




Den sorgelige beretning om, hvordan det ny
Mozambiques okonomi og udvikling blev smadret

Da Mozambique i 1975 blev uaf-
hengigt efter en lang og blodig
befrielseskrig mod kolonimag-
ten Portugal, rejste flertallet af
portugiserne ud af landet. De
troede pA deres egen propa-
ganda om, at de ,,primitive
sorte" ville slagte de hvide, sA
snart de fik chancen.

De nye magthavere provede
at stoppe flugten, men det lyk-
kedes ikke at berolige portugi-
serne. Huse og lejligheder i de
store byer stod pludselig
tomme, landbrug og fabrikker
blev forladt.

Det blev en katastrofe. Portu-
giserne kontrollerede nemlig
alle vigtige poster i samfundet.
Det havde de uddannelsen til.
Omvendt var det kun ganske fi
mozambikallere, der havde en
videregAende uddannelse. Kolo-
nimagten havde direkte forhin-
dret sorte i at dygtiggore sig.
PA den mAde kunne magten hol-
des pA hvide hander.

Nu var der nesten ingen til at
besatte de tusindvis af jobs, der
blev ledige. Og ni ud af ti mo-
zambikanere kunne hverken
Ieese eller skrive. Hvordan kan
fabrikker ksre uden mekani-
kere og ingeniorer? Uden bog-
holdere og okonomer? Hvordan
ville det gA med plantagerne og
de store farme? Kan man fore-
stille sig hospitaler uden lager
og sygeplejersker? Eller et sko-
levesen uden larere?

Det var og det er et enormt
problem. Men ikke det eneste.
Mozambique blev ogs6 isoleret
fra de rige, vestlige lande, som

O Plakat med billede af Samora
Machel, leder af Frelimo og lan-
dets fsrste prrcsident f9?5-1986
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kunne have hjulpet. Vesten var
mistenksom. Det var nemlig
det ny regimes drarn at skabe
en socialistisk stat.

Sydafrika folte sig ogs6 truet
og startede en grundig sabotage
af al udvikling i den ny nation.
Alle midler blev brugt: militere
invasioner, stotte til terrorister,
skonomisk sabotage.

Mozambique har veret offer
for en uerkleret krig lige siden
uafhengigheden i 1975.

Folkema,gt
Revolution betyder at der ven-
des op og ned pi alting.

Fremtiden si dyster ud i 1975,
men den var ogsA fuld af mulig-
heder. Kolonimagten var brudt
sammen. Den ,,herskende
klasse", portugiserne, var v&k.
Tavlen var visket ren. Situatio-
nen var revolutioner.

Og det var stemningen ogs6.
Mozambikanerne nsd friheden,
og de skulle nu stole pd egne
krefter. Det havde de provet un-
der frihedskampen i de befriede
provinser mod nord. De havde
oplevet hvordan selv store pro-
blemer kan loses, nAr alminde-
Iige mennesker organiserer sig
og fdr en chance for at be-
stemme selv.

Det blev nu modellen i hele
Iandet. Befolkningen i bykvarte-
rer og landsbyer, pi fabrikker
og plantager valgte nu deres lo-
kale rdd. Disse tusindvis af
dynamiserings-grupper fik an-
svaret for, at tingene fungerede
sA godt som muligt.

R6det bestemte hvor meget
fabrikken skulle producere, for-
delte arbejdet pA plantagen, or-
ganiserede fellesopgaver i by-
kvarteret. NAr der var proble-

mer blev der indkaldt til msde.
Her diskuterede man sig frem
til en losning. Menigmands vi-
den blev brugt hele tiden.

Ledere blev ogsd valgt pd fal-
lesmoder, og der blev holdt vA-
gent oje med, at de ikke mis-
brugte deres magt eller skaf-
fede sig selv fordele. Systemet
byggede pd. Iokal selvforvalt-
ning og folkemagt.

Domstolene blev ogsA folke-
valgte. Man havde simpelt hen
ikke jurister eller dommere, og
lovene var portugisiske. De
kunne ikke bruges ukritisk un-
der de nye forhold.

