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Abstract 
 

In the year of 2006 I moved to South Africa for a year, a land that has fascinated me because 

of its history. During the time of my stay I became very surprised how strongly apartheid 

permeates the community where the white South Africans today are building walls around 

themselves. Through media we get surrounded with pictures that media creates and to find 

information regarding what’s happening in the world this is, most often, the primary source. 

Therefore I believe it’s interesting to explore how two different local newspapers from the 

county of Kalmar, with two different ideologies, present pictures of the same event, namely 

the revolt of Soweto in 1976 and how these two newspapers relates to racial policies. The 

revolt of Soweto was a peaceful demonstration against the use of the language Afrikaans, 

where the police opened fire and killed many children’s and this was the beginning of a wave 

of dissatisfaction throughout the country. In my review I’m using a comparative method 

where I’m comparing the articles from these newspapers with each other. I’m also using a 

postcolonial theory as guidance to understand the racial conflicts in South Africa.     
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Prolog 

”Mitt folk.” Och så fanns det ”de andra”. De judiska affärsmännen, de engelska apotekarna, 

de som fann en naturlig hemvist i staden. Och de svarta. Pojkarna som skötte fåren 

tillsammans med mig och stal aprikoser med mig och skrämde folk i hyddorna med spöken 

gjorda av pumpor och som straffades tillsammans med mig och ändå var olika. Vi bodde i ett 

hus, de i lerhyddor med stenar på taket. De övertog våra avlagda kläder. De måste knacka på 

köksdörren. De dukade vårt bord, uppfostrade våra barn, tömde våra pottor, kallade oss baas 

och miesies. Vi tog hand om dem och satte värde på deras tjänster och lärde dem evangelier 

och hjälpte dem, för att vi visste att deras liv var vårt. Men det var alltid frågan om ”oss” och 

”dem”. Det var en bra och bekväm indelning; de var rätt att folk inte skulle blanda sig med 

varandra, att var och en skulle få sig tillmätt sitt eget stycke land där han kunde verka och bo 

bland sina egna. Om de så också hade tillskrivits ordagrant i skrifterna så hade det säkert legat 

underförstått i en allvetande faders mångskiftandes skapelse, och det tillkom inte oss att 

ingripa i Hans händers verk eller att försöka förbättra Hans mål genom att framställa omöjliga 

hybrider. Så har det alltid varit. 

   Men plötsligt är det inte längre tillräcklig, det fungerar inte längre. Någonting har 

Oåterkalligt ändrats. Jag stod på knä bredvid en väns kista. Jag talade till en kvinna i ett kök 

som sörjde på samma sätt som min egen mor skulle ha sörjt. Jag såg en fader som sökte sin 

son på samma sätt som jag skulle ha försökt finna min egen. Och detta sörjande och detta 

sökande har orsakats av ”mitt folk”.  

   Men vilka är mitt folk i dag? Vem är jag skyldig min lojalitet? Det måste finnas någon, 

någonting. Eller är man fullkomligt ensam på denna nakna veld inför en skylt med namnet på 

en station som inte existerar?  

   Det enda minne som följt mig hela dagen oändligt mycket verkligare än de solida 

skolbyggnaderna är den avlägsna sommaren när pappa och jag lämnades med fåren. Torkan 

som tog allting ifrån oss och lämnade oss ensamma och svedda bland de vita skeletten. 

   Vad som hände före den torkan har aldrig varit särskilt levande eller viktigt för mig. Det var 

där jag först upptäckte mig själv och världen. Och det förefaller som om jag står inför ännu en 

torr vit årstid, kanske värre än den jag upplevde som barn.  

   Och nu då? 
1
 

 

                                                           
1
 Brink André, En torr vit årstid, 1998, s. 184f. 
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1. Inledning  

Sitter och tittar ut över det sydafrikanska landskapet och känner en otroligt stark upplevelse 

över att få komma till ett land som jag läst så mycket om och känner så mycket för. Alla vet 

att genom text och bild kan man aldrig till fullo förstå det man läser eller ser. Jag är på väg, 

från vårt hus i Durban, till en fattig skola på gränsen till Mocambique för att hjälpa dem med 

att installera el och leverera möbler.  Först under resans gång ut på landsbygden upplever 

jag de bilderna av Sydafrika som speglas i media hemma i Sverige. Den röda jorden och de 

fattiga små samhällena där de trötta barnen som går flera mil för att hämta lite vatten i 

stället för att gå i skolan. Under färden lär jag mig också ganska snart att urskilja arvet efter 

ANC: s radiomaster i form av fejkade träd, bland de äkta träden. Överallt vittnar miljön på 

olika vis om arvet efter apartheid. Halvvägs till skolan hyr vi en hydda av halm där vi måste 

ligga vakna med det mest värdefulla under våra kuddar. Förstår ganska snart varför vi tre 

tjejer har en stark, tuff man med oss, då han flera gånger fick jaga undan urbefolkningen som 

i stort sett klättrade upp på bilarna för att få uppmärksamhet och som tvingades att vakta 

sakerna som vi hade med oss till skolan. Nästan framme vid vårt mål finner vi fina små 

tegelhus som landet byggt för att, utan framgång, försöka få bort den svarta urbefolkningen 

från kåkstäderna inne i staden. Jag funderar först över varför inte människor hellre flyttar dit 

än att bo i en kåkstad. Det finns dock varken jobb eller mat. Situationen känns omöjlig. 

Varför skulle de tvingas att bosätta sig där de vita vill att de skulle leva? Alla kåkstäder i 

Sydafrika känns troligtvis, för de flesta, som en katastrof men i städerna finns det åtminstone 

möjlighet att tjäna pengar till sin brödföda. De fina små tegelhusen är ju ännu bara ett sätt 

att fortsätta i apartheids banor. Sydafrika är det land som drabbats hårdast av koloniseringen 

och nu får jag alltså se och uppleva mycket av detta grymma arv i form av orättvisa, 

våldsdrabbningar, skottlossningar, uthungrade tiggare, elstängsel, taggtråd och fattigdom.  

 

År 2006 fick jag möjlighet att bo i Durban i Sydafrika under ett år och få följa med till denna 

fattiga skola. Det var andra gången som rektor Lea från en skola i Durban levererade möbler 

eftersom invånarna inte var intresserade av att gå i skolan utan istället täljde träfigurer av 

trästolarna. För figurerna kunde de sen få en slant. Denna gång hade vi med oss plastmöbler i 

hopp om att barnen skulle få det lite mer bekvämt än att behöva sitta på de kalla stengolven.  

Med tanke bland annat på varför dessa skolbarn inte ville ta emot någon hjälp från oss vita, 

skapades ett behov i mig att vilja förstå bakgrunden till raskonflikterna i Sydafrika.  
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De barn jag mötte hade inte levt under apartheidregimens tid men deras syn på de vita 

människorna och orättvisan mellan de svarta och de vita i samhället fick mig att inse hur 

mycket som egentligen lever kvar av det gamla samhället. Vi levde själva där med hög mur, 

taggtråd, elstängsel och väktare. Jag konstaterade att Apartheid inte hade försvunnit, att den 

bara hade bytt sida. De vita i Sydafrika och turister måste nu bygga upp höga murar för att 

skydda sig. 

 

1.1 Syfte  

Sydafrika är ett av de länder som drabbats hårdast av kolonialiseringen och dess efterbörd. 

Maktrelationerna är i uppror och rättvisa och lag i vad det gäller ras är varandras motsatser. 

Rollerna har varit befästa sedan en lång tid tillbaka i Sydafrika, inte bara under 

apartheidregimens tid, utan ända sedan koloniseringen. 1976 stramades reglerna för 

rasåtskillnaden åt ytterligare av den vita regimen och de svarta skulle nu tvingas tala 

förtryckarnas språk afrikaans i skolorna. Afrikaans var det språk som talades av dem som 

genomdrivit apartheidpolitiken, och hade 1948 påtvingats nationen av det till dominerande 

delen afrikaanstalande Nationalistpartiet. Under en fredlig demostation mot 

undervisningsspråket i Soweto, sköts obeväpnade skolbarn ihjäl. Genom media vill jag 

studera hur Sverige skildrade Soweto-upproret, då många vita i Sydafrika och även andra 

länder, tycktes vakna upp och förstå hur galet apartheids system var. Genom att studera 

artiklar om upproret från de två lokala tidningarna i Kalmar län Östra Småland och 

Barometern vill jag undersöka hur de olika artiklarna, beroende på vilken ideologi de står för, 

skildrar samma händelse. Artiklarna jag använder mig av är nyhetsartiklar och artiklar på 

ledarsidor. De ledande är de som oftast är värderande och policyskapande medan 

nyhetsartiklarna ska vara opartiska. Jag studerar hur tidningsartiklarna målar upp bilder av 

Soweto-upproret och hur de förhåller sig till raspolitiken och tragedin. För att få en bättre 

förståelse för undersökningen skildrar jag också historien bakom apartheids framväxt. En av 

postkolonialismens viktigaste aspekter är synliggörandet av de historiska kopplingarna mellan 

kolonialism och nutida former av etnisk diskriminering. Att man alltså också får en 

förklaring, genom de undersökta, till samtiden. Jag vill försöka förstå varför arvet efter 

apartheid inte bara kan försvinna. Varför en liten mörk pojke kan titta på mig med hat i 

blicken för att jag är ljushyad, trots att han växt upp i ett demokratiskt Sydafrika. Kan vi nå en 

förståelse för det postkoloniala perspektivet? 
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1.2 Avgränsningar och definitioner 

Under 1976 har det skrivits ganska många artiklar om Soweto-upproren i Sydafrika och jag 

har därmed valt att undersöka två lokala tidningar från Kalmar län. Östra Småland som är en 

socialdemokratisk tidning och Barometern som vid undersökningens tid är en konservativ 

tidning och därmed har två skilda ideologiska budskap. Jag har också begränsat mig från två 

månader innan händelsen inträffade och lite mer än två månader efter. Från den 1 april till den 

31 augusti 1976. Den 16 juni var den första dagen i det som har kommit att betecknas 

Soweto-upproret då afrikanska skolbarn sköts ihjäl av de sydafrikanska myndigheterna på 

grund av en fredlig demonstration, mot användning av afrikaans i skolorna. Jag har också 

begränsat min forskning i att jag bara undersöker de artiklar som handlar om motsättningar 

mellan de svarta och vita omkring Soweto-upproret i Sydafrika. Med min forskning vill jag 

belysa att det huvudsakliga är att jämföra dessa tidningar med varandra genom att titta på 

likheter och skillnader ur ett postkolonialt perspektiv och inte att skapa en sanning om vad 

som skedde eller att diskutera sanningshalten i källmaterialet.      

 

När det gäller definitioner av begrepp utgår jag efter den allmängiltiga betydelsen av 

begreppen. Definitionen av presentationen av människor är lite mer komplicerad. Jag har valt 

att använda mig av beteckningen vit, svart och ibland också färgad, då tidningsartiklarna 

oftast använder dessa benämningar. Eftersom att Sydafrika också består av så många olika 

nationaliteter blir det svårt att använda sig av exempelvis icke-vit. Jag är medveten om att 

denna kategorisering också legitimerar benämningarna men jag finner det nödvändigt för att 

genom undersökningen få så mycket förståelse som möjligt, då jag anser att det annars blir 

mer svårbegripligt.  
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2. Metod och källmaterial 

Genom media vill jag underöka hur Sverige skildrade Soweto-upproret i Sydafrika. Genom 

att studera artiklar om upproret från tidningarna Östra Småland och Barometern vill jag 

undersöka hur de skildrar samma händelse. Hur artiklarna målar upp bilder av raskonflikterna 

och hur de förhåller sig till raspolitiken och tragedin. För att få en bättre förståelse för 

undersökningen skildrar jag också historien bakom apartheids framväxt och 

postkolonialismens viktigaste aspekter att synliggöra de historiska kopplingarna mellan 

kolonialism och nutida former av diskriminering. Jag vill försöka förstå varför arvet efter 

apartheid inte bara kan försvinna. 

