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Pro gradu -työssäni tutkin Etelä-Afrikan apartheidin ja Rhodesian erottelujärjestelmien perintöä, 
toisin sanoen valkoisten vähemmistövallan vaikutuksia maiden ihmisiin. Tutkimuskysymys jakaan-
tuu käytännössä kahteen linjaan: järjestelmien rakentumiseen ja ihmisten käsitykseen yhteiskunnista 
ja toisistaan sekä ensimmäisiin vapaisiin vaaleihin ja niiden jälkeiseen todellisuuteen.  
 
Molemmissa maissa määritelty rotu oli ihmistä määrittävin tekijä, sillä se osoitti kunkin paikan ro-
tujen välisessä sosiaalisessa hierarkiassa. Etelä-Afrikassa ja Rhodesiassa suuri musta enemmistö 
sijoittui hierarkian alimmalle portaalle, kun taas statustikkaiden yläpää oli varattu valkoiselle vä-
hemmistölle. Väliin sijoittuivat värilliset ja intialaiset, jotka seisoivat mustien yläpuolella, mutta 
joutuivat katsomaan ylöspäin kohti valkoisia. Erottelujärjestelmien tarkoituksena oli turvata valkoi-
sen vähemmistön etu, hyvinvointi ja valta-asema suhteessa maan enemmistöön. 
 
Työ rakentuu seuraavien kysymysten varaan: Miten Etelä-Afrikan apartheid ja Rhodesian erottelu-
järjestelmä ovat rakentuneet ja millaisia vaikutuksia niillä on ollut ihmisten käsityksiin itsestään, 
toisistaan ja yhteiskunnasta? Millaisia odotuksia tai pelkoja ihmisillä oli valkoisten vähemmistöhal-
lintojen murtuessa ja maiden ensimmäisten vapaiden vaalien alla? Mitä ihmiset odottivat, mitä toi-
saalta luvattiin, ja miten vaalien jälkeinen todellisuus on vastannut näihin toiveisiin? 
 
Ajallisesti tutkielma ulottuu 1800-luvulta nykypäivään saakka. Työn päälähdeaineisto on monenkir-
java, sillä se koostuu haastatteluista, omaelämänkerroista ja muistelmista, lehdistä, aikalaiskirjalli-
suudesta sekä kaunokirjallisuudesta. Tutkimuskysymyksen laajuuden vuoksi on ollut perusteltua, 
mutta myös hedelmällistä käyttää erityyppistä aineistoa. Tutkimusta varten tein seitsemän teema-
haastattelua oleskellessani Etelä-Afrikassa syksyllä 2007. 
 
Mustien sivistäminen oli avainsana varhaisella erottelukaudella, kun taas 1800-luvun toisella puo-
liskolla rasismin teoriat ja eugeniikka muuttivat sivistyksen kehitykseksi. Alettiin nähdä, että musti-
en olisi parempi ”kehittyä” omien traditioidensa ja kulttuurinsa mukaisesti sen sijaan, että he haki-
sivat paikkaa valkoisten yhteiskunnasta. Mustat nähtiin myös rodullisesti heikompia ja lapsenomai-
sina. Toisaalta erottelun rakentamisessa oli kyse myös kilpailusta, joka koski maata ja työvoimaa. 
Mustien työvoimaa pyrittiin hyödyntämään mahdollisimman tehokkaasti, mutta samalla haluttiin 
suojata valkoisten asemaa ja erillisyyttä. 
 
Etelä-Afrikan apartheid, jonka katsotaan alkaneen vuodesta 1948, erottuu Rhodesian erottelujärjes-
telmästä siinä, että sillä luotiin erillisen kehityksen idean mukainen, vertikaalinen erottelujärjestel-
mä, joka luokitteli rodut tiukasti omiksi ryhmikseen. Apartheid halusi erottaa rodut täydellisesti 
toisistaan. Tätä varten luotiin eri etnisille ryhmille omat kotimaat, ja väestöä pakkosiirrettiin rotu-
ryhmille osoitetuille alueille. 
 
Sekä Etelä-Afrikan että Rhodesian valkoiset olivat vähemmistövaltojen päättyessä suurimmaksi 
osaksi urbaaneja. He elivät kaupungeissa pääosin turvattua ja keskiluokkaista elämää, suojattuna 
siltä, mitä mustien tai värillisten alueilla tapahtui.  



  

Erottelujärjestelmät mursivat mustien perinteiset sosiaaliset rakenteet ja tempaisivat heidät mukaan 
teolliseen yhteiskuntaan, jossa mustien paikka oli hierarkiassa alimpana. Mustien välille muodostui 
myös selkeä sosiaalinen ero riippuen siitä, olivatko he urbaaneja vai maaseudulta. Musta länsimais-
tunut keskiluokka asui molemmissa maissa kaupungeissa. Järjestelmät mursivat myös maiden pe-
rinteisen päällikkyyden, sillä valkoiset hallinnot käyttivät itselleen sopivia heimopäälliköitä paikal-
lishallinnossa. Päälliköt eivät näin olleet enää perinteisesti vastuussa alamaisilleen vaan valkoisille.  
 
Mustat ja monet värilliset kokivat erittäin vahvaa epäoikeudenmukaisuuden ja vääryyden kokemus-
ta, joka liittyi puutteelliseen koulutukseen, eriarvoiseen kohteluun työmarkkinoilla, työttömyyteen, 
köyhyyteen, maan puutteeseen ja heikkoon terveydenhuoltoon. Mustista oli tehty toisen luokan 
kansalaisia, joiden kulttuuria ja perinteitä katsottiin alaspäin. Enemmistövaalien alla mustien ja vä-
rillisten toiveet kohdistuivatkin juuri niihin tekijöihin, jotka oli koettu valkoisen vallan aikana epä-
oikeudenmukaisiksi tai puutteellisiksi. Yleisesti ajateltiin, että osat tulevat vaihtumaan, ja että mus-
tilla on mahdollisuus kaikkeen siihen, mihin valkoisilla oli aiemmin ollut. Toiveet ja odotukset oli-
vat korkealla.  
 
Toisaalta merkittävä osa värillisistä ja intialaisista kääntyi Etelä-Afrikassa apartheid-ajan valtapuo-
lueen Kansallispuolueen äänestäjiksi, sillä heille musta enemmistövalta ei luvannut parannusta. 
Valkoiset pelkäsivät molemmissa maissa oman elämäntapansa ja saavutetun hyvinvoinnin menet-
tämistä. Etelä-Afrikan ja Rhodesian valkoiset reagoivat vallanvaihtoon eri tavoin. Etelä-Afrikassa 
siirtyminen enemmistövaltaan oli tiedostettu ja hyväksytty, kun taas Rhodesiassa valkoiset toivoivat 
viimeiseen saakka, ettei todellista muutosta tulisi. 
 
Vallanvaihdon jälkeen maat olivat erilaisessa tilanteessa, sillä Rhodesiassa oli käyty 15 vuotta sisäl-
lissotaa, joka oli paitsi surmannut ja vammauttanut tuhansia ihmisiä, jättänyt mieliin henkisen haa-
van. Maan maaseutu oli raunioina ja mittavan jälleenrakennusurakan edessä. Robert Mugaben, joka 
tarjosi aluksi sovinnon ja yhteistyön kättä, vaalivoittoa ei kuitenkaan hyväksytty. Vaalitulos oli val-
koisille pahin mahdollinen ja muille vaalit hävinneille karvas pettymys. Levottomuudet alkoivat 
maassa pian uudelleen, mihin Mugaben hallinto vastasi väkivaltaisuuksilla. Hallinnon ongelma oli 
myös nopeasti roihahtanut korruptio ja tehottomuus. 2000-luvulla aloitetut valkoisten maatilojen 
pakkohaltuunotot ovat lopulta romahduttaneen maan maatalouden. Maan kokonaistalous on kon-
kurssin partaalla ja ihmiset elävät vaihdantataloudessa.  
 
Etelä-Afrikassa puolestaan vaalivoittaja ANC onnistui vaalien jälkeisillä uudistuksilla legitimoi-
maan asemansa, vaikkei aivan asettamiinsa tavoitteisiin yltänytkään. Ihmiset opettelevat kuitenkin 
edelleen rinnakkaineloa, sillä apartheid on jättänyt maahan syvät henkiset jäljet. Nyt kun kaikki on 
periaatteessa mahdollista, ihmisiltä puuttuu kuitenkin valmiuksia itsenäiseen toimintaan ja mahdol-
lisuuksien hyödyntämiseen. Vallanvaihdon jälkeen myös mustien sosiaaliset erot ovat kasvaneet, 
sillä apartheidajan keskiluokka on vaurastunut entisestään, kun taas köyhien mahdollisuudet sosiaa-
liseen nousuun ovat pienet. Apartheidajan perintönä voi nähdä myös sen, että kynnys väkivallan 
käyttöön on madaltunut.  
 
Tutkielman viimeisessä luvussa olen myös vetänyt yhteen syitä, jotka ovat johtaneet Etelä-Afrikan 
ja Zimbabwen erilaisiin tulevaisuuksiin. Nämä syyt kiertyvät ajallisen kontekstin, menneisyyden 
käsittelyn, johtajuuden, hallitusten poliittisen suuntautumisen, talouden ja vaalit voittaneiden puolu-
eiden hallintavalmiuden ympärille.  
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1.  Kun rotu määrittää ihmistä 
 
Vain valkoisille. 
 
Sanat kohdistuivat kaikkein voimakkaimmin niihin ryhmiin, joita ei ole kiellossa näkyviksi kirjoi-

tettu. Ne oli kuitenkin tarkoitettu kaikille, tuomaan näkyväksi rajaa valkoisten, mustien, värillisten 

ja intialaisten välillä, joihin eteläafrikkalaiset ja rhodesialaiset oli virallisesti jaoteltu. Näissä kah-

dessa yhteiskunnassa rotujako ulottui syvälle, etenkin ihmisten mielissä ja kokemuksessa. Rotuerot-

telu ei kuitenkaan ollut terävärajainen, aina säännönmukaisuuksissa pysyvä tai kaikkien samoin 

ymmärtämä järjestelmä, vaan sen sisällä ihmiset sekä uhmasivat, alistuivat, hyväksyivät, vaativat 

että kyseenalaistivat näitä rajoja. Jokainen valkoinen ei ollut rasisti eikä jokainen musta vapaustais-

telija. Erotettavissa on kuitenkin asenteita ja käsityksiä, jotka voidaan yleistää, voisi sanoa ryhmä-

kulttuuriksi tai syvemmin mentaliteetiksi. 

 

Molemmissa maissa määritelty rotu oli ihmistä määrittävin tekijä, sillä se osoitti kunkin paikan ro-

tujen välisessä sosiaalisessa hierarkiassa. Etelä-Afrikassa ja Rhodesiassa suuri musta enemmistö 

sijoittui hierarkian alimmalle portaalle, kun taas statustikkaiden yläpää oli varattu valkoiselle vä-

hemmistölle. Väliin sijoittuivat värilliset ja intialaiset, jotka seisoivat mustien yläpuolella, mutta 

joutuivat katsomaan ylöspäin kohti valkoisia. Alla olevassa taulukossa on esitetty eri ryhmien väes-

tönosuudet valkoisten vähemmistövaltojen viimeisten väestölaskentojen mukaan.  

 

  Rhodesia 1978          Etelä-Afrikka 1991 
mustat 95,60 % 75,20 % 
valkoiset 3,60 % 13,50 % 
värilliset 0,50 % 8,70 % 
intialaiset (aasialaiset) 0,30 % 2,60 % 
      
(lähteet: Simson 1979, s.3.; Terreblanche 2002, s.381.) 

 

Erottelujärjestelmien tarkoituksena oli turvata valkoisen vähemmistön etu, hyvinvointi ja valta-

asema suhteessa maan enemmistöön. Erottelu ulottui kaikille elämän osa-alueille, niin työhön, asu-

miseen kuin yhteiskunnan palveluihinkin, joissa valkoisille taattiin parempipalkkaiset työt, erilliset 

asuinalueet ja laadukkaammat palvelut. Etelä-Afrikan ja Rhodesian erottelujärjestelmät olivat 1900-

luvun alussa hyvin samankaltaiset, mutta vain vuoteen 1948 saakka, jolloin afrikaanerinationalisti-

nen Kansallispuolue voitti vaalit.1  

                                                 
1 Esim. Magnusson 2000; Giliomee 2003; Bowman 1973. 
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Teoreetikot Kansallispuolueen taustalla olivat sitä mieltä, ettei erottelu järjestelmänä ollut kestävä, 

sillä se aiheutti liikaa eriarvoisuuden kokemusta ja oli altis konflikteille. Apartheid-järjestelmän 

luominen, joka tehtiin vallitsevan erottelun pohjalta, tähtäsikin roturyhmien vertikaaliseen erotte-

luun, jossa keskeisenä oli erillisen kehityksen idea, jonka mukaa eri roturyhmien oli parasta kehittyä 

ja toimia toisistaan täysin erillään. Tähän grand apartheidiksi kutsuttiin suunnitelmaan, kuului idea 

eri mustien heimojen itsenäisistä kotimaista sekä väestön pakkosiirrot roturyhmille osoitetuille alu-

eille.2 

 

Kuitenkin ainoastaan rodun huomioiminen sosiaalista asemaa merkitsevänä tekijänä olisi yksinker-

taistamista, eikä rotuhierarkian yksinomainen toteaminen katso yhteiskuntia pintaa syvemmälle, 

sillä ryhmien sisällä oli isojakin sosiaalisia eroja. Etelä-Afrikka ja Rhodesia eivät myöskään pysy-

neet staattisina ja samanlaisina koko rodullisen erottelun aikaa, vaan yhteiskunnalliset muutokset 

vaikuttivat sekä rotusuhteisiin että ryhmien sisäisiin suhteisiin. Rotuerottelun aika oli pitkä, sillä 

järjestelmät kestivät 1800-luvulta 1900-luvun loppupuolelle saakka. Zimbabwen ensimmäiset va-

paat vaalit pidettiin 1980 ja Etelä-Afrikan 1994. 

 

Pro gradu -tutkielmassa pääkysymykseni on hahmottaa sitä, millaisen perinnön Etelä-Afrikan 

apartheid ja Rhodesian erottelujärjestelmä ovat maihin ja niiden ihmisiin jättäneet? Tässä kysymys 

jakaantuu kahteen linjaan: järjestelmien rakentumiseen ja ihmisten käsitykseen yhteiskunnista ja 

toisistaan sekä ensimmäisiin vapaisiin vaaleihin ja niiden jälkeiseen todellisuuteen. Alakysymyksiä 

on käytännössä viisi: Miten Etelä-Afrikan apartheid ja Rhodesian erottelujärjestelmä ovat rakentu-

neet ja millaisia vaikutuksia niillä on ollut ihmisten käsityksiin itsestään, toisistaan ja yhteiskunnas-

ta? Millaisia odotuksia tai pelkoja ihmisillä oli valkoisten vähemmistöhallintojen murtuessa ja mai-

den ensimmäisten vapaiden vaalien alla? Mitä ihmiset odottivat, mitä toisaalta luvattiin, ja miten 

vaalien jälkeinen todellisuus on vastannut näihin toiveisiin?  Lopuksi pyrin myös vetämään yhteen 

syitä, jotka ovat johtaneet siihen, että Etelä-Afrikan ja Zimbabwen tulevaisuuksista on muotoutunut 

niin erilaisia. 

 

Kaikki edellä mainitut kysymykset kietoutuvat toisiinsa, ja koen, että jonkin niistä puuttuessa olisi 

lopputulos jäänyt vajavaiseksi. Luvussa kaksi käydään läpi valkoisten vähemmistöhallintojen raken-

tumista, jonka pääkysymyksenä oli selvittää, miksi valkoiset alun perin kokivat rotuerottelun tar-

peelliseksi. Luvussa tuodaan esiin syitä ja sitä kontekstia, jossa erottelujärjestelmiä on kehitetty ja 

                                                 
2 Esim. Louw 2004; Giliomee 2003.  
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muokattu ja samalla tuodaan esiin kronologinen yleiskuva yhteiskuntia muokanneista laeista ja nii-

den vaikutuksista mustien ja värillisten asemaan. Luvun tarkoituksena on myös antaa yleiskuva 

Etelä-Afrikan ja Rhodesian yhteiskunnista, joissa ihmiset toimivat sekä tuoda esiin yhtäläisyyksiä ja 

eroja maiden järjestelmien ja niiden kehittymisen välillä.  

 

Luvussa kolme, neljä ja viisi tuodaan esiin eri ihmisryhmien kokemusta rotuerottelusta ja siitä, mi-

ten järjestelmät ovat muokanneet ihmisten käsityksiä omasta paikastaan yhteiskunnassa ja toisaalta, 

miten he näkivät muut ryhmät. Tätä olisi vaikea tehdä ilman tietoa järjestelmien rakenteista ja toi-

saalta niistä perusteluista, joiden varaan rotuhierarkia oli rakennettu. Kuitenkin näissä luvuissa on 

tarkoitus päästä yleistä pintaa syvemmälle ja mennä lähemmäs ihmistä, jonka eli jokapäiväistä elä-

määnsä Etelä-Afrikassa tai Rhodesiassa. Yhtenä kantavana ajatuksena tai hypoteesina on ollut, että 

lopulta ihmisen todellisuus on se, miten hän ympäristönsä ja asiat kokee, mitä pitää totena, oikeana 

tai vääränä.  

 

Kuudennen luvun ytimenä on tuoda esiin mustien vastarinnan nousua ja taistelua valkoista vähem-

mistövaltaa vastaa. Luvussa tuodaan esiin nationalististen liikkeiden perusteluja vapautustaistelulle 

ja niiden esittämiä ajatuksia uusista vähemmistövaltojen jälkeisistä yhteiskunnista. Luku kuusi on 

ikään kuin vastinpari luvulle kaksi, sillä siinä kuvataan, millä perusteilla rakennettiin pohjaa tulevil-

le enemmistövalloille. Tämä taas tapahtui pitkälti sen kokemuksen pohjalta, jota on tuotu esiin lu-

vuissa kolme, neljä ja viisi. Luvussa tuodaan esiin myös eroja Etelä-Afrikan ja Zimbabwen nationa-

lististen liikkeiden välillä.  

 

Luvussa seitsemän perehdytään siihen, millaisia toiveita, pelkoja ja odotuksia eri ryhmillä oli vaali-

en alla. Tämä luku puolestaan yhdistää osia kaikista edellisistä luvuista, koska ihmisten toiveissa ja 

peloissa yhdistyvät paitsi henkilökohtaiset kokemukset ja käsitykset, myös yhteiskunnan rakenteet 

ja poliittisten ohjelmien luomat suuntaviivat. Vaalien alla ihmiset olivat rajalla, katseet tulevaisuu-

dessa, mutta menneen ja nykyisyyden painolasti mukanaan. Luvussa pohditaan myös sitä, mikä 

vaikutti ihmisten toiveisiin ja pelkoihin, ja millaisista lähtökohdista tulevaisuutta kohden oltiin me-

nossa.  

 

Luvussa kahdeksan tuodaan esiin, mitä on tapahtunut vaalien jälkeen ja miten toiveet, pelot ja vaa-

lien alla annetut lupaukset ovat toteutuneet sekä millaisiksi Etelä-Afrikan ja Zimbabwen tulevai-

suudet ovat muotoutuneet. Tässä pyrin myös selittämään sitä, miksi maiden kehitys on kulkenut 

niin erisuuntaisesti.  
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Tutkimuskysymyksen perustelun lasken ensisijaisesti maiden nykytilanteen ymmärtämisen, ja ro-

tuun perustuvan erottelun ja sen jättämien jälkien esiintuomisen varaan. Rotuerottelun ja rasismin, 

niiden logiikan ja syiden ymmärtämisen, sekä etnisten ja identiteettikysymysten hahmottamisen 

hyödyn voi nähdä yritettäessä ymmärtää monia maailman nyky-yhteiskunnista. Nykyisessä Euroo-

passa, jossa maahanmuutosta ja pakolaisten vastaanotosta käydään kiivasta keskustelua, eivät tässä 

työssä esiintuodut pelot, toiveet tai stereotyyppiset käsitteet ole vieraita. Vaikka konteksti on eri, on 

ihmisten kokemuksesta löydettävissä paljon samankaltaisuutta.  

Aineisto 

 

Tutkimuksen aineisto on varsin kirjava, sillä kysymykseen vastaaminen vaati ikään kuin tilkkutäkin 

ompelemista erilaisista lähteistä kerättyjen palojen varassa. Aineisto koostuukin itse tekemistäni 

haastatteluista, aikalaiskirjallisuudesta, eri lehdistä, elämänkerroista ja muistelmista sekä kaunokir-

jallisuudesta.  

 

Oleskelin Etelä-Afrikassa syksyllä 2007 kaksi kuukautta, jolloin asuin keskiluokkaisella, pääosin 

värillisten asuttamalla alueella Hazendalissa, Kapkaupungissa. Kahden kuukauden ajan tein vapaa-

ehtoistyötä kahden eri kansalaisjärjestön projektissa, pääosin katulapsille suunnatussa Learn to Live 

-koulussa ja Margaret Housessa, joka on poikakoti Lansdownen kaupunginosassa. Tuona aikana 

tutustuin ihmisiin sekä vapaaehtoisia välittävän organisaation että työpaikkojeni kautta, ja tein yh-

teensä seitsemän haastattelua. Koska asuin värillisten asuinalueella ja työskentelin mustien ja väril-

listen kanssa, painottuu aineisto mustien ja värillisten kokemukseen, mutta mukana on myös yhden 

valkoisen henkilön haastattelu. Nämä ihmiset ja heidän taustansa esitellään tarkemmin työn eri lu-

vuissa ja erillisessä liitteessä.  

 

Haastattelujen pääasiallisena tarkoituksena oli kerätä muistitietoa, jonka voisi kysymyksenasettelun 

näkökulmasta sanoa olevan sekä lähteen että kohteen, sillä tarkoituksena on nostaa esiin ihmisten 

omia tulkintoja ja kokemusta erottelujärjestelmistä ja valkoisten vähemmistövaltojen murtumisesta. 

Kuitenkin tavoitteena on myös näiden tulkintojen avulla selittää tapahtumia, jolloin muistitieto toi-

mii myös lähteenä ja menneisyydestä kertovana faktana. Muistitieto ei kuitenkaan toimi tutkimuk-

sessa yksinomaisena lähteenä, vaan yhtenä osa-alueena muun lähdeaineiston joukossa, jolla pyri-

tään pääsemään käsiksi erottelujärjestelmien jättämään perintöön. Tekstissä haastattelut näin tarkoi-

tuksella sekoittuvat muiden lähteiden joukkoon.  
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Ajatus haastatteluista kietoutui yhteen myös sen ajatuksen kanssa, että koin tarpeelliseksi nähdä ja 

kokea Etelä-Afrikan, josta olin lukenut niin paljon. Osaltaan halusin syventää tietojani, ja ehkä 

myös testata sitä, olivatko aiemmat kandintyössä tekemäni tulkintani oikeita, vai löytäisinkö Kap-

kaupungista aivan erilaisen yhteisön kuin olin odottanut. Mikäli minulla olisi ollut mahdollisuus ja 

resursseja, niin olisin viettänyt aikaa myös Zimbabwessa, mutta tältä osalta haave jäi toteutumatta. 

 

Tutkimuskysymyksen kannalta periaatteessa kuka tahansa saattoi olla hyvä haastateltava, sillä ke-

nenkään kokemus ei ole mitenkään parempi tai huonompi kuin jonkun toisen. Lähtökohta oli kui-

tenkin löytää haastateltavia jokaisesta roturyhmästä ja saada eri ikäpolvea edustavien ihmisten ko-

kemuksia taltioitua. Tunnustettakoon, että ne henkilöt, joita haastattelin, valikoituivat paitsi käytän-

nön sanelemina, myös sattuman kautta. Pyysin haastatteluja niiltä ihmisiltä, joita opin tuntemaan ja 

joiden kanssa olin tekemisissä.  

 

Ruth Odigie työskentelee organisaatiossa, joka välittää ulkomaalaisia vapaaehtoisia Kapkaupungin 

järjestöihin, joten tapasin hänet ensimmäisenä maahan tullessani. Peter Cooke taas toimii tässä or-

ganisaatiossa vaimonsa Avrilin kanssa vapaaehtoisten isäntäperheenä ja vapaa-ajan aktiviteettien 

järjestäjänä. J.B. Mackrill taas on Cooken hyvä ystävä, ja hänen ehdotuksensa oli, että minun olisi 

hyvä haastatella myös hänen poikaansa J.H. Mackrilliä. Nkosie Ntanjana ja Elaine Brinkhuis puo-

lestaan opettavat Learn to Live -koulussa, jossa työskentelin. John Philmonin puolestaan tapasin 

ystäväni Michaelin kautta, joka toimi vapaaehtoisena Philmonin organisoimassa kodittomien tuki-

pisteessä.   

 

Haastattelut olivat luonteeltaan teemahaastatteluita. Esimerkiksi Anita Saaranen-Kauppinen ja Anna 

Puusniekka määrittelevät teemahaastattelun seuraavasti: teemahaastattelu ei etene tarkkojen, yksi-

tyiskohtaisten, valmiiksi muotoiltujen kysymysten kautta vaan väljemmin kohdentuen tiettyihin 

ennalta suunniteltuihin teemoihin. Teemahaastattelu on astetta strukturoidumpi kuin avoin haastat-

telu, sillä siinä aiempien tutkimusten ja aihepiiriin tutustumisen pohjalta valmistellut aihepiirit, tee-

mat, ovat kaikille haastateltaville samoja, vaikka niissä liikutaankin joustavasti ilman tiukkaa ete-

nemisreittiä.3  

 

Teemahaastattelussa pyritään huomioimaan ihmisten tulkinnat ja heidän merkityksenantonsa. Ih-

misten vapaalle puheelle annetaan tilaa, vaikka ennalta päätetyt teemat pyritään keskustelemaan 

                                                 
3 Saaranen-Kauppinen & Puusniekka 2006; [http://www.fsd.uta.fi/menetelmaopetus/]. Luettu 1.6.2009. 
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kaikkien tutkittavien kanssa. Saaranen-Kauppinen ja Puusniekka toteavat myös, että teemahaastatte-

lu on keskustelunomainen tilanne, jossa käydään läpi ennalta suunniteltuja aihealueita. Teemojen 

puhumisjärjestys on vapaa, eikä kaikkien haastateltavien kanssa välttämättä puhuta kaikista asioista 

samassa laajuudessa.4 

 

Haastatteluja varten tein löysän kysymysrungon, sillä halusin antaa tilaa puheen rönsyilylle ja va-

pauden haastateltavalle kertoa kokemuksiaan myös varsinaisen ”otsikon” ulkopuolelta. Tein kuiten-

kin listan apukysymyksistä, joita tarpeen tullen käytin. Alla esitetty aihelista kertoo, mistä teemoista 

keskustelua käytiin. En kuitenkaan aina noudattanut listan kysymysjärjestystä, vaan pyysin ihmisiä 

kertomaan aihealueista silloin, kun se tuntui luontevalta. Kuitenkin kaikkien kanssa pyrin saamaan 

aikaan keskustelua jokaisesta alla mainitusta teemasta. 

 

1) kokemus apartheid-ajasta: millaisia muistoja haastateltavilta oli apartheidista, miten he järjestel-

män kokivat, mikä oli pahinta?  

2) identiteettikysymys: mihin ryhmään haastatellut kokevat kuuluvansa, millä perusteella, paljonko 

he olivat tekemisissä muiden ryhmien jäsenten kanssa apartheid-ajalla?  

3) vapaustaistelu: osallistuminen vapautus- tai kansalaisjärjestöihin, kysymys väkivallasta?  

4) kysymys vallanvaihdosta: millaisia ajatuksia ja tunteita ensimmäisiin vaaleihin liittyy, miten vaa-

lit koettiin, millaisia toiveita tai pelkoja esiintyi (haastatelluilla itsellään ja yleisesti)?  

 

Jokaisesta haastattelutilanteesta muotoutui erilainen, mutta juuri siksi hedelmällinen. Käymämme 

keskustelut kestivät tunnista kolmeen tuntiin riippuen hiukan siitä, millaisia ajatuksia ja kertomuk-

sia kysymyksistä heräsi ja paljonko haastatelluilla oli halua kertoa asioista tai aikaa keskustelulle. 

Jokainen haastattelutilannehan on ainutkertainen, ja toisella kerralla esitettyihin samoihin kysymyk-

siin olisin todennäköisesti saanut osittain erilaisia vastauksia. Eri tilanteet saavat ihmiset muista-

maan erilaisia asioita, mutta uskon kuitenkin, että vastauksista välittyisi sama kokemus, joka ei poh-

jimmiltaan muutu, vaikka sitä kuvaamaan kerrotut asiat muuttuvatkin. Kokemukseen apartheidista 

vaikuttivat varmasti kuitenkin myös haastateltujen käsitykset nykyhetkestä. Tämä tulikin esiin siinä, 

että he pyytämättä peilasivat apartheidin vaikutuksia Etelä-Afrikan nykypäivään.  

 

Koen, että oleskeluni Etelä-Afrikassa sekä tekemieni haastattelujen tärkein lisäarvo tälle työlle on 

se, että sain apartheidille kasvot. Oli merkittävää kuulla ihmisten itsensä kertovan apartheidista ja 

                                                 
4 ibid. 
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kokemuksistaan, antavan yksityiskohtia ja ainutkertaisen yksilön näkökulman järjestelmästä. Ker-

tomukset saivat minut myös miettimään asioita useammista näkökulmista. Sain myös materiaalia, 

jota muissa tutkimuksissa ei ole käytetty. Toisaalta haastattelujen arvo on siinä, että niiden kautta 

pääsin käsiksi apartheidin perintöön. Haastatteluhetkellä mielessäni oli vielä lopettaa asioiden tar-

kastelu ensimmäisiin vapaisiin vaaleihin, mutta ihmiset itse ottivat puheeksi vaalien jälkeisen todel-

lisuuden, joka siis kietoutui vahvasti apartheid-ajan muisteluun.  

 

Zimbabwen suhteen muistitietomateriaali on kerätty painetuista lähteistä, ja on luonteeltaan erilais-

ta, sillä muistelijat ovat usein kirjoittamisen ammattilaisia tai poliitikkoja. Erikseen täytyy nostaa 

esiin Pia Ehrenpreisin toimittama From Rhodesia Back to Zimbabwe. All My Hopes Were to Go 

Home -teosta, jossa on useiden zimbabwelaisten haastatteluita 1980-luvun ensimmäisiltä vuosilta. 

Kirja on tehty YK:n pakolaisjärjestö UNCHR:n toimeksiannosta, joten haastatellut ovat maahan 

palaavia pakolaisia. Tässä teoksessa esiin nousevat kuitenkin niin sanotusti ”tavallisten zimbabwe-

laisten” äänet. Haastattelut on tosin tehty varsin pian vallanvaihdon jälkeen, jolloin muistot ovat 

tuoreita verrattuna esimerkiksi niihin haastatteluihin, jotka tein 13 vuotta Etelä-Afrikan vallanvaih-

don jälkeen.  

 

Zimbabwea käsittelevistä muistelmista on vaikea nostaa esiin jotain teosta ylitse muiden, sillä ne 

ovat hyvin erityyppisiä ja olen käyttänyt niitä eri luvuissa. Alexandra Fullerin Ei hunningolle tä-

nään, kuvaa kuitenkin napakasti valkoisten maanviljelijöiden kokemusta Rhodesian rotusuhteista ja 

maan sisällissodasta. Christina Lambin haastatteluihin perustuva teos House of Stone taas tuo hyvin 

esiin Zimbabwen historiaa viimeisen kolmenkymmenen vuoden ajalta mustan Aquin ja valkoisen 

Houghin perheen näkökulmista.  

 

Merkittävinä lähteinä ovat muistelmista olleet myös Thula Bopelan kirjoittama teos Umkhonto we 

Siswe: Fighting for a Divided People, joka on ANC:n aseelliseen siipeen liittyneen Bopelan kuvaus 

sekä Etelä-Afrikan että Zimbabwen vapautustaistelusta, ja Ellen Kuzwayon Sano minua naiseksi, 

joka on yhden järjestötasolla ja kirkossa aktiivisesti toimineen naisen näkökulma Etelä-Afrikkaan.  