En tyv mAtte nu indstille sig
pA at mode for en domstol, hvor
arbejdskammerater, naboer og
slegtninge diskuterede sig frem
til en passende straf.

Pd, et hospital blev en sygeple-
jerske grebet i at stjele af den
sparsomme medicin, isar mor-
finen. Kollegerne diskuterede
hendes misbrug. De ville ikke
fyre hende, for landet manglede
sygeplejersker. Pi den anden si-
de ville de heller ikke arbejde
sammen med hende for hun var
stoffri.

Dommen blev at hun skulle
arbejde pA et andet hospital
indtil hun var ,,helbredt". Der-
efter ville hun blive accepteret
igen pA sin gamle arbejdsplads.

Kammerater
Landsforredere, der havde
samarbejdet med portugiserne,
kom ogsd for retten. En del blev
dsmt til,,genopdragelses-Iejre"
efter kinesisk forbillede.

Men mange kunne ikke und-
v&res, og de fortsatte deres ar-
bejde i ministerier eller andre
offentlige institutioner. Dog blev
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der sat smA plakater op med
synderegister og billede for
hver enkelt. SA kunne alle vide,
hvem de havde med at gate, ndt
de henvendte sig.

Der blev taget mange ufor-
nuftige beslutninger i de lokale
r6d. F lere steder lykkedes det
ogsA den lokale ,,overklasse" at
blive valgt ind. Og deres inter-
esse var ikke at fremme den re-
volution, der var i gang.

Men trods alt fungerede den
lokale organisering. PA nogle
omrider endda bedre end i
mange andre u-lande. Det lyk-
kedes at gennemfsre landsom-
fattende vaccinering kombine-
ret med en folketelling. Se
kompliceret en kampagne
kunne ikke lykkes uden en fol-
kelig opbakning bag dynamise-
rings-grupperne og partiet F re-
limo.

Der var en udbredt folelse af
fellesskab og af at alle havde en
plads at udfylde. Ligheden kunne
ligefrem hores i omgangstonen.
Hoj og lav tiltalte hinanden som
,,kammerat". Presidenten hed
..kammerat Samora". Titelmes-
sigt var han pi niveau med
,,kammerat bomuldsplukker" og
,,kammerat maskinarbejder".

Men alt dette skulle andre
sig.

Unge chefer
Idealer og forventninger til
fremtiden var der nok af .
Sporgsmilet er hvor lange et
folk kan holde begejstringen
oppe, hvis revolutionen ikke gi-
ver synlige resultater. Menne-
sket lever ikke af ord alene.

Og det gik skidt med skono-
mien. Det viste sig at viere
svert at styre produktionen i
det store land, at holde hjulene i
gang. F'ellesmsderne og dyna-
miserings-gruppernes arbejde
gav nok en oplevelse af, at folk
havde en indflydelse pA egne
forhold, men effektivt var det
ikke.

Produktionen faldt. Der
manglede en overordnet styring
og planlegning, og der mang-
lede ledelse.

Regimet var i fuld gang med
at genskabe d6n centrale admi-
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nistration, som en moderne na-
tion er sA aftrengig af: ministe-
rier, planlegningsudvalg, sty-
rings-organer for de folkeejede
fabrikker og statsbrug, national
forsyningstjeneste og et sam-
menhangende transportsystem.

I mangel af bedre kopierede
regeringen det forvaltnings-
system, som Portugal havde
brugt, et meget gammeldags og
formelt bureaukrati. Og man
har lige siden kempet mod dets
papirvalde og mulighed for at
bremse alt.

Men forvaltning og ledelse
skulle der til. Og der var ikke
andet at gare, end at ansette
dem der var bedst til at klare
arbejdet. I tusindvis a.f mozam-
bikanere blev derfor forfrem-
met til virkelig hoje stillinger.

Kontoristen blev pludselig de-
partementschef, unge menne-
sker med realeksamen og lidt
teknisk viden fandt sig selv som
sverste chefer for tekniske sko-
ler, fabrikker, byplanlagning,
udenrigshandel og s:i videre.