 

2.1 Metod 

I min forskning analyserar jag Soweto-upproret ur ett postkolonialt perspektiv. Jag vill med 

denna utsikt försöka beskriva, förklara och ta ställning till materialet. Då jag vill klargöra 

innebörden i artiklarna är det också viktigt att ha en historisk bakgrund med som gör att man 

lättare kan sätta sig in i sammanhanget. Jag avser tydliggöra det som syns eller inte syns och 

också studera om det finns en viss utveckling. Den historiska bakgrunden av Sydafrika hjälper 

oss att förstå händelsen, trots alla historiska och kulturella skillnader. Med postkolonialism 

eller postkolonial teori menas studier av den västerländska industrialismens och 

kolonialismens kvarlevande arv i världen. Fokus ligger på att förklara samtidens 

samhällsproblem som en konsekvens av den europeiska koloniseringen efter 1492. Vi 

strukturerar världen och definierar oss själva genom olika begreppspar som i det här fallet 

”svarta” och ”vita”. Genom uppdelningen skapar vi också förståelse men det finns också en 

risk i att stärka begreppen då vi fortsätter att dela in världen.  

 

Min forskning är en kvalitativ undersökning som har sin grund i hermeneutiken. Jag vill i 

första hand finna kvalitén i det jag undersöker och inte sätta det statistiska och kvantifierbara i 

fokus. Den kvalitativa forskningen handlar mer om hur världen är formad, om att det möjligen 

inte finns en objektiv verklighet som vi kan mäta och väga och förklara med hjälp av statistik. 

Kunskap söks i subjektet, den är skapad och befinner sig i en historisk och kulturell kontext. 

Den kvalitativa forskningsmetoden baseras på empiri och det handlar om att skapa en djupare 

förståelse för bakomliggande orsaker till den händelse som studeras.  
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Det handlar om att den som tolkar exempelvis en text måste ha som mål att förstå en händelse 

i det sammanhang det förekommer i, exempelvis den tid som en viss text skrevs i. ”Den 

hermeneutiska cirkeln” syftar på att tolkningen växer fram i mötet mellan individens 

förförståelse och möten med nya erfarenheter, vilket i sin tur leder till ny förståelse: 

 

 

När man tolkar en text, är helhetsbilden man får beroende av den mening man finner i textens enskilda 

delar. För att motivera tolkningen av texten som helhet, måste man hänvisa till tolkningarna av olika 

avsnitt i texten, som meningar eller kapitel. Meningen uttolkaren tillskriver dessa mindre element är 

också beroende av den helhetsbild eller större mening som han/hon ger till texten som helhet. Begreppet 

hermeneutisk cirkel handlar om dessa samband mellan helhet och delar; tolkningar bygger alltid på andra 

tolkningar. 
2
 

 

Artiklarna jag använder mig av i min undersökning är nyhetsartiklar och ledande artiklar. 

Artiklarna från ledarsidorna är de som oftast är värderande och policykapande medan 

nyhetsartiklarna ska vara opartiska. Jag ska studera hur tidningsartiklarna beskriver och målar 

upp bilder av Soweto-upproret 1976 och hur de förhåller sig till raspolitiken och tragedin. 

 

Inför analysen är det viktigt att ha en så objektiv bild som möjligt men man måste alltså vara 

medveten om att ens egna värderingar, kulturella bakgrund och erfarenheter omedvetet kan 

påverka resultatet. I praktiken kan man egentligen aldrig vara helt objektiv så mina egna 

värderingar omedvetet påverkar min tolkning. Att man därför argumenterar för sitt 

ställningstagande är därför viktigt. Det är också viktigt att ha i åtanke att artiklarna tolkas ca 

35 år efter att artiklarna publicerats och att därför annan information jag fått från händelserna 

också påverkar mina tolkningar, det vill säga de bilder och åsikter jag redan har av Soweto-

upproret och raskonflikterna i Sydafrika.     

 

2.2 Källmaterial 

I min forskning gör jag en komparativ undersökning då jag jämför två tidningar med 

varandra. Östra Småland är en socialdemokratisk morgontidning som grundades i Kalmar 

1928. Barometern är en moderat morgontidning i Kalmar med editionen Oskarhamns-

Tidningen; grundad 1841.
3
 Vid den undersökta tiden 1976 var Barometern en konservativ 

tidskrift. I min forskning använder jag mig av tidningsartiklar och mikrofilmer för att skildra 

det jag vill undersöka.  

                                                           
2
 Kjeldstadli, Knut, Det förflutna är inte var det en gång var, Studentlitteratur AB, Lund, 1998, s.125.  

3
 Barometern. http://www.ne.se/lang/barometern, Nationalencyklopedin, 2011. 
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Jag valde Kalmar läns två tidningar Östra Småland och Barometern på grund av deras olika 

politiska inställning då jag vill undersöka om det finns likheter och skillnader i hur de väljer 

att framställa samma händelse. Östra Småland är en socialdemokratisk tidning och 

Barometern är vid undersökningens tid en konservativ tidning. Avsikten är att undersöka både 

nyhetsartiklar som ska vara objektiva och ledande artiklar som är opinionsbildande, om 

Sowetoupproren i Sydafrika mellan den 1 april till den 31 augusti 1976.  

 

3. Tidigare forskning 

Forskningen om Sydafrika är väldigt omfattande då fältet i den akademiska världen länge 

legat i forskares intresse. Jag har dock inte hittat någon uppsats som liknar denna, som tolkar 

Soweto-upproren genom de lokala tidningarna Östra Småland och Barometerns artiklar. De 

närmsta jag kunde hitta är Pernilla Bjelkenbrants uppsats ”ANC-galan i Göteborg 1985: En 

analys av sången Soweto som politisk mobilisering.” Uppsatsen är något lik min på det sättet 

att den behandlar de svenska attityderna, vad det är i sången Soweto som påverkar och hur 

denna påverkan ser ut.   

 

4. Teoretiska utgångspunkter 

För att få förståelse av Soweto-upproret och raskonflikterna i Sydafrika är det viktigt att också 

förstå teorin postkolonialism. Genom att också koppla detta till identitet som är ett stort 

begrepp inom teorin, vill jag försöka finna förståelse för samtidens konflikter. 

 

4.1 Postkolonialism 

Begreppet postkolonialismen inleddes med Frantz Fanons bok ”Jordens fördömda” och 

Edward Saids bok ”Orientalism”. Jordens fördömda från 1961 är Fanons uppgörelse med 

kolonialismen. Han menade att de svarta var fångar i hudfärgens tecken och att den humanism 

som den franska vänstern bekände sig till på 1950-talet saknade insikt i kolonialismens 

förmåga att begränsa de svartas handlingsmöjligheter. Postkolonialism undersöker hur bilden 

av västerlandet som upplyst och modernt skapas genom att beskriva österlandet som föråldrat, 

mystiskt och traditionellt. När väst utmålar de andra som en främmande kontinent eller 

väldigt annorlunda människor genom en dikotomi det vill säga ett motsatspar, förknippas väst 

med den positivt laddade delen av dikotomin.  
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Väst kan till exempel stå för kultur medan öst står för natur.  Många postkolonialister menar 

att bilden av "Öst och väst" av Europa, vuxit fram genom att utmåla Asien som föråldrat och 

USA som alltför modernt, ytligt och historielöst. Ur ett postkolonialt perspektiv går det att 

hävda att vi inte kan förstå eller tala om Europa utan att visa på bilder av vad vi anser att 

Europa inte är.
4
 Postkolonialistiska akademiker ansluter sig ofta till perspektiv som delas av 

samhällsteoretisk postmodernism och poststrukturalism. Prefixet "post" markerar att nutida 

samhällen fortfarande präglas av det koloniala arvet och av en syn som legitimerar över- och 

underordningsrelationer som skapades under koloniseringen. 

 

Inom postkolonialismen har litteraturen en stor roll. Texternas makt, var invävda i den 

koloniala makten. År 1455 utfärdade påven en text Romanus Pontifex som förklarade att alla 

länder som beboddes av hedningar var ”ingens land”, denna text var oantastlig och fortsatte 

att utvecklas under tidens gång. Inom det postkoloniala ifrågasätter man också den hybrida 

identiteten som kolonialhistorien upprättade. Den mest uppmärksammade representanten för 

det hybrida, skriver Stefan Helgesson är Salman Rushdie. Speciellt hans mest kända roman, 

”Satansverserna” som gestaltar indiska invandrares liv i Storbritannien. Den handlar om två 

personer som handlöst faller ut i luften, efter att deras plan över London, sprängdes i luften. 

Runt omkring dem faller bland annat fragment från planets innehåll, själsliga spillror och 

krossade minnen. Det handlar om förlust, en förlust som kolonialismens och 

folkomflyttningarnas historia har medfört. Rushdie väljer att inte att söka sig tillbaka till ett 

förlorat ursprung. Den radikala splittringen kan istället leda till en ny rikare helhet.
5
 Precis 

som människorna i Sydafrika, efter apartheids fall, måste söka nya identiteter och nya vägar i 

livet. På grund av kolonialismen har sydafrikanerna berövats sin identitet och när man inte 

längre har någon identitet är det troligen också svårt att handla. J.M. Coetzees Sydafrikanska 

drama ”Onåd”, 1999, är ett utmärkt exempel som speglar postkolonialismens grundtankar.
 

Där tas det upp frågor om makt och beroende, över och underordning, skuld och ansvar. I 

fiktionens bakgrund byter apartheid färg och raskonflikter ställs på sin spets. Människorna 

tvingas, med livet som insats, att styra i ett förvandlat där nya maktrelationer ännu inte har 

etablerats.  

 

                                                           
4 Said, Edward, Orientalism, Ordfront förlag, Stockholm, 1997, s. 4.  
5 Helgesson, Stefan, Efter västerlandet, Natur och Kultur, Stockholm, 2004, s.91ff. 
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I ”Onåd” möter vi Litteraturprofessorn David Lurie och dottern Lucy som båda hamnar i 

vanära. Lurie inleder ett förhållande med hans 20- åriga elev, vilket till slut kommer till 

universitetsledningen kännedom. Universitetet försöker finna en lösning, men Lurie vägrar att 

försvara sig, han tycker inte att han har någon skuld, att han är styrd under sitt begär. Hans 

attityd klandras och han förlorar därmed sin tjänst. Lurie reser då från Kapstaden till sin dotter 

Lucys gård på landet. Där Lucy en dag blir brutalt våldtagen av tre svarta män medan Lurie 

blir inlåst i ett rum och vet först inte vad som hänt hans dotter. Lucy är en ensam vit kvinna i 

ett land där uppdämt hat från apartheidtiden skapat helt nya spelregler. Hon accepterar stumt 

övergreppet som hon utsätts för och accepterar färgade grannes Petrus beskydd, trots att han 

kan vara en av de inblandade i våldtäkten. Lucy menar att det här är den enda vägen till 

harmonisering med omgivningen, en väg som kan göra det möjligt för henne att bo kvar 

ensam på sin gård. Till slut berättar hon för sin pappa om våldtäkten:  

 

”Men varför hatade de mig så starkt? Jag hade aldrig sett dem förut.” Han väntade på mer, men det 

kommer inte mer för tillfället. ”Det var historien som talade genom dem,” försöker han till slut med en 

förklaring, En historia fylld med orättfärdigheter. Se det på det sättet, om det hjälper. Det verkar kanske 

personligt, men det var det inte. Det var ett nedärvt hat.” 
6
 

 

Tänk om…tänk om  det är priset man måste betala för att bo kvar? Det är kanske så det ser ut; det är så jag 

kanske borde se det också. De ser det som att jag är skyldig någonting. De ser sig själva som inkasserare, 

uppbördsmän. Varför skulle jag få lov att bo här utan att betala? Det är kanske det de säger till varandra.” 
7
 

 

Lurie erkänner nu sin skuld till de riktade anklagelserna mot honom men också till en allt 

större skuld. Han känner sig skyldig över de tre svarta männens hat mot dem. Skulden handlar 

om att de vita måste släppa taget och börja om, precis som de svarta i Sydafrika en gång blev 

tvingade att börja om. 

