos efterfølger som SACP-leder, den militante og utro-

ligt populære Chris Hani, var blevet myrdet. Som det 

nu gik, var det fredelige ”mirakel” i høj grad SACPs 

valg og fortjeneste.  

Mens kommunistpartierne i vesten efter 1991 generelt 

blev svækket endnu voldsommere end andre venstre-

kræfter, betød SACPs goodwill, at partiet nærmest ab-

sorberede den sydafrikanske venstrefløj i tiden umid-

delbart efter legaliseringen. Det gjaldt Moses Mayekiso, 

John Gomomo, Chris Dlamini og Alec Erwin blandt 

andre. Lederne for fagforeninger, der tidligere havde 

været uafhængige af COSATU og præget af universi-

tetsmarxistisk, autonom vejledning, meldte sig ind og 

partiet åbnede sig for dem. Morris ser pessimistisk det-

te som afslutningen på vestlig marxisme i Sydafrika 

(Morris, 1991b: 16). Mange forventede nok, at partiets 

ledelse ville blive den ultimative beslutningstager. 

Hvad der i virkeligheden skete var, at partiet fortsatte 

med at tage Alliancen, nu kaldet Tri-partite Alliance, 

alvorligt og realistisk underordnede sig det nationale 

kompromis og ANCs regnbuelinje. Cronin, nu i rollen 

som partiets ideologiske indpisker og redaktør af Afri-

can Communist, udtrykte det således:  

 
There is a necessity to keep the red flag flying during this pe-

riod, but at the same time not to make it seem like the major 

present confrontation is between the red flag and the flag of 

free enterprise (Cronin, 1990: 5).  

 

I første omgang sejrede SACPs magtstrategier og takti-

ske fraktionsarbejde helt entydigt indenfor folkebevæ-

gelsen mod apartheid - samtidig med at partiets egent-

lige mål måtte udskydes til en fjern fremtid. Efterhån-

den som dets ledere blev fedtet ind i postapartheidre-

formpolitikken, begyndte respekten for partiet at svin-

de blandt sorte arbejdere. Mange af de nytilkomne le-

dende medlemmer forsvandt i modsat retning.  
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De intellektuelle i postapartheidsituationen  

Frihedskampens sejr og overgangen til demokrati i 

Sydafrika, samtidig med opgivelsen af socialismen som 

politøkonomisk system i en række lande, overflødig-

gjorde i manges øjne den intellektuelle, marxistiske 

debat. Befrielsesbevægelsens hovedorganisation blev til 

regeringsbærende parti. Det gjaldt nu om at realisere 

kompromisets delsejr på det praktiske plan og et kon-

kurrencedygtigt alternativ til kapitalismen fandtes alli-

gevel ikke (Jordan, 1991). Dermed var radikaliteten 

taget ud af kritikken og på samme tid spredtes de revo-

lutionære for alle vinde.  

Nogle af dem blev feterede levebrødspolitikere i rege-

ring og provinser, nogle blev inddraget som embeds-

mænd og ekspertrådgivere, andre blev private konsu-

lenter indenfor policy-advice og mange af de, der blev på 

universiteterne, trak sig tilbage til akademiske elfen-

benstårne og eksotiske, individualiserede forsknings-

emner. Behovet for sorte frontfigurer i det offentlige og 

i det private erhvervsliv betød, sammen med et tilta-

gende brain-drain (og apartheidarvens uddannelses-

tradition), at tilgangen af kvalificerede, sorte, afrikanske 

forskere til universiteterne forblev meget lav.  

Med afrikanske rektorer som synlige frontfigurer er et 

symbiotisk hegemoni opstået på universitetsinstitutter-

ne, bestående af alle progressive strømninger fra hvid, 

liberal afrikanisme til radikal socialhistorie, reformerte, 

selvransagende afrikaanerintellektuelle og ANC-

inspireret strategisk tænkning. Det er helt i tråd med 

regnbuenationens oprindelige forsoningslinje, men 

lever næppe op til politikudviklingen siden.  