Det har fort til et spendende,
ungt samfund. Man msder over-
alt yngre folk pA topposter. De
fleste slider sig op for blot no-
genlunde at holde hjulene i
gang. De ved, at de kemper en
nesten umulig kamp, men entu-
siasmen driver dem til at klare
overveldende store problemer.

Ulighed
Fd 6r efter uafhengigheden be-
gyndte de forskellige modset-
ninger at udvikle sig. En ny,
temmelig stor gruppe havde
med 6t fAet stor indflydelse og
et omfattende ansvar.

Den ny , ,k lasse"  bes tod  a f
teknikere og bureaukrater, der
forst og fremmest boede i by-
erne. Samtidig gik det skidt
med skonomien, og der blev
knaphed pA mange af de goder
en bybefolkning er vant til. Sty-
ret kom under pres. Den ny elite
var utd,lmodig efter at se resul-
tater - og efter ogsi selv at fd
nogle fordele.

I 1979 blev der brudt med
idealerne fra den fsrste friheds-
rus. Dynamiserings-gruppernes
magt blev beskAret, ledere og
direktsrer blev nu udnevnt af

myndighederne. En direktors
beslutninger og ord 'var lov, og
de folkevalgte rd,ds opgave blev
at motivere den enkelte til at
udfsre ordrerne.

Symboler pi lighed forsvandt.
Tbgn pA ulighed blev skabt. Det
blev for eksempel anset for helt
forkert at tiltale hoj som lav
med ordet ,,kammerat". Det
mere respektfulde ,,Senhor" el-
ler ,,Senhora" (hr. og fru) var
mere passende.

F'olkeheren, der havde klaret
sig uden gradstegn, blev nu ud-
styret med rang, vinkelstriber
og medaljer.

Lederne skul}e ogsi have for-
dele. President Samora Ma-
chel, der var uddannet som sy-
gehjelper, indvarslede skiftet i
en beromt tale pA Centralsyge-
huset i Maputo i december 1979.
Der blev talt om, at folket
havde behov for ledere, og et be-
hov for at se dem godt behand-
let :

,,Er det i orden, na,r en ili,rek-
tar ind,legges pd, sd,rnnxe sAge-
stue som sinn ansatte, at en mi-
ni,sters kone skal ligge pd, stue
med en koks kone, el,ler at en
Iege ligger pd, stue med den tje-
nestepige, der passer hendes
born? "

Presidenten mente at det
ikke var i orden. Der blev der-
for udstedt ordre om, at alle
stsre hospitaler skulle reser-
vere serlige sygestuer for
,,strukturer", det mozambikan-
ske ord for ledere.

,,Struktur-butikker" sA ogs6
dagens lys. Her var kun adgang
for de ledende. Det er ikke fordi
udvalget i disse sarlige butik-
ker er stsrre end i ,,folkebutik-
kerne". Men der er dog en
smule mere af de ting, der er
mangel p6: sabe, tendstikker,
kad, el, madolie, ris og sukker.

Den ny elite
JDndringerne skete naturligvis
ikke pi 6n gang, og heller ikke
uden konflikter mellem central-
magt og dynamiserings-grup-
per. Tbgn pi nye klasseforskelle
vandt dog mere og mere indpas.
En slags klassekamp var be-
gyndt - og den er stadig i gang.

Den ny , ,k lasse"  bes tod  a f
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teknikere og folk, der var cen-
tralt placeret i stat og parti. De
begyndte at kreve fordele, og
de havde magt til at tage dem.
De sidder jo netop i de stillin-
ger, hvor de sparsomme verdier
forvaltes. De kan rage til sig og
tage beslutringer til fordel for
deres egen gruppe.

Mozambique er dog stadig
blandt de meget fi afrikanske
samfund, hvor klasseforskellene
er smd.. F-br eksempel har pre-
sidentens feriehus i Pemba en
standard, som ingen dansk Mal-
lorca-turist med respekt for sig
selv ville acceptere: et lilte
strandhus msbleret med ram-
ponerede plasticstole og et
bord, der synes at have kendt
bedre dage pA et mindre cafete-
ria.