 

Lucys gård i Sydafrika ligger precis där som engelsmännen först etablerade sig som 

nybyggare på 1820-talet. Just där, där koloniseringen en gång tog form, måste Lurie överge 

det han har blivit. Där får han se historien börja om på nytt när svarta bönder tar över 

gårdarna. I slutordet hör man ekon av språkets tydliga uppgivenhet: ”Nej, jag flyttar inte 

härifrån. Gå till Petrus och meddela honom vad jag har sagt.  

 

 

                                                           
6 Coetzee, J.M, Onåd, översättare Thomas Preis, Brombergs bokförlag, Stockholm, 2003, s. 178. 
7
 Coetzee, 2003, s. 180. 
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Säg åt honom att jag avstår från marken. Säg att han kan få den med lagfartsbevis och allt.” 

Det blir tyst en stund mellan dem. ”Så förödmjukande”, säger han till slut. ”Så höga 

förhoppningar, och så slutar det så här.” ”Ja, jag tycker också att det är förödmjukande, men 

det kanske är en bra utgångspunkt att börja om. Det är kanske det jag måste lära mig att 

acceptera. Att börja från botten. Utan någonting. Inte med ingenting utom det ena eller det 

andra. Nej, utan någonting alls. Utan kreditkort, utan vapen, utan egendom, utan rättigheter, 

utan värdighet.” Som en hund”. ”Ja, som en hund.”
8
  

 

Den postkoloniala teorin för in dessa frågor om makt och beroende in i det akademiska 

samtalet. Teorin analyserar de flesta aspekter av verkligheten, från dagspolitik till 

kunskapsteori.
 
J.M. Coetzee beskrev på åttiotalet Sydafrikas historiska läge med ordet väntan. 

Det var ett slående ord med tanke på apartheids försök att frysa historien. Regeringen sköt 

upp det oundvikliga slutet med diverse manipuleringar, trots att de visste att de levde på lånad 

tid. Efter decennium av väntan fick dock plötsligt demokratin sitt genombrott. Men perioden 

efter år 1944, efter demokratins första framgång, fick Sydafrika opolitiska vardagskrig istället 

för inbördeskrig. Städer växer, främlingsfientligheten tilltar, demokratins institutioner är 

förvånansvärt stabila men komplikationerna är enorma. Därav handlar det nu inte bara längre 

om en väntan, utan att förhålla sig till en värld som har försvunnit och dess svårbedömda 

efterbörd.
9
 

 

4.2 Postkolonialismens paradox 

I alla tider har människor haft ett behov av att skapa ordning genom att kategorisera och 

organisera. Linné rangordnade människovärdet på Afrikaner, Nordamerikaner, Indianer, 

Asiater och Européer och koloniseringen är en följd av denna rasistiska människosyn och fick 

katastrofala följder för eftervärlden. Ursprungsbefolkningen utplånades och ersattes av 

slavbefolkningen och kolonisatörerna rättfärdigade erövrandet genom att förse öst som 

primitiv kontinent, som västerlandets ”diskursiva andra”.
10

 Världen efter kolonialismen blev 

svårhanterlig och kolonialismen präglar fortfarande världen. I ”Jordens fördömda” skriver, 

förkämpen till antikolonialismen, Frantz Fanon, att grundproblemet i motsättningarna är de 

binära motsatserna, vilka alltså utgör det grundläggande förtrycket.   

                                                           
8
 Coetzee, 2003, s. 230. 

9
 Helgesson, 2004, s. 154.  

10
 Said, 1997, s. 28f.  
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Att motsatsparen som exempelvis vi/dem, öst/väst och svart/vit, som grundar sig i 

poststrukturalismen, strukturerar världen på ett ojämlikt sätt. Han menar att kolonialmakternas 

redskap för att befästa sin makt var ett forma en föreställning av underlägsenhet i de 

koloniserades medvetande, vilket har stor betydelsen för identiteten.
11

 En kritik mot 

postkolonialismen handlar alltså om att hur vi fortsätter att strukturera världen genom ”vi och 

dem” också innebär att vi också legitimerar benämningarna. Jag är dock övertygad om att det 

handlar om att ha ett medvetet förhållningssätt till kritiken. För övrigt vore forskningen på en 

annan kultur också annars otänkbar, eftersom det helt enkelt är omöjligt att vara helt opartisk 

inför detta tankesätt. Inledningen mellan ”vi” och ”dem” och belyser likheter och skillnader 

och är också identitetsskapande.  

 

Postkolonialismen har berikat historien med många bra tankar, anser jag. Det är uppenbart att 

den demokratiska historia som de strävar efter har ett stort värde, då de bortglömdas historia 

kan, genom det förflutna, få upprättelse. Människors handlingar måste till viss del vara styrda 

av de stora strukturerna och det kan därför vara svårt att tolka en annan tid eller en annan 

kultur, men just därför måste man studera hela bilden runt händelsen. Jag är övertygad om att 

vi då, till stor del, kan tolka en annan tid och en annan kultur. Hur skulle annars exempelvis 

den ukrainska författaren Joseph Conrad som har skrivit ”mörkrets hjärta” vara en av de 

främsta inom den engelska litteraturen språk. Kanske kan man till och med få bättre inblick 

om man står utanför en kultur, då det är svårt att se objektivt på sitt egna liv. Liksom de vita 

sydafrikanerna tyckte att apartheid var självklart och de flesta därmed hade svårigheter i att se 

orättvisan. Som Tosh skriver kan man inte vara helt låst i sin syn, av samtidens kultur:  

 

Språket är inte ett fönster mot världen, utan en struktur som bestämmer vår uppfattning om denna. Detta 

sätt att förstå språket har den omedelbara effekten att nedvärdera författaren ställning: om nu språkets 

struktur är så tvingande, handlar en text mening lika mycket om språkets formella egenskaper som om 

författarens intentioner, och kanske mer. Varje föreställning om att skribenten precist kan förmedla ”sin” 

mening till läsarna faller till marken. 
12  

 

 

 

 

 

                                                           
11 Fanon, Frantz, Jordens fördömda, Leopard förlag, Stockholm, 2007, s. 8f. 
12

 Tosh, 2009, s. 157. 
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5. Historisk kontext 

För att finna förståelse för Soweto-upproret och för raskonflikter i Sydafrika är det också 

viktigt att förstå landets historia. Varför apartheid växte fram och hur de utvecklade sig är 

grunden till sammandrabbningarna i Sydafrika som min undersökning i svensk media går ut 

på.  

 

5.1 Apartheid och Sydafrika 

Apartheid betyder enligt svenska akademien ”rasåtskillnad i Sydafrika”.
13

 Det kommer från 

afrikaans och betyder ”avskildhet”, ”åtskillnad”, och kännetecknar det samhällssystem som 

fram till 1990-talets början behärskade Sydafrika. Syftet var att upprätthålla det tillstånd där 

en ras hade ett dominerande makt över en annan ras. Apartheids framväxt började långt innan 

det kom att bli lagstiftat, långt innan den kom att bli en teori om ras. Praktiskt taget har den 

existerat ända sedan den europeiska koloniseringen av Sydafrika inleddes. Apartheid innebar 

att Sydafrikas invånare delades upp efter deras hudfärg, många gånger placerades till och med 

medlemmar av samma familj till olika grupper efter deras hudnyans, ju mörkare hud man 

hade desto mer straffades man. För svarta människor var apartheid inte bara en ideologi, utan 

det handlade regler runt hela deras liv.
14

  

 

Under mitten av 1600-talet utvandrade Boerna från Nederländerna, Tyskland och Frankrike 

till Sydafrika. Boerna försörjde sig huvudsakligen av boskapsskötsel och handel och deras 

ättlingar kallas idag för afrikaaner. De utgör ca 60 procent av den vita befolkningen i 

Sydafrikanska republiken. Det boerdominerande Nationalistpartiet med Paul Krüger i 

spetsen, växte fram ur boerkriget 1899-1902 i Sydafrika. Upphoven till Boerkriget, mellan 

Storbritannien och de två boerrepublikerna var politiska och ekonomiska motsättningar. 

Boerna var motvilliga till all invandringen av alla icke-nederländare, speciellt britter som de 

befarade skulle ta kontroll över deras republik. 1948 lyckades Afrikaanerna få 

regeringsmakten i landet genom det Afrikaandominerade partiet National Party of South 

Africa, vars ideologiska grund var apartheid.  

 

 

                                                           
13

 www.svenskaakademien.se, 2011. 
14

 Apartheid. http://www.ne.se/lang/apartheid, Nationalencyklopedin, 2011. 



12 
 

För Storbritannien utgjorde boernas nationalism ett hinder i deras planer om att samla hela 

södra Afrika i en ekonomisk union under den brittiska kronan. Tillgångarna på guld i den 

afrikaanska republiken skulle i en sådan union komma under brittisk kontroll. Krüger ställde 

ultimatum till britterna om att de skulle dra tillbaka sina trupper och då detta inte skedde var 

kriget ett faktum.  

 

Efter år av motsättningar och gerillakrig brände britterna i slutet av 1900- talet alla egendomar 

som tillhörde boerna. Kriget fortsatte dock till april 1902 men i maj samma år inleddes 

fredsförhandlingar i Vereeniging. Den brittiska kronan övertog herraväldet i hela Sydafrika, 

och 1910 etablerade man Sydafrikanska unionen. Sydafrikanska Unionens förste 

premiärminister Louis Botha och hans närmaste man J.C. Smuts hade båda kämpat mot 

Storbritannien i boerkriget, men deras politik gick nu ut på att övervinna konflikter inom den 

vita befolkningen och genomföra segregationspolitik mot afrikanerna och därmed hade de nu 

samma mål. När Sydafrika industrialiserades under krigsåren, strömmade afrikansk 

arbetskraft till städerna och ökade därmed de vitas skräck för de svarta människorna.  

 

Rädslan växte när den afrikanska frihetsrörelsen ANC (African National Congress) bildades 

1912 och införde propaganda mot de vita människorna. I denna rädsla lyckades 

premiärministern för Nationalisternas kongressparti Daniel Malan, vinna valet 1948 och 

började sätta upp regler de politiska riktlinjerna för den rasistiska ideologin apartheid.  

Nu lagfästes rasdiskrimineringen mellan vita, afrikaner, indiskättade och så kallade coloureds 

(sydafrikaner av blandras). Under de följande tjugo åren genomförde apartheid bland annat 

förbud mot blandäktenskap, genomförd bostadssegregation och separata skolor.
15

 

 

Alla färgade och svarta förlorade till slut rätten att delta i provinsens val i Sydafrika. För de 

miljoner svarta som arbetade i Sydafrikas industri eller i de vitas hem och därför tilläts bo i de 

särskilda svarta förstäderna, krävdes nu särskilda pass som tillät dem resa in i det vita 

Sydafrika som arbetare. Gruvindustrin utvecklade ett särskilt arbetssystem där afrikanska män 

fick bo i övervakade baracker utan rätt att ta familjen med sig.  
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 Sydafrika. http://www.ne.se/lang/sydafrika, Nationalencyklopedin, 2011. 
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De hänvisades till bantustans, även kallade homelands, ett reservat för den svarta 

befolkningen. Bantustans beskrevs av den sydafrikanska regimen som självständiga stater, en 

slags avkolonisering där afrikanerna skulle få leva sitt eget stamliv. Miljoner afrikaner 

tvångsförflyttades till dessa områden som endast motsvarade 13 procent av Sydafrikas 

landyta. Apartheidpolitiken väckte starkt motstånd från de svarta. Frihetsrörelsen ANC:s 

fredliga linje var över i och med Sharpevillemassakern 1960, då polisen öppnade eld mot 

folkmassor som protesterade mot passlagarna för afrikaner. ANC, Sharpeville-aktionens 

organisatör PAC (Pan-Africanist Congress) samt kommunistpartiet förbjöds och Nelson 

Mandela dömdes till livstids fängelse. Den internationella opinionen, i och utanför FN, vände 

sig mot Sydafrikas raspolitik, som då utropade sig 1961 som republik.
16

  

 

Under 1970-talet började effekterna av motståndsrörelserna och internationella sanktioner 

göra det svårt för apartheidregimen i Sydafrika. Ett våldsamt utbrott kom då i Soweto 1976, 

då de afrikanska eleverna demonstrerade fredligt mot att afrikaans skulle bli obligatoriskt 

undervisningsspråk i deras skolor. Under demonstrationen sköt poliserna ihjäl flera skolbarn. 