Der er ikke på samme måde som tidligere anvendelse 

for de intellektuelles engagement. Ideologisk historie-

brug er afløst af praktisk anvendelse af samfundsøko-

nomiske og kommercielle fag. Historieteoretiske post-

diskussioner, eller tendensen til at kulturreligiøse sam-

menstød substituerer de ideologiske, er former, som 

Sydafrikas akademikere endnu ikke har haft meget 

overskud til, selv om identitet, nationalitet og lokalisme 

er blevet mere moderne igen.  

Hvide, engelsktalende intellektuelle – derunder mange 

af de tidligere neomarxister - har udvist en vis modvilje 

mod at deltage i aktivt i nationsbygningen efter ANCs 

drejning mod African Renaissance. Forsøget på for al-

vor at gøre Sydafrika til en del af Afrika bekommer 

dem tilsyneladende ikke særlig godt. Under 10 procent 

af Sydafrikas universitetsforskere har i større omfang 

beskæftiget sig med emner, der vedrører andre afrikan-

ske lande. Mistroen er gensidig. For eksempel er nogle 

hvide historikeres forsøg på at skrive anvendt over-

gangshistorie i form af ”shared past reconciliation 

history” (Etherington, 2001) under rainbowism-

perioden blevet mindre relevant efter præsident Mbekis 

drejning mod en mere afrikanistisk form for New Pa-

triotism (Mbeki, 2006). Når Mbeki mener, at Sydafrika 

stadig består af to forskellige nationer, så har der nok 

heller ikke været tale om en fælles fortid (Mbeki, 1998).  

Til gengæld har frygten for statslig centralisering og 

påtvungen afrocentrisme vist sig mindre begrundet på 

uddannelsesområdet. Der er publiceret en del halvoffi-

cielle tekstbøger, autobiografier og ANC-historier (SA-

DET, 2004; Morris, 2004), men regeringspartiet er ikke 

blevet forsøgt glorificeret på universitetsniveau og 

trods spredte studenterkrav om afrikanisering er den 

traditionelle akademiske frihed ikke for alvor blevet 

truet.  

Hvis man skal konkludere noget om de venstreintellek-

tuelles rolle efter 1994, så er det måske, at de, efter en 

periode, hvor åben, militant opstand syntes mest sand-

synlig, blev fanget på det forkerte ben af den forhand-

lede revolution, hvis dynamik og kontekst de havde 

svært ved at acceptere. Afrikanerne havde vundet deres 

nationale frihedskamp, men den heri integrerede socia-

le bevægelse, som havde inspireret de hvide intellektu-

elle, blev afmonteret af ANC-regeringen (Adam and 

Kogila, 1993). De intellektuelle kunne ikke fastholde 

positionerne uden en ”wave to ride” (Nuttall and 

Wright, 2000: 47).  

Samtidig følte mange universitetsmarxister sig tilside-

sat af ANC-diskursens politisk disciplinerede praktike-

re, der - hjemkommet fra eksilet - kørte dem ud på et 

sidespor. Det var ikke let at forholde sig til en progres-

siv, demokratisk regering, der hverken havde brug for 

hvide, universitære intellektuelle eller for farlige fattige.  

På trods af ideologisk konvergens, tilbagegangen for 

humaniora, institutsammenlægninger og forudsigelser 

om, at diskussionen har overflødiggjort sig selv (Ho-

ward, 1998: 182), er det min forventning, at den intel-

lektuelle, ideologiske højre-venstredebat før eller senere 

vil genopstå under vekselvirkning med det omgivende 

samfund. Efter mange års engagement i international 

solidaritet hører jeg måske selv til dem, der hænger fast 

i en slags struggle-limbo. Det er vanskeligt for mig at tro, 

at vi er beyond diskussionen mellem radikale og liberale. 

Den afspejler nogle af de mest fundamentale sam-

fundsmæssige skel og trods store fremskridt på menne-

skerettighedsområdet er klassekampen i Sydafrika ikke 

blevet afskaffet. Noget tyder på, at den kan få en renæs-

sance.  