Den ny elite holder til i by-
erne, og man kan sige, at det er
byernes borgerskab, der favori-
seres. Uforholdsmessig store
dele af landets ressourcer diri-
geres til byerne, selv om langt
den stsrste del af befolkningen
er bsnder pA landet.

Centralhospitalet i Maputo er
helt moderne, og udenlandske
leger forbavses over sd mange
raffinerede behandlinger, man
egentlig kan gennemfore d6r.
Det er naturligvis en rar tanke
for bybefolkningen, at den har
adgang til et stort set gratis,
godt hospital.

Men kommer man bare 20-80
km vak foa bycentret, er der
distrikts-klinikker. hvor man
ikke kan behandle de mest ba-
nale sygdomme. Der mangler
medicin, hefteplaster, vat, in-
jektionssprojter. Byhospitatet
har slugt alle pengene til trods
for at Mozambique har en md,l-
setning, der hedder ,,Sundhed
for folket".

Ramt af ulykker
Den skonomiske politik, iser
landbrugspolitikken, virkede
ikke. Og det blev bonderne, der
betalte den fejlslagne potitik.

Priserne pd bondernes pro-
dukter blev holdt nede af hen-
syn til folk i byerne. Og da der
nesten ikke var noget at ksbe i
butikkerne ude pd lamdet, var
der ikke noget der ansporede
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bonderne til at oge produktio-
nen.

Der blev efterhAnden opbyg-

get et sortbsrsmarked med
utrolige priser. I 1983 kostede en
enkelt fisk pri, det sorte marked
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O Oversvsmmelse odelagger vejen mellem provinserne Maputo
og Gaza,

O Rydning af uopdyrket jord med skser og hakker
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en hel mAnedslsn for en arbej-
der. Et par kilo ris eller bsnner
var nesten bedre end rede
penge.

Den centrale styring fsrte til,
at der tit blev udstedt forkerte
direktiver. De fA administrato-
rer i hovedstaden kunne ikke
overskue det store land, og de
lyttede ikke til folks erfaringer
rundt omkring.

Den forkerte landbrugspolitik
blev stottet af Sovjetunionen og,
indirekte, ogsi af de nordiske
lande, der hjalp med maskiner
og anden bistand.

Der blev brugt kampebelob
pA de store statsbrug. Men der
manglede fagfolk af alle slags,
og maskinerne blev hurtigt stidt
ned. Desuden manglede der
lastbiler til at fe afgroderne
bragt hen, hvor der var brug for
dem: store lagre af majs kunne
ligge f6. hundrede kilometer fra
steder, hvor folk ikke kunne
spise sig mette.

Samtidig blev landet ramt af
ulykker. Der var flere 6rs torke
i forskellige provinser, storm-
flod andre steder, med hungers-
nod til folge. Og det lykkedes
terroristerne med Sydafrikas
ststte at gare tilverelsen sA
usikker i store dele aJ Mozambi-
que, at okonomien ogsA af den
grund blev smadret.

Krisen narmede sig en kata-
strofe. Myndighederne reage-
rede desperat. I 1982 og 1983 var
der masseudvisning af ,,subsi-
stenslose" fra byerne til fjerne
provinser; tvangsudskrivning
af arbejdskraft til den upopu-
lare bomuldsplukning pi
statsbrugene; indfsrelse af of-
fentlig piskning af folk, som var
grebet i tyveri eller sortbsrs-
handel; og offentlig henrettelse
af nogle tilfangetagne Renamo-
terrorister.

Situationen var uholdbar. No-
get mAtte ske.

Kovending
,,Do, nti, kernpede, klarede ui at
slnffe toj til folket i ile befriede
omrd,der, selu om det uar uan-
skeligt. I dag kan staten ikke
magte opgauen, og bsttd,erne
lnn i,kke kobe stoffer i deres bu-
ti,kker. Und,ertid,en lnn ui ikke
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enga,ng slwffe Liglngnnf
lcan begraue uore dsde
umdi,ghed,."