Dödsskjutningarna spred sig som en våg av protester genom Sydafrika och efter Soweto-

upproret lyckades aldrig regimen, trots sin politik, att kontrollera situationen. Allt fler vita 

insåg nu att apartheid i längden var ohållbar och FN: s generalförsamling betecknade systemet 

som ett brott mot mänskligheten. Men brittiskt och amerikanskt veto hindrade dock i det 

längsta FN:s säkerhetsråd från att besluta om bindande sanktioner mot Sydafrika. Ett 

undantag gjordes 1977, då Sydafrikas regim, efter att apartheidmotståndaren Steve Biko dog, 

efter sannolikt tortyr, i en poliscell. Av säkerhetsrådet beskrevs händelsen som ett hot mot 

freden, vilket enligt en FN gör sanktioner obligatoriska för alla medlemmar. Steve Biko var 

en svart sydafrikan som efter denna händelse, blev en symbol för motståndet mot apartheid.
17

  

 

Då det existerar en mängd olika folkslag som talar olika språk och har olika religioner i 

Sydafrika, räknas landet som mycket mångkulturellt. Därför är det svårt att definiera vad som 

egentligen betecknar en sydafrikan. Den geografiska platsen och att de i dag har samma lagar 

och förordningar, är i stort sätt de enda de har gemensamt. Att de lever, sedan apartheids fall, 

under samma nationella identitet kan förståeligt därför bli ganska komplicerat.  

 

                                                           
16

 Sydafrika. http://www.ne.se/lang/sydafrika, Nationalencyklopedin, 2011. 
17

 Sydafrika. http://www.ne.se/lang/sydafrika, Nationalencyklopedin, 2011. 
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Sydafrikas befolkning kan språkligt och kulturellt indelas i européer (afrikaanstalande och 

engelsktalande), asiater (huvudsakligen indier), afrikaner, (främst bantutalande folk: 

ngunigruppen och sothogruppen) men även khoisanfolk (san och khoikhoi) samt 

blandsamhällen med starkt inslag av khoikhoi, vilka av sydafrikaner kallas färgade 

(coloureds). Cirka 80 procent av befolkningen är svarta afrikaner.
18

  

 

6. Frågeställning 

Mina tankar kretsar oftast runt vilka bilder vi får av händelser genom media och hur de 

speglas. Vad är det exempelvis för bilder vi ser om vi sluter våra ögon och tänker på landet 

Sydafrika? Risken är stor att vi ser fattigdom, kåkstäder, röd jord och framförallt utpräglade 

små gråtande barn. Bilden är sann men varför får vi inte se bilden av resten av landet. Man 

kan också därför fundera på vad och hur media skildrar olika händelser. Det som spelas upp i 

vårt inre är den bild vi möter i massmedia. Problematiken ligger i att den långt ifrån hjälper 

oss att förstå det politiska och historiska skeendet som bidrar till att få hela bilden runt 

händelsen. Tidningarnas olika politiska ståndpunkter bestämmer också hur händelsen speglas, 

det vill säga hur händelsen vinklas eller till och med redigeras efter ett visst perspektiv de vill 

att läsaren ska inta. Genom att undersöka media har vi möjlighet att få information om vad 

som sker i världen men vi får inte glömma att vi alltså endast får versioner av händelser. 

Versioner som formar våra tankar och åsikter. De bilder som inte speglas i media eller får små 

rubriker eller ställs i skymundan av andra händelser, säger också mycket. I orientalism skriver 

Edward Said om hur man känner till det som existerar och hur formas det som existerar av 

den som känner till det.
19

 Med tanke på detta är det väldigt intressant att undersöka hur de 

olika tidningarna målar upp bilden av samma händelse. I denna uppsats undersöker jag hur de 

två tidningar Östra Småland och Barometern målar upp bilden av Soweto-upproret i 

Sydafrika 1976. För min analys använder jag mig av ett postkolonialt perspektiv med ett ”vi” 

och ”dem” i fokus. Perspektivet ger mig hjälp att förklara vad som hände och gör därmed 

artiklarna mindre okomplicerade att analysera. Jag är medveten om de källkritiska aspekterna 

av den postkoloniala teorin och diskuterar också dess paradox. Mina frågeställningar är 

således:  
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 Sydafrika. http://www.ne.se/lang/sydafrika, Nationalencyklopedin, 2011. 
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Vad skrevs om Soweto-upproret i Sydafrika 1976 i tidningarna Östra Småland och 

Barometern? 

 

Vad finns det för likheter och skillnader i framställningen av Sowetoupproret 1976 och 

raspolitiken mellan de olika tidningarna? 

 

Hur representeras individer och grupper ur ett postkolonialt perspektiv i svensk media med 

ett ”vi” och ”dem” i fokus? 

 

7. Undersökning 

Genom hur tidningarna speglar händelser av världen påverkas också vår fortsatta syn. Vi är en 

del av historien och genom den förklaras hur vi förstår relationerna mellan olika tider och 

därigenom också oss själva och samtiden. Eftersom bilden av historien påverkar hur vi ser på 

samtiden och tolkningen av den, har den därför även en betydelse för hela vår strävar efter att 

förstå oss själva och hör därför också ihop med identitet.
20

 Beroende på att media har den här 

makten kan detta vara en fara för hur vi fortsatt ser på världen och då också för vår identitet. 

 

7.1 Media och identitet 

Händelser i omvärlden kan genom media gestaltas på olika sätt, de kan exempelvis laddas 

med etiska, moraliska eller ekonomiska syften. Media kan alltså genom hur de skildrar 

händelsen både stärka och missbruka makt. Historien kan exempelvis legitimera minoriteter 

som behandlats orättvist genom att belysa just detta och också uppmuntra till handling. 
21

 I 

tolkningen av artiklarna i Östra Småland och Barometern är jag medveten om detta och att 

också min förförståelse och den värld och tid jag lever i också påverkar min tolkning. Jag är 

också medveten om att det språket påverkas av tiden och att därför vissa ord kan ha en annan 

innebörd. Annat att tänka på i vad det gäller media är att det inte ligger i nyhetsförmedlingens 

intresse att berätta om exempelvis människors bakgrund utan det istället handlar om att 

presentera en händelse, det är den egna kulturen som ligger till grund vid beskrivningen av 

andra kulturer.  

                                                           
20 Aronsson, Peter, Historiebruk: Att använda det förflutna, Studentitteratur AB, Lund, 2009, s. 67f.  
21

 Aronsson, 2009, s. 95f. 
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De är de ledande artiklarna som ska vara värderande och policykapande och är placerade i 

tidningens inledning. Nyhetsartiklarna ska vara opartiska och de är placerade under utrikes i 

tidningarna. Jag ska studera hur tidningsartiklarna målar upp bilder av Soweto-upproret 1976 

och hur de förhåller sig till raspolitiken och tragedin. Det är tidningarnas opinionsbildning jag 

ska undersöka. Från Östra Småland förekommer det 12 artiklar och från Barometern 7 

artiklar.  

 

7.2 Undersökning av Östra Småland 

Nya raslagar, den 1 april 1976 

Den 1 april 1976 skrevs det i ledarartikeln ”Nya raslagar i Sydafrika” om att de sydafrikanska 

myndigheterna i flera år gjort stor affär av sina planer att upplåta vissa av landets territorier 

till så kallade ”stamhemländer”. Artikeln belyser att apartheidregimen inför världen har lyft 

fram detta förslag som ett bevis för att de vill ge de 18 miljoner färgade så stor frihet som 

möjligt, där de vita inte ska lägga sig i hur stammarna förvaltar sina självstyrande enheter. 

Regimens planer är att det första och största stamhemlandet, efter åratal av förberedelser, som 

ligger i Transkei skall uppnå sitt fullständiga oberoende den 26 oktober samma år. 

Sammanlagt har de planerat åtta stycken stamhemländer där det skall finnas en stamhövding 

som skall, som artikeln utrycker, ” representera den stam som skall bli herre i sitt eget hus” 

Det utrycks att det har publicerats en författning för vilka förhållande som ska gälla i de 

övriga planerade sju områdena och att den har emotsetts med mycket stort intresse. Artikeln 

uttrycker vidare att det har visat sig att dessa stamhemländer i själva verket kommer att 

innebära ett mycket större mått av ofrihet för miljontals färgade sydafrikaner än vad de 

tidigare upplevt och att det ”enligt lag skall alla sådana färgade sydafrikaner, som har en viss 

stamanknytning, bli medborgare i det land som nu skapas inför deras egen stams räkning. 

Skribenten beskriver vidare om att i stamhemlandet Transkei handlar det om att 1,3 miljoner 

färgade som bor och arbetar i de ”vita” Sydafrika nu måste bli medborgare i det nya 

hemlandet. I artikeln beskrivs vidare att målsättningen för den nya lagstiftningen är 

fullständigt klar över att det i själva verket handlar om att beröva miljontals färgade 

sydafrikaner som arbetar i städerna möjligheten att få sydafrikanskt medborgarskap. 
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Att i och med den nya tolkningen av denna lag som genomdrivits av den speciella ministern 

för stamhemländerna M.C Botha, hotar en utveckling som skapar en ny rättslös oskyddad 

pariasklass. Skribenten uttrycker vidare att den engelska pressen i olika sammanhang har 

belyst den otäcka utvecklingen i Sydafrika som nu tycks stå för dörren. Att den upphaussade 

stamområdesprincipen som skulle skapa en ny slags frihet för miljoner svarta istället är ett 

medel för att skapa nya miljoner människor av fullständigt rättslösa individer som blir 

statslösa inom sitt eget land. Artikeln avslutas med: ” Politiken i fråga är så utstuderat 

omänsklig att den representerar ett nytt lågvattenmärke i Sydafrikas omänskliga raspolitik”.
22

  

 

I lite mer än två månader innan Sowetoupproret finner jag denna artikel i Östra Småland som 

beskriver Sydafrikas nya raslagar som, enligt artikeln, vittnar om framtida raskonflikter. De 

sydafrikanska myndigheterna försöker framställa dessa stamhemländer i så god anda som 

möjligt med fraser som att stamhemländerna skall ”representera den stam som skall bli herre i 

sitt egna hus” och för att försöka påverka de som ska bo där på ett så positivt sätt som möjligt 

och låter därför påskina den stora friheten för de svarta. Artikeln utrycker vidare att den 

sydafrikanske regimen påstår att stamhemländernas emotsetts med stort intresse men 

beskriver dock inte av vilka. I artikeln speglas skribentens positiva ställningstagande för de 

svarta sydafrikanerna i beskrivningen om vilken omänsklig raspolitik som här framträder. 

Samtidigt som man förstår att den vita regimens förhoppningar om ett positivt gensvar från 

omvärlden, kommer ett direkt svar från artikeln om hur omänsklig denna raspolitik 

framträder.  

 

Soweto värre än Sharpeville. Närmare 100 döda, den 17 juni 1976 

Den 17 juni 1976, dagen efter Sowetoutbrottets utbrott skrivs i nyhetsartikeln ”Soweto värre 

än Sharpeville. Närmare 100 döda”, att mer än 50 människor dödats under två ursinniga 

sammandrabbningar mellan svarta och den afrikanska polisen, i det sydafrikanska jättegettot 

Soweto rapporterade den sydafrikanska nyhetsbyrån SAPO och att vissa observatörer 

förutspådde dödssiffran till att nå 100 människor. Artikeln skildrar hur rökmolnen böljde sig 

över Soweto hela dagen och att sågs lågorna ändå från den 18 km avlägsna Johannesburg. 