 

Mainstreampolitik efter den demokratiske revolution: 

Fravalget af socialisme  

Socialisme har ikke været et tabuemne i det nye Sydaf-

rika. Den udviklingsøkonomiske debat efter 1994 har i 

høj grad handlet om klassiske problemer, som forholdet 

mellem vækst og omfordeling og relationen mellem stat 

og marked. Indtil begyndelsen af 1990erne var debatten 

fokuseret på fordele og ulemper ved henholdsvis priva-

tisering og nationalisering. Rammerne for forandring er 
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hele tiden blevet diskuteret og ANCs signaler har været 

modstridende. Selv om Freedom Charter fra 1955 ikke 

var et decideret socialistisk program, holdt det mu-

ligheden åben for nationaliseringer: “The mineral 

wealth beneath the soil, the banks, and monopoly in-

dustry shall be transferred to the ownership of the peo-

ple as a whole” (ANC, 1955/77: 82). Ved sin løsladelse i 

1990 erklærede Nelson Mandela sig som fortsat tilhæn-

ger af væbnet kamp og nationaliseringer (New York 

Times, 1990), men kursen blev ændret under forhand-

lingen af det nationale kompromis. I 1994 gik ANC til 

valg på et meget vidtgående socialt program, selv om 

man allerede da havde bestemt sig for en mere liberal 

model. I december 1993 havde ANC, som part i den 

førdemokratiske overgangsregering, indgået en låneaf-

tale med Den internationale valutafond, IMF, der i 

praksis bandt Sydafrika til en liberal strukturtilpas-

ningsmodel. Samtidig valgte man at beholde finansmi-

nisteren og nationalbankdirektøren fra det tidligere 

apartheidregime (Bond, 2000).  

 

 
"Den demokratiske revolution, som frihedskampen efterstræb-

te, er en kendsgerning, men eftersom den sociale revolution 

blev udhulet, er vælgerne blevet mere og mere desillusionere-

de." 

 

På trods af de folkelige bevægelsers radikalitet, samt 

socialistiske forventninger i brede kredse, ser det altså 

ud som om, at liberalismen i første omgang har vundet, 

hvad Krista Johnson har kaldt en ”ironic victory” 

(Johnson, 2002). Ironien, paradokset, eller miraklet, som 

nogen jo nok vil sige, består i, at den demokratiske re-

volution først kunne vinde, efter at socialismen på ver-

densplan var overvundet. De revolutionære vandt, men 

var ude af stand til at bruge deres sejr til det, de havde 

forestillet sig. Liberal praksis blev fremherskende. Som 

stærkt dominerende regeringsparti er ANC blevet kriti-

seret for at have taget meget af den globale kapitalismes 

sejrrige, neoliberale logik til sig (Saul, 2001). Tilbagerul-

ningen af det offentliges rolle, også sammenlignet med 

apartheidtidens statsinterventioner (Seekings and Nat-

trass, 2000), har fået analytikere fra, hvad Mbeki uven-

ligt har defineret som ”ultra-left” (Mbeki, 2002), til sar-

kastisk at erklære: “[…] it is the ANC that has now be-

come the standard-bearer of liberal democracy in South 

Africa and the African continent” (McKinley, 2000).  

De fleste intellektuelle faldt imidlertid til patten. Desai 

og Bohmke beskriver levende det skifte, mange ledende 

venstreradikale foretog fra kapitalismekritik til erken-

delse af, at de hørte hjemme indenfor det beståendes 

sikre grænser (Desai and Bohmke, 1997). En del udskif-

tede smertefrit den marxistiske autoritet, de havde læ-

net sig op ad, med en højreorienteret ditto og deltog i 

dæmoniseringen af en håndsky venstrefløj. Forfatterne 

placerer politikskiftet i starten af transformationsperio-

den, hvor ANC lod sig influere af fagøkonomisk sektor-

forskning fra Macro-Economic Research Group 

(MERG), University of Cape Towns Industrial Strategy 

Project, University of Witwatersrands Sociology of 

Work Project (SWOP) og den tidligere aktivist Stephen 

Gelb, der lavede sin egen tænketank, The EDGE Institu-

te.  

Nogle postradikale (Alec Erwin f.eks.) skelner opportu-

nistisk mellem politics of liberation og politics of transfor-

mation. Med udsigten til en demokratisk forfatning og 

anerkendelsen af fagforeningernes rolle i et trepartssy-

stem havde vestlig marxisme som instrument sejret ad 

helvede til og samtidig overflødiggjort sig selv (Web-

ster and Adler, 1998; Maree, 1998: 29).  