 

Aikalaiskirjallisuudesta täytyy nostaa esiin Beinartin ja Dubown toimittama Segregation and Apart-

heid in Twentieth-Century South Africa, jonka eri tutkijoiden artikkelit antoivat useita eri näkökul-

mia apartheidiin. Paljon olen käyttänyt myös Credo Mutwan Indaba, My Children -teoksen näkö-

kulmaa bantujen kulttuurista, uskonnosta ja valkoisesta vallasta ja Gillis Herlitzin Dagbok från 
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Zimbabwe: Rapport från en stats födelse -teosta, jossa Herlitz antaa päiväkirjamaisen silminnäkijä-

raportin vallanvaihdon tapahtumista.  

 

Lehdistä Zimbabwe News ja Zimbabwe Review ovat olleet merkittäviä Zimbabwen puolueiden Za-

nun ja Zapun tavoitteiden kuvaamisessa ja arvioimisessa. Niistä olen saanut myös irti paljon sellais-

ta tietoa puolueiden ohjelmista ja suunnitelmista, jota ei ole tutkimuskirjallisuudessa kuvattu, koska 

tutkimus on pitkään keskittynyt juuri puolueiden väliseen valtataisteluun ja vallanvaihdon poliitti-

seen prosessiin. 

 

Kaunokirjallisuus on toiminut työssä osaltaan tunteiden ja kokemusten kuvaajana. Tässä käytetyt 

kirjat ovat valikoituneet ensinnäkin sen perusteella, että niissä käsitellään yhteiskuntaa ja rotukysy-

myksiä. Toisaalta olen lukenut enemmän teoksia, kuin mihin olen tässä viitannut, joten osaltaan 

niissä käytetty ilmaisu ja tapa kertoa ovat vaikuttaneet siihen, mitkä ovat tulleet valituiksi. Esimer-

kiksi André Brinkin teoksia on käytetty runsaasti, koska hänellä on kyky tuoda esiin erilaisia kanto-

ja, vahvoja kokemuksia ja tunteita henkilöhahmojensa kautta. Brink ei rakenna valmista kuvaa yh-

teiskunnasta, vaan haastaa ja tuo esiin moninaisuuden sekä eri näkökulmat.  

 

Tutkimuskirjallisuudesta nousee esiin Herman Giliomeen kymmenvuotisen kirjoitusprosessin tulos 

The Afrikaners. Teoksen näkökulma on afrikaanereiden historiassa, mutta tämän kautta se on myös 

teos Etelä-Afrikan rotukysymysten ja rotuerottelun historiasta. Teoksessaan Giliomee tuo esiin 

seikkaperäisesti apartheid-ajan poliittista historiaa, mutta myös sosiaalihistoriaa ja järjestelmän vai-

kutuksia. Samalla hän asettaa Etelä-Afrikkaa laajempaan kontekstiin, jossa huomioidaan esimerkik-

si modernin rasismin vaikutuksia järjestelmän rakentamiseen ja järjestelmän oikeuttamiseksi käytet-

tyjen perusteluiden uudelleen määrittämistä sitä mukaan, miten ulkomaailman suhtautuminen ra-

sismiin ja Etelä-Afrikkaan muuttui. 

 

Etelä-Afrikkaa koskevasta tutkimuskirjallisuudesta olen käyttänyt myös paljon Jeremy Seekingsin 

ja Nicoli Nattraksen teosta Class, Race, and Inequality in South Africa, joka on kattava katsaus Ete-

lä-Afrikan sosiaalihistoriaan ja niihin vaikutuksiin, joita rotuerottelujärjestelmällä on ollut ihmisten 

asemaan. Samankaltaisesta näkökulmasta on kirjoitettu myös Sampie Terreblanchen teos A History 

of Inequality in South Africa. Teos painottuu kuitenkin enemmän valkoiset vastaan mustat asetel-

man analysointiin, ja niihin järjestelmän seurauksiin, jotka ovat nähtävissä 2000-luvun Etelä-

Afrikassa. Osaltaan Terreblanchkin kyllä tuo esiin ryhmien sisäisiä sosiaalisia eroja.  
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Zimbabwea koskevasta tutkimuksesta nousee esiin Norma Krigerin Zimbabwe’s Guerrilla War, 

joka tuloksiltaan poikkeaa tutkimusten enemmistöstä, sillä sen mukaan pienviljelijät eivät olisi tu-

keneet maan vapautusarmeijoita. Kriger tuo esiin monipuolisesti näkökulmia vähemmistövallan 

vaikutuksista maaseudun mustiin. Hänen tulkintaansa pienviljelijöiden sitoutumisesta maan vapau-

tusarmeijoihin suhtaudun kuitenkin kriittisesti. Zimbabwen johtajuuskysymystä ja tapahtumia val-

lanvaihdon jälkeen käsittelee kattavasti teoksessaan Power, Plunder, and the Struggle for Zimbab-

we, Martin Meredith. Olenkin tukeutunut paljon Meredithin teokseen Mugaben ja Zimbabwen val-

lanvaihdon jälkeisen historian kuvaamisessa.  

 

Tutkimuskirjallisuuden joukossa on myös teoksia, jotka ovat auttaneet tutkimuskysymyksen muo-

toilussa ja aineiston käsittelyssä. Näitä ovat esimerkiksi muistitietoa käsittelevät, Fingerroosin toi-

mittama Muistitietotutkimus: metodologisia kysymyksiä ja Kalelan ja Fingerroosin yhdessä toimit-

tama Jokapäiväinen historia. Pääasiallisina tutkimuksenteon työkaluina olen käyttänyt Matti Män-

nikön menneen tulevaisuuden metodia ja Thomas Hylland Eriksenin antropologisesta näkökulmasta 

tehtyä yhteenvetoa etnisyydestä ja nationalismista, jotka on esitelty tarkemmin seuraavissa luvuissa.  

1. 1. Matti Männikkö: menneen tulevaisuuden tutkimus 

 

Matti Männikön artikkeli Mennyt tulevaisuus tutkimuskohteena: Tulevaisuusajattelun historian me-

todologista tarkastelua on vuonna 1997 painettu puheenavaus menneestä tulevaisuudesta tutkimus-

kohteena, sen lähdeaineistosta ja tutkimustavasta. Artikkelissaan Männikkö toteaa, ettei hänen tie-

dossaan ole aiempaa tulevaisuusajattelun metodiikkaa koskevaa esitystä, joten hän on artikkelissaan 

itse koonnut esiintuomansa osa-alueet menneen tulevaisuuden kokonaisuudeksi.  

 

Mennyt tulevaisuus koostuu Männikön mukaan kolmenlaisista elementeistä. Menneisyyden ihmisen 

edessä aikoinaan avautunut tulevaisuus on aina ensin luonteeltaan aitoa nykyistä tulevaisuutta. Tu-

levaisuus on tällöin avoin ja epävarma, mutta muuttuu sitten tapahtumien myötä lopulliseksi ja tie-

dettäväksi, menneisyydeksi ja historiaksi. Samalla paljastuu myös, miten ennakoitu kävi toteen ja 

miltä osin se jäi pelkiksi odotuksiksi. Mennyt tulevaisuus sisältää siis tiedot sekä toimijan tulevai-

suuden näkymistä että niiden toteutumisesta ja toteuttamatta jättämisestä. Toteutumisen huomiointi 

liittää tulevaisuuskuvan osaksi myöhempää kehitystä ja siten jälleen uuteen kontekstiyhteyteen. 

Tällöin voidaan analyysissä päästä parhaimmillaan syvemmälle kuin vain avoimena näyttäytyvää 

tulevaisuutta tutkiessamme. 
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Käyttämässäni lähdeaineistoissa muistitietomateriaali ja kaunokirjallisuuden kuvaukset käsittävät 

menneen tulevaisuuden sisältömäärityksen, eli tiedot toimijoiden tulevaisuuden näkymistä että nii-

den toteutumista ja toteuttamatta jättämisestä. Kaunokirjallisuuden osuutta voi tässä perustella sillä, 

että kirjailija voi rakentaa henkilöhahmonsa kautta kuvaa nykyhetkestä tulevan – reaalielämässä 

menneestä nykyhetkeen. Tästä käy hyvin esimerkkinä Nozipo J. Marairen teos Tyttäreni Zenzele, 

jonka alkuperäispainos on vuodelta 1996. Teoksessa Maraire liittää henkilöhahmoihinsa otteita val-

lanvaihtoa edeltäneistä käsityksistä ja toiveista tuoden esiin niiden toteutumisen kirjan tapahtumien 

nykyhetkellä.  

 

Aineistossa on myös aidon nykyisen tulevaisuuden kuvauksia, esimerkiksi lehdistä otetuissa haas-

tatteluissa, joissa ihmiset eivät vielä tiedä, miten tulevaisuudessa tulee käymään. Tällöin näissä aja-

tuksissa on aineksia menneisyydestä ja nykyisyydestä, mutta ei vielä muistitiedon kaltaisesti tietoa 

siitä, mitä ”sen jälkeen tapahtui”. Männikkö huomauttaa, että tulevaisuusajattelun historian lähdeai-

neisto ja metodi ovat hyvin samankaltaisia kuin aate- ja mentaliteettihistoriassa yleensä. Tulevai-

suus kun on ihmisen ajattelussa ja hänen maailmankuvassaan aina jollain tavoin läsnä. Tässä men-

neisyyden tulevaisuus sijoittuu osaksi historiallista kuvatutkimusta.  

 

Ajankohtaiskuvien tavoin tulevaisuuskuvat koostuvat vaihtelevin painotuksin sekä tiedollisista että 

tunneperäisistä aineksista. Tulevaisuuskuva on usein sisäisesti epäyhtenäinen ja rajoiltaan epämää-

räinen. Tulevaisuuskuva on ennakkokuva, jonka sen muodostanut tavalla tai toisella uskoo, toivoo, 

pelkää tai tahtoo toteutuvan. Esimerkiksi Norma Krigerin ja Thula Bopelan esiintuomat Zimbabwen 

vapautusarmeijoiden sissien Rhodesian sisällissodan (1966–1979) aikana ihmisille esittämät väitteet 

tulevaisuudesta osoittavat, mitä he toivoivat ja uskoivat tapahtuvan, mutta kuva oli silti epämääräi-

nen ja keinot sen tavoittamiseksi epäselviä. Esimerkiksi Zanlan sissit levittivät viestiä, jossa kaikille 

ihmisille luvattiin muun muassa työtä ja samasta työstä sama palkka. 

 

Männikkö sanoo, että lähin kontekstiyhteys, johon tutkittavana oleva tulevaisuuskuva niveltyy, 

koskee toimijan käsityksiä hänen omasta ajastaan ja siihen johtaneesta kehityksestä. Tulevaisuutta 

koskevat maininnat limittyvätkin ihmisen nykyisyyttä ja menneisyyttä koskeviin käsityksiin. Tule-

vaisuutta koskevat käsitykset riippuvat aina siitä, millaisia kokemuksia ihmisille on nykyisyydestä 

ja menneisyydestä kertynyt ja millaisen merkityksen he niille antavat.  

 

Männikkö kuitenkin huomauttaa, ettei edellä mainittu kontekstitaso yksin riitä, vaan tulevaisuusku-

vaan vaikuttavia tekijöitä täytyy etsiä myös historian muilta osa-alueilta eli toisin sanoen vallinnees-
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ta ajattelusta, toiminnasta ja olosuhteista. Jos kuvanmuodostajana on yhteisö, on tutkijan perehdyt-

tävä sen sosiaaliseen koostumukseen, asemaan muiden yhteisöjen joukossa sekä niihin yhteisössä 

esiintyneisiin ryhmiin tai piireihin, jotka vaikuttivat määräävästi sen elämään. Yksilön kohdalla 

selvää täytyy ottaa hänen sosiaalisesta taustastaan, kasvatuksesta, ammatista ja niin edelleen. Tule-

vaisuuskuvaan vaikuttaa aina myös koko se ympäristö, jossa ihmiset toimivat.5 

 

Tässä työssä pyrin ensisijaisesti hahmottamaan yhteisöjen, eri ihmisryhmien mennyttä tulevaisuutta, 

minkä perusteella olen kuvannut erottelujärjestelmän rakentumisen syitä, yhteiskuntien sosiaalista 

hierarkiaa ja ihmisten kokemusta siitä, sekä heidän käsityksiä omasta ryhmästään ja ryhmänsä suh-

teesta muihin. Yhteisön kuvaamiseen on kuitenkin käytetty myös yksilöiden muodostamia kuvia 

kokonaisuuden kuvaajina. Olen kuitenkin huomioinut esimerkiksi haastateltujen kohdalla heidän 

sosiaalisen taustansa ja kokemuksensa, jonka voi katsoa vaikuttavan siihen, mitä asioita he kertovat.  

 

Edellä mainittu ei kuitenkaan aina toimi yksisuuntaisen loogisesti eikä kaikesta käytännössäni ol-

leesta käy ilmi yksilön henkilökohtaista asemaa, vaan ennemminkin rodun määrittelemä sosiaalinen 

asema. Näin ollen olen pakostakin tallannut yksilöllisyyttä yleistettävyyden nimissä. Kokemuksen 

suhteen ei varmaankaan koskaan päästä ongelmattomaan tilanteeseen, mikäli halutaan kuvata yhtei-

sön yleistä kokemusta, joka kuitenkin koostuu yksilöiden kertomuksista. Aina tulee olemaan yksi-

löitä, jotka eivät koe yhteisön yleisenä kokemuksena kuvattua omakseen, vaikka ovatkin ryhmän 

jäseniä. 

1.2. Etnisyys ja nationalismi 

 

Ihmiset tulevat tietoisiksi kulttuuristaan ollessaan sen rajamailla: kohdatessaan toisia kulttuureita, 
oppiessaan uusia tapoja tehdä asioita tai huomatessaan ristiriitoja omaan kulttuuriinsa nähden.6 
 
Otin käyttöön saman lainauksen, jota Thomas Hylland Eriksen käyttää aloittaessaan etnisyyden 

käsittelyn, sillä se sopii Etelä-Afrikan ja Zimbabwen kontekstiin niin hyvin. Antropologinen tutki-

mus on osoittanut, että etnisyys nousee usein tärkeäksi sellaisissa tilanteissa, joissa kulttuurisesti 

toisiaan lähellä olevat ryhmät ovat säännöllisesti tekemisissä keskenään. Ihmisten yhteyksien li-

sääntyessä, yleensä modernisaatiokehityksen kautta, etnisen identiteetin ja tiedostamisen merkitys 

kasvaa.  

 

                                                 
5 Männikkö 1997: teoksessa Kuparinen 1997, s. 254–268. 
6 Anthony P. Cohenilta otettu sitaatti teoksessa Eriksen 2004, s. 339.  
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Siis se, että kaksi ryhmää eroaa toisistaan kulttuurisesti, ei vielä synnytä etnisyyttä. Tarvitaan aina-

kin vähäistä yhteydenpitoa niiden jäsenten välillä. Päädytään siis johtopäätökseen, että erilaisuuden 

lisäksi etnisten ryhmien välillä täytyy olla jotain yhteistä, joku perusta kanssakäymiselle. Eriksen 

tiivistääkin edellisen toteamalla, että etnisyys rakentuu, kun kulttuurisista eroista tehdään merkityk-

sellisiä ihmisten välisessä kanssakäymisessä. Kyse onkin enemmän sosiaalisesti merkityksellisistä 

kulttuurieroista, kuin niistä, jotka ovat ”oikeasti” olemassa. Etnistä tiedostamista esiintyy aina tie-

tyssä sosiopoliittisessa yhteydessä, kuten Heribert Adam ja Kogila Moodley asian tiivistävät.7  

 

Etnisen ryhmän olemassaoloa täytyy siis vahvistaa sosiaalisesti ja ideologisesti siten, että sekä sen 

jäsenet että ulkopuoliset ihmiset tiedostavat sen erottuvan kulttuurisesti muista ryhmistä. Lisäksi 

tämän erottumisen tulee ilmetä sosiaalisissa käytännöissä, kuten uskonnossa, avioliitossa, kielessä 

tai työssä. Jotta etninen identiteetti säilyisi, täytyy sen kuulua ainakin joihinkin niistä sosiaalisista 

tilanteista, joita toimija käy läpi elämänsä aikana. Yleensä juuri historiaa käytetään hyväksi etnisen 

identiteetin rakennusvälineenä.  

 

Etnisyyden perusteella voidaan ihmisiä jakaa luokkiin, kuten valkoisen vähemmistövallan maissa 

tapahtui. Eriksen kuitenkin huomauttaa, ettei luokittelujärjestelmä toimi, elleivät ihmiset usko sii-

hen. Tämä pätee toki myös kulttuurisiin alaryhmiin. Uskoakseen luokittelujärjestelmään ihmisten 

on oltava vakuuttuneita siitä, että on olemassa merkityksellisiä tekijöitä, jotka erottavat heidän ryh-

mänsä muista ryhmistä. Yleensä tällöin yksinkertaistetaan ja samankaltaistetaan muita, eli turvaudu-

taan stereotypioihin. Stereotypioilla voi olla myös vaikutusta niihin, joihin ne kohdistetaan. Vallas-

sa oleva ryhmä voi esimerkiksi heikentää alistamansa ryhmän jäsenten koulumenestystä takomalla 

järjestelmällisesti näiden päähän, että he ovat synnynnäisesti tyhmiä. Stereotypioilla myös ylläpide-

tään etnisiä raja-aitoja.  

 

Eriksen huomauttaa, että tärkeä osa etnisiä ideologioita on ajatus ryhmän historiallisesta jatkuvuu-

desta. Kun vedotaan käsityksiin yhteisestä perinteestä ja historiasta, saadaan aikaan vaikutelma et-

nisen ryhmän ”luonnollisuudesta” ja sen kulttuurin pitkäaikaisuudesta. Etnisyyttä poliittisena järjes-

telmänä tutkineet ovat huomanneet, että etnisyys on tärkeimmillään ilmentyessään taloudellisena ja 

poliittisena kilpailuna voimavaroista, joita molemmat tai kaikki asianosaiset ryhmät pitävät arvok-

kaina. Eriksen toteaa, että on selvää, että yhteiskunnissa, joissa etniset ryhmät hallitsevat käytännöl-

                                                 
7 Adam & Moodley 1986, s. 27. 



 

 13 
 

lisesti katsoen kaikkia voimavaroja, etnisyydestä tulee paljon tärkeämpi osa politiikkaa ja arkipäi-

vää. 

 

Etninen identiteetti ja etninen järjestelmä näyttäisivätkin olevan kaksinapainen kokonaisuus, jossa 

yhtäältä on kyse henkilökohtaisesta minäkuvasta, toisaalta taas ryhmän etujen ajamisesta. Kaksija-

koisuus voidaan Eriksenin mukaan kuitenkin ylittää yksinkertaisesti toteamalla, että etninen identi-

teetti ja järjestelmä ovat kuin saman kolikon kaksi eri puolta. Etninen identiteetti ei voi yksin määri-

tellä henkilön sosiaalista identiteettiä esimerkiksi siksi, että jokainen kuuluu useisiin eri ryhmiin, 

joista vain osa perustuu etnisyydelle. Esimerkiksi yhteiskunnan sosiaalinen jakaantuminen luokkiin 

muodostaa ryhmiä etnisten ryhmien sisällä. Yhteiskunnallisen liikkuvuuden myötä luokkaidentiteet-

tiä voi vaihtaa, mutta etnisen ryhmän vaihtaminen on huomattavasti vaikeampaa.  

 

Onkin Eriksenin mukaan on empiirinen kysymys, mikä näistä ihmisen eri sosiaalisista identiteeteis-

tä nousee esiin konfliktitilanteissa, kun ihmisen täytyy valita ollako uskollinen puolueelleen vai 

isänmaalleen tai etniselle ryhmälleen.8  

2. Valkoisen vallan rakentaminen 
 
Ennen perehtymistä eri ryhmiin syvemmin, on tarpeen luoda yleiskuva Etelä-Afrikan ja Rhodesian 

rotuerottelujärjestelmistä ja siitä yhteiskunnallisesta kehyksestä, jossa ihmiset toimivat. Jako valkoi-

siin, värillisiin ja intialaisiin sekä mustiin oli tietoinen poliittinen ratkaisu, jonka rakentamisen syyt 

ovat jäljitettävissä. 

2.1. Idea valkoisen miehen maasta juurtuu 

 

Etelä-Afrikan erottelupolitiikkaa on tutkimuksessa pyritty selittämään useista eri näkökulmista. Karl 

Magnusson tiivistää keskenään kilpailevat tulkinnat karkeasti kahteen, niihin, jotka etsivät syitä 

ideologioista ja niihin, jotka perustavat analyysinsä materiaalisille ja taloudellisille seikoille. Pit-

kään huomio on kiinnitetty ainoastaan afrikaanereihin, joiden rasistisen ideologian katsotaan olleen 

pääsyy apartheidin synnyttämiseen ja siitä kiinni pitämiseen vielä silloinkin, kun talous ja kansain-

välinen kritiikki vaativat jo järjestelmästä luopumista. Toisaalta on katsottu, että rotuerottelun taus-

talla ovat sosiaaliset jännitteet, jotka syntyivät Etelä-Afrikan teollistuessa ja siirtyessä kapitalisti-

                                                 
8 Hylland Eriksen 2004, s. 339–355. 
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seen talouteen. Tällöin rasistiset uskomukset ja asenteet näyttäytyivät taloudellisesti järkeviltä, ja 

valtion tehtäväksi nähtiin valkoisen yhteisön kasvun ja hyvinvoinnin turvaaminen.9  

 

Ideologioiden, asenteiden, yhteiskunnallisen muutoksen ja rakenteiden erottelu toisistaan ei kuiten-

kaan tee oikeutta apartheid-valtion monitahoiselle järjestelmälle tai auta ymmärtämään kokonai-

suutta. 1990-luvulla onkin pyritty yhdistämään eri tulkintalinjoja ja ottamaan huomioon myös risti-

riitaiset ja keskenään kilpailevat tekijät. Magnusson kutsuukin Etelä-Afrikan 1900-luvun poliittista 

järjestelmää etnomokratiaksi, sillä enemmistö valkoisista, afrikaanereista ja englanninkielisistä, piti 

sitä demokraattisena ja oikeutettuna. Toisaalta erottelulle ja myöhemmin apartheidille oli olemassa 

myös poliittiset vastustajansa. Oppositio oli siis olemassa.10   

 

Martin Legassick toteaa, että Etelä-Afrikassa erottelu toimi eri tasoilla, joita olivat muun muassa 

ideologia, sosiaalinen kontrolli ja työvoiman lisääminen. Löydettävissä on kuitenkin tasot yhdistävä 

punainen lanka, joka on välttämättömyys erotella pisteitä, joissa mustat ja valkoiset voivat toimia ja 

asua erillään toisistaan. Edelliseen on yhdistetty tiiviisti ajatus siitä, että valkoisilla ja mustilla on 

erilaiset sosiaaliset, kulttuuriset ja poliittiset tarpeet tai vaatimukset.11  

 

Voidaan siis ajatella, että erottelu olikin pohjatekijä, tai yhteiskunnan järjestämisen ensimmäinen 

kerros, jonka tarpeellisuus konkretisoitui eri tasoilla: kun esimerkiksi pyrittiin ratkaisemaan sosiaa-

lisia ongelmia tai tavoiteltiin taloudellista hyötyä. Pohjimmaisena voidaankin nähdä käsitys erilai-

suudesta, uskomisesta siihen, että maan kansojen on parempi toimia omiensa parissa, mikä on help-

po yhdistää ajan nationalistisiin ja rotuopillisiin käsityksiin. 

 

Legassickille ratkaisevin ajanjakso erottelujärjestelmän rakentamisen kannalta olivat vuodet englan-

tilais-buurisodan 1899–1902 ja ensimmäisen maailmansodan välillä. Tätä tukee myös Herman Gi-

liomeen tulkinta, jonka mukaan vuosien 1870 ja 1913 välisenä aikana idea Etelä-Afrikasta valkoi-

sen miehen maana juurtui. Giliomee huomauttaa, että Etelä-Afrikan alue muodosti eurooppalaisten 

siirtomaavaltojen joukossa oman erityisen kokonaisuutensa. Etelä-Afrikassa valkoisia oli huomatta-

va määrä, mutta he säilyivät silti riippuvaisina mustasta työvoimasta. Maa oli myös yksi harvoista 

                                                 
9 Magnusson 2000, s. 10–11. ks. myös esim. Martin Legassick ja Saul Dubow teoksessa Beinart & Dubow 1995.  
10 Magnusson 2000, s. 12.  
11 Legassick 1995: teoksessa Beinart & Dubow 1995, s. 44. 
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siirtokunnista, joissa hallitseva valkoinen ryhmä oli etnisesti kahtia jakautunut. Englantilaisia oli 

selkeästi vähemmän, mutta he dominoivat maan teollisuutta ja kauppaa.12 

 

Afrikaanereiden ja englanninkielisten väliset ensimmäiset jännitteiden siemenet kylvettiin heti Bri-

tannian vallattua Kapmaan siirtokunnan pysyvästi haltuunsa 1806.13 Hollannin Itä-Intian kauppa-

komppanian aiemmin hallinnoima siirtokunta oli maatalousyhteiskunta, jonka talous perustui laajas-

ti harjoitettuun orjuuteen ja itsenäisiin, omavaraisiin maatiloihin. Kauppakomppanian hallinto oli 

aikanaan löysää, joten kansalaiset olivat tottuneet etenkin rajaseuduilla huolehtimaan itse lainkäy-

töstä. Suurin osa siirtokunnan asukkaista eli omavaraistaloudessa, mutta yhtiön korruptoitunut ja 

suosikkeihin perustuva järjestelmä oli luonut Kapkaupungin ympärille myös varakkaan eliitin. Or-

juus oli hyvin laajalle levinnyttä, mutta suurin osa isännistä omisti vain muutaman orjan. Orjat tuo-

tiin maahan pääosin Etelä-Afrikan ulkopuolelta: Intiasta, Indonesiasta, Itä-Afrikasta ja Madagaska-

rilta. 14  

 

Orjuuden rinnalla toimi myös inboekelingeksi kutsuttu järjestelmä, joka luotiin täyttämään valkois-

ten tarpeita, kun varsinaisia orjia oli saatavilla vähän, ja he olivat kalliita ja usein sopimattomia laa-

jojen karjatilojen vaatimiin töihin. Kapmaata alkuperäisesti asuttaneet khoisanit, jotka aluksi toimi-

vat yhteistyössä rajaseutujen viljelijöiden kanssa, olivat haluttua työvoimaa. Inboekelingessa siirto-

laisten maatiloilla syntyneet tai khoisaneilta siepatut lapset sidottiin sopimuksilla työskentelemään 

isännilleen 18–25-vuotiaiksi saakka.15 

 

Kapmaahan saapuneiden brittien ja aluetta omanaan pitävien afrikaanereiden maailmat olivat toisil-

leen varsin vieraat. Britannian teollistuminen ja siirtomaavalloitukset olivat vakuuttaneet englanti-

laiset siitä, että heidän tapansa tehdä asioita oli yksinkertaisesti paras. Englantilainen nationalismi 

edellytti, että englannin kielestä, kulttuurista ja laeista tehtäisiin vallitsevat koko maassa. Brittival-

loittajien mukana maahan virtasivat englantilaisen kulttuurin lisäksi myös aatteet vapaakaupasta ja 

teollisen yhteiskunnan edistyksestä sekä 1800-luvun alun evankelistinen humanismiliike. Vuonna 

1835 Britannia päätti lakkauttaa orjuuden siirtomaissaan, mistä seurasi, että vuotta myöhemmin 

kaikki Kapmaan orjat vapautettiin.16 

 

                                                 
12 Legassick 1995: teoksessa Beinart & Dubow 1995, s. 44; Giliomee 2003, s. 279; Magnusson 2000, s. 35. 
13 Iso-Britannia valloitti Kapmaan ensimmäisen kerran Napoleonin sotien aikaan vuonna 1795, mutta luovutti alueen 
pois vuosiksi 1803–1806. Britannian valta Kapmaassa tunnustettiin virallisesti 1814.  
14 esim. Giliomee 2003; Terreblanche 2002.  
15 Terreblanche 2002, s. 167; Giliomee 2003, s. 60. 
16 Lester, Nel & Binns 2000, s. 65; Giliomee 2003, s. 194–95. 
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Kapmaan brittiläinen hallinto oli erityisen kiinnostunut siirtokunnan liittämisestä kansainväliseen 

kauppaan, ja talouskasvusta, joka Adam Smithin teorioiden mukaan onnistuisi parhaiten vapaan 

kaupan avulla, ilman valtion väliintuloa. Britannia halusi myös luoda vahvan keskushallinnon ja 

tuoda kaikki asukkaat yhtenäisen lakijärjestelmän piiriin. Nämä kaikki edellä mainitut tekijät horjut-

tivat afrikaanereiden maailmaa perustavanlaatuisesti, sillä ne puhuivat kaikkea sitä vastaan, mille 

yhteiskunta oli ensimmäiset 150 vuotta perustunut.17  

 

Brittihallinnon aikana valkoiset siirtolaiset levittäytyivät koko nykyisen Etelä-Afrikan alueelle. 

1830-luku todisti ennennäkemätöntä muuttoliikettä, kun noin 15 000 Kapmaan afrikaaneria aloitti 

suuren vaelluksen kohti pohjoista. Itä-Kapmaan jatkuvat rajasodat xhosien kanssa, turvattomuuden 

tunne, maan ja työvoiman puute sekä tunne siitä, että afrikaanerit oli marginalisoitu heidän omalla 

maallaan, kannustivat monia ryhtymään voortrekkereiksi, kirjaimellisesti ”niiksi, jotka matkaavat 

eteenpäin”. Voortrekkerit noudattivat osaltaan Kapmaan rajaseutuja asuttaneiden trekboereiden18 

perinnettä elää haluamallaan tavalla ja vallata tarvittaessa lisää maa-alueita.19 

 

Voortrekkereiden kamppailu oman autonomiansa puolesta onnistui, sillä Britannia halusi Etelä-

Afrikan pohjoisosien alueille valkoisia liittolaisia, jotka rauhoittaisivat rajakiistat afrikkalaisten ku-

ninkaiden kanssa, alistaisivat mustat lopulta työvoimaksi, ja solmisivat kauppasuhteet brittiläisiin 

alueisiin. Britannian ainoana ehtona oli, että muodostettavissa tasavalloissa ei sallittaisi orjuutta. 

Suuri vaellus aloitti siis prosessin, jonka lopputuloksena syntyi kaksi buuritasavaltaa, Transvaalin 

Etelä-Afrikan tasavalta vuonna 1852 ja Oranjoen vapaavaltio vuonna 1854.20 

 

1800-luvun lopulla Etelä-Afrikka oli siis jakaantunut neljään alueeseen, Britannian hallinnoimaan 

Kapmaahan ja Nataliin (otettu haltuun 1845) sekä kahteen buuritasavaltaan, Transvaaliin ja Oranjo-

en vapaavaltioon. Tähän mennessä Etelä-Afrikan historia oli ehtinyt todistaa useita väkivaltaisia 

yhteenottoja ja sotia21, mutta myös yhteistyön ja rauhan aikoja. Vaikka siirtolaiset pyrkivät kärk-

käästi hyödyntämään mustaa työvoimaa, vaikka sitten sitä vangitsemalla ja pakottamalla, elettiin 

myös pitkiä yhteistyön jaksoja, jolloin valkoiset kävivät kauppaa ja solmivat suhteita paikallisten 

                                                 
17 ibid. 
18 Trekboereiksi kutsuttiin ”uudisraivaajia”, jotka levittäytyivät 1700-luvun alusta alkaen siirtokunnan ytimestä kohti 
pohjoista ja itää.  
19 Giliomee 2003, s. 144–151; Lester, Nel & Binns 2000, s. 124–125. 
20 Giliomee 2003, s.174–175.  
21 Ensimmäinen sota siirtolaisten ja khoisanien välillä käytiin vuonna 1659. Itä-Kapmaalla käytiin pitkä rajasotien jak-
so, jossa ensin afrikaanerit ja sittemmin brittijoukot kävivät yhteensä yhdeksän sotaa alueen xhosia vastaan vuosina 
1779–1878. Suuren vaelluksen aikana afrikaanerit ottivat yhteen Natalin alueen zulujen kanssa, ja Transvaalin alueen 
ndebelet pakotettiin siirtymään pohjoisemmaksi afrikaanereiden haluamilta alueilta.  
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kuninkaiden kanssa. Kilpailu maasta, karjasta ja työvoimasta lävistävät kuitenkin maan historiaa 

Hyväntoivonniemen siirtokunnan perustamisesta aina 1800-luvun loppupuolelle saakka.22  

 

Kapmaalla, Natalilla, Transvaalilla ja Oranjoen vapaavaltiolla oli kullakin oma hallintojärjestel-

mänsä ja lopulta hiukan toisistaan poikkeavaksi muotoutunut kulttuuri. Nämä alueet ovatkin säilyt-

täneet oman leimansa nykypäiviin saakka, vaikka Etelä-Afrikan provinssijako onkin tänään erilai-

nen. Kaikissa neljässä yhteistä oli kuitenkin se, että suhde eri ihonväriä edustavien ihmisten välillä 

oli valkoisille hallitsijoille merkittävä poliittinen, taloudellinen ja sosiaalinen kysymys. 