Vidare skildras hur nästan alla de dödade är afrikaner och sammandrabbningarna fortsatte 

inom nästan hela den 33kvkm stora besättningen för svarta.
23
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Dagen efter det som kommit att känneteckna Soweto-upproret den 16 juni 1976, skriver Östra 

Småland att det förekommit sammandrabbningar i Soweto som är värre än Sharpville, då 29 

svarta sydafrikaner dödades i en demonstration mot den vita apartheidsregimens passlagar 

den 21 mars 1960. Skribenten beskriver relativt kortfattat i en liten annons utan några 

beskrivande förklaringar till varför det uppstått sammandrabbningar. Det framträder inte att 

polisen öppnat eld mot svarta demonstranter som stred för sin rätt att använda sitt eget språk i 

skolorna. Av rubriken framträder att sammandrabbningarna var värre än Sharpville men den 

beskriver inte vad som då hände.  

 

Kravallerna fortsätter 140 dödsoffer i sammandrabbning, den 23 juni 1976 

Den 23 juni skrivs i nyhetsartikeln ”Kravallerna fortsätter 140 dödsoffer i sammandrabbning” 

om hur rasoroligheterna sprider sig i de svarta områdena i Sydafrika. Här beskrivs att ett 

våldsutbrott i Pretoriaområdet har samma mönster som förra veckans oroligheter i 

Johannesburg-gettona, där bussar och andra fordon stacks i brand, spritbutiker plundrades, 

kontorslokaler och butiker skövlades. Artikeln beskriver vidare att polisledningen hade 

uttryckt att de inte kommer att visa vekhet men att kravallerna ändå fortsätter. Polisen 

meddelar att de gripit ett tiotal svarta och att närmre 900 greps under förra veckans kravaller. 

Skribenten avslutar med att beskriva att oroligheterna nu också sprider sig till en del av 

Sydafrikas bantustans, de svartas egna områden.
24

 

 

Artikeln beskriver kravallerna och att polisledningen uttrycker att de inte kommer att visa 

någon vekhet, men att kravallerna ändå fortsätter. Man får uppfattningen av att den vita 

regimens polisstyrka är övertygad om att de har media på sin sida och de verkar inte känna 

något behov av att dölja att deras gripanden och att de utrycker att de inte kommer att visa 

vekhet får man uppfattningen om att de har all rätt all slå ned kravallerna med alla medel. 

Artikeln kräver en förförståelse om bilden här ska bli rättvis då man inte är insatt i situationen 

inte heller förstår varför de svarta sydafrikanerna agerar som de gör. Den beskriver alltså 

utförligt hur de svarta agerar men inte varför. I meningen om att polisstyrkan inte kommer att 

visa vekhet men att kravallerna ändå fortsätter och att man inte fått informationen om varför 

de fortsätter, skulle man kunna få bilden av att de svarta människorna skapar omotiverade 

bekymmer. 
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Rasrevolten i Sydafrika, den 28 juni 

I en ledarartikel av Kjell Rönnelid den 28 juni ”Rasrevolten i Sydafrika” beskrivs hur 

oroligheterna i de svarta slumförstäderna till Johannesburg i Sydafrika är den blodigaste och 

brutalaste uppgörelsen hittills mellan den sydafrikanska militärpolisen och de färgade. Han 

menar att den sydafrikanska nationalistregimen har en beväpnad polis som är starkare och 

utrustad med större fullmakter att gripa in och slå ner oroligheter än någon annan polismakt i 

världen.  

 

Att de ständigt är i aktion och att de till deras dagliga rutinjobb hör till att kontrollera färgade 

som nu är tvungna att ha speciella pass för att uppehålla sig i de vitas stadsdelar på dagtid. 

Gemensamt för alla de förnedrande bestämmelserna är att de färgade skall hållas på plats, 

ständigt bli påminda om sitt lägre värde och sin roll som arbetsträlar för den vita rika 

överklassen.  

 

Rönnelid beskriver om de svartas bristfälliga skolsystem och hur det nu tvingas lära sig de 

språk som den största gruppen vita talar, boerspråket afrikaans. Förtryckarnas språk, eftersom 

apartheidideologin växt fram bland boerna vid slutet av 1940-talet. Han belyser hur FN:s 

säkerhetsråd omedelbart tog upp frågan om massakern i Johannesburg och att det glädjande 

nog var den svenske representanten ambassadör Rydbeck som höll i det främsta anförandet. 

Han menar vidare att hela situationen i Sydafrika är som en krutburk som det brinner runtom 

och att allt fler sydafrikanska talesmän för de svarta låtit förstå att saker kommer att hända 

som innebär att de förtryckta svarta sliter sina bojor. Artikeln avslutas med att det kan bli ett 

blodigt skådespel med tanke på den enorma beredskapen för att hindra de svartas 

manifestationer.
25
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Denna artikel ger en övergripande tydlig bild över händelserna i Sydafrika och skildrar väl 

den orättvisa kampen mellan de svarta och de vita. Artikeln är tydlig i sina åsikter och 

uttrycker apartheids grymhet och låter oss förstå varför de svarta efter många års förtryck nu 

tycker att det gått över styr och agerar. Med fraser som ”den blodigaste och brutalaste 

uppgörelsen hittills”, ”de förnedrande bestämmelserna” ”sin roll som arbetsträlar för den vita 

rika överklassen”, går det inte att missta sig på författarens starka åsikter om situationen. 

Skribentens redogörelse om hur den vita polismakten är en av de starkaste i världen och har 

större fullmakter att gripa in och slå ner oroligheter än någon annan polis samtidigt som de 

svarta sliter sina bojor, vittnar om framtida blodiga skådespel.   

 

Förnuftets röst från Sydafrika, den 3 juli 1976 

Den 3 juli 1976 förklaras det i ledarartikeln ”Förnuftets röst från Sydafrika”, apartheids grund 

fram tills den skapades med Daniel Malan i spetsen i slutet av 1940-talet. Här beskrivs vidare 

hur en sydafrikansk kyrkoman i gripande ordalag beskriver hur de svarta älskar sitt land och 

hur den officiella politiken förstör deras liv. Domprosten Tutu sammanfattar sin beskrivning 

av den situation som råder såhär: ””Hur länge kan ett folk, tror ni, uthärda sådan upprörande 

orättvisa och sådant lidande. En stor del av det vita samhällsskiktet med dess välstånd, dess 

privilegier, dess vackra hem, dess tjänstefolk och dess bekväma liv är också hemsökt av en 

mardröm av fruktan och osäkerhet. Om inte något drastiskt görs nu kommer alldeles 

oundvikligen blodsutgjutelse och våld att inträffa mycket snart, trots att majoriteten av de 

svarta är fredsälskande och extremt tålmodiga”” Artikeln avslutas med att belysa att Tutus 

argument är intelligenta och övertygande och att det visar hur den holländska reformerta 

kyrkans inbillat kristna åskådning i rasfrågan är ett prov på vår tids förmodligen största 

självbedrägeri.
26

  

 

I artikeln får vi en beskrivning om apartheids framväxt och hur denna politik förstör de 

svartas liv. Artikeln tyder på en vädjan från prosten Tutu till befolkningen att försöka var 

förnuftiga. Att med tanke på den orättvisa som råder, menar han vidare, att det måste finnas 

förståelse för de svarta sydafrikanernas handlande. Skribenten ställer sig på Tutus sida genom 

att belysa att hans åsikter är intelligenta, vilket legitimerar hans uttalande. Skribenten avslutar 

också med väldigt starka ord om att den holländska kyrkans inbillat kristna åskådningar i 

rasfrågan förmodligen är vår tids största bedrägeri.   
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Sydafrikanska barn i fängelse, den 9 juli 1976 

Den 9 juli 1976 i nyhetsartikeln ”Sydafrikanska barn i fängelse”, beskrivs att den 

sydafrikanska polisen har uppgett att en grupp svarta barn fortfarande hålls fängslade i celler, 

tre veckor efter de blodiga kravellerna i de svarta bostadsområdena vid vilka 176 människor 

uppgavs ha dödats. Vidare att polisens talesman inte vill kommentera uppgifterna om att ett 

dussintals barn, många bara åtta år gamla, hålls fängslade utan att ha fått byta kläder sedan de 

gripits.
27

  

 

Artikeln ger information om att barn som greps vid de första kravallerna fortfarande sitter 

fängslade och att det inte finns någon information om varför de inte släpps. Att polisens 

talesman inte vill kommentera uppgifterna tolkar jag som att de är medvetna om att det inte 

finns någon vettig godtagbar förklaring till varför barnen inte släpps. Jag anser att man kan 

ana sig till skribentens åsikter om att det fortsatta gripandet är obarmhärtigt, när det framhålls 

både hur unga de fängslade barnen är och hur de behandlas.     

 

Stängda skolor i Sydafrika, den 21 juli 1976 

I nyhetsartikeln ”Stängda skolor i Sydafrika” den 21 juli 1976, skrivs om att skolor för svarta 

barn i Johannesburg och Pretoria-området hölls stängda på tisdagen på grund av nya 

oroligheter. Samtidigt tillkännagav landets justitieminister James Kruger att en ny lag om den 

inre säkerheten ger polisen vidsträckta befogenheter att hålla misstänkta fängslade.  

Skribenten skriver vidare om att efter tillkännagivandet och beslutet om de stängda skolorna 

bryter nu nya oroligheter ut. I Johannesburg anlades en mordbrand i en domstolsbyggnad där 

svarta skulle ställas till rätta för förra månadens blodiga kravaller i Soweto. Artikeln avslutas 

med att beskriva att regeringen gav vika för upproren om afrikaans som undervisningsspråk 

och nu ska de svarta få välja mellan engelska och afrikaans.  
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I denna nyhetsartikel får vi en bra förklaring på varför nya kravaller bryter ut och beskriver 

också hur oroligheterna eskalerar i och med de svartas starka protester om att de svarta ställs 

ska ställas till svars för kravallerna i Soweto. Här får vi även information om att polisen givits 

nya befogenheter att hålla misstänkta fängslade, vilket man kan anta också gäller de gripna 

barnen. Artikeln avslut om att regeringen ger vika för undervisningsspråket afrikaans vittnar 

om att situationen börjar kännas okontrollerbar för den vita regimen.
28

 

 

Skolstrejk i Sydafrika, den 27 juli 

I nyhetsartikeln ”Skolstrejk i Sydafrika” den 27 juli, beskrivs hur tusentals svarta skolbarn 

lämnade sina klassrum i den afrikanska tätorten Soweto på torsdagen och hur senare alla 

skolor där fick order om att stängas. Tidigare hade vita tjänstemän i utbildningsdepartimentet 

för bantufolket dragits tillbaka från Soweto sedan situationen blivit spänd efter flera fall av 

mordbrand under natten. Enligt polisen hade bränderna börjat i fyra skolor men inte i något 

fall anställt några större skador.
29

 

 

I denna artikel skildras det om hur vittnesmålen mellan polis och journalister går isär, genom 

att det först beskrivs om flera mordbränder samtidigt som polisen, enligt artikeln, inte 

anställts några större skador. Beskrivningen om hur alla skolor fick order om att stängas visar 

på att situationen ytterligare eskalerar. 