Mens Erwin, Webster og Maree ser deres egen forvand-

ling til socialdemokrater som naturlig og fornuftsbetin-

get, beviser den for Desai og Bohmke, at neomarxismen 

var uægte og forræderisk fra starten. Borgerbørnene 

kunne nu vende tilbage til deres naturlige positioner:  

 
Was it not their fling with radicalism which was the aberrati-

on? […] Whilst some of the sons and daughters of the ruling 

classes rushed to the border to fill in the breach, a few others 

[…] volunteered for a stint of sleeping with the enemy” (Desai 

and Bohmke, 1997: 10).  

 

I 1996 vedtog regeringen uden konsultationer med 

partnerne at nedprioritere ANC-alliancens fælles ven-

stresocialdemokratiske overgangsplan fra 1994 kaldet 

RDP17 (Adelzadeh and Padayachee, 1994) for i stedet at 

følge en globaliseret, liberalistisk frikonkurrencestrate-

gi, som man kaldte GEAR18 (ANC, 1997). Denne udvik-

ling har fundet sted under lejlighedsvis mere eller mili-

tant modstand fra alliancepartnerne og den bredere 

offentlighed (Ballard, Habib and Valodia, 2006).  

                                                 
17  Reconstruction and Development Programme, hvori indgik 

grundlæggende strukturændringer afhængige af folkelige ini-

tiativer på græsrodsplan og massiv udbygning af infrastruktur 

og uddannelse.  
18  Growth, Employment and Redistribution Strategy, omfat-

tende privatisering af offentlige tjenesteydelser, liberalisering 

af handelspolitikken og sænkning af erhvervslivets skattebyr-

de.  
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Indtil videre har den liberale makroøkonomiske strategi 

været en begrænset succes.Sydafrikas postapartheid-

økonomi har været præget af en relativ lav vækst og et 

beskedent investeringsniveau kombineret med stigende 

arbejdsløshed. Regeringen har forsøgt at fremme privat 

investeringslyst gennem deregulering og statslig tilba-

geholdenhed, men siden 1994 er økonomien kun vokset 

en ubetydelighed hurtigere end befolkningstilvæksten. 

Der findes kilder, der påpeger, at det reelle gennemsnit-

lige indkomstniveau er faldet, samtidig med at forskel-

lene mellem sorte og hvide er vokset (Seekings and 

Nattrass, 2005). Fra 1994 til 2001 steg den åbne, registre-

rede arbejdsløshed fra ca. 16 % til over 32 %. Den reelle 

arbejdsløshed for afrikanere er ca. 50 % sammenlignet 

med ca. 6 % for hvide (Altman, 2003: 158).  

Reglerne for omfordeling af jorden har indtil videre 

bygget på princippet om villig køber/villig sælger. Det vil 

sige, at afrikanerne som hovedregel kun kan tilbagekø-

be den jord, der blev taget fra dem under koloni- og 

apartheidperioderne, til markedspris og kun i det om-

fang, den er til salg. Kun et par procent er blevet givet 

tilbage, så over 70 procent af den kommercielle land-

brugsjord er fortsat ejet af 50.000 hvide storfarmere - ud 

af en befolkning på over 45 millioner.  

 

Er det overhovedet en revolution? 

Hvordan kan nogen så påstå, at der pågår en revoluti-

on? Ja, det kommer vel an på, hvilken type revolution 

vi snakker om, og hvor klasse- og resultatafhængigt, at 

fænomenet forudbestemmes. Med henvisning til adskil-

lige borgerlige revolutioner i Europa, samt begreber 

som den industrielle revolution, må man vel sige, at revo-

lution, defineret som en fundamental samfundsforan-

dring, kan forløbe både gradvist, forhandlet og relativt 

fredeligt.  

En teoretisk indgang til begrebet, gradvis socialistisk 

revolution, kan f.eks. findes i form af det italienske 

kommunistpartis eurokommunistiske tredje vej til socia-

lismen (terza via al socialismo) fra 1980erne, hvis mål-

sætning var at forene pluralistisk parlamentarisk de-

mokrati med real socialisme (Pierson, 1986: 845). Man 

kan egentlig undre sig over, at dette perspektiv ikke er 

forsøgt samlet op af de sydafrikanske kommunister, 

selv om de tidligere har kritiseret det.  