 

Kapmaa sai itsehallinnon vuonna 1853, jolloin siellä otettiin käyttöön varallisuuteen perustuva ää-

nioikeusjärjestelmä, joka ei tehnyt eroa rotujen välillä. Äänioikeus vahvisti itsenäisten viljelijöiden 

asemaa, mutta suuri osa mustasta ja värillisestä väestöstä ei kuitenkaan täyttänyt äänioikeuden saa-

miseksi asetettuja vaatimuksia. Vaikka ”värisokea” äänioikeus on pitänyt yllä Kapmaan liberaalia 

mainetta, ei mustiin kuitenkaan suhtauduttu tasa-arvoisesti. Tasavertaisuus oli lain edessä hyväksyt-

tävää, mutta istuminen yhteisessä lounaspöydässä kovin vieras ajatus.23  

 

Huomattava seikka on se, että alueen afrikaanereiden ryhmä oli sisäisesti ehkä selkeimmin jakaan-

tunut, sillä Kapkaupungin varakkaat afrikaanerit hyötyivät brittiläisestä hallinnosta ja sopeutuivat 

siihen paremmin, kuin Itä-Kapmaan viljelijät, jotka olivat verrattain köyhiä ja kouluttamattomia. 

Kokonaisuutena tarkastellen Kapmaan afrikaanerit edustivat kuitenkin mukautuvampaa ja avoi-

mempaa siipeä suhteessa nationalistisiin buuritasavaltojen afrikaanereihin. He kokivat toimimisen 

osana Brittihallinnon edustuksellista järjestelmää parhaaksi ratkaisuksi.24 

 

Vuonna 1868 tehtiin ensimmäiset timanttilöydöt Kapmaan pohjoisrajalla. Löydöistä alkanut mine-

raalivallankumous vauhditti teollistumista ja kaupungistumista sekä houkutteli lisää investointeja 

Euroopasta. Timantit myös houkuttelivat uusia siirtolaisia ja ihmisiä eri puolilta Etelä-Afrikkaa ko-

ettamaan onneaan. Valkoisten kaivostyöläisten painostuksesta lähes kaikilta värillisiltä tai mustilta 

kiellettiin luvat etsiä tai myydä timantteja vuonna 1872. Alun pitäen ajateltiin, että sekä valkoiset 

että mustat työläiset majoitettaisiin rajatuille alueille kaivosalueilla. Valkoiset kuitenkin kieltäytyi-

vät tästä täysiin kansalaisoikeuksiinsa vedoten.25 

 

                                                 
22 Esim. Lester, Nel & Binns 2000; Terreblanche 2002; Giliomee 2003.  
23 Giliomee 2002, s. 201, 286 ; Terreblanche 2002, s. 200, 205; Magnusson 2002, s. 32 ; Giliomee 2003, s. 290. 
24 ibid. 
25 Giliomee 2003, s. 290  
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Kimberleyn timanttikaivosten suurena työnantajana Cecil Rhodes, josta tuli Kapmaan pääministeri 

1890, etsi osaltaan ratkaisua työvoiman ongelmaan: miten saada afrikkalaiset työskentelemään kai-

voksissa ja valkoisten maatiloilla? Ensimmäinen askel kohti laajempaa mustien asumisen ja työnte-

on tulevaa kontrollointia otettiin vuonna 1894. Tuolloin säädettiin Rhodesin pitkälti ideoima ja aja-

ma Glen Grey -laki, jonka keskeisenä ideana oli osoittaa mustille erillinen asuinalue, jossa he asui-

sivat ja kehittyisivät, mutta kävisivät tarvittavilla alueilla töissä.26 

 

Rhodesin yhtiössä kaikille siirtotyöläisille maksettiin jo ennen Glen Greytä naimattoman miehen 

palkkaa perustuen ajatukseen, että heidän kotitilansa reservaatissa elätti perheen. Työvoimaa myös 

kontrolloitiin tarkasti passeilla, sopimuksilla ja rajatuilla asuinalueilla kaivoksilla. Glen Grey yhdis-

ti edellisen ideaan omasta maatilkusta osoitetuilla alueilla, joiden verotus kuitenkin painosti nuoria 

miehiä hakeutumaan siirtotyöläisinä palkkatyöhön. Valkoisilta puolestaan kiellettiin maan ostami-

nen reservaattialueilta, mikä tyydytti liberaalit.27  

 

Myös Natalissa otettiin periaatteessa käyttöön Kapmaan mallin mukainen varallisuuteen perustuva 

äänioikeusjärjestelmä. Kuitenkin vain hyvin harva musta onnistui yltämään äänioikeuteen saakka 

korkean varallisuusrajan takia. Ilmeisesti siirtokunnan asukkaat myös yksinkertaisesti jättivät huo-

miotta joitakin emämaan määräyksiä, sillä ”värisokea” hallintomalli ei miellyttänyt valkoisia. Nata-

lissa siirtolaisyhteisön suhteellisen heikko asema suhteessa alueen mustiin puolsi epäsuoran hallin-

non käyttöönottoa alueen kontrolloimiseksi. Natalissa alettiin harjoittaa myös laajaa sokerinviljelyä, 

jonne plantaasinomistajat toivat työvoimaa Intiasta. Sopimustensa päättymisen jälkeen moni intia-

lainen jäi, mikä synnytti Natalin alueelle pysyvän intialaisyhteisön.28 

 

Natalissa omaksuttiin myös alueellisen erottelun järjestelmä, jossa kolonian kokonaispinta-alasta 

kuudesosa erotettiin mustaa väestöä varten. Tämä Theophilus Shepstonen ideoima ”sijoitusjärjes-

telmä” (location system) ei tosin ollut kovin pitävä, sillä suuri osa Natalin maasta oli sellaisten 

omistajien hallussa, jotka eivät itse asuneet maillaan. Tämä mahdollisti mustien siirtymisen ja aset-

tumisen näille alueille, ja itsenäisen toimeentulon perinteisen tuotantojärjestelmän varassa.29 

 

Kuitenkin myös Natalissa riittävä työvoiman saanti oli valkoisten ongelma, jota ratkottiin vanhan 

inboekelinge-järjestelmän pohjalta. Vuonna 1840 Natalin parlamentti sääti lain ”alkuasukkaiden 

                                                 
26 Giliomee 2003, s. 291-292. 
27 ibid. 
28 Terreblanche 2002, s. 208-209 ; Lester, Nel & Binns 2000, s. 96 ; Magnusson 2000, s. 33.. 
29 Terreblanche 2002, s. 208–209.  
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oppiajasta” (native apprenticeship), jonka sisältö otettiin vastaavasti käyttöön myös Transvaalissa 

ja Oranjoen vapaavaltiossa. Lain mukaan palvelijoiden lasten tuli pysyä isäntiensä palveluksessa 

siihen saakka, kun he täyttivät 25 vuotta. Isännän velvollisuutena oli tarjota heille ruoka, vaatetus ja 

suoja, minkä lisäksi heidän tuli opettaa ”oppilapsilleen” jokin hyödyllinen ammatti.30 

 

Oranjoen vapaavaltiossa ja Transvaalissa ainoastaan valkoisilla oli mahdollisuus äänioikeuteen. 

Molemmat alueet nojasivat aluksi vanhaan maatalousmalliin ja Hollannin Itä-Intian kauppakomp-

panian aikaiseen yhteiskuntajärjestykseen. Oranjoen vapaavaltion hallinto kuitenkin keskittyi nope-

asti. Transvaalin tavoin se korosti afrikaaneriutta ja tasavaltalaisuutta, mutta suhtautui Transvaalia 

positiivisemmin englantilaisiin ja oli halukkaampi säilyttämään yhteydet Kapmaahan. Transvaal oli 

buuritasavalloista leimallisesti nationalistisempi. Presidentti Paul Kruger viestitti, että ilman tasa-

valtalaista itsenäisyyttään Transvaalin afrikaanerit eivät voisi säilyä kansana kielineen, uskomuksi-

neen ja elämäntapoineen.31  

 

Transvaalissakin alueita pyrittiin jakamaan valkoisten ja mustien alueisiin, mikä tasavallan alkutai-

paleen heikon hallinnon vuoksi ei kuitenkaan onnistunut kovin tehokkaasti. Aluksi talousvaikeuk-

sissa kamppailleen Transvaalin tulevaisuuden muuttivat kuitenkin Wittwaterstrandin kultalöydöt 

vuonna 1886. Suurten taloudellisten investointien turvin Witwaterstand tuotti vuosisadan lopulla 

neljänneksen koko maailman kullasta. Kruger halusi ottaa irti kaiken mahdollisen hyödyn kaivoste-

ollisuudesta, joka antoi mahdollisuuden maaseutuvaltaisen tasavallan teollistamiseen. Hän suojasi-

kin voimakkaasti tasavallan omaa tuotantoa, ja sulki Etelä-Afrikan muut alueet ulos kasvavasta ta-

loudestaan.32 

 

Transvaalissa otettiin käyttöön ensimmäinen työtä koskeva rotuerottelulaki, kun räjäytystyöt rajat-

tiin ainoastaan valkoisille vuonna 1893. Hallinto joutui kuitenkin kamppailemaan ristiriitaisten vaa-

timusten kanssa, sillä työnantajille oli tärkeää saada riittävästi edullista työvoimaa, kun taas valkoi-

set työntekijät vaativat etusijaa mustiin nähden. Krugerin argumentti oli, että niitä monia mustia, 

joista oli tullut sivistyneitä, ei voitaisi sijoittaa samaan lokeroon karkeiden pakanoiden kanssa. 

Transvaalin parlamentin enemmistö kuitenkin vastusti mustien aseman parantamista. Transvaalissa 

pyrittiinkin verotuksella ja passilailla pakottamaan ja sitomaan mustia palkkatyöhön.33 

 

                                                 
30 Terreblanche 2002, s. 225.  
31 Giliomee 2003, s. 229. 
32 Terreblanche 2002, s. 223, 228 ; Giliomee 2003, s. 236–237, 294. 
33 Giliomee 2003, s. 290, 294–295.  
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Etelä-Afrikan teollistumisen yksi keskeinen vaikutus oli se, että se synnytti köyhien valkoisten on-

gelman, joka kosketti pääosin afrikaanereita. 1875–1904 maahan muutti noin 400 000 uutta siirto-

laista, mikä oli enemmän kuin valkoisia oli yhteensä ollut vuonna 1875. Maa-alueet alkoivat olla 

valloitetut, mikä poisti afrikaaneriviljelijöiltä perinteisen ratkaisun siirtyä aina tarpeen tullen vapail-

le rajaseuduille. Viljelijöillä oli myös heikosti pääomaa ja usein paljon velkaa. Monille siirtyminen 

rahatalouteen ja kaupalliseen maanviljelyyn aiheutti ongelmia, ja 1890-luvun tuhatpäin karjaa sur-

mannut tautiepidemia pakotti lopulta monet hakeutumaan maaseudulta kaupunkeihin töihin. Kau-

pungeissa afrikaanerit kuitenkin huomasivat, että ammatit ja virkamiespestit olivat jo menneet uu-

sille tai vanhoille englanninkielisille siirtolaisille, joilla oli parempi koulutus ja pidempi kokemus 

rahataloudesta.34 

 

Afrikaanereiden köyhyysongelmaa syvensi myös vuosisadan taitteessa käyty englantilais-buurisota. 

Vuosisadan lopulla Cecil Rhodes ja Alfred Milner toivat esiin kunnianhimoisen ja vahvan suunni-

telmansa brittiläisen valtion luomisesta koko Etelä-Afrikan alueelle. Tätä vastaan asettui kuitenkin 

Transvaalin vahva tasavaltalainen politiikka, jolla ei ollut aikomusta suostua brittihallinnon alle. 

Britannia oli kiinnostunut Transvaalin kullasta ja pelkäsi, että tasavalta liittoutuisi Saksan kanssa, 

joka oli yksi sen kovimmista kilpailijoista. Lopulta Etelä-Afrikan alueiden kohtalo päätettiin ratkoa 

asein.35 

 

Englantilais-buurisota Iso-Britannian ja buuritasavaltojen välillä käytiin 1899–1902. Vaikka Britan-

nia kärsi etenkin sodan alussa raskaita tappioita, oli sota afrikaanereille huomattavasti tuhoisampi, 

sillä se kosketti myös siviiliväestöä. Britannian keskitysleireillä kuoli pääasiassa tauteihin noin 26–

28 000 afrikaanerinaista ja -lasta, joista ehdoton enemmistö oli lapsia. Tämän lisäksi noin 90 pro-

senttia Oranjoen vapaavaltion tiloista oli sodan jälkeen vaurioituneita, kuten myös suuri osa Trans-

vaalin tiloista. Myös buuritasavaltojen karjasta oli tuhottu suurin osa.36 

 

Britannian sodankäyntitaktiikka vaikutti myös Kapmaan afrikaanereihin, jotka olivat tähän saakka 

olleet uskollisia kruunulle, ja kokeneet, että toimiminen osana edustuksellista järjestelmää oli rat-

kaisuista paras. Kotien tuhoaminen ja keskitysleirit mursivat vallinneita käsityksiä ja moni Kap-

maan afrikaaneri siirtyi buuritasavaltojen puolelle. Englantilais-buurisota ei ollut myöskään ainoas-

                                                 
34 Giliomee 2003, s. 318–322. 
35 Giliomee 2003, s. 239–247; Lester, Nel & Binns 2000, s. 96–99; Terreblanche s. 242. 
36 Giliomee 2003, s. 264, 322; Lester, Nel & Binns 2000, s. 113. 
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taan valkoisten välinen sota, vaan kosketti suoraan myös mustia ja värillisiä, sillä heitä oli molem-

pien osapuolten joukoissa.37 

 

Britannia houkutteli mustia ja värillisiä puolelleen lupaamalla sodan alussa parantaa heidän ase-

maansa ja laajentaa äänioikeutta. Sodan alla Milner ja Joseph Chamberlain38 lupasivat, että mustien 

ja värillisten vaatimuksia poliittisista oikeuksista kuunneltaisiin ”sympaattisin mielin”. He myös 

julistivat, että sodan jälkeen sivistys, ei väri, olisi kansalaisoikeuksien mitta. Britannia kuitenkin 

petti antamansa lupauksen, sillä sodan jälkeen oli selvää, että valkoisten välinen sovinnonteko olisi 

maan tulevaisuuden kannalta tärkeämpää. Yksityisesti Milner totesi, että kaksi valkoista ryhmää 

tulisivat olemaan etusijalla, ja kirjoitti, että ”Täytyy vain uhrata ´neekeri´, kerta kaikkiaan ja peli on 

helppoa.”39 

 

Englantilaisten keskitysleirit ja poltetun maan taktiikka katkeroittivat afrikaanereita. Sodan merkit-

tävä seuraus olikin rotujen välisen epäluottamuksen syveneminen, niin kahden valkoisen rodun kuin 

valkoisten ja mustien välillä. Sota myös heikensi afrikaanereiden taloudellista asemaa ja kasvatti 

köyhien valkoisten ongelmaa, joka oli pitkälti afrikaanereiden vitsaus. Köyhiä valkoisia oli toki 

ollut aikaisemminkin, mutta vasta tavoite valkoisen miehen maasta sai hallinnon eri tavoin kiinnit-

tämään huomiota köyhyyteen. Mikäli haluttiin valkoisen vähemmistön voivan kontrolloida maan 

enemmistöä, piti valkoisen väestön köyhyyteen puuttua.40 

 

Giliomee huomauttaa, että huoli valkoisten köyhyydestä oli nouseva poliittinen kysymys myös 

muissa eurooppalaisissa siirtomaissa 1880–90-luvuilla, ja on yhdistettävissä moderniin eurooppalai-

seen ajatteluun rodullisesta ulossulkemisesta. Etelä-Afrikassa alempien yhteiskuntaluokkien köy-

hyys nähtiin pitkälti heidän omana syynään, mutta englantilais-buurisodan jälkeen myös englanti-

laiset huomioivat sen, että valkoisten valta-aseman ylläpitäminen ei kestänyt sitä, että mustat kilpai-

livat valkoisten kanssa samoista työpaikoista.41 

 

Englantilais-buurisota oli myös siinä mielessä merkittävä vedenjakaja, että sen jälkeen afrikaanerit 

ja englantilaiset ymmärsivät, että valkoisten yhteinen tavoite pitää Etelä-Afrikka hallinnassaan, oli 

saavutettavissa ainoastaan yhteistyöllä. Vuonna 1910 luotiin englanninkielisten ja afrikaanereiden 

                                                 
37 Giliomee 2003, s. 257; Lester, Nel & Binns 2000, s. 113. 
38 Joseph Chamberlain oli siirtomaiden valtiosihteeri (Secretary of State for the Colonies) vuosina 1895–1903. 
39 Giliomee 2003, s. 261.  
40 Lester, Nel & Binns 2000, s. 104; Giliomee 2003, s. 278. 
41 Giliomee 2003, s. 315–316. 
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yhteissopimuksella Etelä-Afrikan unioni, joka sai itsehallintoaseman Britannialta. Union johtoon 

nousi Etelä-Afrikan puolue (South African Party), jonka tukijat olivat pääosin afrikaanereita.42 

 

Legassick siis argumentoi, että erottelujärjestelmän kannalta ratkaisevimmat olivat vuodet englanti-

lais-buurisodasta ensimmäiseen maailmansotaan. Englantilais-buurisodan jälkeen kysymys työvoi-

masta oli saanut vastinparikseen köyhien valkoisten kysymyksen ja heidän etujensa suojelemisen 

halpaa mustaa työvoimaa vastaan. Teollistuminen ja kaupungistuminen herättivät huolta kasvavasta 

epäjärjestyksestä ja vaateita työvoiman sekä muuttoliikkeiden kontrolloimiseksi. Kysymys maasta 

oli myös edelleen tärkeä, sillä kaupallinen maanviljely nosti päätään. Tämän rinnalla suurin osa 

afrikaanereista sai edelleen elantonsa maasta. Kuitenkin vain osa Etelä-Afrikan maasta on viljelylle 

hedelmällistä alaa, ja 1880-luvulla kaikki vapaa maa oli käytännössä vallattu. 

 

Erottelusta (segregation) tulikin poliittinen avainsana 1900-luvun kahdella ensimmäisellä vuosi-

kymmenellä, mutta vasta tuolloin, kuten Saul Dubow huomauttaa. Painoarvoa juuri tälle ajanjaksol-

le voidaankin erottelujärjestelmän kannalta laittaa siksi, että silloin siitä tuli koko maan kattava po-

liittinen kysymys. Kuitenkin tulevalla järjestelmällä oli tässä vaiheessa pitkälle ulottuva tausta, sillä 

suurin osa erottelujärjestelmän rakennuspalikoista oli jo olemassa. Kuten Dubow osuvasti sanoo, oli 

1900-luvun alun yhteiskuntainsinööreille ideologisesti hyödyllistä, että erottelun ennakkotapauksia 

oli löydettävistä jokaisesta unionin provinssista. Hallinnon keskittyessä osoittautui erottelu alueita 

yhdistäväksi tekijäksi muuten hajanaisten poliittisten ja perustuslaillisten traditioiden joukossa.43 

2.2. Rotukäsitykset ja valkoisten tarpeet erottelun kivijalkana 

 

Erottelujärjestelmää eivät olleet ensisijaisesti tehtailemassa afrikaanerit, vaan ensimmäiset teoreeti-

kot olivat englanninkielisiä, joista moni lukeutui sotien välisen ajan liberaaliajattelijoiden44 jouk-

koon. Giliomee huomauttaakin, että länsimaissa koettu rasismin nousu vaikutti 1800-luvun lopulla 

eri tavoin Etelä-Afrikan englantilaisiin ja afrikaanereihin. Vuosisadan vaihteessa Francis Galtonin 

eugeniikka-teoriat olivat vahvasti esillä Britanniassa ja Yhdysvalloissa. Emämaassa eugeniikka lii-

tettiin sosiaalisiin luokkakysymyksiin, mutta siirtomaissa se otettiin tiiviisti osaksi rotukysymystä. 

Eugeniikka heikensi olennaisesti käsityksiä ihmisen kehittymisen mahdollisuuksista. Vaikka reto-

                                                 
42 ibid. 
43 Dubow 1989: teoksessa Beinart & Dubow 1995, s. 146–148. 
44 Siirtyminen teolliseen talouteen toi mukanaan klassisen liberalismin ideat, jotka tarjosivat ideologista pohjaa käytän-
nön kontekstia vasten. Dubow huomauttaa, että kyseessä ei ollut suoraan Kapmaan liberalistisen tradition jatke, vaan 
uudenlainen ajattelutapa, joka korvasi ”sivistämisen” ”kulttuurilla”, ja jossa ”edistys” alkoi tarkoittaa samaa kuin ”eriy-
tyminen”. Dubow 1989: teoksessa Beinart & Dubow 1995, s. 158.  
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riikka ”jälkeenjääneiden rotujen sivistämisestä” edelleen säilyi, menetti se käytännön merkitys-

tään.45 

 

Giliomee jäsentää seuraavasti ryhmien välisen eron rotukäsityksissä: Englanninkieliset poliitikot ja 

journalistit perustelivat valkoisten valta-asemaa biologisesti perustellulla rotujen hierarkialla ja so-

siaalidarvinistisilla teorioilla vahvimman selviämisestä. Etelä-Afrikassa tosin kahden valkoisen 

ryhmän välinen kamppailu vaikutti siihen, että osa briteistä näki eloonjäämiskamppailun paitsi mus-

tan ja valkoisen rodun väliseksi, myös anglosaksien ja afrikaanereiden väliseksi. Afrikaanerit puo-

lestaan harvemmin käyttivät biologisen rodun käsitettä perusteluissaan, vaan keskittyivät ennem-

minkin ideaaliseen kuvaan vanhasta paternalismista, jossa välittävä isäntä kantoi huolta tottelevai-

sista palvelijoista, mutta rankaisi tottelemattomia. Ryhmän modernein siipi katsoi, että maailmassa 

oli luonnollisia kansoja, joilla oli oma kulttuuriperintönsä ja tarpeensa, ja jotka elivät rinnakkain 

valkoisen valta-aseman suojissa.46  

 

Afrikaanereille ”alkuasukaskysymystä” (Native Question) tärkeämpi oli 1900-luvun ensimmäiset 

vuosikymmenet heidän asemansa suhteessa englanninkielisiin. Giliomee huomauttaa, että kyse oli 

afrikaanereiden osalta ennen kaikkea kompromissin hakemisesta, jonka tavoitteena oli yhdistää 

valkoiset ryhmät ehjäksi kansakunnaksi. Sekä Etelä-Afrikan puolue (South African Party; 1910–24) 

että Yhdistynyt puolue (United Party; 1934–48) noudattivat tätä linjaa. Afrikaanereiden sisällä kas-

vava nationalistien ryhmä kuitenkin vastusti edellä mainittua strategiaa J.B.M. Hertzogin ja D.F. 

Malanin johdolla. Afrikaanereiden asiaa ajamaan perustettiin jo vuonna 1914 Kansallispuolue (Na-

tional Party), joka kuitenkin hajosi 1930-luvulla, kun Hertzog yhdisti sen Jan Smutsin Etelä-

Afrikan puolueen kanssa Yhdistyneeksi puolueeksi. Malanin seuraajat jäivät tuolloin johtajansa 

taakse jäljelle jääneeseen ”puhdistettuun” Kansallispuolueeseen.47 

 

Ennen 1920-lukua luodussa erottelulainsäädännössä keskityttiin alueelliseen erotteluun ja työvoi-

makysymysten ratkaisemiseen. Sovittelulinjan vaikutus näkyy päätöksissä, sillä vaikka afri-

kaanerienemmistö sai nyt ison osan poliittisesta vallasta, jatkettiin pitkälti brittihallinnon pohjusta-

malla tiellä. Alan Lester, Etienne Nel ja Tony Binns toteavat, että hallinto halusi luoda edellytykset 

kapitalismille koko maan laajuudelta, mutta samalla se halusi sulkea mustat ulos sen tuottamista 

eduista. Järkeilyn mukaan tämä olisi kuitenkin mahdollista vain, mikäli mustia varten luotu hallin-

                                                 
45 Dubow 1989: teoksessa Beinart & Dubow 1995, s. 154; Giliomee 2003, 286–287. 
46 Giliomee 2003, s. 286. 
47 Magnusson 2000, s. 37; Dubow 1989 ja Giliomee 1979: teoksessa Beinart & Dubow 1995, s.147, 191–192, 195. 
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tojärjestelmä olisi riittävän yhtenäinen ja johdonmukainen. Mustaa enemmistöä tuli myös hallinnoi-

da siten, että sen halu kansalaisoikeuksiin lannistettaisiin. Katsottiin, että kapinan ehkäisemiseksi 

hallinnon täytyisi tarjota mustille vaihtoehtoiset lailliset, sosiaaliset ja taloudelliset puitteet.48  

 

Erottelujärjestelmän tuli siis miellyttää sekä valkoisia maanviljelijöitä että voimakasta kaivosteolli-

suutta, mutta myös työntekijöitä. Kaivosteollisuus tarvitsi edullista työvoimaa, mutta mustien ei 

haluttu muuttavan pysyvästi valkoisten kanssa samoille alueille. Näin ollen pyrittiin mahdollisim-

man laajaan (miesten) siirtotyöjärjestelmään, jo Glen Grey -lain yhteydessä kehitellyn idean mukai-

sesti. Passilaeilla säädeltiin väestön liikkumista, toisin sanoen mustat tarvitsivat muuttamiseen viral-

lisen luvan. Alueellinen erottelu ulotettiin myös kaupunkeihin, jossa eri väestöryhmille osoitettiin 

erilliset asuinalueet. Työmarkkinoiden sisälle puolestaan luotiin valkoisia suojaava ja suosiva erot-

telujärjestelmä vuoden 1911 kahdella lailla: Mines and Works Act ja Native Labour Regulation Act, 

joilla estettiin käytännössä valkoisten ja mustien keskinäinen kilpailu samoista töistä, yhdenvertai-

sesta palkasta ja etenemismahdollisuuksista.49 

 

Vuoden 1913 maalailla, Natives Land Act luotiin alueellisen erottelun perusta. Siinä vajaa yhdeksän 

hehtaaria eli noin 13 prosenttia Etelä-Afrikasta osoitettiin mustien alueiksi, toisin sanoen reservaa-

teiksi, joissa päälliköiden alaisiksi määritellyt mustat voisivat omistaa maata ja viljellä sitä. Lain 

tarkoituksena oli ajaa maaseudun musta väestö pois valkoisten mailta, mutta samalla estää valkoisia 

maanviljelijöitä kilpailemasta kaivosteollisuuden kanssa työvoimasta näillä reservaattialueilla. Mus-

tille osoitetut alueet sijaitsivat maan itä- ja pohjoisosissa, kun taas Kapmaassa ja Oranjoen vapaa-

valtion alueilla niitä ei ollut juuri ollenkaan.50  

 

Hallinnon toiveissa oli pitää mustat pääosin reservaattialueilla, lukuun ottamatta työikäisiä miehiä, 

joiden siirtotyövoimaa teollisuus tarvitsi. Toisaalta mustia maaseututyöntekijöitä jäi edelleen asu-

maan perhekunnittain valkoisten maatiloille. Ehkäistäkseen mustien muuttohaluja määrättyjen alu-

eiden ulkopuolelle, hallinto pyrki vahvistamaan mustien perinteisiä heimotraditioita ja patriarkaali-

sia perhesuhteita. Keskeiseksi ideaksi nousi malli, jossa afrikkalaiset kansat huolehtisivat reservaat-

tialueilla omistaan traditioidensa ja kulttuurinsa mukaisesti hyväksytyn päällikön alaisuudessa sen 

sijaan, että yrittäisivät etsiä itselleen asemaa valkoisten yhteiskunnasta. Ajatteluun vaikuttivat myös 

                                                 
48 Lester, Nel & Binns 2000, s.145. 
49 Lester, Nel & Binns 2000 s. 145; Dubow 1989: teoksessa Beinart & Dubow 1995, s. 164. 
50 Lester, Nel & Binns 2000, s. 143–144, 223; Beinart 1994, s. 10.  
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eugeniikan teoriat, ja pelko siitä, että yksinäisten naisten muutto kaupunkeihin lisäisi rotujen sekoit-

tumisen mahdollisuutta.51  

 

Ajatus oli paradoksaalinen siinä mielessä, että aikaisemmin valkoiset olivat pyrkineet tietoisesti 

rikkomaan heimotraditioita, joko vastarinnan ja sotien ehkäisemisen tai sivistämisen ideologian 

vuoksi. Tässä vaiheessa mustat myös nähtiin edelleen pitkälti yhtenä homogeenisena massana – 

kansat rajattiin erillisiksi vasta apartheid-hallinnon ajalla osana kotimaiden ideaa. Valtion virkamie-

hillä oli kuitenkin taustallaan etenkin Natalin epäsuoran hallinnon kokemukset, joissa paikalliset 

kuninkaat olivat suostuneet yhteistyöhön valkoisen hallinnon kanssa. Nyt yhteistyöhön kannustet-

tiin lupaamalla, että se hyödyttäisi kyliä ja päälliköitä itseään.52  

 

Ensimmäiseen maailmansotaan mennessä koko Etelä-Afrikan kattavan yhtenäisen erottelujärjestel-

män perusta oli siis saatu rakennettua. Kuitenkin vasta nyt erottelu-retoriikka alkoi suoraan vaikut-

taa poliittiseen asialistaan. Unioniajalla kahden afrikaanerijohtajan, Smutsin ja Hertzogin toisistaan 

poikkeavien erotteluideologioiden vaikutus näkyy erottelupolitiikan suunnissa. Smuts uskoi mustia 

”suojelevaan” ja yhteistoimintaan perustuvaan liberaaliin traditioon, johon oli liitetty elementtejä 

paternalistisesta ajattelusta. Hän kannatti rinnakkaisia instituutioita ja erillistä kehitystä mustille 

Glen Grey -lain henkeen. Hertzog puolestaan kannatti vankasti Kapmaan äänioikeusjärjestelmän 

lakkauttamista, valkoisen ”sivistyneen työvoiman” politiikkaa, työmarkkinoiden erottelujärjestel-

mää ja maaseututyöväen jakamista. Hertzog oli siis mustien poliittisen ja taloudellisen ulossulkemi-

sen kannalla.53   

 