 

Polisskott mot demonstranter, den 5 augusti 

Den 5 augusti 1976 beskrivs det i nyhetsartikeln ”Polisskott mot demonstranter” hur den 

sydafrikanska polisen öppnade eld mot afrikaner som demonstrerade i Sowetodistriktet 

utanför Johannesburg. Att ögonvittnen uppgav hur tre afrikaner skjutits ihjäl och att minst 18 

sårats. Skribenten beskriver vidare hur polisen emellertid bestämt bestred dessa uppgifter med 

att säga att det bara var 13 afrikaner som sårats. Polisen uppgav också att de hade full kontroll 

över situationen medan de enligt andra rapporter från Soweto uppgavs att det rådde kaos och 

våldsdåd. Det beskrivs vidare hur tusentals afrikaner, många av dem studenter, drog fram över 

Sowetos sjabbiga gator och hur de försökte komma förbi polisens avspärrningar för att nå de 

vitas Johannesburg. Butiker sprängdes och bilar förstördes.  
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Fortsättningsvis skildras hur alla vita nu förbjuds att bege sig in i Soweto där en miljon 

afrikaner lever hopträngda. Men afrikanska journalister fanns ändå på plats och rapporterade 

att polisen vid flera tillfällen öppnade eld mot demonstranter. En tidning rapporterade att en 

19-årig yngling som sårats av polisen avlidit på väg till sjukhuset och att han var en av många 

som dödats. Vidare beskriver skribenten hur afrikaner krävde att de studenter som greps i 

samband med de våldsamma demonstranterna i Soweto i juni skulle släppas.
30

  

 

Denna artikel är tydlig redan i rubriken i ojämställdheten i situationen då det beskrivs hur 

polisen skjuter mot demonstranter.  Nu vill polisen ha bort ögonvittnena på kravallplatserna 

då de tycks vilja mildra ned vad som i själva verket händer. I beskrivandet i hur 

demonstrerande studenterna försöker ta sig förbi polisens avspärrningar i målet att nå de vitas 

områden och att de vita nu förbjuds att ta sig in i Soweto, förstår man att situationen trappas 

upp. Genom att förbjuda journalister in på kravallområdena har troligtvis syftet att poliserna 

inte vill ha några vittnesmål emot sig då åsikterna nu allt mer går isär.   

 

Oroligheter blossar upp tätt i Sydafrika, den 6 augusti 

Den 6 augusti 1976 beskrivs i nyhetsartikeln ”Oroligheter blossar upp tätt i Sydafrika” hur en 

afrikans yngling dödades och flera andra, enligt ögonvittnen, sårades när polisen öppnade eld 

mot demonstranter som försökte sätta eld på bussar och byggnader i Soweto. Att polisen dock 

inte ville bekräfta uppgifterna utan sade att de endast avlossat varningsskott i luften och att de 

inte kände till att några offer krävts. Polisen förnekade också officiellt rykten om att en 

kulsprutepistol och sex gevär skulle ha stulits från kravallpolisförband i Soweto. Det beskrivs 

vidare om hur det rapporterats sammandrabbningar vid minst två tillfällen då polisen öppnad 

eld och att tre människor träffats av kulor, men att polisen vägrar bekräfta dessa uppgifter. En 

journalist beskriver hur polisen slängde in demonstranter i skåpbilen omedelbart efter 

nedskjutningen och körde iväg.  
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Överallt där folksamlingar uppstod gick polisen till aktion i pansarbilar och kastade 

tårgasgranater men studenterna vägrade att efterkomma polisens varningar. Artikeln avslutas 

med att redogöra för hur kvällstidningen ”The Star” i Johannesburg publicerat en bild av en 

13-årig svart flicka som sades ha dödats under oroligheterna, att flickan skjutits ihjäl av 

polisen sedan demonstranter kastat sten på och kapat en buss i Sowetos utkanter.
31

  

 

Enligt artikeln speglas hur striderna ökar genom att polisen nu rapporterats om att de skjutit 

flera personer, använder sig av pansarbilar, slängt handgranater och hur de direkt slängt in 

nedskjutna demonstranter i skåpbilar och kört iväg. Det känns uppenbart att polisen vill tysta 

ner dödsfallen och att de enligt ögonvittnen öppnat eld mot demonstranter vid minst två 

tillfällen. Det speglas att omgivningen nu börjar agera i och med att artikeln beskriver om 

tidningen ”The Star” som publicerat en bild på en 13-årig flicka som sades blivit dödad. 

29 dödades i Sydafrika, den 7 augusti 1976 

Den 7 augusti 1976 beskrivs i nyhetsartikeln ”29 dödades i Sydafrika” hur 29 människor 

dödats vid sammanstötning under två dagar. Polisens talesman betecknade situationen som 

spänd men lugn. En hög polistjänsteman påstod att sju av dem som dödats under de senaste 

dagarna inte skulle ha fallit offer för poliskulor, men avböjde att svara på om de övriga skulle 

ha dödats av polisen eller inte. Skribenten beskriver vidare att polisen gripit 82 personer i de 

svartas områden under de senaste dagarna. Artikeln avslutas med att beskriva att 

utrikesministern Hilgard Muller sade vid ett politiskt möte i Durban att Sydafrikas nationella 

läge aldrig kunde bli helt och hållet normalt förrän landet löst sina rasproblem på ett för 

omvärlden tillfredställande sätt. Men han sade också att apartheidpolitiken var en lösning på 

Sydafrikas problem och att alla ansträngningar skulle användas för att apartheid skulle 

genomföras på ett riktigt sätt.
 32

 

I artikeln beskrivs hur polisen avböjde på att svara om de övriga offren, förutom de sju de 

erkänt, dödats eller inte. Att inte kunna bekräfta om uppgifterna är sanna känns också som ett 

erkännande. Hilgard Mullers uttalande om att rasproblemen måste lösas på ett för omvärlden 

tillfredställande sätt, känns uppenbart inte som en önskan at vilja lösa några problem i 

Sydafrika för de svartas skull.  
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Mullers fortsatta uttryck att han vill att allt ska återgå till en ”normal” situation men att 

apartheid ska genomföras på ett riktigt sätt, tolkar jag som att det handlar om att de måste få 

de svarta att ”lyda” igen. Det känns som om uttalandet handlar om att lyckas omvända 

omvärldens protester mot apartheid för att kunna fortsätta ta kontroll i regimens spår, utan att 

världen lägger sig i.  

Gemensam nordisk aktion mot Sydafrika, den 14 augusti 1976  

Den 14 augusti beskrivs i nyhetsartikeln ”Gemensam nordisk aktion mot Sydafrika” om hur 

de nordiska länderna har enats om ett brett aktionsprogram, ekonomiska sanktioner och 

vapenembargo mot de vita regimerna i södra Afrika och att programmet nu ska säljas 

internationellt. Skribenten beskriver vidare hur aktionsprogrammet har fem punkter och att de 

följer i stort det program som stadsministern Olof Palme skisserade i ett tal för två veckor 

sedan. I en av punkterna beskriver skribenten om hur kommuniken tar klart avstånd från det 

våld och den brutalitet som den sydafrikanska politiken har lett till i Soweto och andra ställe. I 

den fjärde punkten lovar länderna att utnyttja varje tillfälle att inom FN:s ram arbeta för en 

effektiv sanktionspolitik mot Sydafrika. Vidare skildras att de nordiska utrikesministrarna 

särskilt skulle välkomna ett beslut i FN:s säkerhetsråd om bindande vapenembargo mot 

Sydafrika. Skribenten skriver vidare om hur de nordiska länderna i femte och sista punkten 

förbinder sig att inte erkänna Transkei, ett s k bantustan som Sydafrika kommer att utropa till 

stat den 26 oktober i år. Artikeln avslutas med att redogöra för hur Sven Andersson sa att den 

svenska regeringen nu i flera år har uppmanat företag att inte nyinvestera i Sydafrika.
33

   

Denna artikel är den första som visar på starkt internationellt agerande, där nordens länder går 

samman och vill sälja programmet vidare. Här proklameras tydligt deras avstånd stagande 

från den allt våld och brutalitet som den sydafrikanska politiken lett till i Soweto och hur de 

inte erkänner bantustan Transkei som Sydafrika kommer att utropa till stat den 26 oktober.  
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7.3 Undersökning av Barometern  

Flera dödade i kravallerna, den 17 juni 1976 

Den 17 juni 1976 beskrivs i nyhetsartikeln ”Flera dödade i kravallerna” att den sydafrikanska 

polisen öppnat eld mot demonstranter i våldsamma kravaller i Soweto och att minst sju 

personer dödades och ca ett 40-tal skadades. Vi får informationen om att elevernas 

demonstration handlade om att de tvingades lära sig boernas och engelsmännens språk i 

skolorna. Vidare beskrivs att vita polistrupper genast sänts till platsen och att de insatte 

halvmilitära specialband som organiserats för att bekämpa gerillan.
 34

  

Den här artikeln är den första som skrivits om raskonflikterna i Sydafrika under den 

undersökta tiden. Vi får dock en beskrivande förklaring om varför demonstrationen uppstod 

och vi får också bilden av den orättvisa situationen i kampen, då den vita regimens 

specialförband som är skapad för gorillakrig används mot demonstranterna.  

Revolten allt häftigare i Johannesburgs getto, den 18 juni 1976 

Den 18 juni 1976 skrivs nyhetsartikeln ”Revolten allt häftigare i Johannesburgs getto”. Här 

beskrivs att minst 50 människor, enligt polisen, dödats under det senaste dygnets kravaller i 

Soweto, att all vit personal från sjukhuset evakuerats och att studenterna i Soweto försäkrade 

om att det skulle bli värre. Skribenten skildrar vidare att man befarar att oron ska sprida sig 

till även andra ställen, polisen har spärrat alla tillfartsvägar till Soweto och inga journalister 

släpps fram. I artikeln beskrivs hur Sowetobor sagt att polisen påstår att de bara är 29 döda 

men att vi som bor här och var här i natt, vet att det finns fler döda. Omkring 300 vita 

studenter från universitetet marscherade till stadshuset i Johannesburg för att betyga sin 

sympati för folket i Soweto och deltagarantalet steg till det dubbla efter att svarta också 

anslutit sig. När studenterna börjat dra sig tillbaka ingrep polisen och enligt ögonvittnen kom 

då batongattacker bakifrån.  
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Många ungdomar klubbades, enligt artikeln, till marken och ett 30-tal greps. I Kapstaden fick 

parlamentet höra krav på bantuminister Michael Botas avgång och en kriskonferens 

sammankallades. På premiärministern John Vorsters kansli gavs beskedet att förberedelserna 

inför Vorsters möte i Västtyskland 23-24 juni med utrikesministern Henry Kissinger pågår för 

fullt och deras överläggningar väntas gälla de olika raskonflikterna i södra Afrika.
35

  

Artikeln är väldigt beskrivande om vad som händer i Soweto utifrån både polisens, 

demonstranter och Sowetobors perspektiv. Vi får också en politisk beskrivning om vad som 

händer i världen och att även de vita universitetsstudenterna förstår att systemet inte fungerar. 

Det beskrivs också att vittnen om antalet skadade och dödade i kravallerna mellan polis och 

Sowetobor går isär. Beskrivandet skildrar hur situationen eskalerar också genom kravet på 

bantuministern Botas avgång. 

Upplopp i Sydafrika, den 22 juni 1976 

I ledarartikeln ”Upplopp i Sydafrika”, den 22 juni 1976, beskrivs hur ett stort antal dödades 

och skadades människor, de flesta av dem svarta, vid kravellerna I Soweto. Det beskrivs 

vidare om hur ett nytt kusligt kapitel i den sydafrikanska apartheidpolitiken skrivits. 

Skribenten skriver om hur det tidigt i lördags presenterades åtta av de femton medlemmar i 

FN:s säkerhetsråd, däribland Sverige, ett resolutionsförslag. I detta fördömdes den 

sydafrikanska regeringen för dess ”massiva våldsåtgärder” och för dödandet av de afrikanska 

demonstranterna. På lördagskvällen antog säkerhetsrådet enhälligt resolutionen och menar att 

det var ett naturligt ställningstagande. De har svårt att se hur den vita minoritetsregimen i 

Sydafrika i längden skall kunna stå emot den svarta befolkningen krav på ökat politiskt 

inflytande och avveckling av det förhatliga apartheidsystemet. Artikeln avslutas med att det 

tyvärr ändå inte är troligt att premiärministern John Vorster och hans regering frivilligt ger 

upp kampen, att det är tydligt att den oundvikliga frigörelseprocessen blir lång, blodig och 

fylld av nya tragedier.
36
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I denna artikel skildras hur åtta av FN:s säkerhetsråd presenterade ett resolutionsförslag som 

fördömer den sydafrikanske regeringens dödande av demonstranter. Med fraser som ”kusligt 

kapitel” och ”förhatliga apartheidregimen” beskrivs skribentens tydliga åsikter i 

raskonflikterna. Artikeln vittnar också om att den vita regimen troligen inte kommer att ge 

upp kampen om apartheid och att det därför vittnar om en lång och blodig kamp. 