Der er i Sydafrika meget bred enighed om, at 1996-

forfatningen og afskaffelsen af formel racediskriminati-

on i sig selv udgør en demokratisk rettighedsrevoluti-

on. Adskillige postradikale ANC-ledere fastholder, at 

de skam stadig har et egentligt revolutionært perspek-

tiv, men blot ”ikke ønsker at begå de samme fejl som 

Cuba” i den øjeblikkelige situation (Stolten, 2004). Og 

selv om cubanske standarder faktisk ville være et frem-

skridt for mange arbejdsløse sydafrikanere med dårlig 

adgang til sundhed og uddannelse, accepterer African 

Communist halvhjertet sort kapitalisme som revolutio-

nens midlertidige mål (Sachs, 2007).  

Meget af diskussionen omkring Sydafrikas fortid og 

nutid har handlet om ændringer i forholdet mellem 

klasse, race og nation. Under Thabo Mbekis præsident-

skab virker det som om, at afrikansk identitet og sydaf-

rikansk nationalfølelse har fået en renæssance, men 

måske mest som et dække over manglende resultater 

på det sociale område.  

Hvis man studerer nuancerne i regeringsdokumenter i 

tiden efter 1994, kan man konstatere et gradvist skifte 

fra fokus på ulighed, set som en følge af et uretfærdigt 

politisk-økonomisk system, over mod fokus på fattig-

dom generelt, set som et uundgåeligt biprodukt af for-

bedringer i de nationaløkonomiske indikatorer og sene-

re også større opmærksomhed på en eliterolle for afri-

kanere i erhvervslivet. Samtidig er fokus ændret fra 

non-racialism og rainbow nation til African renaissance 

med større vægt på afrikansk racebevidsthed end på 

klassebevidsthed (Office of the President, 1994; Mbeki, 

1998).   

Begreberne affirmative action og black economic empower-

ment (BEE) dækker over bevidst fremme af afrikanske 

interesser med det mål at bryde apartheids sociale og 

økonomiske arv. ANC-regeringen har gennem de sidste 

10 år anvendt både politisk pres og statens finanser til 

at skabe en sort storkapital. Det er f.eks. sket ved at 

mindre grene af de store konglomerater indenfor mine-

drift, forsikring og finansiering er blevet udsplittet som 

sortejede aktieselskaber. Selv om denne udvikling har 

gjort forretningsverdenen lidt mere repræsentativ, er 

det stort set sket indenfor den eksisterende, koncentre-

rede kapitalstruktur – ikke ved for alvor at udvide ejer-

skabet i bredden eller ved at understøtte alternative 

ejendomsformer. Southall 19  kæder strategien sammen 

med revolutionen:  

 
[…] the government's recent strategy is more assertive, having 

the aim of creating a black capitalist class, which is both 'patri-

otic' and productive, as laid down in the ANC's guiding theory 

of the 'National Democratic Revolution' (Southall, 2004: 313).  

 

På det politiske niveau konsoliderede en ny sort elite 

(inklusiv en del tidligere kommunister) sit lederskab og 

satte venstrefløjen skakmat for en tid. ANC har gennem 

dette forløb trukket hårdt på den folkelige kredit, orga-

nisationen opsparede gennem modstandskampens me-

ritter. Pres fra SACP, COSATU og nye alternative socia-

le bevægelser har gennem landsomfattende strejkebøl-

ger fremtvunget en ny økonomisk analysemodel kaldet 

                                                 
19 Roger Southall er politolog og socialøkonom uddannet fra 

University of Birmingham og University of Manchester; han er 

professor på Department of Political Studies, Rhodes Universi-

ty og leder af afdelingen for Democracy and Governance ved 

Human Science Research Council.  
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ASGISA (Accelerated and Shared Growth Initiative) og 

en omjustering af BEE til broad-based black economic em-

powerment (Gelb, 2007). Der er lagt op til større sociale 

hensyn, men egentlige venstrefløjsløsninger er ikke 

blevet praktiseret af Mbekistyret.  

SACPs svar har, efter en omfattende selvransagelse, 

været parolen “Socialism is the Future, Build it Now” 

(SACP, 2007; Cronin, 2007), der angiveligt søger at fast-

holde et revolutionært momentum ved at indbygge 

socialistiske elementer i det nuværende samfund. På 

trods af en nylig skærpelse af både diskurs og organisa-

torisk praksis, er det ret uklart, hvordan dette adskiller 

sig fra en tidligere tids socialdemokratisme.  