SAdan lsd 6t af de kritiske
indleg pi Frelimos 4. kongres i
1983. Den blev et opgsr med de
sidste Ars politik, og kongressen
besluttede at der skulle ske en
kovending.

Presidenten erkendte at
,,magt korrumperer", og at mi-
nistre let bliver ,,deres egne le-
nestoles fatrlger", ndr de fdlr ad-
gang til hovedstadens komfor-
table liv, store huse, plysmobler
og ,,ret til at kare i en hvid
Volvo".

Bureaukratiet og en udygtig
ledelse inden for parti og stat
blev kritiseret. Modtrakket blev
at genoprette den tatte forbin-
delse mellem det arbejdende
folk og lederne, at decentfali-
sere beslutninger og give lokalt
initiativ et rdderum. Ministre
blev udstationeret i provinserne,
og man fik mange nye ledere.

Desuden vedtog man frem-
over at koncentrere stotten fra
staten til den private bonde og
mindre kooperativer. SmA pro-
jekter skulle stottes, de umulige
statsbrug i mammutformat
blev udstykket til mindre enhe-
der.

Fsrst og fremmest ville man
satse pd omrdde4 der kunne
skaffe mad pA bordet. Derfor
skulle der skaffes var€r til bon-
dernes butikker som hakker, s6-
sed, kunstgodning, sprojtemid-
ler og de vigtigste forbrugs-
varer.

Kursendringen var alvorlig
ment, men landet var for svagt
til at vende udviklingen.

Der kom nogen hjelp til det
private landbrug fra blandt an-
dre USA. Det var storre maski-
ner, og kun de store og middel-
store bonder kunne udnytte
dem. I fsrste omgang betsd
ststten til private altsA at de,
som havde meget, skulle have
mere.

Efter nogle Ars tsven har man
givet priserne fri for at stimu-
lere handel og produktion. Det
var Verdensbanken der stillede
dette krav for at yde okonomisk
hjelp til landet - en hjelp Mo-
zambique ikke kan undveere.

Det ser ud til at ,,medicinen"
virker. Produktionen af land-
brugsvarer stiger, og der er va-
rer pii. de for sA tomme marke-
der. Men priserne er sd hoje, at
byernes arbejdere ikke har rdd
til fsdevarerne - og der er nu
grupper af handelsfolk, der ind-
kasserer enorme fortjenester.
En ny overklasse skabes.

Det er ikke nogen socialistisk
politik der fores, men nok den
eneste mulige. Landet kemper i
dag med ryggen mod muren for
at overleve.

Hvilken drsm?
Siden 1984, hvor USA pressede
det ruinerede land til at indgA
en ,,fredsaftale" med Sydafrika,
er den militere situation for-
verret. De sydafrikansk stat-
tede ,,oprorsgrupper" har
spredt angst, kaos, dsd og ode-
leggelse overalt. Styret har i
dag kun fuld kontrol over de
storre byer.

Der er ingen der tror, at en
udvikling kommer i gang far
Sydafrikas destabilisering er
ophort.

Det er imponerende at S€,
hvordan mange i Mozambique
stadig fastholder den gamle
drsm om at skabe et nyt lighe-
dens samfund. Det gor de trods
de mange fejl og overgreb, som
regimet har begAet, trods den
okonomiske slingrekurs, trods
elitens forsag pA at tiltage sig
magt og fordele. Det er fA der
kan se noget alternativ til Fre-
limo-styret, som stadig har en
bred, folkelig opbakning.

Alle venter pi den militere
fred. Mozambikanerne ved ogsi
at fred ikke betyder, at kampen
er slut. Der vil stadig vere klas-
semodsatninger og modstri-
dende interesser.

Hvad vil der ske n6r den ny
generation overtager ledelsen?
Tit i dag har toppen bestdet af
veteranerne fra modstandskam-
pen i 1960erne. De kommende
ledere, de ny-uddaru:ede, var
born dengang modstandsheren
sloges for sin drsm. Hvilken
dtam har den ny generation?

Landet er endnu sA ungt, at
det er for tidligt at spA om,
hvordan det vil udvikle sig.

sd, ui
med,
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