Sodan jälkeisinä vuosikymmeninä erottelun pääpiirteitä testattiin tuotantoon keskittyvässä kasva-

vassa taloudessa, mikä vauhditti teollistumisen aikaansaama murrosta. Valkoiset tilalliset saivat 

maataloustukia valtiolta. Tämä taas johti siihen, että yhä useampi musta maanvuokraaja joutui läh-

temään valkoisten mailta, ja reservaattialueet täyttyä. Muuttoliike maalta kaupunkeihin kasvatti 

urbaanialueiden mustien väestöosuutta 12,6 prosentista 23,7 prosenttiin vuosina 1911–1946. Afri-

kaanereiden kohdalla kaupungistuminen oli alkanut jo aiemmin, mutta jatkoi kasvuaan samana 

ajanjaksona. Vuonna 1911 yhteensä 29 prosenttia afrikaanereista asui urbaanialueilla, vuonna 1926 

jo 41 prosenttia ja vuonna 1960 luku ylsi jo 75 prosenttiin.54 

                                                 
51 Lester, Nel & Binns 2000, s. 146-147. 
52 Lester, Nel & Binns 2000, s.146–147; Magnusson 2000, s. 37; Beinart 1985: teoksessa Beinart &Dubow 1995, s. 
177. 
53 Dubow 1989: teoksessa Beinart & Dubow 1995, s. 166–167.  
54 Lester, Nel & Binns 2000, s. 147; Wolpe 1972 ja Giliomee 1979: teoksessa Beinart & Dubow 1995, s. 77, 191.  
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  1911 1926 1946 1960
Afrikaanereista asui kaupungeissa  29 % 41 %   75 %
Mustista asui kaupungeissa 12,60 %   23,70 %   
 
 

1920-luku toi mukanaan myös nousevan mustien poliittisen vastarinnan. 1912 perustettu Afrikan 

kansalliskongressi (African National Congress, ANC) 55 oli syntynyt vastustamaan mustien ulossul-

kemista kansalaisoikeuksista. Sen perustajajäsenet olivat keskiluokkaisia mustia, jotka loivat idean 

afrikkalaisesta nationalismista: tässä luotiin eroa valkoisiin, mutta pyrittiin yhdistämään mustia pe-

rinteisten heimorajojen yli. Kaupunkialueet ja maaseudun lävistävä vastarinnan aalto on yhdistetty 

nimenomaan edellä mainittuihin tekijöihin, reservaattialueiden tuotannon laskuun, lisääntyvään 

köyhyyteen ja kaupallisen maatalouden kasvattamiseen.56 

 

1920-luvun poliittinen kuohunta vahvisti käsitystä erottelujärjestelmän tarpeellisuudesta. Smutsin 

johtaman Etelä-Afrikan puolueen hallinta-aikana säädettiin Natives Urban Areas Act vuonna 1923, 

jolla puututtiin urbaanialueiden asumiseen. Laki kannusti kuntia rakentamaan uusia vaatimattoman 

tason asuinalueita kaupungin laitamille, jonne mustia voitaisiin sijoittaa. Eri roturyhmien asumisen 

erottelu sai lisää kannatusta, sillä mustien poliittinen vastarinta, jota edustivat esimerkiksi vuoden 

1920 kaivostyöläisten lakot, herättivät pelkoja levottomuuksista.57 

 

1930-luvulle tultaessa myös afrikaanerinationalismi tai, kuten Giliomee sanoo, ”tarve afrikaaneri-

identiteetille”, nousi uudelle tasolle. Alun pitäen Kansallispuolue vetosi englantilais-buurisodan 

jälkeisiin psykologisiin tarpeisiin, joihin etninen identifioituminen vastasi. Pitämällä kiinni ja luo-

malla uudelleen yhtenäistä afrikaaneri-identiteettiä, saatettiin taistella sodan tappion aiheuttamaa 

häpeää ja englantilaisen kulttuurin läpitunkemista vastaan. Vaikka johtajat siis katsoivat sovinnon-

teon tarpeelliseksi, ei ruohonjuuritasolla haluttu niin vain antaa englantilaisille anteeksi sodan kat-

keria kokemuksia.58 

 

Afrikaanerinationalistisesta näkökulmasta tarkasteltaessa Etelä-Afrikan talouden hallitsevimpia 

kysymyksiä oli syvä kuilu englanninkielisten ja afrikaanereiden elintason välillä. Tässä tulee esiin 

Etelä-Afrikalle erityinen piirre, jossa luokkajaon sijaan yhteiskunta jakaantui ennemminkin etnisten 

rajojen mukaan. Luokkanäkökulmasta kyse oli pääoman omistajien ja työläisten välisestä kuilusta, 

                                                 
55 Toimi ensimmäisen vuoden nimellä South African Native National Congress. 
56 Dubow 1989: teoksessa Beinart & Dubow 1995, s. 165; Lester, Nel & Binns 2000, s. 136-137, 159. 
57 Lester, Nel & Binns 2000, s. 158. 
58 Giliomee 1979: teoksessa Beinart & Dubow 1995, s. 193.  
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järjestelmässä, joka käytti hyväkseen pitkälti ammattitaidotonta ja köyhdytettyä työvoimaa − käy-

tännössä mustia ja afrikaanereita. Giliomee selittää, että kilpailu samoista töistä oli ongelma, koska 

mustat suostuivat työskentelemään palkoilla, joihin valkoisilla ei ollut varaa suostua, mikäli he ha-

lusivat pitää yllä valkoisille sopivaksi katsotun elintason.59  

 

Aluksi afrikaanerityöntekijät liittyivät englanninkielisten työläisten rinnalla ammattiliittoihin ja 

Työväenpuolueeseen (Labour Party). He eivät kuitenkaan tunteneet kuuluvansa yhtenäiseen valkoi-

seen työväenluokkaan, vaan kokivat, että Työväenpuolue olikin lopulta vain brittiläisen imperiumin 

liittolainen ja ammattiliittojen johtajat ulkomaalaisia, jotka olivat välillä ennemmin johdon kuin 

työläisten puolella sopimuksia tehtäessä. Tämä siitäkin huolimatta, että lainsäädännöllä oli jo alettu 

edistää valkoisten työläisten asemaa.60 

 

1930-luvulla Malanin johtoon siirtynyt Kansallispuolue koki uuden Yhdistyneen puolueen uhkaksi, 

sillä pääomanomistajien arveltiin ottavan hallitsevan aseman puolueessa. Uhkakuvan mukaan tämä 

voisi tietää valkoisten luokkajakoa, mikä mahdollistaisi afrikaanerityöläisten korvaamisen mustalla 

työvoimalla. Vielä huolestuttavampaa oli kuitenkin se, että Etelä-Afrikan taloudellinen riippuvuus-

suhde Britanniasta kasvaisi edelleen, ja tekisi maan muodollisen poliittisen itsenäisyyden lähinnä 

naurunalaiseksi. Britannian valta-asema oli siis edelleen uhka, kuten se oli ollut jo vuosikymmeniä 

aiemmin.61 

 

Imperialismia, johon kapitalismi voimakkaasti liitettiin, nousivat vastustamaan uuden urbaanin afri-

kaaneriälymystön edustajat: lähinnä pikkuporvaristoksi lukeutuvat lakimiehet, opettajat, virkamie-

het ja niin edelleen, joiden uramahdollisuudet olivat Yhdistyneen puolueen lisääntyvän imperialis-

mimyönteisyyden ja englanninkielen vaikutuksen takia rajalliset. Tukea ei kuitenkaan saatu hyvin 

toimeentulevilta viljelijöiltä, jotka suosivat Yhdistynyttä puoluetta. Näin ollen ainoaksi liittolaiseksi 

osoittautuivat työläiset.62 

 

1930-luvun afrikaanerinationalismin nousu kärjistyi toisen maailmansodan alla, kun Smuts päätti 

viedä Yhdistyneen puolueen johtaman Etelä-Afrikan sotaan Britannian rinnalla. Tämä paitsi jakoi 

mielipiteitä puolueen sisällä, nosti pintaan kytevät antienglantilaiset ja anti-imperialistiset tunteet. 

                                                 
59 Giliomee 1979: teoksessa Beinart & Dubow 1995, s. 194. 
60 ibid. 
61 Giliomee 1979: teoksessa Beinart & Dubow 1995, s. 195 
62 ibid. 
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Sodan jälkeen enemmistö afrikaanereista oli vakuuttunut siitä, että erillispolitiikka oli tarpeen. 

Vuoden 1948 vaalit voitti Kansallispuolue, jonka valta-aika aloitti ja lopetti apartheidin.63 

2.3. Apartheid: idea rotujen erillisestä kehityksestä 

  

Tutkimuksessa on pitkään ollut erimielisiä käsityksiä siitä, oliko apartheid-politiikka vain erottelun 

jatkumo, vai onko se oleellisesti erotettavissa omaksi kokonaisuudekseen. Esimerkiksi Legassick ei 

irrota erottelua (segregation) ja apartheidia (partition) toisistaan, vaan katsoo ne saman prosessin 

eriaikaisiksi osiksi.64 Itse yhdyn kuitenkin niihin tutkijoihin, jotka tekevät eron erottelujärjestelmän 

ja apartheidin välille. Vaikka kyseessä on selvä jatkumo, ja apartheid-aika rakensi jo olemassa ole-

van erottelun kivijalan päälle, oli apartheid-hallinnolla kuitenkin selkeästi oma poliittinen tavoit-

teensa, paitsi afrikaanereiden myös rotuerottelun suhteen, joka poikkesi erottelupolitiikasta. 

 

Magnusson toteaa osaltaan, että Etelä-Afrikan kaltaisia erottelujärjestelmiä oli samanaikaisesti käy-

tössä muuallakin Saharan eteläpuolisessa Afrikassa, esimerkiksi Keniassa ja Rhodesiassa. Kansal-

lispuolueen ajama rotuerottelu meni kuitenkin verrokkejaan syvemmälle pyrkien kontrolloimaan 

ihmiselämän kaikkia osa-alueita. Magnusson itse toteaa, että samankaltaista rasismin ja yhteiskun-

nallisen suunnittelun yhdistelmää ei ole läntisestä maailmasta löydettävissä kuin natsi-Saksasta.65 

Itse en kuitenkaan rinnastaisi Etelä-Afrikkaa ja natsi-Saksaa keskenään, jo ensinnäkään siitä syystä, 

että Kansallispuolueen tavoitteena ei missään vaiheessa ollut tuhota tai lopullisesti poistaa mustaa 

väestöä, vaan ratkaista maan rotusuhteet tavalla, joka mahdollistaisi afrikaanereiden säilymisen ja 

sosiaalisen nousun toisen valkoisen ryhmän rinnalla. 

 

Miten apartheidin sitten katsottiin eroavan erottelusta ja mikä oli Kansallispuolueen tarkoitus järjes-

telmää luotaessa? Eric P. Louw toteaa, että apartheid oli vaihtoehto sekä yhdistymiselle, yhtenäisen 

Etelä-Afrikan luomiselle, että erottelulle. Apartheidin suunnittelijat käyttivät paljon aikaa selittääk-

seen, miksi apartheid olisi erottelua parempi vaihtoehto. Teoreetikot argumentoivat sillä, että Yhdis-

tyneen puolueen erottelua suosiva politiikka oli pitkällä tähtäimellä epävakaata, koska se asetti val-

koiset ja mustat yhteiseen poliittiseen järjestelmään, joka perustui valkoiseen ylivaltaan. Tämä tar-

koitti sitä, että valkoiset samanaikaisesti erottivat itsensä mustista, mutta jatkoivat heidän hallin-

noimistaan ja taloudellista hyväksikäyttöään.66 

                                                 
63 Esim. Giliomee 1979: teoksessa Beinart & Dubow 1995. 
64 Legassick 1995: teoksessa Beinart & Dubow 1995.  
65 Magnusson 2000, s. 15. 
66 Louw 2004, s. 29–30. 
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Apartheidin luojien keskeisenä ideana oli ajatus täydellisestä erottelusta puolierillisyyden (taloudel-

linen yhtenäisyys, alueellinen erottelu) sijaan, mikä olisi erottelua kestävämpää, koska erottelu ai-

heutti katkeruutta ja turhautumista, mikä taas ruokkisi vastarintaa ja rodullisen konfliktin mahdolli-

suutta. Tämä ajatushan ei ollut uusi, sillä jo vuosisadan alussa oli pohdittu erottelun kestävyyttä. 

Apartheid-teoreetikoilla oli kuitenkin uusi näkökulma: heidän mukaansa ihmiset tulisikin erotella 

vertikaalisen mallin mukaisesti horisontaalisen sijaan. Apartheid oli ”järkevä” vaihtoehto, koska 

vertikaalisen erottelun pohjalta jokaiselle ryhmälle tarjottiin mahdollisuus kehittyä omassa ”kulttuu-

risessa tilassaan”.67 Toisin sanoen apartheidin ajateltiin ”vapauttavan” mustat kehittämään omaa 

poliittista ja kulttuurista identiteettiään, täysin erillään valkoisesta yhteiskunnasta.68 

 

Kansallispuolueen apartheid-politiikka vetosikin niihin, jotka kokivat vallitsevan järjestelmän itsel-

leen epäreiluiksi ja toivoivat muutosta. Giliomee toteaa, että apartheidin viehätys työläisten ja 

maanviljelijöiden keskuudessa oli epäilemättä merkittävä tekijä Kansallispuolueen kannatuksessa. 

Yhtä tärkeitä olivat hänen mukaansa kuitenkin myös puolueen muut tavoitteet, joita olivat Etelä-

Afrikan kansallinen itsenäisyys, afrikaanereiden talousintressien huomioonottaminen ja afrikaaneri-

kulttuurin puolustaminen. Näin ollen Kansallispuolueen voitto merkitsi paitsi ”kaffereiden laitta-

mista sinne, minne he kuuluvat”, myös ”oman maan takaisin saamista” etenkin puolueen pikkupor-

varillisille kannattajille. Apartheid-ideologian kanssa samalla viivalla olivat afrikaanereiden yhte-

näisyyden kasvattaminen ja vaaliminen.69  

 

1940–50-luvuilla Kansallispuolueen johdossa oli Malan, jonka ensisijaisena tavoitteena oli saada 

maan hallinta takaisin afrikaanereiden käsiin. Käytännössä Kansallispuolue toimi hyvin samansuun-

taisesti kuin brittihallinto aikoinaan ottaessaan Kapmaan haltuunsa ja aloittaessaan englannintamis-

prosessiin. Afrikaansista tehtiin maan toinen virallinen kieli, jolloin se nousi julkisten palvelujen 

kieleksi. Englanninkieliset lapset velvoitettiin opettelemaan afrikaansia. Afrikaanereiden osuus val-

tion viroissa alkoi nousta tasaisesti ja vuoteen 1974 mennessä 80 prosenttia vanhempien virkamies-

ten paikoista oli afrikaanereiden hallussa.70  

 

                                                 
67 Poliittisen jaon ja vertikaalisen eron teoriat ovat Kansallispuolueen nimittämän Sauerin komitean (Sauer Commissi-
on) käsialaa. Sauerin komitean tehtävänä oli luoda poliittinen ohjelma ”apartheidin ideasta”. 
68 Louw 2004, s. 30–31. 
69 Giliomee 1979: teoksessa Beinart & Dubow 1995, s. 199–200.  
70 Louw 2004, s.34; Giliomee 2003 s. 546. 
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Afrikaanerit eivät kuitenkaan voineet painottaa omaa hegemonia-asemaansa liiaksi, sillä he tarvitsi-

vat englanninkielisiä pitääkseen yllä rodullista järjestystä. Toisaalta vihamielinen suhde englannin-

kielisiin oli tekijä, joka yhdisti afrikaanereita toisiinsa. Giliomee sanoo, että ryhmän arvoja ja asen-

teita muita kohtaan pitikin jatkuvasti määritellä uudelleen, että etninen identiteetti säilyisi muuttu-

vassa maailmassa poliittista käyttäytymistä määrittävänä tekijänä. Näin ollen etnisen identiteetin 

perustekijät pysyivät vuosikymmenten aikoina samoina, mutta eri aikoina eri näkökulmia on koros-

tettu.71 

 

Vuosien 1948–58 lainsäädännöllä pyrittiin luomaan sekä valkoisille että mustille asianmukainen 

paikka yhteiskunnassa. Säädettyjen lakien taustalla on nähtävissä kaksi toisiinsa linkittyvää näke-

mystä: ilman etuoikeutettua asemaa afrikaanerit eivät voisi säilyä erillisenä ryhmänä ja ilman rodul-

lisen erillään olon turvaamista tätä etuoikeutettua asemaa ei voitaisi saavuttaa. Vuoden 1949 Mixed 

Marriages Act, kielsi rotujen välisen seksuaalisen kanssakäymisen ja seka-avioliitot. Vuoden 1950 

Population Registration Act, määräsi, että jokaisella kansalaisella täytyi olla henkilökortti, jossa 

hänen rotunsa oli määritelty, ja vuoden 1953 Reservation of Separate Amenities Act, määritteli eri 

roturyhmille erilliset palvelut tai alueet kaikkialla julkisen elämän alueella, muun muassa tervey-

denhuollossa, posteissa, kaupoissa ja jopa puistojen penkeillä.72   

 

Vuoden 1950 Group Areas Act, puolestaan määritti kansalaisille omat asuinalueet sen mukaan, min-

kä rotuisiksi heidät oli lain mukaan luokiteltu. Lain merkittävin ja samalla eniten inhimillistä trage-

diaa aiheuttanut seuraus olivat pakkomuutot, joissa mustia, värillisiä ja intialaisia siirrettiin väkisin 

kodeistaan ryhmäalueille. Natives Act vuodelta 1952 tiukensi mustien liikkumista koskevia säädök-

siä ja rajoitti mustien oikeutta oleskella ”valkoisissa kaupungeissa”. Mustien oli pakko kantaa mu-

kanaan passeja, joissa määriteltiin, missä heidän oli lupa olla. Jo Yhdistyneen puolueen hallintoai-

kana vuonna 1936 oli Kapmaan mustien äänioikeus poistettu ja korvattu muutamalla valkoisella 

edustajalla, jotka oli nimetty hoitamaan mustien asioita parlamentissa. Nyt hallitus poisti myös vä-

rillisten äänioikeuden estääkseen heidän mahdollisen liittoutumisensa englanninkielisten kanssa.73 

 

1950-luku ei kuitenkaan nähnyt laskevaa siirtotyöläisten tai kaupunkiin työtä etsimään tulleiden 

mustien virtaa. Heidän tilannettaan heikensi maatalouden teknistyminen, jonka seurauksena val-

koisten viljelijöiden työvoiman tarve laski. Mustille ei ollut laillisesti mahdollisuutta hankkia maata 

                                                 
71 Giliomee 1979: teoksessa Beinart & Dubow 1995, s. 200. 
72 Giliomee 1979: teoksessa Beinart & Dubow 1995, s. 201; Lester, Nel & Binns 2000, s. 225–226. 
73 Giliomee 1979, s. 201: teoksessa Beinart & Dubow 1995, s. 201; Lester, Nel & Binns 2000, s. 153, 225–226. 
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reservaattialueiden ulkopuolelta, ja nyt ”ylijäämäistä” työväestöä siirrettiin jo muutenkin ahtaille 

alueille. Yli miljoona mustaa siirrettiin valkoisten tiloilta reservaattialueille. Siirrot yhdistettynä 

väestönkasvuun ja tiukentuneisiin muuttosäädöksiin saivat reservaattialueiden väentiheyden miltei 

kaksinkertaistumaan 1955–1969. Reservaattialueet eivät pystyneetkään elättämään kaikkia asukkai-

taan, joista monet suuntasivat kaupunkeihin, laittomasti mikäli eivät laillisesti päässeet.74 

 

1950-luvun ensimmäisellä puoliskolla professori F.R. Tomlissonin komitea tutki reservaattialueiden 

oloja, ja ehdotti raportissaan ongelmaratkaisuksi seitsemän kotimaan (homelands) muodostamista. 

Jokaiselle mustalle kansalle olisi oman etnisen ryhmänsä mukainen kotimaa, jossa heillä olisi itse-

hallinto. Komitean ehdotuksen mukaan noin 45 prosenttia Etelä-Afrikan alueista voitaisiin kohden-

taa tähän tarkoitukseen. Esityksen mukaan kotimaihin pyrittäisiin myös houkuttelemaan teollisuutta 

ja ajamaan sisään kaupallisen maatalouden mallia. Lisäksi yrittäjiä houkuteltaisiin sijoittamaan toi-

mintojaan kotimaiden rajoille, jotta mustia voitaisiin houkutella muuttamaan niihin.75  

 

Varsinaisesti kotimaiden idea otettiin täytäntöön Hendrik Verwoerdin pääministerikaudella (1958–

66), mutta eritavoin kuin Tomlissonin komitea oli asian ajatellut. Verwoerdin kaudelle tultaessa 

siirtomaiden itsenäistyminen ja kansainvälinen rasismin tuomitseminen pakottivat etsimään järjes-

telmälle uudenlaista oikeutusta ja muuttamaan retoriikkaa. Rotujen sijaan alettiin puhua ennemmin-

kin kansallisuuksista. Erillisen kehityksen perusolettamus selitettiin nyt siten, että mustien ja väril-

listen historiallinen ja kulttuurinen perintö estivät heitä harjoittamaan poliittista valtaa liian pian. 

Ryhmien oma kehittyminen ilman toisten vaikutusta nähtiin luonnonmukaisimpana tapana edistyä. 

Tässä kotimaat näyttäytyivät ratkaisumallina, jolle voitaisiin saada myös eettinen oikeutus.76 

 

Verwoerd muodosti Tomlissonin komitean raportin pohjalta oman poliittisen ohjelmansa, joka oli 

riisuttu lähes kaikesta taloudellisesta kehittämisavusta, mutta sisälsi poliittiset ehdotukset ja ideolo-

giset argumentit, joilla oikeuttaa suunnitelmansa. Tomlissonin ryhmä oli todennut, että vuoteen 

2000 mennessä mustien osuus kasvaisi huomattavasti nopeammin kuin valkoisten. Tätä väestönke-

hityksen ”valttikorttia” hyväkseen käyttäen Verwoerd perusteli, miksi mustien väkimäärän lisään-

tyminen kaupungeissa olisi lopetettava heti ja heidät sijoitettava kotimaihin.77 

 

                                                 
74 Seekings & Nattras 2005, s. 92–96. 
75 Giliomee 2003, s. 516; Louw 2004, s. 47–48. 
76 Giliomee 1979: teoksessa Beinart & Dubow 1995; s. 202.  
77 Giliomee 2003, s. 515–518. 



 

 32 
 

Vuonna 1959 voimaan tullut Bantu Self Governing Act jakoi maan valkoisten valtioon ja mustien 

heimojen kotimaihin. Ryhmäaluelain aloittamat väestönsiirrot ”täydentyivät” kotimaasäädöksiä 

toimeenpantaessa. Arvioiden mukaan apartheidin aikana siirrettiin yhteensä 3,5 miljoonaa ihmistä. 

Useimmilla kotimailla ei ollut edellytyksiä kehittää toimivaa hallinto- ja talousjärjestelmää, eikä 

valtio tukenut alueita riittävästi. 1960-luvulla tosin käynnistettiin teollisuuden keskittämisstrategia, 

jonka kohteena olivat pitkälti kotimaat tai niiden lähialueet. Strategian taustalla oli ajatus ”erillisen 

kehityksen” avittamisesta, jossa yrityksiä tuettiin perustamaan tuotantoaan valtion osoittamille alu-

eille. Vuoteen 1987 mennessä noin 2500 yritystä otti vastaan kannustimia. Politiikan tappioksi 

osoittautui kuitenkin se, että kannustimet olivat yritysten pääsyy perustaa toimintoja kyseisille alu-

eille. Kun valtion tuet loppuivat, lähtivät myös yritykset.78 

 

1950-luvulta eteenpäin Etelä-Afrikan valkoinen väestö kaupungistui lähes kokonaan. Urbaanit val-

koiset myös täyttivät yhteiskunnan keskiluokkaiset ja ylemmät ammatit. Valkoisten kotitalouksien 

reaalitulot olivat yli kaksinkertaiset vuonna 1975 verraten vuoteen 1947. Afrikaanereiden ja englan-

ninkielisten sosiaalisen eron kaventuessa, supistui myös ryhmien välinen ideologinen kuilu. Kan-

sainvälinen arvostelu ja muutokset Afrikan mantereella lisäsivät Etelä-Afrikan eristäytyneisyyttä, 

mikä lähensi valkoisia ryhmiä toisiinsa. 79 

 

Vuoden 1966 vaaleissa Kansallispuolue onnistui ensi kertaa keräämään merkittävän osan myös eng-

lanninkielisten äänistä. Afrikaanerinationalismi olikin tullut taitekohtaansa, kun se alkoi sisäisesti 

jakaantua kahteen linjaan, joita kutsutaan nimillä verligtes ja verkamptes. Verligtesit edustivat libe-

raalia ajattelutapaa, jossa avoimuus ja vapaus rotusuhteissa nousivat kannatettaviksi tekijöiksi. Ver-

ligtesit myös identifioivat itsensä valkoisiksi, eivät ainoastaan afrikaanereiksi. Verkamptesit puoles-

taan edustivat konservatiivista siipeä, joka piti kiinni afrikaaneri-ideologiasta ja perinteistä.80  

 

1970-luvulla afrikaanerit alkoivat yhä enemmän nähdä itsensä poliittisperustaisena luokkana, jolla 

oli omat intressinsä. Entistä selvemmäksi alkoi tulla, että apartheid piti yllä valkoisten valtaa, vau-

rautta ja etuoikeuksia, yleensä liitettynä käsitykseen ”valkoisesta identiteetistä”. Taloudellista syr-

jintää ei enää perusteltukaan ideologisin termein vaan ”talouden” ja ”poliittisten realiteettien” kaut-

ta, joiden katsottiin estävän mustien ja valkoisten välisen kuilun kaventamisen liian nopeasti. 1970-

luvun lopulla ei enää puhuttu valkoisesta ylivallasta, vaan vallan oikeutusta haettiin historiasta. 

                                                 
78 Giliomee 2003, s. 560–62; Beinart 1994, s. 147; Lester, Nel & Binns 2000, s. 227–228. 
79 Nattras & Seekings 2005, s. 100; Giliomee 2003, s. 543. 
80 Giliomee 2003, s. 543, 549–50.  
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Pääministeri B.J. Voster esitti väitteen, jonka mukaan valkoisilla on historiallinen oikeus säilyttää 

valkoisten suvereniteetti ”valkoisessa” Etelä-Afrikassa.81  

 

1970-luvulla apartheid-hallinnon vastustus alkoi kuitenkin lisääntyä: mustien sekä värillisten ja in-

tialaisten organisoitunut vastarinta kasvoi ja radikalisoitui, toisaalta valkoisen ryhmän sisällä alettiin 

kritisoida järjestelmän taloudellista kannattavuutta ja oikeutusta. Kansallispuolue olikin kasvavien 

ristiriitaisuuksien äärellä, joihin se pyrki vastaamaan lievennyksin, mutta haluamatta kuitenkaan 

päästää otettaan valkoisesta valta-asemasta.  

 

Teknologian kehitys toi mukanaan työelämän perustavanlaatuisen muutoksen: tarve miestyövoimal-

le tuotannossa väheni palvelusektorin kasvaessa. Samalla työmarkkinoiden tarve koulutetulle ja 

ammattitaitoiselle työvoimalle kasvoi. Vastassa olivat apartheid-hallinnon rakenteet, jotka oli suun-

niteltu hyvin toisenlaista tarvetta varten. Tämä rakennemuutos pakotti lisäämään mustien koulutusta 

urbaanialueilla. Jeremy Seekings ja Nicole Nattras toteavat, että 1980-luvulle tultaessa toisen asteen 

koulutuksesta oli tullut ”massailmiö”, kun se vielä muutama vuosikymmen aikaisemmin oli ollut 

ainoastaan pienen eliitin saavutettavissa. Urbaani musta keskiluokka kasvoikin voimakkaasti näiden 

uudistusten seurauksena, ja mustan työväestön ammattiosaaminen kasvoi merkittävästi.82 

 

Jo 1970-luvulla Kansallispuolueen uudistusmieliset johtajat käänsivät katseensa värillisiin ja intia-

laisiin. Ajateltiin, että yhteistyö heidän kanssaan toimisi tarvittavana puskurina radikaalimpia uudis-

tusvaatimuksia vastaan. Hallitus loi intialaisille ja värillisille omat huoneet parlamenttiin 1984, joi-

den merkitys jäi kuitenkin vähäiseksi. Kansallispuolue myös toivoi mustan keskiluokan muodosta-

van ikään kuin puskurin mustien lisääntyvän levottomuuden ja valkoisten väliin.83  

 

Toisaalta lisääntyneet koulutusmahdollisuudet avasivat tien radikaalimpaan urbaaniin vastarintaan, 

sillä nimenomaan opiskelijat ja koululaiset olivat organisoimassa massaprotesteja 1970-luvulta 

eteenpäin. Seekings ja Nattras toteavat, että toisen asteen koulutus tarjosi hedelmällisen maaperän 

kouluihin pohjautuville organisaatioille, kuten Etelä-Afrikan opiskelijoiden kongressille (Congress 

of South African Students), jolla oli yhteydet ANC:hen. Valmistuneet siirtyivät usein ammattiliitto-

jen johtoportaaseen tai townshipien ”nuorten kongresseihin”.84 

 

                                                 
81 Giliomee 1979: teoksessa Beinart & Dubow 1995, s. 202–203. 
82 Nattras & Seekings 2005, s. 104–106.  
83Nattras & Seekings 2005, s. 101, 105; Adam & Moodley 1986, s. 267.  
84 Nattras & Seekings 2005, s. 109–110. 
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Myös mustien ammatillinen järjestäytyminen voimistui 1970-luvulla, ja 1980 hallitus antoi periksi 

hyväksymällä mustat ammattiliitot virallisesti. Ammattiliitot yhdistyivät 1985 Etelä-Afrikan am-

mattiliittojen kongressiksi (Congress of South African Trade Unions, Cosatu), jolla oli merkittävä 

rooli lakkojen ja protestien organisoinnissa. Nattras ja Seekings huomauttavat, että toisaalta samaan 

aikaan urbaanialueilla kasvava työttömien ja köyhien ihmisten joukko oli potentiaalista rekrytointi-

materiaalia mille tahansa vallankumoukselliselle liikkeelle.85 

 

Lisääntyvät protestit lisäsivät poliisin liikkumista ja toisaalta jatkuvaa häirintää township-alueilla. 

Jännitteiden kasvaessa poliisien otteet kovenivat ja herkistyneen liipaisinsormen seuraukset koettiin 

Sowetossa, kun poliisi avasi tulen kohti mielenosoittajien joukkoa 1976. Sowetosta muodostui mer-

kittävä vedenjakaja, sillä sen jälkeen vastarinta lisääntyi entisestään. Ampumisesta alkaneet mella-

kat levisivät myös muihin townshipeihin vaatien lopulta noin 600 kuolonuhria. Soweton mellakat 

aloittivat väkivallan kierteen, joka jatkui vallanvaihtoon saakka.86 

 

Urbaanialueiden tilanne erosi kuitenkin huomattavasti maaseudusta, sillä vaikka township-alueilla 

oli merkittäviä puutteita muun muassa infrastruktuurissa, sanitaatiossa ja niin edelleen, elivät köy-

himmät mustat maaseudulla tai kotimaissa. Vuonna 1985 mustista 12 prosenttia asui valkoisten 

maatiloilla, 53 prosenttia reservaateissa/kotimaissa ja 35 prosenttia kaupungeissa. Vaikka kotimaita 

ei virallisesti laskettukaan urbaanialueiksi, olivat ne sitä käytännössä elinkeinorakenteen ja asutuk-

sen mukaan.87 

 

Apartheid-hallitus pyrki hillitsemään vastarintaa ja vaatimuksia myönnytyksin, ja apartheid-

säädöksiä purettiinkin ”petty apartheidiksi” käsitetystä kokonaisuudesta, johon kuuluivat muun mu-

assa erilliset palvelut ja rotujen välisten seksuaalisten suhteiden kieltäminen. Louw huomauttaakin, 

ettei ”petty apartheid” ollut Kansallispuolueelle koskaan niin tärkeä kuin ”grand apartheid”, erilli-

sen kehityksen suunnitelma. 1980-luvun lopulla oli kuitenkin tullut selväksi, ettei hallitus selviäisi 

siihen kohdistuvista paineista.88  

 

Kansainväliset pakotteet ja vastustus kasvoivat, ja vuosikymmenen taitteessa kylmän sodan päätty-

minen vei pohjan hallituksen argumentilta, jossa se esiintyi kommunismin jyrkkänä vastustajana ja 

lännen liittolaisena Afrikan mantereella. 1980-luvun alussa kullan hinnan lasku vaikutti maan talou-

                                                 
85 ibid. 
86 Esim. Lester, Nel & Binns 200, s. 200. 
87 Nattras & Seekings 2005, s. 95, 111, 118. 
88 Louw 2004, s. 50. 
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teen, joka jo valmiiksi kamppaili 1970-luvun talouslaman aikana otettujen velkojen kanssa. Kansal-

lispuolue tiesi, että sen aseman säilyttäminen lähitulevaisuudessa vaati vastaamista elintason ja elin-

olojen parannusvaateisiin. Etelä-Afrikassa lama kuitenkin jatkui 1980-luvulla, ja sen bruttokansa-

tuote laski samalla kun väestönkasvu jatkui, inflaatio ja työttömyysluvut kasvoivat ja 1980-luvun 

alun kuivuus pakotti laajaan ruuantuontiin.89 Lopulta F.W. de Klerkin presidenttikaudella hallinto 

oli valmis neuvottelemaan enemmistövallasta. 