Afrikaner plundrar i Sydafrika, den 5 juli 1976 

Den 5 juli 1976 skrevs det i nyhetsartikeln ”Afrikaner plundrar i Sydafrika” att uppretade 

afrikaner brände ned en restaurang utanför Johannesburg. Restaurangägaren berättade att han 

den senaste tiden hade fått flera telefonsamtal från militanta svarta om att även afrikaner 

skulle bli serverade på näringsstället och att han hade svarat att detta var omöjligt eftersom 

det stred mot landets rasåtskillnadslagar.
37

  

Denna artikel visar vad det är de svarta strider för och hur de försöker ta till egen handling 

mot apartheids förbud att vistas på restaurangen, genom att försöka få ägare att bryta mot 

reglerna. Det är också troligen ett sätt för de svarta att visa den vita regimen att kampen 

trappas upp ytterligare ett steg för att visa dem att de inte tänker ge upp.  

Sydafrika och språket, den 4 augusti 1976 

Under i ledarsartikeln ”Sydafrika och språket”, den 4 augusti 1976, skrivs att John Vorster en 

gång sagt att afrikaans är bandet som knyter Sydafrika till Afrika. Skribenten skriver vidare 

om hur det är boernas språk afrikaans som orsakat kravellerna i Sydafrikas svarta 

stadsområden. I artikeln beskrivs vidare om att boerna är mycket sorgsna för att de svarta 

förkastar deras språk, för att de svarta då också förkastar rasåtskillnaden och dem som 

människor. Artikeln fortsätter med att beskriva hur boerna har herraväldet i Sydafrika, de 

monopoliserar den politiska makten och att det inte bara är regeringen som helt domineras av 

boer utan att de också behärskar förvaltningen, polisen och krigsmakten.  

 

 

                                                           
37

 Barometern, Afrikaner plundrar i Sydafrika, 5 juli 1976. 



29 
 

Skribenten skildrar hur boernationalismen givit upphov till en omfattande ideologisk litteratur 

som öppet predikar om boerna såsom ett utvalt folk med rätt att härska. Boernas politiska 

rörelse, nationalistpartiet, har alltsedan de erövrat makten 1948 sökt förverkliga ideologernas 

lärosatser. Priset boerna nu får betala för sin politiska makt, belyser artikeln, är att de både 

inom och utanför landet identifieras med all allt ont i Sydafrika. Detta är förklaringen till att 

svarta skolor vägrar använda afrikaans som undervisningsspråk.
38

   

Artikeln visar en tydlig bild om hur allvarliga raskonflikterna i Sydafrika är, genom vilken 

nedslående syn boerna har på afrikanerna. Artikeln ger informationen om att boerna är 

förvånade över att afrikanerna inte gillar systemet apartheid. Den beskriver också vilken 

fullkomlig makt boerna har över Sydafrika och dess befolkning och hur de nu får betala för 

denna politiska makt både inom landet och i världen. Denna syn visar att boerna inte ser 

afrikanerna som människor, utan undersåtar som ska lyda och vara tacksamma för boerna. 

Det tyder på att de ser sig själva som ett utvalt folk i ett land som inte från början var deras 

som består av en mängd olika nationaliteter.  Artikeln visar på hur boerna blivit moraliskt 

blinda i sina åsikter då de se de svarta sydafrikanerna som mindre värda människor som är 

födda till att tjäna dem och vara dem tacksamma. 

Den sydafrikanska lavinen, den 21 augusti 1976 

I ledarartikeln den 21 augusti 1976 ”Den sydafrikanska lavinen” beskrivs att det blodiga 

upploppet i Sydafrika är den bistraste varning som den regerande rasismen hittills fått mottaga 

och som den gjort sitt bästa att provocera. Att regimen i Pretoria mer än någonsin har 

anledning att fråga sig vart det bär hän när svarta ungdomar gång på gång frivilligt rusar mot 

gevärsmynningarna. Skribenten fortsätter med att beskriva hur de vita har en förkrossande 

militär makt och att inget kan hindra dem att skjuta ihjäl ett stigande antal svarta. Att det blir 

gärna så att förväntningarna för de svarta stegras med möjligheterna att tillfredsställa dem, ett 

sådant förlopp kan vara svårt att kontrollera. Med vad är alternativet, menar skribenten. En 

katastrofpolitik. Hur många stamstäder man än utropar som självständiga, menar han, 

kommer det att förbli en stor icke-vit majoritet i det vita Sydafrika. 
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Att lämna de svarta massorna statslösa och rättslösa i ett land som är deras i lika hög grad som 

andra folkgruppers är en orimlighet och kommer i en stigande utsträckning erkännas som en 

sådan. Han avslutar artikeln med att det kanske är för sent att hoppas på en civiliserad 

samlevnad mellan folkelementen i Sydafrika eller kanske inte. Artikeln avslutas med att det 

ända sättet att utröna möjligheterna är att försöka.
39

   

Denna artikel ger bilden av det totala katastrofläget i Sydafrika. Den belyser att det inte finns 

någon annan väg för den vita regimen än att backa på sina regler för att de svarta 

sydafrikanerna ska lugna sig. Förklaringarna från den vita regimen till dödfallen har gått så 

långt att det tydligt visar på de vitas desperata försök att hålla kvar raspolitiken. Artikeln visar 

hur de lever på lånad tid då världen över också har insett hur galet apartheidsystemet är och 

har börjat agera. 

Transkei och Sydafrika, den 31 augusti 1976 

I ledarartikeln ”Transkei och Sydafrika” den 31 augusti 1976 beskrivs hur alla människor i 

Pretoria nu kommer att bli medborgare i den nya staten Transkei, den självständiga staten för 

svarta. Skribenten beskriver hur dessa människor kommer att bli utan medborgarskap och 

därmed bli utlänningar i deras egna land. Även de som kommer ifrån Transkei men numera 

bor och arbetar i områden för vita, kommer att räknas som Transkeianer. Artikeln beskriver 

vidare att det är detta faktum som ligger bakom oroligheterna i Soweto och andra 

stadsområden för svarta. Vidare beskrivs att afrikanerna helt enkelt gör en revolt mot denna 

reform som gör dem till främlingar i sitt egna land. Artikeln belyser att knappast någon 

regering förutom den sydafrikanska kommer att erkänna den nya staten. Att omvärlden anser 

att ett erkännande av den nya staten skulle betraktas som ett moraliskt erkännande av den 

rasåtskillnadspolitik som är den nya statens grundval. Skribenten skildrar vidare hur den 

sydafrikanska regeringen vägrar erkänna att afrikanerna i de vitas områden är något annat än 

tillfälliga gäster som säljer sin arbetskraft så länge den behövs. Vidare beskrivs om hur 

hövdingen för Transkei, Kaiser Matanzima, inte godtar Pretorias nya medborgarskaps regler.  
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Att han går med på att personer som är bosatta utanför hemlandet och som utövat sin rösträtt i 

valen bör bli medborgare i Transkei, men de övriga är, enligt Matanzimas åsikt, sydafrikaner. 

Artikeln avslutas med att beskriva hur de svarta studenterna anklagar den sydafrikanske 

regeringen för splittringspolitik då den omvandlar de svarta stamområdena till självstyrande 

territorier och kritikerna påminner om att afrikanerna i Transkei med självständigheten 

avsvärjer sig alla politiska och ekonomiska rättigheter i Sydafrika.
40

  

Denna artikel beskriver hur det kommer att bli om planerna om staten Transkei verkligen 

slutförs och om de svartas protester runt denna fråga. Det är också en diskussion om vilka 

som ska tillhöra Transkei och vad det kommer att innebära för dem.  

 

7.4 Undersökning ur ett postkolonialt perspektiv 

I Barometern upptas det stor plats under denna undersökta tid av bröllopet mellan Kung Carl 

Gustav den XVI och hans brud Silvia. Det skrivs också relativt mycket om detta bröllop i 

Östra Småland men betydligt mer i Barometern. Avståndet till Sydafrikas konflikter syns från 

början väl i båda tidningarna, en liten händelse i Sverige går före kravallerna i Sydafrika som 

oftast får en liten notis under utrikes inne i tidningarna, trots många dödade och skadade. 

Också Europa kan få stora rubriker om betydligt mindre händelser än de som utspelar sig i 

Sydafrika. Sydafrikas situation växer sig dock starkare under dessa månader som jag 

undersökt artiklar. I Barometen skildras det internationella motståndet i juli, en månad efter 

Soweto-upproret, och i augusti två månader efter börjar det internationella motståndet att växa 

fram i Östra Småland. Antalet artiklar ökar inte men beskrivandet och att händelsen skildras 

från flera perspektiv ökar i artiklarna.  

Bilden av det historiska skeendet av Sydafrika överensstämmer med den historia jag läst mig 

till i historieböcker. Båda tidningarna framhäver tidigt, i de ledande artiklarna, sin syn med 

faran och de omänskliga med att bantustan kommer att göra människor stadslösa och förklarar 

situationen på ett liknande sätt. De beskriver hur de sydafrikanska myndigheterna låter 

påskina att de färgade ska bli fria, men att de istället blir fångna utan någon som helst makt i 

sitt egna land. I Östra Småland skrivs en väldigt beskrivande artikel om raslagarna cirka två 

månader innan Soweto-upproret äger rum.  
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Barometern skriver inget under denna tid om Sydafrikas konflikter förrän dagen efter Soweto-

upproret. I båda tidningarna speglas hur vittnesmål över kravaller mellan afrikaner, 

journalister och den vita polismakten går isär, men i Östra Småland växer splittringen fram 

mer under tidens gång medan det i barometern speglas redan i de första artiklarna.  

Östra Småland nyhetsartiklar är generellt mindre beskrivande medan Barometern först 

beskriver situationen och sedan ge en övergripande politisk bild över situationen. I ett par 

ledarartiklar får vi av Östra Småland en mer detaljerad bild om Sydafrikas situation medan 

Barometern generellt ger en tydligare historisk bild i många artiklar. Förklaringen till detta 

kan vara att Östra Småland har fler artiklar och mindre artiklar om Soweto-upproren och 

Sydafrikas konflikter medan Barometern har färre men mer detaljerade. Möjligvis är det 

också så att Östra Småland ser sina läsare som insatta i ämnet och därför inte utvecklar sina 

nyhetsartiklar mer. Jag anser att man i Barometerns nyhetsartiklar får en tydligare bild över 

beskrivningarna genom att man får olika perspektiv och en mer politisk övergripande bild. I 

Östra Småland krävs det förförståelse för att få en överblick av nyhetsartiklarna om vad som 

egentligen händer i Sydafrika. 

Både Östra Småland och Barometern började sin rapportering om Soweto-upproret den 17 

juni 1976, dagen efter Sowetoupprorets början. Östra Småland beskriver Sowetokravallerna 

med att det skett två våldsamma sammandrabbningar mellan svarta och den afrikanska 

polisen. Att den blivit den blodigaste i landets historia och att nästan alla de dödade är svarta. 

Medan Barometern beskriver hur den sydafrikanska polisen öppnat eld mot demonstranter. 

Den beskriver också varför skolbarnen demonstrerat och att den vita polisen för första gången 

i Sydafrika insatte halvmilitära specialförband som organiserats för att bekämpa gorillan. 

Barometern rapport är mer beskrivande och ger därmed en bild av det orättvisa i situationen, 

med tanke på skildringarna av det specialförbandet som organiserats för gerillan nu använts 

mot demonstranter och också i skildringen om hur polisen öppnat eld.  

Medan Östra Småland mer beskriver sammandrabbningarna och hur de sprider sig, lyfter 

Barometern fram de svartas vittnesmål redan bland de första artiklarna som belyser att de den 

vita regimen påstår om dödsfall och skadade inte överensstämmer med andra ögonvittnen. 