Hvad kan vi lære af debatten om den udskudte revolu-

tion? For de frafaldne, der mener, at neomarxismen har 

opfyldt og afsluttet sin mission, er læren allerede dra-

get. For de ortodokse, der kun så vestlig marxisme som 

en afledning og svækkelse af massernes energier, var 

der aldrig noget at lære. Universitetsmarxisten Andrew 

Nash mener, at konflikten mellem de marxistiske di-

skurser er uforløst og i afledet form fortsat er aktuel for 

Sydafrikas vedkommende, forstået på den måde at sov-

jetmodellens prioritering af vækst i produktion og for-

brug, planlagt af overlegne hjerner - sådan som den 

med ændret fortegn bliver praktiseret af modellens 

reformerede lærlinge i ANC-regeringen - fortsat står 

over for visionen om autonome individers bevidste 

selvengagement, som kritiske intellektuelle kompro-

misløst burde følge. (Nash, 1999: 79).  

Som jeg ser det, er den uafhængige, intellektuelle mar-

xisme, brugt som inspirerende korrektiv til realpolitik 

og taktisk organisationstænkning, blevet en mangelva-

re. Den globale højrefløjs offensive styrke i tiden efter 

den kolde krig resulterede på venstrefløjen i en eftergi-

venhed og ansvarsforflygtigelse, der reelt fremmede et 

uretfærdigt og ahistorisk syn på den ideologiske debat. 

De marxistiske intellektuelle spillede faktisk en bety-

dende, progressiv rolle under 1970ernes og 80ernes 

revolutionære apartheidmodstand og trods mine forbe-

hold gælder dette også universitetsmarxisterne. Beho-

vet eksisterer fortsat. Den hidtidige ANC-regerings 

uhæmmede pragmatisme nødvendiggør et fortsat en-

gagement, der kan bidrage til at fastholde frihedskam-

pens idealer.   

Adskillige af ANCs nuværende ledere og regerings-

medlemmer, derunder Mbeki, tilbragte et år eller mere 

som studerede på Leninskolen i Moskva under Bresj-

nevtiden. Det kunne være en del af forklaringen på, 

hvorfor ANCs linje fortsat fremstår som en blanding af 

neoliberalisme, Bresjnevsk retorik og ”triumphalist 

nationalism”, der i sin praksis forgæves har søgt at til-

nærme sig en slags afrikansk socialdemokratisme. Man 

kan i det mindste konstatere, at frihedskampens folke-

frontstraditioner og socialistisk orienterede målformu-

leringer er så rodfæstede i den sydafrikanske realitet, at 

Mbekis økonomiske liberalisme har været tvunget til at 

gå hånd i hånd med en fortsættelse af revolutionsreto-

rikken. Kongresdiskussionen og angrebene på ANCs 

nye formand Jacob Zuma før og efter ANCs 52. nationa-

le konference i 2007 afspejler den skærpede kamp mel-

lem fløjene. Græsrøddernes følelsesmobilisering for en 

forventet venstredrejning under Zuma og udskiftnin-

gen af ANCs ledelse lægger op til, at revolutionen tages 

alvorligt.  

Fra en af præsident Mbekis taler op til konferencen kan 

udledes en tvetydig ideologisk eftergivenhed overfor 

venstrefløjen. Som jeg fortolker talen, ses magtskiftet i 

1994 nu som en ”democratic revolution”, der er en del 

af en stadig pågående - mere og mere uklar – ”national 

democratic revolution”. En måske kommende ”socialist 

revolution” omtales som en positiv mulighed, men at 

arbejde for en sådan er – som aftalt fra begyndelsen af 

1960erne - ikke ANCs sag, men udelukkende alliance-

partneren, SACPs (Mbeki, 2007). Fagbevægelsen CO-

SATUs begejstring over Zumas magtovertagelse har 

indeholdt et element af desperation, mens SACPs støtte 

har været betinget og indirekte. Om den vil føre til en 

reaktivering af venstrefløjen og en tilbagevenden til de 

folkelige strategier fra før 1996 er fortsat tvivlsomt. 
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