2.4. Kapmaan malli Rhodesian rakennusaineena 

 

Rhodesian erottelujärjestelmän syitä on pohdittu tutkimuksessa huomattavasti vähemmän kuin Ete-

lä-Afrikan. Syitä tähän on varmasti useita, mutta pääsyyksi voisi arvioida Etelä-Afrikan apartheid-

järjestelmän erityislaatuisuuden ja vähemmistöhallinnon sinnittelyn vallassa 1990-luvun alkupuolel-

le saakka, mikä oli pitkään kansainvälisen huomion keskipisteenä. Tämä on herättänyt kiinnostusta 

ja halua selittää sekä tehdä ymmärrettäväksi. Rhodesian kohdalla erottelujärjestelmän historia on 

suoraviivaisempi, sillä alue vallattiin vilkkaimpana siirtomaa-aikana 1800-luvun lopulla, jolloin se 

asettuu osaltaan siirtomaavalloitusten laajaan ketjuun. Rhodesiassa ei myöskään ollut valkoisen 

ryhmän keskinäistä valtakamppailua, vaan Cecil Rhodes loi suunnitelmansa mukaisesti alueesta 

brittiläisen kolonian.   

 

Siirtomaa-alueen valtaaminen Sambesi-joen pohjoispuolelta oli siis käytännössä yhden miehen kun-

nianhimoinen unelma, jonka Rhodes toteutti Britannian tukemana, mutta haluamallaan tavalla. Lar-

ry W. Bowman huomauttaa osaltaan, että vaikka Rhodesin suunnitelmissa oli mukana imperialisti-

sia ajatuksia, oli pääasiallinen paino kuitenkin Kimberleytä vastaavan kaivostoiminnan perustami-

sessa.90 Rhodesialla onkin perustajansa kautta suora yhteys Etelä-Afrikkaan, sillä alueelle muodos-

tettu hallinto noudatti hyvin pitkälle Kapmaan 1800-luvun lopun hallintojärjestelmää. Näin ollen 

Kapmaassa käyty erottelujärjestelmää koskeva keskustelu, ideologinen pohja ja käytännön toimet 

voidaan liittää myös Rhodesiaan.  

 

Ennen jatkamista lienee kuitenkin paras selvittää nykyisen Zimbabwen alueen nimeämisen eri vai-

heet. Etelä-Afrikan kauppakomppanian (British South Africa Company) hallinta-ajalla maata nimi-

tettiin ensin Rhodesiaksi ja 1900-luvun alusta lähtien Etelä-Rhodesiaksi, kun kauppakomppania 

                                                 
89 Lester, Nel & Binns 2000, s. 205. 
90 Bowman 1973, s. 5. 
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laajensi alueitaan pohjoiseen.91Etelä-Rhodesia säilyi maan virallisena nimenä, mutta nimitys Rho-

desia vakiintui käyttöön vuoden 1965 yksipuolisen itsenäisyysjulistuksen jälkeen. Ennen enemmis-

tövaltaan siirtymistä maan nimenä ehti olla vuoden ajan Zimbabwe-Rhodesia, kunnes siitä tuli vaa-

lien jälkeen Zimbabwe. Tässä käytän selvyyden vuoksi nimityksiä Rhodesia ja Zimbabwe, siitäkin 

syystä, että valkoisille maan nimi oli Rhodesia ja mustille Zimbabwe.92  

 

Rhodesiaa perustettaessa määrättiin maahan Kapmaan mallin mukainen äänioikeusjärjestelmä, jossa 

äänioikeus määriteltiin varallisuuden mukaan, mutta ei rodullisin perustein. Varallisuusraja asetet-

tiin kuitenkin sen verran korkeaksi, että miltei kaikki mustat ja värilliset oli suljettu ulos järjestel-

mästä. Glen Grey -lain vaikutus näkyy myös Rhodesiaan luodussa erottelujärjestelmässä, sillä se 

perustui mustien asuttamiseen reservaattialueille ja heidän siirtotyövoimansa hyödyntämiseen. 

Rhodes kaavaili alueelle mittavaa kaivostuotantoa mielessään kuulemansa tarinat, joissa kerrottiin 

Rhodesian suurista luonnonrikkauksista. Valloittajat eivät kuitenkaan onnistuneet löytämään legen-

dojen kultasuonia, ja pian kaupallisesta maataloudesta kasvoi Rhodesian suurin talouden ala.93 

 

Idea reservaateista sekä talouden että poliittisen järjestelmän osana syntyi kiinteässä yhteydessä 

Rhodesin laajentamissuunnitelmiin. Rhodes, kuten useimmat muutkin aikalaisensa, omasi vision 

”valkoisen miehen maasta”, jonka saavuttamiseksi ja ylläpitämiseksi oli luotava tehokas järjestelmä 

pitämään kurissa mustaa enemmistöä.94  

 

Näiden ideoiden pohjalta syntyi Glen Grey -laki vuonna 1894, jonka sisältö on esitelty jo edellä. 

Tätä taustaa vasten, yhdistettynä ajan ideologisiin käsityksiin, ja siihen, että Rhodesia valloitettiin 

Etelä-Afrikasta käsin, jossa erottelun ideaa ja käytäntöä oli jo pitkälle kehitelty, voidaan osaltaan 

vastata siihen, miksi maassa otettiin käyttöön rotuerottelujärjestelmä. Toisaalta pieni etujoukko tar-

vitsi aluksi harvaanasutun maan mustia viljelijöitä, minkä vuoksi heidän annettiin aluksi jäädä 

kauppakomppanian maille vuokraviljelijöiksi. 1900-luvun alussa mustat viljelijät tuottivatkin mer-

kittävän osan kaivos- ja kaupungistuvien alueiden elintarvikkeista. Siirtolaisten vakiinnutettua ase-

mansa tilanne kuitenkin muuttui, sillä kaupallinen maanviljely tarvitsi maata ja työvoimaa yhdessä 

kaivosteollisuuden kanssa.95   

 

                                                 
91 Ensimmäisinä vuosina vallattua aluetta kutsuttiin nimellä Etelä-Sambesia (South Zambezia), mutta pian kolonia ni-
mettiin perustajansa mukaisesti Rhodesiaksi. 
92 Esim. Simson 1979. 
93 Esim. Bowman 1973. 
94 Giliomee 2003, s. 291. 
95 Simson 1979, s. 19. 
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Brittiläisen Etelä-Afrikan kauppakomppanian hallinta-aika jatkui vuoteen 1923 saakka. Britannia ei 

alun perin halunnut ottaa aluetta suoraan hallintaansa, koska se ei tahtonut rahoittaa maan hallintoa. 

Ylipäänsä Rhodesian ajateltiin lopulta liittyvän valkoisten johtamaan Etelä-Afrikan liittovaltioon tai 

unioniin. Tämän vuoksi Rhodesian siirtolaisilla oli vapaus päättää itse sisäisistä asioistaan, mikä 

osaltaan vaikutti maan luonteeseen. Kuten afrikaanerit Hollannin Itä-Intian kauppakomppanian ai-

kana, myös Rhodesian valkoiset siirtolaiset tottuivat vapauteensa päättää itse poliittisista instituuti-

oistaan ja käytännöistään.96 

 

Rhodesian valkoisten asukkaiden ja yhtiön välit eivät kuitenkaan olleet ongelmattomat. Siirtolaiset 

syyttivät yhtiötä kyvyttömyydestä suojata heitä mustien hyökkäyksiä vastaan. Jo vuosina 1896–

1897 käytiin sota siirtolaisten ja mustien välillä, joka päättyivät lopulta valkoisten veriseen voit-

toon, tosin Etelä-Afrikasta ja Britanniasta saadun tuen avulla. Bowman arveleekin, että mikäli mus-

tilla olisi ollut ainoastaan rhodesialaiset vastassaan, olisivat he voineet olla voittajia. Tämän ensim-

mäisen Chimurengan jälkeen, jota valkoinen osapuoli kutsuu kapinaksi, mustien vastarinta laantui 

pitkäksi aikaa. Siirtolaiset myös kritisoivat yhtiön hallintoa siitä, että se keskittyi ainoastaan voiton 

tuottamiseen sen sijaan, että pyrkisi kehittämään siirtokuntaa pitkäjänteisesti. Siirtolaiset halusivat 

itse päättää sisäisistä asioistaan ja heidän painostuksestaan Britannia määräsi vuonna 1918, että 

Rhodesian maa-alueet kuuluivat kruunulle eivätkä enää yhtiölle.97  

 

Neljän vuoden ajan käytiin yhtiön, siirtolaisten, Etelä-Afrikan unionin ja Britannian hallituksen 

välillä neuvotteluja alueen tulevaisuudesta. Rhodesialaiset vastustivat liittymistä Etelä-Afrikan 

unioniin, vaikka kaikki muut osapuolet yrittivät taivutella sitä päinvastaiseen ratkaisuun. Rhodesian 

valkoiset olivat pääosin englanninkielisiä, tosin väestöön kuului myös afrikaanereita ja jonkin ver-

ran kreikkalaisia, italialaisia ja portugalilaisia. Vaikka Rhodesiassa englanninkielisten enemmistö-

asema esti Etelä-Afrikan kaltaisen valkoisen ryhmän sisäisen hegemoniataistelun, kantoivat myös 

Rhodesian englanninkieliset ja afrikaanerit syvään juurtuneita negatiivisia asenteita toisistaan ja 

englantilais-buurisodan perintöä.98  

 

Rhodesia ei halunnut liittyä unioniin muun muassa siksi, että se pelkäsi rajoittamattoman siirtolai-

suuden lisäävän köyhän afrikaaneriväestön määrää. Lopulta Britannian oli taivuttava ottamaan Rho-

desia osaksi britti-imperiumia. Tämä tapahtui lokakuussa 1923, jolloin maan hallinnon otti vastaan 

                                                 
96 Bowman 1973, s. 6. 
97 Bowman 1973, s. 7. 
98 Simson 1979, s. 9, 22; Bowman 1973, s. 7, 99, 103; ks. Lessing 1973. 
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rhodesialaisten toiveiden mukainen vastuunalainen hallitus. Vastuunalaisen hallituksen järjestelmä 

takasi maalle sisäisten asioiden itsehallintaoikeuden tietyin rajoituksin. Periaatteessa Britannia pi-

dätti itsellään mustien asioiden hallinnon, mutta käytännössä tätä kontrollikeinoa ei juuri käytetty.99  

 

Bowman huomauttaa, että Rhodesian hallinnossa on nähtävissä huomattavaa jatkuvuutta ennen ja 

jälkeen toisen maailmansodan, aina 1950-luvulle saakka. Mustilla ei ollut osaa maan poliittisessa 

elämässä, sillä alle 500 henkilöä onnistui saamaan äänioikeuden. Päätökset, jotka koskivat mustia, 

heijastelivat valkoisten yhteisiä rodullisia intressejä. Kuten Magnusson totesi, oli Rhodesian hallin-

tomalli hyvin samankaltainen kuin Etelä-Afrikan ennen varsinaista apartheid-aikaa.100  

 

Vuoden 1930 Land Apportionment Act vahvisti reservaattikäytännön. Laissa noin puolet maasta 

merkattiin valkoisten alueiksi, ja mustille osoitetut alueet olivat syrjässä keskuksista ja suureksi osin 

huonotuottoisia. Hallinnon tavoitteena oli sijoittaa mahdollisimman suuri osuus mustista reservaat-

tialueille, jotka myöhemmin nimettiin heimomaiksi (Tribal Trust Land). Reservaattialueet alkoivat-

kin täyttyä nopeasti, mikä johti niiden ylikansoittumiseen. Ilmenneisiin ongelmiin valtio puuttui 

vuoden 1951 natiivialueiden säätelylailla, Native Land Husbandry Act, jonka nojalla mustat saivat 

omistaa enintään viisi päätä karjaa ja kahdeksan eekkeriä101 maata. Käytännössä laki tuomitsi maa-

seudun mustat pysymään köyhinä. Lisäksi laki oli isku yhteisöjen perinteitä kohtaan, sillä karjalla 

oli myös sosiaalista merkitystä.102 

 

Mustia työskenteli myös valkoisten tiloilla, joilla he olivat puhdasta työvoimaa vailla omaa omai-

suutta. Kokonaisuudessaan mustien alueet olivat kolme kertaa tiheämmin asuttuja, kuin valkoisten 

alueet. Kaikki maaseudun mustat eivät tosin asuneet heimoalueilla tai valkoisten maatiloilla, vaan 

järjestelmään oli luotu eräänlainen väliaste, Afrikkalaiset kauppa-alueet (African Purchase Areas). 

Näiden alueiden viljelijät oli valikoitu heidän viljelykokemuksensa ja ”edistyksensä” perusteella. 

Afrikkalaisten kauppa-alueiden tiloilla oli mahdollisuus tiettyihin luottoihin ja ne olivat kaupalli-

sempia kuin heimoalueiden tilat. Kauppa-alueet kattoivat kuitenkin vain yhdeksän prosenttia maasta 

ja neljä prosenttia mustasta maaseutuväestä.103 

 

                                                 
99 Bowman 1973, s. 8. 
100 Bowman 1973, s. 8; Magnusson 2000, s. 15. 
101 yksi eekkeri on n. 0,4 hehtaaria.  
102 Simson 1979, s. 20; Martin & Johnson 1981, s. 54–55. 
103 Riddell II 1980, s. 7; Simson 1979, s. 31; Bowman 1973, s. 13–14. 
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Muuttoa alueiden sisällä ja muuttoa kaupunkeihin säädeltiin passilaeilla, mutta kuten Etelä-

Afrikassa mustia muutti urbaanialueille köyhältä maaseudulta myös luvatta, etenkin toisen maail-

masodan jälkeen. Maaseudulla asukkaita muutti lain vastaisesti täpötäysiltä heimomailta myös val-

koisten omistamille maille. Jokaisella yli 14-vuotiaalla mustalla oli velvollisuus käydä rekisteröity-

mässä viranomaisille. Native Registration Act vuodelta 1936 edellytti, että kaikki urbaanialueiden 

mustat kantoivat ainakin yhtä passia ja Native Accommodation and Registration Act vuodelta 1941 

tiukensi mustien kaupunkiasukkaiden kontrollointia. Mustilla oli omat asuinalueensa, ja kaupunkien 

kylkeen nousi laajenevia township-alueita.104 

 

Simson arvioi, että 1920-luvulta lähtien mustat eivät enää voineet valita tehdäkö palkkatyötä vai ei, 

vaan heidän täytyi käytännössä hakeutua ansiotyöhön. Tähän vaikutti merkittävästi kaupallisen 

maatalouden kehittyminen, joka asetti pienviljelijät epäsuhtaiseen kilpailuasemaan. Pienviljelijät 

eivät saaneet enää tuotteidensa myynnistä riittävästi rahaa selviytyäkseen maksuista, jolloin heidän 

ainoaksi mahdollisuudekseen jäi myydä työvoimaansa. Valtio myös tuki vahvasti valkoista maata-

loutta, kun taas mustat viljelijät joutuivat kohtaamaan muuttuvan yhteiskunnan haasteet yksinään. 

Syrjivä markkinapolitiikka takasi valkoisten viljelijöiden tuotteille korkeammat hinnat, kuin musti-

en tuotteille.105  

 

Toisaalta Bowman on sitä mieltä, että huonojen työolojen ja matalien palkkojen vuoksi, mustat ha-

keutuivat palkkatyöhön hyvin hitaasti. Tämä varmasti pitääkin paikkansa siihen saakka, kun vaihto-

ehtoja oli. Valkoista työnantajapuolta tilanne ei miellyttänyt, ja se ratkaisi työvoimaongelmansa 

hankkimalla lisää siirtotyövoimaa naapurimaista Mosambikista ja Nyasamaasta (nykyinen Malawi). 

Osittain kyse oli varmasti halusta pitää työnantajan markkinoita yllä, jolloin palkatkin saatettiin 

pitää matalina.106 

 

Työmarkkinoita säädeltiin myös lailla. The Industrial Conciliation Act tuli voimaan vuonna 1934, 

ja sen tarkoituksena oli suojella valkoisten palkkarakennetta ja kontrolloida mahdollisuuksia eri 

töihin. Termi ”työntekijä” määriteltiin koskemaan ainoastaan valkoisia työntekijöitä, koska vain 

työntekijöillä oli oikeus järjestäytyä ja neuvotella palkoistaan tai päästä oppipojiksi. Näin taattiin 

                                                 
104 Bowman 1973, s. 9, 11. 
105 Simson 1979, s. 20; Stoneman & Cliffe 1989, s.12. 
106 Bowman 1973, s. 14–15.  
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tietyt tehtävät valkoisille ja estettiin samalla mustia oppimasta, jolloin heille jäivät ammattitaitoa 

vaatimattomat, huonoimmin palkatut ammatit.107 

 

Rhodesiaan muuttaneet englanninkieliset olivat pääosin ammattitaitoista tai ainakin vähäistä am-

mattitaitoa omaavia, mikä asetti heidät jo lähtökohtaisesti hyvin erilaiseen asemaan mustiin näh-

den.108 Rhodesiassa ei voidakaan nähdä samanlaista köyhien valkoisten ongelmaa kuin Etelä-

Afrikassa, tai suoranaista pelkoa siitä, että valkoiset joutuisivat koskaan kilpailemaan mustien kans-

sa samoista töistä. Rhodesiassa haluttiin ennemminkin säilyttää valkoisten etulyöntiasema ja mata-

lat kulut pitämällä mustat huonosti koulutettuina ja palkattuina.   

 

Rhodesian valkoiset muodostivat tiiviin ryhmän. Colin Stoneman ja Lionel Cliffe kuvaavat Rho-

desiaa korporatiiviseksi yhteiskunnaksi, jossa eri organisoituneet intressiryhmät109 kuuluivat valtiol-

lisiin elimiin tai ainakin niiden mielipiteet otettiin huomioon päätöksiä tehtäessä. Valkoisilla intres-

siryhmillä oli siis rakenteellinen paikkansa Rhodesian hallinnossa, jonka edustuksen ja vaikutuksen 

teki helpommaksi se, että käytännössä maan virkamiehet, poliitikot ja eri eturyhmien edustajat tun-

sivat toisensa.110 

 

Maan valkoisen väestön pienuus ja tiiviys osaltaan edesauttoi sitä, että rodullisessa ajattelussa ei 

juuri tapahtunut muutoksia. Victor de Waal huomauttaa, että valkoiset siirsivät rodulliset stereoty-

piat lapsilleen ja pitivät huolen siitä, että uudet tulokkaat tulivat selville yhteisön aatemaailmasta. 

Rhodesian valtiota rakennettiin aikana jolloin eugeeniset ajatukset olivat vakiinnuttaneet asemansa 

ja usko rotujen eriarvoisuuteen oli vahva.111 

 

Myöskään Rhodesiassa yhteiskuntarakenne ei noudattanut ”tavanomaista” teollistumisen yhteydes-

sä tapahtuvaa luokkakehitystä, vaikka poikkesikin Etelä-Afrikan vastaavasta. Valkoisen ryhmän 

sisällä ei ollut tarpeen korostaa etnisyyttä, jolloin valkoisen ryhmän luokkakehitys noudatti jakau-

tumista eliittiin, keski- ja työväenluokkaan. Toisaalta valkoisten koulutukseen suunnatut merkittävät 

                                                 
107 ibid.  
108 Esim. Bowman 1973; Stoneman & Cliffe 1989.  
109 Näihin kuului Rhodesian maanviljelijöiden ja kaivos- sekä muun teollisuuden etujärjestöjä: The Rhodesian Farmer’s 
Union, the Chamber of Mines, the Mining Federation, the Association of Rhodesian Industries, the Chambers of Com-
merce, sekä valkoisten ammattiliitot.  
110 Stoneman & Cliffe 1989, s. 17. 
111 De Waal 1990, s. 18–19. 
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resurssit pitivät luokkaerot pieninä. Ja vaikka eri ryhmillä toki oli omat intressinsä, joita se ajoi, 

sitoi valkoisia yhteen käsitys mustien toiseudesta ja erottelujärjestelmän tarpeellisuudesta.112 

 

Suuri osa mustista taas säilyi köyhdytettyinä pienviljelijöinä tai matalapalkkaisena työväestönä joh-

tuen valtion erottelupolitiikasta, jolloin heidän jakaantumisensa luokkiin hidastui.113 Kuten Etelä-

Afrikassakin rotu oli tärkein sosiaalisia suhteita määrittävä tekijä, jolloin eri roturyhmien luokilla 

oli keskinäistä eroa. Toisin sanoen esimerkiksi valkoisen ja mustan työväenluokan intressit erosivat 

toisistaan, ja vaikka joitain yhteisiä tavoitteita olisikin voitu löytää, ei ajatus roturajat rikkovasta 

liittoutumisesta yksinkertaisesti istunut yhteiskuntaan.  

 

Toisen maailmansodan jälkeiset vuodet toivat kuitenkin mukanaan muutoksia. Toisen maailmanso-

dan jälkeinen maailma alkoi kritisoida rasismia ja se kansainvälinen ideologinen konteksti, joka ei 

ollut suoraan tuominnut siirtomaiden erottelujärjestelmiä, hiljalleen muuttua. Sodan jälkeinen talo-

usbuumi kasvatti teollisuutta, joka taas tarvitsi työvoimaa. Yritysten piirissä oltiinkin halukkaita 

lieventämään rotuerottelua työntekijöiden saannin parantamiseksi. Samalla tekninen kehitys vaati 

paremmin koulutettua työvoimaa, mikä osaltaan asetti vaateita myös mustien koulutuksen paranta-

miseksi.114 

2.5. Monirotuisesta yhteistyöstä erottelun kovenemiseen 

 

Toisen maailmansodan jälkeinen talousbuumi toi Rhodesiaan myös merkittävästi uusia valkoisia 

siirtolaisia. Ulkomaiset sijoittajat rahoittivat uusia yrityksiä, ja valkoisten määrä kasvoi 90 prosen-

tilla, 158 000:aan välillä 1946–53. Tässä vaiheessa myös mustien urbaaniasukkaiden määrä kasvoi, 

ja ensimmäinen täysin urbaani, perheensä elättämiseen kykenevä mustien ryhmä syntyi. Samanai-

kaisesti syntyi pieni koulutettujen musta keskiluokka, joka käsitti muun muassa lääkäreitä ja opetta-

jia. Heistä tosin enemmistö sai koulutuksensa lähetysasemilla ja usein osittain ulkomailla.115 

 

1953 perustettiin Keski-Afrikan liittovaltio (Central African Federation), jossa Etelä-Rhodesia, 

Pohjois-Rhodesia ja Nyasamaa liittyivät yhteen Britanniaan kuuluvaksi itsehallintaiseksi alueeksi. 

Maiden paikallishallinnot säilyivät ennallaan, mutta liittovaltiolle perustettiin uusi, erillinen liitto-

                                                 
112 Stoneman & Cliffe 1989, s. 12. 
113 ibid. 
114 Simson 1979, s. 23; Stoneman & Cliffe 1989, s. 13. 
115 Simson 1979, s. 18; Stoneman & Cliffe 1989, s. 13. 
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hallitus. Liittovaltion muodostamisen taustalla oli Britannian huoli omista eduistaan Keski-

Afrikassa, joita se koki Etelä-Afrikan tuoreen apartheid-hallinnon uhkaavan.116  

 

Bowman tuo liittovaltiokampanjoinnin punaisen langan esiin toteamalla, että ”vakaus + brittiläinen 

elämäntyyli + taloudellinen kehitys sai vihdoin nimen kumppanuus.”  Hän jatkaa, että kyseessä oli 

hieno slogan, sillä se hienovaraisesti peitti alleen asiasta käydyn kovan poliittisen väännön. Huoli-

matta esiin tuoduista liittovaltion eduista, vastustettiin sitä valkoisten rhodesialaisten keskuudessa 

yleisesti. Kaikkien mielestä liittovaltio ei ollut paras keino suojella valkoisten etuja.117 

 

Toisen maailmansodan jälkeen alkoi myös mustien nationalististen liikkeiden kehittyminen, joka 

tapahtui Rhodesiassa varsin myöhään verrattuna moniin muihin Afrikan valtioihin. 1920-luvulla 

mustat olivat järjestäytyneet ammattiliittoihin, mutta vasta 1940-luvulla alkoivat ensimmäiset puo-

lueet järjestäytyä. Protestointi järjestelmää vastaan alkoi mustasta keskiluokasta, joka oli motivoitu-

nut rikkomaan erottelulakeja saavuttaakseen oikeuksia ja mahdollisuuksia, jotka koki ansaitsevansa. 

Osansa oli ajan liberaalilla hengellä ja valkoisten keskuudessa toisen maailmansodan jälkimainin-

geissa levinneellä ”monirotuisen yhteistyön” idealla, jolla pyrittiin estämään radikaalimman mustan 

nationalismin syntyä ja toisaalta ehkäistä Etelä-Afrikan apartheid-hallinnon luomaa painetta. Tässä 

kontekstissa mustien nationalistisilla liikkeillä oli tilaa kehittyä.118 

 

Alfred G. Nhema toteaa, että valkoisille liberaaleille juuri keskiluokka oli oiva kohde toteuttaa ”mo-

nirotuisen yhteistyön” ideaa, sillä näkemyksen mukaan ”edistyneet” mustat tuli johdattaa yhteistyö-

hön valkoisten kanssa. Yritysten eliitti tuki kuvattua ajattelua, sillä sen intresseissä oli tasapainoinen 

musta keskiluokka, jonka ostovoimalle oli tilausta, samalla kun toivottiin vakaan tilanteen turvaa-

van tasaisen työvoiman saannin. Rhodesian musta nationalismi olikin aluksi eliitin käsissä. Yhteis-

toiminta valkoisten kanssa ei kuitenkaan näyttänyt tuottavan perustavanlaatuista muutosta, sillä 

esimerkiksi mustien äänioikeuden yleistämisestä kieltäydyttiin jyrkästi.119  

 

1950-luvun puoliväliin osuneen kuparin hinnan lasku johti kuitenkin talouden hiipumiseen, mikä 

sai etenkin valkoiset työläiset pelkäämään työpaikkojensa ja etuuksiensa puolesta. Yhdessä maan-

viljelijöiden kanssa he asettuivatkin jyrkästi vastustamaan talousbuumin synnyttämää liberaalia 

linjaa. Samaan aikaan Britannian siirtomaavalta alkoi hajoilla ja Ghanan itsenäistymistä 1957 seura-

                                                 
116 Bowman 1973, s. 18–19. 
117 ibid. 
118 Nhema 2002, s. 73–74, 80; Stoneman & Cliffe 1989, s. 18. 
119 Nhema 2002, s. 73–74, 80.  
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si monien muiden siirtomaiden itsenäistymisten sarja. Mau Mau -vapautusliike120 Keniassa puoles-

taan näyttäytyi emämaalle malliesimerkkinä siitä, mihin valkoisen vähemmistövallan tukeminen voi 

pahimmillaan johtaa. Käsitys siitä, että ainoastaan valkoiset saattoivat pitää yllä vakautta, kääntyi 

varovaiseksi näkemykseksi siitä, että valkoiset saattoivat olla syynä levottomuuksiin. Britannian 

näkökulmasta ne syyt, jotka olivat johtaneet Keski-Afrikan liittotasavallan muodostamiseen, eivät 

olleet enää merkittäviä.121  

 

Tämä vesitti liittovaltion valkoisten aikeet itsenäisyydestä valkoisena vähemmistöhallintona. Liitto-

valtion hallitus ei kuitenkaan ollut yksimielinen, vaan sen ja Rhodesioiden hallitusten välillä oli 

jännitteitä. Etelä-Rhodesiassa Rhodesian rintama (Rhodesian Front, RF) perusti kampanjointinsa 

sille, että maan tulisi olla itsenäinen ja valkoinen. Vuonna 1962 pitkälti Valtapuolueen (Dominion 

Party) perinnön päälle perustettu puolue halusi irrottautua liittovaltiosta. Ruohonjuuritasolla liitto-

valtiota oli vastustettu jo sitä perustettaessa. Jo Valtapuolueen aikana onnistuttiin kokoamaan yh-

teen pieniä valkoisten järjestöjä, jotka vastustivat tiukasti Britannian tukea mustien nationalistisille 

liikkeille ja kokivat koko liittovaltion olevan Rhodesian akilleen kantapää, koska liittohallitus ei 

kyennyt hillitsemään pohjoisosien levottomuuksia.122 

 

1960-luvun taitteessa Rhodesian pääministerinä toimi Yhdistyneen liittopuolueen (United Federal 

Party) Edgar Whitehead. Whitehead arvioi realistisesti, että koska Britannian politiikka joka puolel-

la Afrikkaa oli muuttumassa, ei Rhodesiakaan voisi pysyä immuunina tälle muutokselle. Hän haki-

kin keskusteluyhteyttä emämaan kanssa tavoitteenaan tilanne, jossa valkoisten sisäinen itsenäisyys 

säilyisi huolimatta siitä, mitä tapahtuisi Keski-Afrikan liittovaltiolle. Pian tuli selväksi, että Britan-

nia tulisi vaatimaan myönnytyksiä joillekin mustien eturyhmien vaatimuksille hintana siitä, että se 

itse tekisi myönnytyksiä siirtomaansa hallinnolle. Whitehead kehittikin tätä varten uudistuksia, joil-

la hän toivoi saavansa sekä Britannian että mustien eturyhmät puolelleen.123 

 

Rhodesian valkoisten keskuudessa kannatettiin mustien poliittisen osallistumisen suhteen kahta 

erilaista linjaa. Ensimmäinen oli johdettu liberaalien valkoisten mustaa keskiluokkaa suosivasta 

yhteistyön ideasta. Tämän mukaan sivistyneiden mustien tuli saada poliittiset oikeudet, mutta ääni-

oikeus olisi tiukasti rajattu. Toinen linja puolestaan keskittyi ajatukseen, että päälliköt olivat musti-

                                                 
120 Mau Mau -liike taisteli vuosina 1952–1960 Britannian siirtomaavaltaa vastaan. Se ei kyennyt aseellisella taistelul-
laan murtamaan siirtomaavaltaa, mutta sai aikaan luottamuspulan Kenian valkoisten asukkaiden ja Britannian hallinnon 
välillä. Tämä epäluottamus oli yhtenä syynä siihen, että Kenialle annettiin itsenäisyys 1963.  
121 Simson 1979, s. 23; Martin & Johnson 1981, s. 54; Bowman 1973, s. 27.  
122 Bowman 1973, s. 28–29, 33. 
123 Bowman 1973, s. 29, 37. 
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en todellisia johtajia. Tämän taustalla taas oli epäsuoran hallinnon perintö, josta Rhodesian hallinto 

oli johtanut omanlaisensa version. Valkoinen hallitus nimitti päälliköt, jotka toimivat käytännössä 

valtion virkamiehinä. Whiteheadin hallitus tuki näitä molempia, mutta oli ennemmin rajatun äänioi-

keuden puolella. RF puolestaan kannatti ideaa siitä, että päälliköt olisivat mustien yhteys hallintoon 

ja päinvastoin.124 

 