Eftersom det också beskrivs hur de vita spärrar infarten för journalister får man också känslan 

av hur barometern vill lyfta fram att den vita regimen har saker som de vill dölja.  
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I Östra Smålands ledarartiklar framgår hur de framhäver apartheidregimens grymhet mot de 

svarta i Sydafrika. Att den vita regimens största uppgift är att kontrollera de svarta, att lagarna 

är förnedrande och att de svarta ständigt blir påminda om att de är trälar till den vita 

överklassen. Här står det också mer beskrivet om varför de svarta gör uppror, det man inte alls 

får en bild av i de vanliga nyhetsrapporteringarna av Sydafrikas kravaller. I Barometerns 

fortsatta rapporteringar av konflikterna får vi också en bild av den övergripande politiska 

bakgrunden, som också lyfter fram förståelsen för de svartas situation mer och därmed också 

förståelsen för demonstrationerna. Rapporteringarna handlar ofta om hur poliserna skjuter 

med exempelvis med någon form av vapen rakt in i folkmassorna. De lyfter fram händelsen i 

den större kontexten.  

Östra Småland fortsätter med att beskriva kravallerna och lyfter fram om barnen som fängslas 

av den vita regimen om hur de behandlas. Överlag handlar tidningens artiklar om själva 

kravallerna och runt omkring. Många av barnen är bara åtta år gamla och Östra Småland 

beskriver hur det ställs frågor om varför de inte släpps, vilket inte Barometern skriver om. De 

lyfter också fram universitetets demonstrationer mot regimens behandling av de färgade och 

svarta. Hur poliserna sätter in tårgas och förbjuder studenterna att ha möten angående 

raskonflikterna. Vidare fortsätter rapporteringarna från båda tidningarna på ett liknade sett om 

hur skolor bränns ned och stängs, kravaller från de svarta mot raslagarna och hur poliser 

skjuter öppet mot demonstranter. Båda tidningarna skildrar den alltmer okontrollerbara 

kampen i konflikterna mellan de vita och de svarta i Sydafrika. Även att nationella 

befrielserörelser och gemensamma nordiska auktioner mot Sydafrika.   

I tidningsartiklarna från både Östra Småland och Barometern stegras beskrivningen av 

kampen, efter Soweto-upprorets inledning, mellan de poliserna och demonstranterna som 

slutligen också leder till en internationell kamp mellan polisen och den övriga världen. Det 

handlar om över och underordnad och som skapats från kolonialismens början och som nu av 

den vita regimen stramas åt ytterligare genom den nya lagen om bantustan och om språket 

afrikaans i de svarta skolorna. Genom media får man bilden av att kravallerna, för polisen 

börjar, blir allt mer okontrollerbara då försöker regimen dra tillbaka sitt tvång om att de svarta 

måste lära sig deras språk men förtrycket på de svarta från den vita regimen har satt sina spår 

och tycks ha fått de svarta att, till vilket pris som helst, stå upp för sin rätt.  
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Regimen har gjort det omöjligt för de svarta att handla på något annat sätt, då de inte vill bli 

helt fråntagna sina rättigheter. Polisen har tilldelats extra befogenheter som man kan utropas i 

krigstider för att kunna få tillbaka kontrollen på de svarta sydafrikanerna och därför blir 

kampen hård. Det är tydligt att den vita makten har tappat greppet då de döljer många dödsfall 

för omvärlden. Journalister förbjuds in på kravellområdena och de ögonvittnen som ända 

finns, vittnar om polisens grymma behandling av demonstranterna, medan den sydafrikanska 

polisen utrycker en helt annan bild. De är tydliga bilder från media att vittnesmålet går allt 

mer isär desto mer internationella influenser som existerar. De gör allt för att lyckas skjuta 

upp det oundvikliga då de också måste vara medvetna om detta. Bland annat utrikesministern 

börjar uttala sig om att situationen börjar bli ohållbar, samtidigt som de bestämt ska fortsätta 

att agera enligt apartheids planer. Politikerna har inga lösningar på problemet, men jag får 

uppfattningen om att det handlar om att få omvärldens krav att vekna. De svartas kamp 

legitimeras genom omvärldens reaktioner mot apartheids förtryck. De svarta har, utifrån 

postkolonialismens perspektiv, gjorts identitetslösa sedan koloniseringen och har därmed 

blivit beroende av den vita regimen.  

 

8. Diskussion 

Den politiska ställningen mellan de svarta och de vita människorna i Sydafrika som beskrivs i 

tidningsartiklarna från Östra Småland och Barometern, består av försök till att upprätthålla 

den egna existensen och tillintetgöra de svarta som ses som ett hot mot de vitas makt. Skulden 

för de grymma handlingarna läggs på svarta. Grupptillhörigheten i ett skapande av ”vi” och 

”dem” tycks vara ett utbrett mänskligt behov som blir farlig om gruppen blir alltför mäktig. 

Den vita regimens framställs som moraliskt blinda och handlar helt utan samvete med det 

enda målet att behålla sin maktställning. De svartas liv tillhörde de vitas. 

 

8.1 Diskussion av analysen 

Den vita regimen i Sydafrika har under flera år gjort stor affär av sina planer att ge vissa av 

landets territorier till de så kallade stamhemländerna. Apartheidregimen lyfter nu fram detta 

förslag inför världen som ett bevis för att de ska ge 18 miljoner färgade stor frihet där de vita 

inte ska lägga sig i hur stammarna förvaltar sina enheter. I artikeln ”Nya raslagar i Sydafrika” 

i Östra Småland proklameras denna information av lögner i hopp om att detta ska accepteras 

av omvärlden.  
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I lite mer än två månader innan Soweto-upprorets uppbrott går den vita regimen ut med detta 

budskap. När det dessutom en kort tid efter detta bestämmer att de svarta sydafrikanerna inte 

längre ska få tala sitt egna språk i skolan, är demonstrationerna ett faktum. Demonstrationerna 

är fredliga och består av många barn som endast är åtta år gamla som vill visa sitt missnöje. 

Detta emottogs med att den vita polisstyrkan öppnar eld mot eleverna. Öppnar eld mot 

eleverna som bara vill behålla sitt egna språk.  

 

Undersökningarna av artiklarna från Östra Småland och Barometern skildrar vilka bilder som 

målas upp i vad det gäller Soweto-upproret 1976 och Sydafrikas raslagar på ett liknande sätt.  

Deras tankar om apartheid visar alltså på ett gemensamt mål. Artiklarna skildrar hur de svarta 

kämpar med alla medel, efter Soweto-upprorets uppbrott, för att förtrycket ska försvinna och 

de vita kämpar med alla medel för att uppehålla regimen. Den vita regimen bestämde att de 

svarta inte längre skulle tillhöra Sydafrika genom att tvinga dem till att vistas i speciella 

stamhemländerna och bara vistas utanför när de, av de vita, var tillåtet, gjorde också att de 

svarta till slut reste sig upp för kampen om sina liv. I Barometern skildras det tydligt redan 

från början om varför de svarta efter Soweto-upproret, man får en liten historisk överblick i 

speciellt ledarartiklarna och även en politisk övergripande bild. I Barometern lyfts de svartas 

vittnesmål fram redan från början och det beskrivs många gånger hur polisen öppnar eld mot 

demonstranterna. Man får också information om att det finns många vittnesmål som tyder på 

att polisens utsagor om händelserna många gånger kanske inte stämmer, vilket inte skildras 

förrän lite senare i Östa Småland. I Östra Småland hålls informationen om kravallerna, i 

början, till enbart vad som hände på plats och beskriver från början om sammandrabbningar 

men lyfter inte, som Barometern, fram hur polisstyrkan är framtagen för att bekämpa gorillan 

och är den som har störst befogenheter i världen. Östra Småland har fler annonser där 

kravallerna stegras efter hand till att, som Barometern, beskriva att åsikterna mellan 

demonstranter, journalister och polisen går isär. I Östra Småland ledarartiklar syns däremot 

deras starka motstånd till den vita regimen tydligt. För att förstå händelserna i de artiklar man 

läser från Östra Småland krävs en förförståelse, vilket också gör att artiklarna inte blir lika 

intressanta, medan man i Barometern direkt får flera bilder från olika perspektiv på 

situationen. Man blir i Barometern därmed mer insatt i situationen även om man bara läser 

nyhetsartiklar.  
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Bantustans beskrevs av den sydafrikanska regimen som självständiga stater, resultat av ett 

slags avkolonisering men tidningsartiklarna från både Östra Småland och Barometern visar 

hur omvärlden tydligt visade hur detta system var omänskligt och visade sin motvilja och 

aldrig accepterades av omvärlden. Efter Soweto-upproret började omvärlden också reagera på 

polisens behandling av de demonstranterna och snart agerade FN.  

8.2 Epilog 

Trots omvärldens protester tog det dock ända fram till 1994 innan apartheidregimen föll. Det 

är nu 17 år sedan apartheiden föll, men arvet efter apartheiden lever fortfarande väldigt stark 

kvar. Det finns en växande svart medelklassbefolkning i städerna men det är fortfarande 

väldigt fattigt ute på landsbygden. Sydafrika har fått politisk frihet, utbildning och i viss mån 

sjukvård, men förändringarna är inte tillräckliga. För att kunna skapa en mer rättvis värld 

måste den vita och den svarta befolkningens kamp vara på lika villkor. Denna kamp tog sin 

början på allvar under Soweto-upproret och lever fortfarande kvar idag, fast på andra vis. 

Efter apartheid fall försöker människor navigera med alla dessa år av rasmotsättningar under 

ytan. Det är ett samhälle där våld är en del av vardagen och där de tvingas ompröva sina roller 

i apartheids upplösning. Efter en lång tid av ett orättvist rättsväsende av den vita regimen, 

existerar det självklart en stor rädsla för att hämnden ska bli för stor då rättväsendet nu består 

av både svarta och vita människor. För att kunna komma tillrätta med problemet krävs tid. För 

att nå frigörelse måste de koloniserade skapa sig en annan identitet. Ett sätt att komma åt 

Sydafrikas problem och att också politiken ändras på sikt, tror jag är skolan. Skolans makt är 

otroligt stor. Kan man fånga barnens attityd och göra dem mer toleranta mot andra etniska 

grupper kan man förhoppningsvis finna en mer gemensam identitet som innefattar alla som 

bor i landet. En identitetsbrist leder till splittring och då fokuserar människor på att ärva sina 

föräldrars fiende. I Afrika kan en ljushårig, blåögd människa bli hatad av de svarta 

afrikanerna för de skandinaviska färgerna, ett hat som ”egentligen” inte är riktat mot den 

personen, utan för vad de vita kolonisatörerna gjorde mot dennes förfäder. Förståelsen för 

identitet genom det postkoloniala perspektivet har berikat mig genom denna undersökning. 
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Med projektet Levande historia har Kalmar läns Museum framgångsrikt introducerat 

miljöpedagogik i skolor och museum i Cape Winelands. Worcester Museum kommer att bli 

ett centrum för tidsresor i Sydafrika och kommer ingå i ett partnerskap med Kalmar läns 

museum. Detta känns som en början i rätt riktning. Att de svarta i Sydafrika får sin förflutna 

visat i museum gynnar deras identitet och självkänsla och känns som en bra väg att nå rättvisa 

på. Min VFU har jag fått möjlighet att göra på länsmuseet i Kalmar och har blivit erbjuden att 

följa med på en resa till Sydafrika i tre veckor, jag hoppas att mina tankar kan utvecklas och 

ge mig inblick i vikten av detta arbete. Min vistelse i Sydafrika har fått mig förstå att det jag 

uttalade mig om tidigare från mitt enbart svenska perspektiv, inte är varken rimligt eller 

genomförbart. Förändringar är självklart möjligt men det kommer att ta tid. Troligen lika lång 

tid som de svarta blev orättvist behandlade, kommer det minst ta i vägen tillbaka.  
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