Vuoden 1961 uudessa perustuslaissa Rhodesian parlamentti laajennettiin 30:sta 65 paikkaiseksi ja 

mustille taattiin 15 paikkaa omalta listaltaan. Lisäksi julkiset virat avattiin mustille, joiden oli nyt 

mahdollista pyrkiä niihin valkoisten hakijoiden rinnalla. Kuten kuitenkin arvata saattaa, ei mustia 

virkamiehiä juurikaan palkattu. Vuoden 1962 vaaleissa ainoastaan 2577 mustaa äänesti B-listalta, 

vaikka rekisteröityjä äänestäjiä oli reilut 10 000. Se kertookin mustien suhtautumisen uudistukseen, 

joka teoriassa avasi heille tien parlamenttiin, mutta piti heidät käytännössä valkoisten vallan alla.125 

 

Vuoden 1961 perustuslailla oli kuitenkin se merkitys, että Britannia saattoi tyytyä siihen. Bowman 

toteaa, että Rhodesian tapaus oli alusta asti erilainen, sillä muista siirtomaistaan Britannia oli vetäy-

tynyt vasta enemmistövaltaan siirtymisen jälkeen. Rhodesiassa sillä ei kuitenkaan ollut hallintoeli-

miä, sillä siirtokunta oli ollut alusta saakka itsehallintoinen.  Kyse oli myös Britannian suhteesta 

Etelä-Afrikkaan. Kauppasuhteet ja maahan tehdyt investoinnit olivat Rhodesian kysymystä tärke-

ämpiä, ja Britannia pidättäytyi haastamasta Rhodesian vähemmistövaltaa hyvien suhteiden horjumi-

sen pelossa.126  

 

Vuoden 1962 vaalit voitti kuitenkin RF, mikä muutti Rhodesian tulevaisuuden suuntaa. RF:n tavoit-

teena oli saavuttaa suvereeni ja valkoisten aseman takaava itsenäisyys joko Kansainyhteisön sisällä 

tai sen ulkopuolella. 1963 keskusteluyhteys Lontooseen avattiin uudelleen ja Britannia löysi itsensä 

epämukavasta asemasta. Miltei kaikki RF:n johtajat olivat vastustaneet vuoden 1961 perustuslakia, 

mutta pyörsivät kantansa huomatessaan, ettei käytännössä juuri mikään muuttunutkaan. Britannian 

taas oli vaikea asettaa uusia vaateita, kun se juuri oli mainostanut uuden perustuslain liberaaleja 

piirteitä. Britannia vaati periaatteessa enemmistövaltaa, mutta Bowman huomauttaa, että kumpikin 

osapuoli tiesi, ettei enemmistövalta kulkisi Rhodesian itsenäistymisen edellä. Neuvottelut keskittyi-

vät siihen, tulisiko valkoisen vähemmistövallan saada itsenäisyys vai ei.127 

 

                                                 
124 Bowman 1973, s. 37–38; Stoneman & Cliffe 1989, s. 13. 
125 Bowman 1973, s. 39–40. 
126 Bowman 1973, s. 43. 
127 Bowman 1973, s. 65. 
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Rhodesian rintama edisti valtaan noustuaan ”perinteistä maanomistusta” ja mustien sosiaalista kont-

rolloimista päälliköiden kautta, jotka nähtiin sopiviksi mustiksi liittolaisiksi. Mustat haluttiin pitää 

ulkona yhteiskunnallisesta päätöksenteosta, mutta säilyttää kuitenkin osana talouselämää tarpeelli-

sena työvoimana. RF:n valtaantulo oli isku mustalle keskiluokalle, sillä hallinto halusi ainakin hi-

dastaa mustien sosiaalista nousua ja pääsyä parempaa koulutusta vaativiin tehtäviin tai kaupallisen 

maatalouden harjoittajiksi.128   

 

RF oli onnistunut käytännössä saavuttamaan lähes kaikkien valkoisten tuen, ja sillä oli tehokas ver-

kosto. 1960-luvun alussa jo suurin osa valkoisista, noin 80 prosenttia asui kaupungeissa. Rhodesian 

vaalijärjestelmässä on maaseudun äänivalta kuitenkin perinteisesti painottunut, eikä tilanne muuttu-

nut huolimatta siitä, että maaseudun asukkaat jäivät vähemmistöasemaan. Bowman toteaa, että tätä 

”vinoutumaa” on vaikeaa ymmärtää, koska maaseudun intressit eivät juuri eronneet valkoisen kau-

punkiväen eduista. Rhodesian kontekstissa oli tärkeää yhdistää valkoiset sen sijaan, että olisi koros-

tettu jakoa sosiaalisiin luokkiin.129 

 

Rhodesiaan oli kuitenkin muodostunut vahva maanviljelijyyden identiteetti, kun maataloudesta tuli 

maan tärkeä tuotannonala. Kaupungistumisesta huolimatta viljelijät olivat myös edelleen taloudelli-

sesti merkittävässä asemassa. Tällä voisi osaltaan selittää sitä, miksi järjestelmää ei koettu tarpeelli-

seksi muuttaa, sen rinnalla, että intressit tosiaan olivat yhteneväiset. Näin ollen urbaanit valkoiset 

eivät selvästikään kokeneet järjestelmää epäreiluksi itselleen. Bowman selittää tilannetta myös to-

teamalla, että RF tarvitsi myös maanviljelijöiden tuen, jotka perinteisesti ovat painokkaimmin vas-

tustaneet kompromisseja ja pitäneet tiukimmin kiinni erottelupolitiikasta, etenkin maanjakokysy-

mysten suhteen. Rhodesian rintaman politiikka onnistuikin vakuuttamaan myös maanviljelijät siitä, 

että se palveli heidän erityisiä etujaan.130 

 

Ero mustan ja valkoisen väestön kaupungistumisen välillä näkyi selkeästi, sillä yli 80 prosenttia 

mustista asui maaseudulla, ja heistä joka viides eli valkoisten maatiloilla. Kaupunkiväestöstä kolme 

neljäsosaa oli keskittynyt kahteen suureen keskukseen, Bulawayoon ja Salisburyyn. Suurin osa 

mustista asui reservaateissa. Analyysissä, joka on tehty tulojen jakaantumisesta vuosien 1946 ja 

1968 välillä, todetaan, että pitkälti valkoisista koostuva vaurain väestönosa (käsittäen neljästä kuu-

teen prosenttia väestöstä), piti hallussaan 50–60 prosenttia henkilökohtaisista tuloista. Vuoden 1974 
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129 Bowman 1973, 99–100. 
130 Bowman 1973, s. 100. 
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tutkimustuloksissa todetaan, että mustat ansaitsivat 37 prosenttia maan kokonaistuloista, vaikka 

heidän väestönosuutensa oli 95 prosenttia. Mustien kesken oli kuitenkin myös huomattavia tuloero-

ja riippuen asuinpaikasta ja koulutustasosta.131 

 

Mustien peruskoulutuksesta vastasivat pääosin lähetysasemat, jotka saivat toimintaan tukea valtiol-

ta. Rhodesiassa valkoisille koulunkäynti oli valtion kustantamaa ja pakollista 5–15-vuotiaille. Mus-

tien koulunkäynti taas oli vapaaehtoista, ja vanhemmat joutuivat kustantamaan siitä pääosan. Vuo-

den 1969 tilaston mukaan 41 prosenttia yli 16-vuotiaista mustista ei ollut koskaan käynyt koulua. 

Lukutaitoisia oli noin 40 prosenttia – tosin tämä koski lukutaitoa kunkin omalla kielellä, englannin-

kielen lukutaito oli vain 20 prosentilla. Erottelu koski myös terveydenhuoltoa, jossa valkoisten pal-

velu oli laadullisesti ja määrällisesti paljon parempaa. Yhdessä muiden sosiaalisten olosuhteiden 

kanssa ero näkyy myös elinajanodotteessa, joka 1970-luvulla oli valkoisilla miehillä 70 ja naisilla 

74. Mustille arvio antaa elinaikaa 50 vuotta, tarkkojen tietojen puuttuessa.132 

 

Vauraimman väestönosan osuus henkilökohtaisista tuloista 50–60% osuus väestöstä 4–6 %
Mustien osuus kokonaistuloista 37 % osuus väestöstä 95 %
Mustien lukutaitoisuusaste: osasi lukea  40 % englanniksi 20 %
Mustista yli 16-vuotiaista ei ollut koskaan käynyt koulua 41 %     
 

1960-luvun taitteessa Rhodesian hallinto kielsi järjestään mustien nationalistiset liikkeet.133 Mustat 

eivät kuitenkaan antaneet periksi. Perustuslaillisen taistelun häviön jälkeen nationalismi alkoi radi-

kalisoitua ja usko aseelliseen taisteluun ainoana keinona muuttaa järjestelmää nousta Vuonna 1961 

perustettiin Zimbabwen afrikkalaisen kansan puolue (Zimbabwe African People’s Union, Zapu). 

Zapu aloitti kansallisena liikkeenä, mutta sisäisten ristiriitojen takia se hajosi jo vuonna 1963. Za-

pusta eronnut siipi perusti oman puolueen, jonka nimeksi tuli Zimbabwen afrikkalainen kansallis-

liitto (Zimbabwe African National Union, Zanu). Nämä kaksi muodostivat aseellisen taistelun pe-

rustan ja molemmilla oli oma sissiarmeija, Zapulla Zipra ja Zanulla Zanla.134  

 

Vuoden 1963 viimeisenä päivänä Keski-Afrikan liittovaltio hajosi virallisesti Pohjois-Rhodesian ja 

Nyasamaan itsenäistyessä Sambiaksi ja Malawiksi. Rhodesian tilanne jäi kuitenkin avoimeksi eikä 

sopua Britannian kanssa itsenäistymisen ehdoista saatu aikaan. 1965 Ian Smithin johtama hallitus 

                                                 
131 Simson 1979, s. 9, 45.  
132 Simson 1979, s. 48, 51–52. 
133 Hallitus kielsi ANC:n 1959 ja sen seuraajaksi perustettiin 1960 Kansallinen demokraattinen puolue (National De-
mocratic Party, NDP). Hallitus kielsi kuitenkin myös NDP:n pian sen perustamisen jälkeen. Tälle pohjalle uudeksi 
puolueeksi luotiin Zapu 1961. 
134 Simson 1979, s. 55–57. 
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julisti Rhodesian yksipuolisesti itsenäiseksi. Bowman huomauttaa, että itsenäisyysjulistus ei ollut 

maan sisäinen vallankumous, vaan vallankumouksellista siinä oli ainoastaan Rhodesian ja Britanni-

an välisten suhteiden muuttuminen. Siteet Britanniaan, jotka oli aiemmin nähty turvallisena yhtey-

tenä muuhun maailmaan, katsottiin nyt valkoisten selviytymistä uhkaaviksi tekijöiksi.135  

 

Pian yksipuolisen itsenäisyysjulistuksen jälkeen mustien ryhmittymät päättivät aloittaa aseellisen 

taistelun valkoista valtaa vastaan. Vuonna 1966 alkanutta sotaa käytiin sissisotana, ja se kosketti 

etenkin maaseudun asukkaita. Sisällissota jatkui vuoteen 1979 saakka, jolloin Lancaster Housen 

neuvotteluissa tehtiin sopimus tulitauosta ja tulevien enemmistövaalien käytännöistä. Sodan seura-

ukset olivat sosiaalisesti tuhoisat, sillä noin 20 000 menetti henkensä ja satoja tuhansia ihmisiä pa-

keni maaseudulta kaupunkeihin tai naapurimaihin. Lisäksi suuria osia maaseudun kylistä tuhottiin ja 

palveluja lopetettiin.136  

 

Yhteenvetona Rhodesian hallinnosta voisi sanoa sen, että se oli rotuerottelujärjestelmä, joka raken-

tui pitkälti Etelä-Afrikan erottelumallin mukaisesti. Rhodesiassa ei kuitenkaan suunniteltu apart-

heidia, rotujen täydellistä erottamista toisistaan, vaan pysyttiin erottelussa, joka kyllä ulottui kaikille 

ihmisten elämän osa-alueille, mutta sitoi valkoiset ja mustat taloudessa toisiinsa. Rhodesiassa tätä ei 

pidetty vaarallisena, sillä musta halpa työvoima ei uhmannut ammattitaitoista ja matalat sosiaaliset 

erot omaavaa valkoista ryhmää, kun taas Etelä-Afrikassa afrikaanereiden nouseva nationalismi koki 

juuri erottelujärjestelmän kestämättömäksi. Edellinen taas on suoraan yhteydessä Etelä-Afrikan 

kahden valkoisen ryhmän väliseen valtakamppailuun ja sosiaaliseen eriarvoisuuteen, kun Rhodesi-

assa taas pieni ja brittivaltainen valkoisten ryhmä muodosti tiiviin kokonaisuuden.  

3. Valkoiset 

3.1. Keskiluokkaisuuden ideaali ja sosiaaliset erot 

 

Kaupungistuminen oli afrikaanereille kipeä kokemus, mutta he onnistuivat nousemaan köyhyydes-

tään ja kuromaan kiinni sosiaalisen kuilun itsensä ja englanninkielisten välissä. Apartheidin aikana 

lähes koko valkoisten ryhmästä tuli urbaani ja keskiluokkainen. Nattras ja Seekings huomauttavat, 

että valkoisille, ja enenevässä määrin myös värillisille ja intialaisille, kaupungit olivat selkeästi koti. 

1960-luvun talousbuumi nosti valkoisten tulotasoa läpi ryhmän, tosin toiset hyötyivät enemmän 

                                                 
135 Bowman 1973, s. 62. 
136 The Journal of Conflict Resolution, Vol. 39, No.1, 1995, s. 137–140. [http://www.jstor.org/journals] Luettu 
8.1.2007; Simson 1979, s. 59–60. 
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kuin toiset. Joka tapauksessa valkoisten vaurastuminen näkyi, ja harvaanasutut keskiluokkaiset 

asuinalueet omakotitaloineen, puutarhoineen, autoineen ja uima-altaineen yleistyivät.137 

 

Vauraus ei kuitenkaan jakaantunut täysin tasaisesti, vaan Etelä-Afrikan leveän keskiluokan alla eli 

pieni köyhien valkoisten ryhmä. Muihin väestöryhmiin suhteutettuna köyhät valkoiset ansaitsivat 

kuitenkin saman verran, kuin suurin osa mustista. Vain noin viisi prosenttia valkoisista ansaitsi alle 

2000 randia vuodessa, kun taas kaupunkilaisista mustista 56 prosenttia kuului tähän tuloluokkaan, 

ja valkoisten tiloilla asuvista maatyöläisistä vastaavasti 95 prosenttia.138 Kuitenkin oman ryhmänsä 

sisällä köyhät valkoiset olivat se osa häpeällisestä menneisyydestä, joista valtio ei ollut pystynyt 

muovaamaan ihanteet täyttäviä kansalaisia. 

 
Pamelalla on ylpeytensä, valkoisuutensa ja omistautumisensa keskiluokkaisille arvoille. Hänellä on 
katto päänsä päällä ja jotakuinkin riittävästi syötävää. Huolimatta puutteesta, jota hän sietää, hän on 
kohtuullisen terve. Hän pitää itseään kunniallisena ja muutkin asukkaat pitävät häntä myös kunnial-
lisena, huolimatta siitä, että hän on erittäin köyhä.139  
 
Pamela Uysin140 tarina on yksi esimerkki siitä, kuinka hän Etelä-Afrikan köyhänä valkoisena nou-

datti hyvän valkoisen sosiaalisesti ylläpidettyjä kriteereitä. Valkoisten yhteiseen identiteettiin kuului 

eron tekeminen eurooppalaisten, sivistyneen itsen, ja primitiivisen, afrikkalaisen toisen välillä. Yh-

teiskuntaa rakennettiin oletetun valkoisen ylivallan ympärille, jonka kannalta köyhät valkoiset 

muodostuivat ongelmaksi. Annika Teppo toteaa, että pitääkseen valkoisen rodun puhtaana ja sivis-

tyneenä ja pitääkseen itsearvostusta yllä, tarvittiin sosiaalista, alueellista ja taloudellista etäisyyttä 

mustiin.141  

 

Valkoisten eliitti päättikin perustaa köyhille valkoisille erillisiä asuinalueita, joissa heistä oli määrä 

koulia hyviä, ideaalin täyttäviä valkoisia. Tässä prosessissa tarkoituksellisesti häivytettiin valkoisen 

ryhmän etnistä kahtiajakaantuneisuutta, eikä erillisiä englanninkielisten tai afrikaanereiden alueita 

perustettu. Suunniteltuun ”kuntoutumisprosessin” tavoite oli, että köyhät valkoiset pystyisivät valti-

on antaman tuen avulla nousemaan menestyviksi kansalaisiksi, jotka muuttaisivat keskiluokkaisille 

alueille asumaan. Taustalla oli itsestäänselvyytenä pidetty ajatus siitä, että valkoiset tarvitsivat 

                                                 
137 Nattras & Seekings 2005, s. 100. 
138 Luvut on kerätty 1970-luvun eri vuosien tulotaulukoista ja suhteutettu vuodelle 1975. Nattras ja Seekings 2005, s. 
119.  
139 Teppo 2004, s. 57. 
140 Annika Tepon väitöskirjassa kaikkien siinä esiintyvien henkilöiden nimet on muutettu, joten Pamela Uys ei ole au-
tenttinen nimi. 
141 Teppo 2004, s. 14–15, 57.  
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kaikkea enemmän: isommat talot, suuremmat pihat, paremmat tulot ja niin edelleen. Kunnolliseen 

valkoisuuteen liitettiinkin tiettyjä materiaalisia piirteitä, joihin yhdistyivät keskiluokkaiset arvot.142  

 

Köyhien valkoisten ongelma ja sen ratkaisemiseksi luotu ohjelma liittyy eugeniikkaan. Rotuhy-

gienian hengessä katsottiin valtion velvollisuuden olevan joko positiivisia tai negatiivisia metodeja 

käyttäen parantaa ihmisten rodullista laatua. Etelä-Afrikan valkoisiin sovellettiin positiivista keinoa, 

valtion tukemaa mahdollisuutta päästä kiinni parempaan elämään. Etelä-Afrikan valkoiset, etenkin 

afrikaanerit, näkivät rodun heikentymisen johtuvan etenkin ympäristötekijöistä. Sen sijaan biologi-

nen determinismi, kuten Teppo huomauttaa, oli afrikaanereiden kannalta poliittisesti herkkä aihe, 

koska suurin osa köyhistä valkoisista oli afrikaanereita. Biologisia perusteita oli kuitenkin helpompi 

nähdä mustien ja valkoisten välillä. Koska valkoiset kuitenkin nähtiin geneettisesti mustia tai väril-

lisiä paremmiksi, ajateltiin, että oikeassa ympäristössä köyhät valkoiset nousisivat muiden kanssa 

samalle tasolle.143 

 

Osa köyhien valkoisten ”townshipien” asukkaista onnistui täyttämään heille asetetut tavoitteet ja 

pystyivät muuttamaan omaan kotiin keskiluokkaisille valkoisille alueille. Osa kuitenkin jäi. Apart-

heid-hallinnon noustua valtaan kunnollisen valkoisen kriteerit tiukkenivat, sillä rodullinen puhtaus 

nousi etusijalle. Epäonnistuneita valkoisia ei enää voitu määritellä värillisiksi, samalla kun vaati-

mukset siitä, millainen on kunnollinen valkoinen, tiukkenivat. Teppo kirjoittaa, että koska rodullis-

ten rajojen ei voitu sallia vuotavan, alettiin myös köyhiä valkoisia kontrolloida ankarammin. Alkaen 

1950-luvulta, mutta etenkin 1960–70-luvuilla köyhät valkoiset leimattiin yhä useammin epäonnistu-

jiksi. 1960-luvun puolivälissä todettiin, ettei yhteiskunta pystyisi millään keskiluokkaistamaan 

kaikkia valkoisia, jolloin heidän syrjäytymisensä alkoi kasvaa.144 

 

1980-luvulla oli jo täysin luovuttu ajatuksesta, että koko valkoisesta ryhmästä olisi voitu luoda kes-

kiluokkainen. Teppo sanoo, että köyhät valkoiset ovat edelleen sosiaalisesti syrjäytynyt ja leimattu 

ryhmä, johon muut suhtautuvat alentavasti. Vaikka lähes kaikkien afrikaanereiden perheet ovat jos-

kus olleet köyhiä, on tämä tausta painettu hyvin menneisyyteen. Keskiluokkaisille valkoisille köy-

hät ovat häpeä. Kuten Teppo kuvaa: ”Afrikaanereiden kansa onnistui pelastamaan itsensä apartheid-

aikana, ja jätti jälkeensä ne joita on liian häpeällistä mainita.”145 

 

                                                 
142 Teppo 2004, s. 15–18, 22. 
143 Teppo 2004, s. 30, 47. 
144 Teppo 2004, s. 50–53. 
145 Teppo 2004, s. 54, 56, 58.  
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Huolimatta siitä, että enemmistö Etelä-Afrikan valkoisista asui kaupungeissa, säilyi maaseudun 

vaikutusvalta vahvana. Osiltaan tämä johtui afrikaanereiden vahvasta maanviljelijä-identiteetistä. 

Hyväntoivonniemen siirtokunnan syntymästä lähtien hollantilaiset, saksalaiset ja ranskalaiset siirto-

laiset viljelivät maata. Vapaudesta, itsehallintoisuudesta, ja trekboer-hengestä: maan raivaamisesta 

ja selviämisestä syrjäisillä maatiloilla, juurtui aineksia afrikaanereiden identiteettiin, joka alkoi 

muodostua 1700-lopulla. Giliomee kertoo, että tuolloin kaksi uutta minäkuvaa alkoi yleistyä. Näitä 

olivat termin afrikaaneri käyttö, joka yleistyi yhteisen kansalaisuuden merkkinä, ja valkoinen ihon-

väri, joka määritti kuulumista ryhmään. Etelä-Afrikassa erikoista olikin se, että huolimatta korkealle 

kaupallistuneesta taloudesta ja pienestä maatalouden tuotannosta, oli maata omistava luokka poliit-

tisesti ja taloudellisesti merkittävä.146 

 

Rhodesiassa vain seitsemän prosenttia valkoisista sai elantonsa maataloudesta vuonna 1969, kun 

taas vuoden 1977 väestömittauksen mukaan 82 prosenttia valkoisista asui kaupungeissa. Huolimatta 

tästä oli maanviljelijyydellä tärkeä rooli Rhodesian poliittisessa ja taloudellisessa elämässä. Val-

koisten tilat olivat isoja, keskimäärin 16 000 eekkeriä, kun taas mustien keskimääräinen käytössä 

ollut maa-ala oli alle 10 eekkeriä. Valkoisten tilallisten maaomistusten välillä oli kuitenkin suuria 

eroja, niin koossa kuin maan hedelmällisyydessä ja tuottavuudessakin. Tehottomat tilat säilyivät 

kuitenkin hengissä valtion tukien avulla.147 

 
Maaseudulla harvaanasuttujen valkoisten alueiden asukkaat muodostivat oman yhteisönsä, jota esi-

merkiksi Doris Lessing ja Alexandra Fuller ovat kuvanneet. Valkoiset maanviljelijät tarvitsivat toi-

siaan ja pitivät yhtä, sillä toisiin valkoisiin solmittu sosiaalinen verkosto oli tärkeä henkireikä ja tuki 

arjessa. Näin oli myös Etelä-Afrikan maaseudulla, jossa valkoiset viljelijät elivät samankaltaisessa 

tilanteessa. Yhteisössä erilaisuutta ei välttämättä katsottu hyvällä, ja poikkeaminen hyväksi tai oike-

anlaiseksi katsotusta käyttäytymistä herätti muissa ärtymystä tai huvittuneisuutta. Doris Lessing 

kuvaa novellissaan Vanhan Johnin tila: 

 
Seudun asukkaat, enimmäkseen perin vakiintuneita viljelijöitä, jotka aikoivat elää ja kuolla tiluksil-
laan, olivat tottuneet tietyn tyyppisiin ihmisiin, jotka ostivat tilan, asettuivat sille kulkurin ailahtele-
valla innolla mutta toisella silmällä koko ajan lähimmän kaupungin houkutuksia seuraillen, ja häi-
pyivät sitten vuoden parin päästä jättäen jälkeensä hämmentyneen epäonnistumisentunteen, tavallis-
takin pahemman ankeuden, koska heidän kiinnostuksensa taloa ja karjaa kohtaan oli ollut vain kul-
kurin kiinnostusta.  

Kun alettiin puhua, että Sinclairit olivat lähdössä ja kaikkein tyypillisimmästä syystä, koska rouva 
Sinclair ei sopeutunut maalaiselämään, heidän naapurinsa nyökkäsivät ja hymyilivät, hyvin kohteli-

                                                 
146 Nattras & Seekings 2005, s. 123; Giliomee 2003, s. 34, 50, 51; Terreblanche 2002. 
147 Simson 1979, s. 46; Riddell 1980, s. 11–12, 24. 
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aasti. Ja he olivat vakavasti samaa mieltä rouva Sinclairin kanssa, kun tämä sanoi, että kaupun-
kielämä oli sittenkin välttämätöntä hänelle.”148  
 

André Brink puolestaan kuvaa kirjassaan Hiekkalinna Abel Joubert -nimisen afrikaaneriviljelijän ja 

muiden yhteisön jäsenten välejä. Joubert on poikkeava, sillä hän pitää mustien puolta, mikä enem-

mistövaalien alla, kiihtyvässä tilanteessa nostattaa muissa vahvoja tunteita: 

 
Huomaan Annan yrittävän kiihkeästi viestiä minulle jotakin huulillaan, mutta Abel istuutuu jo si-
vuttain pöydän kapeaan päähän. 
››Haluatko tilata jotain››, kysyn. 
››Ei kiitos, tapaaminen vaimon kanssa. Hänen pitäisi tulla tänne kohta.›› Hän katsoo minua kysy-
västi niillä vilpittömillä sinisillä silmillään. ››Tulitko vaalien takia?›› 
››En. Isoäitini – ›› 
››Niinpä niin.›› Hän pudistaa päätään. ››Otan osaa. Se järkytti meitä kaikkia. Kamala tapaus. Kuin-
ka hän jakselee?›› 
››Kas kun sentään välität››, Anna virkkaa purevasti kohottamatta katsettaan teeleivästään. 
››Miksen välittäisi? ›› 
››Koska ouma on valkoinen.›› 
Abel katsoo häntä oudon hämmästyneenä. ››Mitä se siihen kuuluu?›› 
››Sinähän syytät aina meitä kaikesta. Ja kun jotain tällaista tapahtuu, niin sinä sanot, että se on meil-
le ihan oikein, että me olemme kerjänneet sitä. Mutta kukaan mustaihoinen ei voi tehdä mitään vää-
rää.››149 
  

Rhodesian valkoiset, kuten Etelä-Afrikankin, olivat pääosin koulutettuja ammattilaisia ja keski-

luokka oli leveä. Valtio sijoitti mittavasti varoja valkoisten koulutusjärjestelmään, ja suurin osa suo-

ritti toisen asteen koulutuksen neljännelle tasolle saakka. Toisen asteen koulutuksessa yleissivistä-

viä ja ammattiaineita opetettiin rinta rinnan, vaikkakin ohjaus akateemisten aineiden pariin oli vah-

vaa. Rhodesian valkoisten palkkatasossa saattoi kuitenkin olla suuria eroja riippuen alasta ja amma-

tista.150  

 

Parhaiten tienasivat kaivosteollisuudessa työskentelevät, joiden keskimääräinen vuosiansio oli mil-

tei puolet isompi kuin terveysalan, jonka työntekijät tienasivat muihin aloihin verrattuna keskimää-

räisesti heikoimmin. Joka tapauksessa myös Rhodesiassa heikoimminkin ansaitsevat valkoiset tie-

nasivat selkeästi paremmin, kuin parhaiten palkatut mustat. Terveydenhoitoalalla valkoisten vuosi-

palkka oli keskimäärin 3600 dollaria vuodessa, kun se mustilla samalla alalla oli 934 dollaria vuo-

                                                 
148 Lessing 1985, s. 145–47. 
149 Brinck 1996, s. 207. 
150 Simson 1979, s. 36: Riddel 1980 I, s. 11, 16. 
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dessa. Mustat afrikkalaisten kauppa-alueiden viljelijät, jotka ansaitsivat oman ryhmänsä sisällä par-

haiten, tienasivat keskimäärin 1176 dollaria vuodessa.151  

3.2. Paternalistinen ideologia pitää mustat lapsina 

 

Orjuus152 muutti Etelä-Afrikan kauppakomppanian aikaisen siirtokunnan sosiaaliset suhteet jättäen 

pysyvän vaikutuksen eurooppalaisten asenteisiin ja käsityksiin. Etelä-Afrikka ei tässä suinkaan ollut 

yksin, vaan orjia käytettiin myös ajan muissa siirtokunnissa, jossa maata oli tarjolla paljon, mutta 

työvoimaa vähän. Orjuuden lakkauttamisen jälkeen Etelä-Afrikassa otettiinkin mallia Yhdysvalto-

jen tavasta ratkaista ”rotuongelmansa”.153  

 

Orjuuden perustelemiseksi ja oikeuttamiseksi Etelä-Afrikan siirtolaiset omaksuivat paternalistisen 

ideologian, joka perustui patriarkaaliseen isäntä-orja-suhteeseen. Orjien sanottiin olevan osa taloutta 

ja jopa laajennettua perhettä, joista isäntä piti huolta. Huolenpitoa vastaan orjalta odotettiin kiitolli-

suutta ja uskollisuutta isännälleen. Orjien ja isäntien lapset leikkivät yhdessä ja olivat usein ystäviä, 

mutta toisesta kasvoi isäntä tai emäntä vastapuolen jäädessä orjaksi.154   

 

Vaikka Rhodesiassa ei ole orjuuden perintöä, ja periaatteessa kummassakaan maassa englanninkie-

liset eivät asuneet orjuuden aikana, Kapmaassakin hyvin vähän aikaa, on paternalistista ajattelua 

huomattavissa molempien maiden koko valkoisen ryhmän osalta. Toisaalta ajattelu rodullisten ero-

jen olemassaolosta ja niiden eriarvoisuudesta oli pinnalla koko Euroopassa, ja orjakauppa tunnettua 

ja pitkään hyväksyttyä myös englanninkielisten siirtolaisten emämaassa. Orjuuden perustelemiseen 

käytettiin samankaltaisia argumentteja koko läntisessä maailmassa.  

 

Vaikka orjakauppa ensin ja sitten lopulta orjuus kiellettiin 1800-luvun alkupuolella, eivät asenteet 

mustia kohtaan muuttuneet – samalla alkoivat hiljalleen puhaltaa rasismin ja kolonialismin uudet 

tuulet. Moni tutkija onkin todennut, että vaikka humanistisen liikkeen ideoilla ja Isossa-Britanniassa 

esiintyneellä vankalla orjuuden vastuksella olikin osansa orjuuden kieltämisessä, ei kyse ollut kui-

tenkaan ainoastaan brittien hyväntahdon eleestä. Osittain kyse oli keskiluokan uudesta vapaan 

markkinatalouden ideasta, jota vastaan orjatalous soti. Osa uudistusmielisistä porvareista katsoi, että 

orjista, kuten kotimaan työväenluokasta voitaisiin kasvattaa tuottoisia ja vastuullisia kansalaisia. 

                                                 
151 ibid. Tilastot ovat vuodelta 1975. 
152 Hollannin Itä-Intian kauppakomppanian aikana ensimmäiset orjat tuotiin maahan 1658. Orjuus kiellettiin Kapmaan 
siirryttyä jo Britannialle vuonna 1833. Orjat vapautettiin virallisesti vuotta myöhemmin.  
153 Esim. Giliomee 2003.  
154 Giliomee 2003, s. 48–50.  
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Toisaalta kyse oli myös Britannian kasvavasta vallasta, sillä orjuuden poistaminen sen valloittamilta 

alueilta antoi toimille moraalin ja teki niistä hyväksyttävämpiä.155 

 

Kun asennekehykseen liittää ”valkoisen miehen kokemuksen” maissa, joissa musta enemmistö ha-

luttiin pitää valkoisten kontrollissa, voi hyvin nähdä yhteyden siihen, miksi paternalistiset ajatukset 

vahvistuivat. Sekä Rhodesiassa että Etelä-Afrikassa valkoiset suhtautuvat palvelijoihinsa usein hol-

hoavasti ja alentavasti. Mustia aikuisia miehiä kutsuttiin yleisesti pojiksi. Mustat leimattiin kesken-

kasvuisiksi, ja tavasta vaikuttaisi tulleen niin sisäänrakentunut, että valkoiset käyttivät sanaa yhtä 

luontevasti, kun esimerkiksi Suomessa aikaisemmin käytettiin sanaa neekeri niistä harvoista mustis-

ta ihmisistä, joita maassa liikkui muutama vuosikymmen sitten. Useimmille valkoisille tavassa ei 

ollut mitään väärää tai outoa, mutta mustille se oli syvä loukkaus, jatkuva osoitus valkoisten ylem-

myydentunnosta. Alexandra Fuller kirjoittaa nasevaan tapaansa: 

 
Mustat rhodesialaiset tunnetaan valkoisten rhodesialaisten keskuudessa myös seuraavilla nimillä: 
”värivammaiset”, ”nekrut”, ”mutikset”, ”afrut”. Me kutsumme mustia naisia ”piioiksi” ja mustia 
miehiä ”pojiksi”.156 
 

Lessing puolestaan kuvaa rhodesialaisen valkoisen tilan mustan palvelijan Gideonin ja isäntäper-

heen suhdetta novellissaan Auringonnousu veldillä. Siinä isäntäperheelle syntyy ainokainen lapsi 

Teddy, johon Gideon luo erityisen suhteen. Pojan kasvaessa raja-aita etnisten ryhmien välillä tulee 

kuitenkin yhä näkyvämmäksi: 

 

Pikkulapset katselivat toisiaan silmät pyöreinä ja kiinnostuneina, ja kerran Teddy kosketti uteliaasti 
mustan lapsen poskia ja tukkaa. Gideon, joka näki sen, puisteli ihmeissään päätään ja sanoi: 
– Jaa-a, rouva, ne ovat molemmat lapsia, mutta toisesta kasvaa baas ja toisesta palvelija; ja rouva 
Farquar hymyili ja sanoi surumielisesti: – Niin, Gideon, samaa minäkin ajattelin. 
 
 – Pois tieltä, pikkaninni! Teddy huusi. Ja hän kiersi kehää mustan lapsen ympäri, kunnes tämä pe-
lästyi ja pakeni takaisin pusikkoon. 
– Miksi sinä säikytit hänet? Gideon kysyi vakavan soimaavana. 
Teddy sanoi uhmaavasti: – Hänhän on vain musta poika; ja nauroi sitten. Mutta kun Gideon kääntyi 
pois sanaakaan sanomatta, hänen kasvonsa värähtivät. Hyvin pian hän puikahti taloon, haki appel-
siinin ja ojensi sen Gideonille sanoen: – Ole hyvä. Hän ei saanut itseään pyytämään anteeksi; muttei 
hän myöskään kestänyt ajatusta, että menettäisi Gideonin kiintymyksen. Gideon otti appelsiinin 
vastahakoisesti ja huokasi: – Pian sinä menet kouluun, pikku Keltatukka, hän sanoi ihmetellen. – Ja 
sitten sinä kasvat isoksi. Hän puisteli hiljaa päätään ja sanoi: – Ja sellaista meidän elämämme sitten 
on.157   
 

                                                 
155 Terreblanche 2002, s. 189; Lester, Nel & Binns 2000, s. 66.  
156 Fuller 2001, s. 35. 
157 Lessing 1985, s. 34–35.  
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Katkelmat osuvat siihen ytimeen, miten kestävä eri etnisten ryhmien välille pystytetty näkymätön 

aita saattoi olla. Ihmiset toimivat yhdessä, he saattoivat pitää toisistaan ja arvostaa toisiaan, mutta 

luodut sosiaaliset rakenteet ohjasivat heidän asemaansa ja tulevaisuuttaan. Tärkeintä lienee kuiten-

kin huomata se, ettei kumpikaan osapuolista tässä kyseenalaista tilannetta.  

 

Kuten esimerkiksi Eriksen totesi, on valtaa pitävän ryhmän mahdollista uskotella hallituille, että he 

ovat tyhmiä. Toisaalta etnisyyteen perusteltua luokittelujärjestelmää ei voida pitää yllä, elleivät ih-

miset usko siihen. Sekä Rhodesiassa että Etelä-Afrikassa on huomattavissa, että valkoisten maahan-

tulon jälkeiset aseelliset taistelut siirtolaisia vastaan hävittyään, alistui mustien suuri joukko tilan-

teeseen. Valkoiset puolestaan uskoivat siihen, että näin oli oikein. He pitivät huolta mustista, joiden 

periaatteessa piti olla kiitollisia siitä, mitä valkoiset olivat heille tuoneet. Seuraava katkelma on No-

zipo J. Marairen teoksesta Tyttäreni Zenzele: 

 
Katsokaahan. Nämä ihmiset ovat kuin lapsia. Heitä pitää ohjata ja heistä pitää huolehtia. Näillä af-
rikkalaisilla on yksi maailman parhaista elintasoista. Ja niin siksi, että me huolehdimme heistä. 
Vuosien ajan he ovat olleet tyytyväisiä.158  
 

3.3. Stereotypioilla tuetaan roturyhmien välistä raja-aitaa  

 
Valkoisten käsitykset mustista olivat usein stereotypioita, joilla pidettiin myös ryhmien välistä eroa 

yllä. Maailman kansojen erilaisuus suhteessa eurooppalaisiin konkretisoitui löytöretkien seuraukse-

na. Giliomee tiivistää tämän osuvasti toteamalla, että ” Euroopan suuri koloniaalinen laajeneminen 

tarjosi kontekstin, jossa kanssakäyminen muiden kanssa kristallisoi eurooppalaisten omakuvan.” 

Tästä tosin oli vielä pitkä matka siihen, kun maailman eri kansoja alettiin luokitella eri rotuihin. 

Siirtolaisten saapuessa Hyväntoivonniemeen 1652 erilaisuus ja etnisyys tulivat esiin ihonvärin ja 

”sivistynyt-villi” sekä ”kristitty-pakana” käsitysten kautta.159 

 

Giliomee tiivistää varhaisen siirtokunnan sosiaalisen rakenteen ja suhteen siirtolaisten ja alkupe-

räisasukkaiden välillä seuraavasti: 

 
Alusta saakka Hyväntoivonniemen siirtokunta osoitti henkilöhierarkiaa, joka korreloi läheisesti sekä 
ylhäällä että alhaalla syntyperän, laillisen aseman, luokan, värin ja kulttuurin kanssa. Ylimmällä 
tasolla miltei kaikki kansalaiset [burgher] ja kaikki yhtiön työntekijät olivat eurooppalaisia ja val-
koisia. Heidän katsottiin olevan ”synnynnäisiä kristittyjä”, mikä tarkoitti, että heidät oli kastettu 

                                                 
158 Maraire 1999, s. 197. 
159 Giliomee 2003, s. 13. 
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hyvin nuorina. Statustikkaiden alimpina olivat orjat ja khoisan-palvelijat, joiden matala asema liittyi 
heidän väriinsä: he olivat kaikki ruskeita tai mustia.160 
 

Käsitykset mustien sivistymättömyydestä säilyivät, vaikka rasismin teoriat ja eugeniikka muuttivat-

kin sivistyksen kehitykseksi. Vaikuttaisi siltä, että ruohonjuuritasolla sivistys ja kehitys sekoittuivat 

toisiinsa ja käsitykset mustien villiydestä elivät syvällä niin Etelä-Afrikassa kuin Rhodesiassakin. 

Brinck kuvaa Terroriteko-teoksensa päähenkilön Thomasin kautta:  

 

Yhdessä museon salissa san-perhe seisoi ja kyykki kuten aina lasikoissaan toimittaen arkiaskarei-
taan, metsästäen, laittaen ruokaa, sekoittaen myrkkyä, juoden viiliä kalebasseista tai strutsinmunista 
ja teroittaen nuolia. Käydessään täällä ensi kertaa vanhempiensa kanssa isän loputtomilla ››opinto-
retkillä››Thomas oli säikähtänyt heidän luonnonmukaisuuttaan niin kovasti, että oli kuiskannut: 
››Kuinka nuo bushmannit pystyy istumaan noin hievahtamatta?›› Jolloin hänen Frans-veljensä oli 
vastannut tyynesti: ››Ei ne ole eläviä. Ne on täytetty niin kuin kaikki muutkin elukat täällä.›› Vasta 
vuosia myöhemmin Thomas oli tajunnut niiden olevan kipsiveistoksia. Mutta näyttely vaivasi häntä 
yhä. Nuo pienet ihmiset näyttivät kerta kaikkiaan liian alastomilta, liian paljailta ››sivistyneisiin›› 
silmiin, jotka tuijottivat heitä kuin apinoita eläintarhassa.161 
 

Adam ja Moodley erottavat politisoituneesta etnisyydestä, toisin sanoen kulttuuriryhmien nationa-

lismista eri tasoja. Kulttuurinen etnisyys tarkoittaa yhteisiä ominaisuuksia, jotka perustuvat jaettui-

hin arvoihin ja tapoihin. Kieli on merkittävä tekijä ryhmän muodostamisessa, sillä se on osa identi-

teettiä ja mahdollistaa vuorovaikutuksen jäsenten välillä. Myös uskonto on merkittävä tekijä, sillä 

siihen sisältyy usein poissulkevia sääntöjä, jotka pitävät yllä etnisten ryhmien rajoja.162 

 

Etelä-Afrikassa uskonto oli kiinteä osa afrikaaneri-nationalismia. Afrikaanereiden intellektuellien 

eliitti muodosti afrikaaneri-identiteetin rakentamista tukevan salaseuran 1918, jonka nimeksi tuli 

vuotta myöhemmin Broederbond. Broederbond oli pohjoisesta käsin (Transvaal) johdettu organi-

saatio, johon kuuluivat myös merkittävimmät poliitikot läpi Kansallispuolueen valta-ajan. Broeder-

bondilla olikin vaikutusvaltaa läpi yhteiskunnan. Se levitti kristillistä nationalismia, joka käsitti aja-

tuksen siitä, että kansat olivat jumalallisen tahdon tuotteita, ja joilla kaikilla on määrätyt tehtävänsä 

ja kulttuuriset eronsa. Tämä kautta Hollannin reformoitu kirkko oli myös merkittävä poliittinen te-

kijä ja asennevaikuttaja Etelä-Afrikassa.163  

 

                                                 
160 Giliomee 2003, s. 36. 
161 Brinck 1991, s. 28. 
162 Adam & Moodley 1986, s. 29. 
163 Giliomee 1979; Teoksessa Beinart & Dubow 1995, s. 197. 
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Arkkipiispa Desmond Tutu kuvaa 1990-luvun lopulla ilmestyneessä muistelmateoksessaan Anteek-

siantaminen – tie tulevaisuuteen Hollannin reformoidun kirkon ja uskonnon asemaa: 

 

Aivan viime aikoihin saakka valkoinen Hollannin reformoitu kirkko (Nederduitse Gereformeerde 
Kerk) oli pysynyt apartheidin vankkana kannattajana. Se oli luonut apartheidille teologisen pohjan 
ja oli jo ennen poliitikkoja esittänyt joitakin lakeja tukemaan Jumalan säätämää rotuerottelua. Tari-
na Baabelin tornista ja sitä seuranneesta rotujen hajaantumisesta, kun ihmiset eivät enää kyenneet 
kommunikoimaan, koska eivät ymmärtäneet toistensa kieltä, sekä kertomus Haamin kirouksesta 
olivat keinoja, joilla kirkko osoitti alkuasukkaille heidän paikkansa.164 
 
 
Tutunkin mainitsemasta Haamin kirouksesta165 tuli yleisesti tunnettu 1700-luvulla. Siinä yhdistyvät 

paitsi käsitykset mustien ”oikeutetusta” vapauden puutteesta, myös mielikuvat seksuaalisuudesta ja 

siihen liitetystä likaisuudesta ja holtittomuudesta. Myytti mustien seksuaalisesta aktiivisuudesta ja 

vetovoimasta eli vahvana, ja tunnetaan edelleen länsimaisissa yhteiskunnissa. Eugeniikan ajatukset 

toivat pelkoja rotujen sekoittumisesta ja huonontumisesta. Ajateltiin, että mustien luonnollisempi 

paikka on maaseudulla kaupunkien sijaan, sillä heillä ei ole kykyä vastustaa kaupunkien turmelevia 

houkutuksia. Toisaalta mustien läsnäolo nähtiin jo riittävänä perusteena sille, että rodullista sekoit-

tumista saattaisi tapahtua.166  

 

Rhodesiassa valkoiset olivat pääosin kristittyjä, ja kristinusko oli muiden länsimaiden tapaan osa 

valkoisten kulttuuria. Protestanttien enemmistö eli katolisten ja juutalaisten vähemmistöjen kanssa 

rinnakkain, eikä uskonnosta tullut jakavaa tekijää valkoisten ryhmän sisällä. Myytti Haamin kirouk-

sesta oli varmasti tunnettu Rhodesiassakin, vaikka sitä ei lähteissä erikseen nostetakaan esiin, to-

dennäköisimmin siksi, ettei kirkko ollut niin merkittävä osa poliittista identiteettiä kuin afri-

kaanereilla. Sekä Etelä-Afrikassa että Rhodesiassa lähetysasemilla oli merkittävä rooli mustien kou-

luttamisessa. Tästä onkin annettu lähetysasemille kiitosta, sillä ne uskoivat mustien kouluttamiseen, 

vaikka valkoinen yhteisö usein myös arvosteli niitä.167 

 

Lähetysasemat eivät kuitenkaan omanneet radikaaleja ajatuksia tasa-arvosta, vaan myös ne myötäi-

livät aikansa ajatuksia ja järjestelmää. Kristillinen koulutus oli fatalistista, sillä se antoi ymmärtää, 

                                                 
164 Tutu 1999, s. 201–202. 
165 Luomiskertomuksen mukaan Nooalla oli kolme poikaa, Seem, Haam ja Jaafet, jotka vedenpaisumuksen jälkeen 
asuttivat kukin eri osan maailmasta. Haamin osaksi tuli Afrikka, Egypti ja Libya. Haam sai kaksi poikaa, Abelin ja 
Kainin. 1700-luvun käsityksen mukaan afrikkalaisten musta ihonväri oli Jumalan rangaistus siitä, että Kain tappoi vel-
jensä Abelin. Toisaalta tarinasta on olemassa toinen versio, jossa Nooa kiroaa poikansa Haamin suvun, koska Haam 
näkee juovuksissa makaavan isänsä hävyn. Näin Kainista, Haamin pojasta tulee ”veljiensä orjain orja.” 
166 Giliomee 2003, s. 14; Dubow 1989; teoksessa Beinart & Dubow 1995, s. 149, 155; Adam & Moodley 1993; Jacobs 
1995: teoksessa Stasiulis & Yuval-Davis 1995, s. 250. 
167 Esim Simson 1979; De Waal 1990, s. 22. 
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että vallitseva yhteiskuntajärjestys ja mustien asema oli ”Jumalan tahto”, millä oli vaikutusta myös 

mustien asenteisiin. Mustien nationalististen liikkeiden noustessa vastustus tätä ”Jumalan tahtoa” 

vastaan alkoi nousta. Zimbabwelainen Clements Kadalie, jota David Martin ja Phyllis Johnson lai-

naavat, toteaa lähetyssaarnaajista: 

 
Heidän suurin syntinsä on se, että he nostavat afrikkalaisten silmät maailmasta kohti asioita ylhääl-
lä, joista heillä ei ole mitään varmuutta.168 
 

Yleisesti kritisoitiin sitä, että lähetyssaarnaajat kehottivat mustia vain rukoilemaan Jumalaa samalla, 

kun valkoiset käyttivät heitä hyväkseen ja pitivät heitä toisen luokan kansalaisina. De Waal puoles-

taan huomauttaa, että valkoiset lähetyssaarnaajatkin onnistuivat ymmärtämään mustia ainoastaan 

silloin, kun he sijoittivat heidät osaksi eurooppalaista kulttuuria, tulkitsemalla näkemänsä ja kuule-

mansa omasta kulttuuristaan käsin.169 

 

Valkoisten eristäytyneisyys omaan kulttuuriseen piiriinsä ja erottelujärjestelmän ylläpitämä ryhmien 

välinen etäisyys auttoi stereotypioiden ja ennakkoluulojen säilymistä. Mustat ja valkoiset kohtasivat 

arjessa, mutta hyvin harvoin tasavertaisina ja ystävinä. Ruth Odigie muodostaa poikkeuksen, sillä 

hänen vanhempansa eivät hyväksyneet apartheidia. Äitiään Odigie kuvaa liberaaliksi, mutta varo-

vaiseksi. Isä sen sijaan osallistui ANC:n toimintaan ja piilotteli mustia apartheidin vastustajia hei-

dän kotonaan.170  

 

Odigie, joka eli nuoruutensa kaksikymppiseksi saakka apartheidin aikana, kuvaa elämäänsä kaksi-

jakoiseksi. Hän eli valkoisen yhteisön keskellä hyvin suojattua ja etuoikeutettua elämää, ja sai hy-

vän koulutuksen. Kotona aukesi kuitenkin toinen todellisuus, josta hänen valkoisilla ikätovereillaan 

ei ollut mitään käsitystä. Odigie muistaa koulutovereidensa asenteet: 

 
Mustat kuvattiin tyhmiksi, kouluttamattomiksi. Tiesin, että he puhuvat roskaa, mutta he puhuivat 
jostain, mistä eivät tietäneet mitään. Etuoikeutetut nuoret saattoivat olla todella töykeitä niitä ihmi-
siä kohtaan, jotka joutuivat kamppailemaan... Ei ollut mitään käsitystä siitä, millaista oli olla musta 
yksinhuoltajaäiti, jolla oli seitsemän lasta elätettävänä pienellä palkalla... He vain puhuivat, vaikka 
eivät tienneet, mistä puhuivat.171 
 
Odigie itse tunsi ikäisiään mustia nuoria, jotka joutuivat selviämään yksin, koska heidän molemmat 

vanhempansa oli pidätetty. Kuitenkin hän kuvailee omaa ikäpolveaan avoimemmaksi, kuin van-

                                                 
168 Martin & Johnson 1981, s. 64. 
169 De Waal 1990, s. 22–23. 
170 Ruth Odigien haastattelu 7.12.2007. 
171 ibid. 
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hempiensa ikäpolvea, koska kuuluu siihen ryhmään, jotka ovat opiskelleet ja siirtyneet työelämään 

enemmistövallan aikana. Odigie sanoo, että moni valkoinen koki olevansa ylempiarvoinen. Ihmiset 

olivat kuitenkin usein päällisin puolin kohteliaita kaikille, mutta aina, jos esimerkiksi talosta katosi 

jotain, epäiltiin ensimmäisenä mustaa kotipalvelijaa varkaudesta. Musta poikaystävä ei todellakaan 

olisi ollut hyväksyttävää. Mustiin ei luotettu eikä uskottu.172 

 

Apartheid-ajan lopulla Etelä-Afrikan turvallisuustilanne kiristyi ja väkivaltaisuudet lisääntyivät 

merkittävästi. Valkoisten alueilla elämä kuitenkin pääosin jatkui, kuten aiemminkin. Odigie kuvaa: 

 
Saatoimme olla todella tietämättömiä siitä, mitä tapahtui... Tiesimme, mitä tapahtui Englannissa ja 
Amerikassa, mutta oman alueen ulkopuolisista tapahtumista ei ollut käsitystä. 
 
Valkoiset elivät suojattua elämää, vailla tietoa siitä, mitä townshipeissa tapahtui. Vaikka Odigiella 

oli aavistus siitä, millaista mustien elämä oli, ei hän kuitenkaan koskaan kuullut kaikkea, mitä talos-

sa oli meneillään. Isä jätti paljon kertomatta turvallisuussyistä. Odigie muistaa, että pidätysuhka 

varjosti aina arkea, ja huolestutti etenkin hänen äitiään.173 

 
Ruthin kuvaus valkoisten käsityksistä voisi hyvin olla myös rhodesialaisen kuvaus, etenkin kun hän 

englanninkielisenä omaa samanlaisen kulttuuritaustan, kuin suurin osa rhodesialaisista. Paljon pätee 

toki myös afrikaanereihin, sillä he elivät yhtä kaukana mustasta todellisuudesta kuin englanninkieli-

set. Afrikaanereiden koettiin kuitenkin olevan lähempänä maan hallintoa, ja heidän kulttuurinen 

kehyksensä oli erilainen.  

3.4. Meillä valkoisilla on oikeus tähän maahan 

 
Ryhmään kuulumisen kriteerinä rotu ja biologia ovat institutionalisoituneet Etelä-Afrikassa. Kuten 
on usein tuotu esiin, se on ainoa maa maailmassa, joka on laillistanut jakaantumisen rodullisiin ker-
roksiin. Sillä aikaa, kun kaikissa monikulttuurisissa yhteiskunnissa rasismia esiintyy jonkin verran, 
niissä ei kuitenkaan virallisesti tueta rodullisia eroja erillisten oikeuksien kriteerinä.174 
 
Heribert Adam ja Kogila Moodley kirjoittivat näin teoksessa South Africa Without Apartheid, joka 

ilmestyi 1986. Tuolloin Etelä-Afrikka tosiaan oli maailman ainoa maa, jossa rodullinen erottelujär-

jestelmä oli maan virallinen hallintojärjestelmä. Zimbabwe, jossa tilanne oli samanlainen, oli tuol-

loin jo siirtynyt enemmistövaltaan. Adamin ja Moodleyn argumentti tuo kuitenkin ytimekkäästi 

esiin sen seikan, että etnisiin ryhmiin jaosta oli tullut osa yhteiskunnan rakennetta, joka piti yllä 

koko valkoisen vähemmistövallan poliittista järjestelmää. Etelä-Afrikassa tämä jako oli syvempi 

                                                 
172 Ruth Odigien haastattelu 7.12.2007. 
173 ibid. 
174 Adam & Moodley 1986, s. 15.  
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kuin Rhodesiassa, sillä apartheid vei erottelun vielä pidemmälle pyrkiessään ryhmien täydelliseen 

erotteluun kotimaiden politiikallaan ja väestön pakkosiirroilla. Rhodesiassakin tuotiin esiin ajatuk-

sia siitä, että mustien olisi hyvä kehittyä omilla erillisillä alueillaan, mutta Etelä-Afrikan kotimaiden 

kaltaista politiikkaa ei omaksuttu.175 

 

Toinen tärkeä esiintuotu asia on se, että rasismia esiintyy kaikkialla. Sinällään olisi väärin esittää, 

että eteläafrikkalaiset ja rhodesialaiset olisivat jotenkin yksi ajattelussaan, sillä samankaltaisia ste-

reotyyppisiä käsityksiä ja asenteita eri etnisiä ryhmiä kohtaan löytää myös esimerkiksi Suomesta. 

Kysymys onkin kontekstista, jossa maailmanvalloituksen ollessa eurooppalaisten näkökulmasta 

hyväksyttyä, luotiin valkoisen vähemmistön johtamat Etelä-Afrikka ja Rhodesia. Giliomee huo-

mauttaa, että Etelä-Afrikan rasismi perustui läntiselle rasismille, jonka asteikko vaihteli ”värin mu-

kaisista etuoikeuksista patologiseen inhoon rodullista sekoittumista kohtaan.”176  

 

Vasta natsi-Saksan rotupuhdistusten paljastuttua alkoivat asenteet kääntyä rasismia vastaan. Kui-

tenkin vielä 1950-luvulla ei ollut epätavallista, että läntiset johtajat lausuivat rasistisia kommentte-

ja.177 Kuitenkin asennemuutos läntisessä maailmassa hiljalleen laajeni ja valtiot ottivat viralliseksi 

kannakseen rasismin kieltämisen. Etelä-Afrikassa ja Rhodesiassa luoduista järjestelmistä taas oli 

valkoisten näkökulmasta mahdoton luopua, vaikka muu maailma alkoi nähdä ne rasistisina ja vääri-

nä.   

 

Usein näkee väitettävän, että Etelä-Afrikan etninen ryhmäjako oli ylhäältä alaspäin saneltu, mikä 

pitääkin paikkansa, kun katsotaan asiaa hallinnon ja vallan näkökulmista. Kuitenkin etnisellä jaolla 

oli syvempi ulottuvuus, sillä se ei ollut ihmisille ainoastaan hallinnon toimi, vaan ryhmäjaosta tuli 

myös osa ihmisten identiteettiä. Adam ja Moodley haluavat korostaa sitä, että ryhmät itse pitivät 

valkoisen hallinnon etnistä jakoa luonteeltaan epäluonnollisena. Ryhmäjakoa vastustettiin, koska 

valtio määräsi laein, kuka kuului mihinkin. Kuitenkin ryhmille kehittyi apartheidin aikana oma 

identiteettinsä ja itsetietoisuutensa – erottelu tunkeutui ihmisten mieliin, niidenkin, jotka sitä vastus-

tivat.178 

 
Adam ja Moodley huomauttavat, että valkoiset eteläafrikkalaiset harvoin ymmärsivät sitä vasten-

mielisyyttä, jota muut osoittavat heidän järjestelmäänsä kohtaan. Toisaalta myös rhodesialaiset ko-

                                                 
175 Ks. esim. De Waal 1990, s. 28. 
176 Giliomee 2003, s. 495. 
177 Giliomee 2003, s. 496. 
178 Adam & Moodley 1986, s. 16.  
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kivat tulleensa ulkomaailmassa väärinymmärretyiksi. Valkoiset kokivat vahvasti, että heillä oli oi-

keus maahan, jonka ”he olivat rakentaneet”. Vähintäänkin yhtä suuri oikeus kuin mustilla, joiden 

”todellista luonnetta” ei voitu Afrikan ulkopuolella käsittää. Etenkin afrikaanerit kokivat vahvasti, 

ettei heillä ollut muuta paikkaa, mihin mennä.179 Tätä on kuvattu kaunokirjallisuudessa ja tutkimuk-

sessa runsaasti, joten runsaudenpulassa valitsin katkelmat Brinckin Hiekkalinnasta, Fullerin teok-

sesta Afrikkalainen lapsuuteni ja Marairen Tyttäreni Zenzelestä: 

 
Sanotaan, että Afrikka kuuluu mustille, mutta se ei ole totta. Se ei ole reilua. Mekin kuulumme tän-
ne. Olemme tuhoon tuomitut jos noin vain luovutamme pois kaiken mitä meillä on. Olemme käyt-
täneet koko elämämme saadaksemme aikaan jotain tästä viidakosta. Jos he haluavat maan, rakenta-
koot sellaisen! Me emme anna heille omaamme. Ettekö te ihmiset voi ymmärtää tätä?180 
 

Mutta kaikki tämän maan historia palautuu maaperään, jolla me seisomme, koska me kaikki (mus-
tat, valkoiset, värilliset, intialaiset, vanhat asukit, uudet tulokkaat) taistelemme samasta asiasta: vil-
jelykelpoisesta, sateen tuoreuttamasta, hedelmällisestä, madontuoksuisesta maasta…Me rhodesia-
laiset synnymme tähän maailmaan, ja sen jälkeen jokainen napanuora ommellaan suoraan äidistä 
maahan, mihin se juurtuu ja missä se alkaa kasvaa. Maasta eroon joutuminen aiheuttaa tukehtumis- 
tai nälkäkuoleman. Niin tämän maan asukit uskovat.181 
 
Ja sitten hän syttyy ylvääseen retoriikkaan. ››Tämä on kova maa, jossa on helvetin vaikea pärjätä. 
Mutta me olemme pärjänneet yli kolmesataa vuotta, vaikka kovia oli meidänkin oltava. Ei siksi, että 
oltaisiin pidetty siitä, vaan siksi, että oli pakko. Ja miksi? Koska me rakastamme tätä helvetin maa-
ta, siksi. Me olemme maksaneet siitä verellä ja paskalla. Tämä on ainoa paikka maailmassa, jota me 
voimme sanoa omaksemme. Nyt se yritetään ottaa meiltä pois. Mutta mehän emme anna sitä. Meil-
lä ei ole mitään muuta paikkaa minne mennä, jumalauta!››182 
 
Kuten usein etnistä yhtenäisyyttä luotaessa, otettiin sekä Etelä-Afrikassa että Rhodesiassa käyttöön 

historia, jonka kautta valkoista valtaa perusteltiin. Afrikaanerit rakensivat kuvaa suuren vaelluksen 

ja ”valitun kansan” myytin ympärille, jossa Jumalan ajateltiin ilmestyneen useita kertoja afri-

kaanereille ja näyttäneen heille maan. Etelä-Afrikassa koulujen historianopetus perustui nationalis-

tien luomaan historiakuvaan. Rhodesiassa valkoiset tulkitsivat Suuren Zimbabwen raunioiden histo-

rian uudelleen, sillä yleisen käsityksen mukaan mustat eivät olisi voineet rakentaa mitään sellaista. 

Koska mustien historia ei ollut kirjoitettua historiaa, vaan pohjautui suulliseen traditioon, ei mustilla 

valkoisten mielestä ollut historiaa lainkaan.183 

 

                                                 
179 Esim. De Waal 1990, Giliomee 2003.  
180 Maraire 1999, s. 198. 
181 Fuller 2001, s.164–165. 
182 Brinck 1998, s. 74. 
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1980-luvulle tultaessa etnisyyden merkitys alkoi Etelä-Afrikassa vähentyä, ja afrikaanereiden sisäi-

set erot184 olivat jo nousseet uudelleen pintaan. Kansallispuolueen ote afrikaanereita yhdistävänä 

tekijä löystyi ja puolue jakaantui sisäisesti eri linjoja kannattaviin ryhmiin (verligtes ja verkramp-

tes). Talousmaailma alkoi myös yhä äänekkäämmin arvostella apartheid-hallintoa ja valtion puut-

tumista vapaaseen liiketoimintaan. 1980-luvulla afrikaanereiden talouseliitti kääntyi ensimmäistä 

kertaa hallitusta vastaan ja liittyi niiden englanninkielisten ja mustien kollegoiden joukkoon, jotka 

ääneen kritisoivat Kansallispuoluetta. Valkoinen valta suojeli kuitenkin oikeuksia, joista harva val-

koinen oli valmis luopumaan muiden ryhmien eduksi. Rasismi itsessään, ideologiana, menetti mer-

kitystään, mutta se, mitä se edusti ja mitä sen avulla oli saatu aikaan, säilytti kannatuksensa.185  

 

Rhodesiassa puolestaan sisällissota esti rotusuhteiden lieventymisen, joita lopulta ratkottiin pakon 

edessä. Vaikka Rhodesiassakin oli valkoisia, jotka vastustivat erottelua ja pitivät mustien puolta, oli 

kuitenkin kielteinen suhtautuminen, paikoin myös selkeä viha yleistä mustia kohtaan.  

 4. Mustat 
 
Sekä Etelä-Afrikan että Zimbabwen kansat ovat pääosin bantukansoja, ainoastaan Etelä-Afrikan 

khoikhoit ja sanit eivät kuulu bantuihin. Bantukansoilla on yhteinen kieli- ja kulttuuripohja, vaikka 

ne ovatkin jakaantuneet eri etnisiin heimoihin. Etelä-Afrikan bantuheimot koostuvat neljästä pää-

ryhmästä, jotka jakaantuvat alaryhmiin. Näitä ovat sothot (eteläiset sothot, pohjoiset sothot ja tswa-

nat), ngunit (zulut, xhosat, swazit ja ndebelet), shangaan-tsongat ja vendat. Zimbabwen bantuhei-

moja ovat puolestaan shonat, ndebelet, vendat, sothot ja tsongat. Edellä mainittujen lisäksi on ole-

massa myös useampia pienempiä heimoja ja alaryhmiä, joita ei ole tässä mainittu nimeltä, koska 

niiden kaikkien kokoaminen olisi vaatinut suuren työn suhteessa tiedon tärkeyteen tässä yhteydes-

sä.186  

4.1. Maailmankuva  tiivistyy ubuntussa 

 

Etelä-Afrikan bantukansoja kohdannut ensimmäinen suuri mullistus osuu ajanjaksolle noin vuodes-

ta 1790 vuoteen 1830. Tällöin tapahtunutta rakennemuutosta ja heimojen muuttoliikettä kutsutaan 

nimellä Mfecane. Mikä aloitti Mfecanen, siitä ei olla aivan varmoja, mutta joka tapauksessa nguni-

kieliset heimot sekä tswanat ja sothot Drakensbergin vuoriston molemmin puolin kokivat lisäänty-

                                                 
184 Historiallinen ero Kapmaan liberaalia linjaa puolustavien, englantilaismyönteisten afrikaanereiden ja pohjoisen, 
Transvaalin ja Oranjoen vapaavaltion afrikaanereiden välillä. 
185 Giliomee 2003, s. 543, 549–50; Gilomee1979: teoksessa Beinart & Dubow 1995, s. 197–198; Adam & Moodley 
1986, s. 24, 132.  
186 Beinart 1994; Simson 1979. 
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vää eriarvoisuutta ja väkivaltaa sekä heimokuntien sisällä että niiden välillä. Eteläisen Afrikan ban-

tuheimojen etninen eriytyminen ja hierarkkisesti järjestäytyneiden kuningaskuntien muodostuminen 

alkoi Elaine Unterhalterin mukaan jo 900-luvulla. Kuitenkin vasta 1900-luvun taitteessa yhdistelmä 

paikallisia tekijöitä: väestön kasvu, luonnonvarojen ehtyminen, pitkäkestoinen kuivuus ja lopulta 

niistä aiheutunut nälänhätä, johtivat vallankumouksellisiin muutoksiin bantuheimojen poliittisissa, 

taloudellisissa ja sosiaalisissa rakenteissa.187 

 

Mfecanen aikana pienistä päällikön johtamista heimokunnista muodostui isoja, keskitettyjä ”valtioi-

ta”. Kilpailu alueiden hallinnasta ajoi myös suuria nguni-ryhmiä pakoon väkivaltaisuuksia kohti 

itää. Sotien ja muuttoliikkeen kierteeseen vaikuttivat myös griquoiden188 ja portugalilaisten orja-

kauppiaiden puuttuminen tilanteeseen. Tiedetään, että griquat jahtasivat heimojen jäseniä ja möivät 

heitä orjiksi Kapmaahan, kun taas portugalilaisilla oli Delagoa Bayssa orjasatama Atlantin orja-

kauppaa varten. Myös englanninkieliset ja afrikaanerit käyttivät sekaannusta hyväkseen napatak-

seen itselleen työvoimaa. 189 

 

Mfecanen seurauksena osa ylämaan alueista autioitui hetkeksi, mikä puolestaan edisti afrikaanerei-

den muuttoliikkeen etenemistä kohti itää ja pohjoista. Afrikaanerit ja englantilaiset siirtolaiset jou-

tuivat kuitenkin myös aseellisiin taisteluihin muodostuneiden ndebele- ja zulu-valtioiden kanssa. 

Kuten tiedämme, siirtolaiset saivat alueet lopulta pitkälti asein hallintaansa. Transvaalissa voortrek-

kerit työnsivät ndebelejä pohjoiseen, millä taas oli seurauksensa Zimbabwessa.190  

 

Zimbabwen aluetta pitkään hallinneet Monomatapa- ja Rozwi- kuningaskunnat, koostuivat löyhästi 

yhteen liitetyistä shona-heimoista. 1837–38 shonien alueet joutuvat kuitenkin ndebele-invaasion 

kohteeksi ja katsotaan, että vuosina 1860–73 ndebelejen ote shonayhteisöistä oli vahvimmillaan. 

Ndebelejen järjestelmään kuului, että valloitettujen alueiden asukkaat sulautettiin yhteisöihin, mikä 

edellytti pakotettua kielen ja tapojen opettelua hävinneille. 1877 jälkeen ndebelejen valta alkoi kui-

tenkin hiipua ja muodostui shonien hallitsemia alueita, joille ndebelet eivät uskaltaneet mennä. Val-

koisten tullessa alueelle 1890-luvun taitteessa oltiin tilanteessa, jossa kumpikaan ei ollut enää val-

loittaja tai valloitettu.191  

 

                                                 
187 Lester, Nel & Binns 2000, s. 76–81; Unterhalter 1995: teoksessa Stasiulis & Yuval-Davis 1995, s. 210–212. 
188 Griquat ovat eurooppalaisten siirtolaisten ja khoikhoiden jälkeläisiä, jotka saivat eurooppalaisen kasvatuksen varhai-
sen siirtokunnan aikana.  
189 Lester, Nel & Binns 2000, s. 76–81.  
190 Lester, Nel & Binns 2000, s. 76–81 ; Terreblanche 2002, s. 223. 
191 Simson 1979, s. 11–13.  
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Vaikka bantuheimot jakaantuivat etnisiksi kuningaskunniksi, säilyttivät ne kuitenkin yhteisen us-

konnon ja traditionaaliset lait, joita tosin eri heimot tulkitsevat eri tavalla. Credo Mutwa, eteläafrik-

kalainen zulu, valittu historiankertoja ja parantaja, mutta myös kohtuullisen tunnettu kirjailija ja 

taiteilija, kirjoitti 1960-luvulla bantujen historiaa, kulttuuria ja uskontoa valottavan teoksen Indaba, 

My Children.  

 

Bantu-uskonto perustuu ajatukseen suuresta uskosta (Great Belief), jossa uskontoa ei erotella maal-

lisista asioista. Hengellisyys on yhtä arjen kanssa. Ihmiskunta on pieni osa suurta uskoa eikä usko 

osa ihmiskuntaa, kuten usein länsimaissa mielletään. Mutwa korostaakin, että tämän vuoksi bantu-

kulttuurissa uskonto on osa ihmisten mentaliteettia, johon yhteisö kasvattaa jäsenensä. Jumala on 

bantuilla kokonaisvaltainen osa ihmisen elämää. Bantujen uskon mukaan Jumala voi ottaa minkä 

muodon tahansa eikä Jumalaa voi koskaan kuvata tietyn näköiseksi. Mutwan kuvauksen perusteella 

ei myöskään ole tiukasti vain yhtä Jumalaa, vaan on myös vähäisempiä Jumalia. Kuitenkin kaikki 

ovat lopulta yhtä, sillä Jumala on ikään kuin rakentunut maailmasta ja koko maailma ihmisineen, 

eläimineen ja kasveineen on osa Jumalan olemusta.192 

 

Ellen Kuzwayo, itse kristitty lähetyskoulujen kasvattama opettaja ja sosiaalityöntekijä, kuvaa osal-

taan perinteisen uskonnon osaa mustien elämässä: 

 

Uskonto oli osa mustien elämää. Kaikilla Etelä-Afrikan mustilla yhteisöillä on nykyäänkin nimi 
sille, joka on kaiken luodun, elämän ja ihmiskunnan yläpuolella. Se niillä on aina ollut, jo paljon 
ennen kuin lähetystyöntekijät saapuivat maahan. Mustien yhteisössä Luojalla ei kuitenkaan ollut 
mitään tiettyä, määriteltyä instituutiota, sellaista kuin kirkko länsimaissa. Luoja oli osa yhteisön 
jokaista instituutiota; hän oli läsnä kodissa ja kodin ulkopuolella, työssä, syntymässä, avioliitossa ja 
kuolemassa... Mustien yhteisössä Luoja ei rangaissut vaan pikemminkin vaati tietynlaista käytöstä 
ja elämäntapaa. Helvetti ja kiirastuli saapuivat Etelä-Afrikkaan nykyaikaisten kristillisten oppien 
myötä.193 
 
Mutwa itse kuuluu niihin henkilöihin, joita hän kutsuu valituiksi (Chosen Ones). Valittuja on jokai-

sessa heimossa ja heidän tehtävänsä on opettaa bantu-uskontoja ja siirtää historiaa, tietoa ja traditi-

oita eteenpäin. Mutwa sanoo, että bantujen uskonto on täynnä mystiikkaa, eivätkä sen seuraajat tun-

ne sitä kokonaan. Perimmäinen tietämys on ainoastaan valittujen hallussa. Bantujen uskontoa tai 

perintöä ei ole kirjoitettu ylös, vaan se on historiallisesti kerrottu ja siirretty eteenpäin tarinoina ja 

esityksinä. Traditioiden korkeimmilla valvojilla on oikeus kertoa ihmisille tiedoistaan vain tiettyyn 

pisteeseen saakka, ja tiedon paljastaminen ulkopuolisille oli pitkään täysin kiellettyä. Tähän perus-

                                                 
192 Mutwa 1964, s. 562–565. 
193 Kuzwayo 1985, s. 260–261. 
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tuu myös traditioiden valvojien ja noitatohtorien suuri merkitys mustien keskuudessa. Mutwan 

omin sanoin hänen teoksensa on ensimmäinen, joka paljastaa näin paljon bantujen perinnöstä ylös-

kirjoitettuna.194  

 

Heimojen yhtenäisyys perustuu Mutwan kuvauksen mukaan sille, että ihmiset elävät palvellakseen 

esi-isiään, ja tämä syvä uskomus yhdistää kaikkia mustia afrikkalaisia. Heimon tehtävä on kokonai-

suutena pitää perustajiensa henget elossa. Esi-isät tekevät eron muihin heimoihin, sillä kaikilla hei-

moilla on oma perustajansa ja historiansa. Bantuilla on myös kokoelma lakeja, jotka vertautuvat 

kristittyjen kymmeneen käskyyn, vaikka niitä on määrällisesti paljon enemmän. Näitä lakeja heimot 

tulkitsevat hiukan eri tavalla, ja ne toimivat pohjimmaisina elämänohjeina.195 

 

Esimerkiksi voisi ottaa vaikka Mutwan kuvaaman elämän korkean lain (The High Law of Life), 

joka tähdentää, että jokaisen yksilön elämä kuuluu esi-isille, ei ihmiselle itselleen. Ihmisen tehtävä-

nä on toimia linkkinä esi-isien ja tulevien sukupolvien välissä, pitää esi-isien henget elossa ja tuot-

taa jälkeläisiä. Jos esi-isät määräävät ihmisen kuolemaan, tätä käskyä täytyy totella. Mutwa toteaa, 

että zulut tulkitsivat lakia kirjaimellisesti. Zulujen maine rohkeina sotureina perustuu hänen mu-

kaansa sankarillisen kuoleman tavoitteluun, jonka saattoi saavuttaa taistelussa, tappamalla kuitenkin 

myös mahdollisimman monta vihollista ennen kuolemaa. Taisteluissa saatettiin kilpailla siitä, kuka 

oli ensimmäisenä surmansa saanut urhea soturi.196 

 

Lain kirjaimellinen tulkinta tarkoitti zulujen keskuudessa myös sitä, että lapsia syntyi runsaasti. 

Naisten kohdalla kunniakas kuolema oli menehtyä lapsivuoteeseen, sillä tällöin nainen oli suoritta-

massa naisellista velvollisuuttaan. Mutwa toteaa, että tällä oudontuntuisella kuoleman arvostamisel-

la oli kaksi motiivia: bantut eivät pidä kuolemaa pahana, vaan uskonnollisten uskomusten mukaan 

heidän oikeat minänsä ovat vain hetkellisesti sidottuja maallisiin ruumiisiin. Mitä pikemmin he pää-

sevät eroon ruumiista, sitä nopeammin he pääsevät nousemaan korkeammille kehityksen tasoille. 

Toiseksi bantut uskovat yleisesti, että mikäli heidän hetkensä on koittanut, ei mikään voi sitä estää. 

Kääntäen toisinpäin, mikäli aika ei ole kypsä, voidaan mikä tahansa riski ottaa.197 

 

Mikä yhdistää afrikkalaisten kansojen maailmankuvaa on esimerkiksi nguni-kielillä ubuntu, sotho-

kielillä taas botho. Tutu kuvaa käsitettä seuraavasti: 

                                                 
194 Mutwa 1964, s. 555. 
195 Mutwa 1964, s. 573, 625. 
196 Mutwa 1964, s. 625–626. 
197 ibid. 
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Ubuntu on sana, jota on hyvin vaikea kääntää millekään länsimaiselle kielelle. Se kertoo jotakin 
olennaista ihmisyydestä. Kun haluamme puhua oikein kiittävästi jostakusta, me sanomme: ”Yu, u 
nobuntu.” ”Sillä ja sillä henkilöllä on ubuntu.” Sellainen ihminen on jalomielinen, vieraanvarainen, 
ystävällinen ja myötätuntoinen. Hän jakaa sen, mitä hänellä on. Hän ikään kuin sanoo: ”Minun ih-
misyyteni on kiinni sinussa, kietoutunut sinun ihmisyyteesi.” Me kaikki kuulumme elämän kudel-
maan. Me sanomme: ”Ihminen on ihminen muiden ihmisten kautta.” Emme sano: ”Ajattelen, siis 
olen”, vaan pikemminkin: ”Olen ihminen, koska kuulun muihin”.198 
 

Yhteisöllisyys, yhteisön jäsenistä huolehtiminen ja jakaminen kuuluvat kiinteästi mustan Afrikan 

kulttuuriin. Vaikka Kuzwayon alla esiintuoma sananlasku on tuttu myös länsimaissa, on sillä kui-

tenkin erilainen sävy ja merkitysero. Eron voisi ehkä määrittää niin, että valkoisten yhteisöllisyys 

kiertyy jonkin syyn tai yhteneväisyyden ympärille, kun taas mustien yhteisöllisyys on paljon laa-

jempaa ja kumpuaa syvemmältä. Toki mustillakin yhteisöön kuulumisella oli omat sääntönsä, ja 

rajoja ryhmien välille vedettiin, mutta mustien kulttuurissa perimmäisenä on ajatus siitä, että ihmi-

nen ihmisenä kuuluu luonnostaan ihmisyhteisöön, ja se tuo hänelle tietyt oikeudet ilman, että niitä 

tarvitsee kirjoittaa laeiksi ja säännöiksi. Toisaalta yhteisöllisyys näkyy myös siinä, ettei mustien 

yhteisöissä meidän vaalimammalle yksityisyyden kunnioituksella ollut samanlaista merkitystä.  

 
Koko eteläisen Afrikan mustalla väestöllä oli hyvin kiinteät perinteiset moraalisäännöt, joista valta-
osa kätkeytyi kieliin ja säilyi niissä. Mustiin kieliin sisältyi runsaasti sananlaskuja. On hämmästyt-
tävää todeta, miten samanlaisia sananlaskuja etäällä toisistaan asuvilla yhteisöillä oli... Sananlaskuja 
pidettiin paljolti määrittelemättömänä lakikokoelmana. Monia niistä käytetään edelleen ja ne ovat 
sosiaalisesti sekä eettisesti tärkeitä... ”Motho ke motho ka motho yo mongoe” tarkoittaa ”Kukaan 
ihminen ei ole saari”. Alueen mustien yhteisöelämäntapa perustuu tähän sanontaan. Mustien kes-
kuudessa naapuri ja lähiympäristö ovat hyvin tärkeitä.199 
 
Yhteisöissä totutut tavat ja säännöt ohjasivat jäsenten elämää. Siirtolaisten vallatessa alueita ja tuo-

dessa mukanaan oman kulttuurinsa, törmäsivät kulttuurit toisiinsa. Ympäristön muuttuessa perintei-

siä arvoja ja malleja, joita Maraire ja Kuzwayo kuvaavat alla olevissa katkelmassa, jouduttiin sovit-

tamaan yhteen uusien hallitsijoiden vaatimusten kanssa. 

 
Kotona on helppoa ja turvallista. On yksinkertaiset säännöt, joiden mukaan eletään. On moraali, 
jonka kaikki hyväksymme. Kunnioita vanhempia, noudata tapoja, opiskele, älä kyseenalaista aukto-
riteetteja, opettaja on aina oikeassa, etsi työpaikka ja mene naimisiin. Jokainen uurastaa sokeassa 
uskossa. Se on kuin hyvin tallattu polku, eikä kukaan ole uskaltautunut tutkimaan vähemmän kuljet-
tua tietä, ruohoittunutta tuoretta lakeutta, johon kukaan ei ole aiemmin kajonnut.200 
 

                                                 
198 Tutu 1999, s. 47. 
199 Kuzwayo 1985, s. 37. 
200 Maraire 1999, s. 90. 
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Heidän kieltänsä rikastuttivat sanonnat, ja kullakin heimolla oli omat ohjeensa, joilla säädeltiin ih-
misten välistä päivittäistä kanssakäymistä. Initiaatiokoulut antoivat yhteisölle normit ja arvot ja vai-
kuttivat voimakkaasti yhteisön kaikkien jäsenten ulkonäköön ja käytökseen.201 
 
Bantuperinteen mukaan perhekuntien pää oli mies. Naisen mennessä naimisiin hän muutti miehensä 

perheen ja suvun luo, mutta säilytti silti paikkansa isänsä suvussa. Useissa bantuheimoissa oli käy-

tössä lobola-perinne, jossa sulhanen maksoi morsiamen perheelle korvauksen siitä, että vei tyttären 

oman sukunsa piiriin. Miesten ja naisten kesken oli jaettu tietyt tehtävät: naisten osa oli perinteisesti 

pitää huolta kodista ja miehestä. Mies tuli pitää tyytyväisenä, puhtaissa vaatteissa ja kylläisenä. 

Nainen oli aina miehen, isän, puolison tai veljen, holhouksen alainen. Miehen tehtävänä taas oli 

perheen elättäminen, ja hän saattoi ottaa monta vaimoa, mikäli hänellä oli siihen varaa. Vaikka use-

amman vaimon ottaminen periaatteessa oli valkoisen vallan aikana laitonta, ei se poistanut perinnet-

tä kokonaan. Etelä-Afrikassa ollessani kuulin, että maaseudulla pidetään edelleen kiinni tästä perin-

teisestä oikeudesta.202 

 
Toisaalta mustien naisten rooli ja asema oli hyvin samankaltainen kuin länsimaisten naisten on ollut 

ennen emansipaatiota, lukuun ottamatta moniavioisuutta. Susie Jacobs tuo esiin, että Rhodesiassa 

valkoisten naisten roolina säilyi pitkään miestensä tukeminen ja perheestä huolehtiminen. Naisten 

työssäkäynti oli harvinaista. 1940-luvulla keskiluokkaiset valkoiset naiset aloittivat kotitalouskam-

panjan, jonka tarkoituksena oli opettaa mustia naisia hoitamaan kotejaan. Joitakin keskiluokkaisia 

mustia osallistui näihin kampanjoihin, mutta yleensä mustat pitivät kampanjointia holhoavana ja 

loukkaavana. Suurin ero mustien ja valkoisten naisten välillä oli kuitenkin se, että valkoiset naiset 

olivat täysivaltaisia kansalaisia.203 

 

Etelä-Afrikan valkoisilla naisilla, etenkin afrikaanereilla on ollut Giliomeen mukaan perinteisesti 

vahva ja tasaveroinen asema suhteessa miehiin. Siirtomaa-ajan alkuaikoina naisten työvoimaa tar-

vittiin rajaseuduilla ja perhekunnat olivat tiiviitä. Naisilla ei kuitenkaan ollut samanlaista yhteiskun-

nallista roolia tai oikeuksia kuin miehillä. Lester, Nel ja Binns toteavat, että Etelä-Afrikassa valkois-

ten naisten emansipaatio liittyi osaltaan erottautumiseen mustista naisista. 1920-luvulla ja 1930-

luvun taitteessa taistelu naisten äänioikeuden puolesta kohdistettiin nimenomaan valkoisiin naisiin, 

mitä perusteltiin sillä, että valkoiset naiset olivat valkoisten miesten liittolaisia ja pystyivät autta-

                                                 
201 Kuzwayo 1985, s. 260. 
202 Kriger 1992, s. 75; Kuzwayo 1989, s. 248, 261; Jacobs 1995: teoksessa Stasiulis & Yuval-Davis s. 247; John Phil-
monin haastattelu 3.11.2007. 
203 Jacobs 1995: teoksessa Stasiulis & Yuval-Davis 1995, s. 249–251; Kriger 1992, s. 76; Kuzwayo 1989, s. 248. 
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maan heitä valkoisen vallan ylläpitämisessä. Valkoisten solidaarisuus nähtiin tärkeämmäksi kuin 

sukupuolen tuoma yhteys.204 

4.2. Ristiriita valkoisen ja mustan maailman välillä 

 

Zimbabwen ja Etelä-Afrikan mustia yhdistää vahvasti samankaltainen kokemus siitä, että valkoiset 

eivät ymmärtäneet eivätkä halunneet ymmärtää mustien tapoja tai kulttuuria. Tämä näkyy erittäin 

vahvasti Mutwan teoksessa, sillä se on hänen selkeä taustamotiivinsa. Toisaalta Mutwan halu todis-

taa ja selittää bantukulttuuria ja traditioita tuntuu välillä hiukan liiankin hallitsevalta näkökulman 

tiukkuuden vuoksi. Teoksesta myös paistaa läpi se, että Mutwa itse on perinteen ylläpitäjä, joka 

haluaa ajaa omaa asiaansa ja tehtäväänsä. Kuitenkin teos kertoo avaa lukijalle vierasta kulttuuria 

tavalla, joka selittää ja vaatii pohtimaan, ja tuo monesti esille teräviä huomioita mustien ja valkois-

ten suhteesta.  

 
Mutta kovin muutama valkoinen on koskaan vaivautunut tutkimaan afrikkalaisia huolellisesti – ja 
tällä en tarkoita ajelua ympäri afrikkalaisia kyliä, muutamien valokuvien ottamista tanssivista hei-
momiehistä ja -naisista ja muutamien kysymysten kysymystä, jonka jälkeen lähdetään takaisin ja 
kirjoitetaan kirja – käyttökelvoton kirja täynnä virheitä, vääriä vaikutelmia ja silkkaa hölynpölyä... 
Monet ovat tutkineet afrikkalaisia vain verratakseen heitä valkoiseen mieheen – älyllisesti esimer-
kiksi. Monet muut ovat tutkineet afrikkalaisia löytääkseen oikeutuksen hallitsevan ryhmän politii-
kalle, jota varten he työskentelevät ja jota tukevat.205 
 

Mustien ja valkoisten väliltä puuttui useimmiten normaali kanssakäyminen, sillä heidän suhdettaan 

määrittelivät rotuun perustuvat hierarkiat, huolimatta esimerkiksi yhdessä työskentelystä. Mustat 

kyllä tiesivät, miten valkoiset elivät, sillä he toimivat valkoisten kodeissa palvelijoina ja maatiloilla 

maatyöläisinä. Valkoisilla ei kuitenkaan usein ollut mitään käsitystä siitä, miten mustat elivät omis-

sa yhteisöissään. Mustia alentava ja pilkkaava suhtautuminen heidän tapoihinsa loukkasi, ja aiheutti 

ristiriitatilanteita, koska toimiminen valkoisten rakentamassa yhteiskunnassa vaati sopeutumista 

heidän elämäntapaansa ja normeihinsa – ja samalla uusien identiteettien rakentamista.206 

 

Kuzwayo, joka suoraan kiittää lähetysasemia, koska ne ovat ”toimineet edistyksen, kasvun ja kehi-

tyksen välikappaleina”, mahdollistaen mustien koulutuksen, myös ankarasti kritisoi niitä. Samalla 

hänen kritiikkinsä kohdistuu koko valkoiseen ryhmään. 

 

                                                 
204 Giliomee 2003; Lester, Nel & Binns 2000, s. 6–7. 
205 Mutwa 1964, s. xviii.  
206 Esim. Adam & Moodley 1986; De Waal 1990.  
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Lisäksi on todella suuri vahinko, että valkoiset lähetystyöntekijät halveksivat ja väheksyivät monia 
mustien tottumuksia ja perinteisiä tapoja levittäessään evankeliumia Etelä-Afrikassa. Syistä, jotka 
he itse parhaiten tuntevat, he pitivät mustien vaatetusta, musiikkia, kansanrunoutta ja koteja pa-
kanallisina ja alkukantaisina. He eivät yrittäneetkään oppia tai edes ymmärtää mustien rituaaleja, 
sanontoja tai kulttuuria yleensä – eivät edes hyväksyäkseen niistä joitakin tai tuomitakseen toisia. 
Se, että jonkin kansan koko kulttuuri sivuutetaan pitämällä sitä alkukantaisena ja säädyllisten us-
kontojen ja kulttuurikäsitysten vastaisena, on erittäin traumaattinen ja vahingollinen kokemus sille, 
jonka kulttuuri hylätään.207 
 

Toisaalta Kuzwayo katsoo, että oli hyvä, että kristillinen opetus kyseenalaisti ja hylkäsi joitain af-

rikkalaisia myyttejä ja taikauskoa. Lähetyssairaalat vähensivät työllään ”joitakin pelkoja, joita liittyi 

aiemmin jumalten ja esi-isien vihanilmauksena pidettyihin tauteihin ja mielen- ja ruumiintiloi-

hin.”208  

 

Mustien nationalismin yhtenä voimatekijänä oli mustan tietoisuuden nostaminen, johon liittyi val-

koisen kulttuurin halveksuntaa ja perinteisten tapojen esiin nostamista. Norma Kriger kuvaa, kuinka 

Rhodesiassa Nuorten kaupunkiliigan (Youth City League) ruohonjuuritason jäsenet puhuivat esi-

isien rukoilemisen ja hengellisten meedioiden puolesta samalla, kun kehottivat ihmisiä lopettamaan 

kirkossakäynnin, koska kristinusko oli valkoisen miehen uskonto. Nuorisoryhmät kohdistivat pa-

heksuntansa myös niihin mustiin, jotka olivat omaksuneet länsimaisia vaikutteita: suoristivat hiuk-

sensa, käyttivät lyhyitä hameita, kosmetiikkaa ja niin edelleen.209 

 

J.D. Fage on tiivistänyt hyvin valkoisten siirtolaisten vaikutuksen Afrikassa. Hän toteaa, että eu-

rooppalaiset eivät ymmärtäneet afrikkalaista vuodenaikoihin ja luonnonoloihin mukautuvaa vilje-

lyä, jossa osa maasta oli aina levossa. Päinvastoin yleisesti ajateltiin, että afrikkalaiset olivat saaneet 

aikaan liian vähän, ja viljelykelpoisen maan käyttämättä jättäminen nähtiin tuhlauksena. Mustista 

tulikin eurooppalaisten mielestä koulia tehokkaampia, heidät piti saada tekemään enemmän ja kehit-

tämään maanosaansa. Afrikkalaista yhteiskuntaa sotkivat myös mustien ottaminen eurooppalaisten 

tarkoituksia palvelevaan palkkatyöhön ja vaatimukset maksettavista veroista. Fage siis katsoo, että 

eurooppalaisten vaatimukset työvoimasta, maasta ja veroista ovat olleet vahingollisia afrikkalaisille 

yhteiskunnille ja niiden väestölle sekä tuotantokapasiteetille.210  

 

                                                 
207 Kuzwayo 1985, s. 260. 
208 Kuzwayo 1985, s. 259. 
209 Kriger 1992, s. 96–97. 
210 Fage 1995, s. 407. 
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Toisaalta Fage tuo esiin myös sen, että teollisuuden tuomat uudet mahdollisuudet houkuttivat mus-

tia. Yksilöllisen hyvinvoinnin ja koulutuksen hakeminen alkoivat osaltaan murtaa perinteistä afrik-

kalaista yhteiskuntaa. Yvonne Vera kuvaa tätä osuvasti kirjassaan Palava perhonen: 

 

Juna tulee Bulawayoon, Fort Victoriaan, Gweloon, Que Queen, Gatoomaan, Salisburyyn. Ihmiset 
tulevat vieläkin kauempaa. Kaikkialta yritetään päästä pitkälle junamatkalle kaupunkiin… Heidät 
kaupunkiin ajanut viehtymys ei riitä varmistamaan heidän selviytymistään. Oli miten oli, katumus, 
jos sitä on, kestää vain hetken ennen kuin he tyytyvät tilanteeseensa. He kiroavat ja syyttävät junia 
ja takertuvat sitten entistäkin lujemmin kaupunkiin…Kaupunki on kuin juna. Myös se päästää savua 
kaikkiin suuntiin ja läheltä katsoen myös se on liikkeellä. Jotain kummallista on kyllä siinä, että 
vaikka tulija ei olisikaan unelmoinut minkäänlaisesta menestyksestä, paluujunaan astuminen, mat-
kaaminen takaisin vanhaan turvaan, tuntuu epäonnistumiselta, luovuttamiselta.211 
 

Uusi musta keskiluokka rakentui Rhodesian ja Etelä-Afrikan valkoisten yhteiskunnissa, sillä se 

koostui koulutetusta ja urbaanista väestöstä, joka omaksui pääosin länsimaisen elämäntavan. Lester, 

Nel ja Binns tuovat esiin, että Etelä-Afrikassa 1800-luvun lopulla lähetysasemilla koulutettu musti-

en keskiluokka asetti yhä suuremmassa määrin paineita valkoisten etuoikeuksille Kapmaassa ja 

Natalissa. Mustien eliitti oli määrätietoisesti päättänyt kurkottaa niiden rajojen yli, joita valkoiset 

olivat heille asettaneet. Heistä oli tullut kristittyjä ja sivistyneitä, joten mikä vielä esti heitä saamasta 

kansalaisoikeuksia?212  

4.3. Mustien keskinäinen eriarvoisuus 

 
Sekä Rhodesiassa että Etelä-Afrikassa enemmistö mustista eli kaupunkien ulkopuolella: heimoalu-

eilla, reservaateissa tai valkoisten maatiloilla. Etelä-Afrikan kotimaat laskettiin valkoisessa järjes-

telmässä maaseuduksi, vaikka ne olivat urbaanialueita elinkeinorakenteen ja asutuksen mukaan. 

Kotimaiden laskeminen kaupunkien kanssa samaan joukkoon ei kuitenkaan liioin istu, sillä elämä 

niissä poikkesi selkeästi valkoisen Etelä-Afrikan kaupungeista, joiden townshipeissa asuvilla mus-

tilla oli kaupunkialueiden oikeudet. Palataan kotimaihin kohta kuitenkin erikseen. 

 

Vuonna 1985 Etelä-Afrikan mustista 12 prosenttia asui valkoisten maatiloilla, 53 prosenttia koti-

maissa ja 35 prosenttia kaupungeissa. Etelä-Afrikan provinssien välillä oli kaupungistumisasteessa 

kuitenkin selkeitä eroja. Vuoden 1996 tilaston mukaan Gauteng ja Länsi-Kapmaa ovat pääosin ur-

baanialueita, kun taas Pohjoinen provinssi, Luoteis- ja Itä-Kapmaa ovat pääosin ruraaleja. Rhodesi-

assa puolestaan vuoden 1969 tilaston mukaan 83,5 mustista asui maaseudulla, pääosin reservaateis-

sa. Molemmissa maissa mustien kaupunkiosuus oli kasvussa. Kokonaisuutena Rhodesia oli selkeäs-
                                                 
211 Vera 1998, s. 62–63. 
212 Fage 1995, s. 415; Lester, Nel & Binns 2000, s. 104.  
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ti maaseutuvaltainen, sillä sen asukkaista 80 prosenttia asui maaseudulla. Etelä-Afrikassa taas kau-

punki- ja maaseutuasutus menee suunnilleen puoliksi vuoden 1996 tilastossa, jossa laskelmat on 

tehty uuden provinssijaon mukaan (ei kotimaita apartheid-hallinnon tavoin). Tässä 57,7 prosenttia 

kokonaisväestöstä asuu kaupungeissa ja 46, 3 prosenttia maaseudulla.213 

 

Mustien maaseutualueita leimasi siirtotyöjärjestelmä, joka muutti yhteisöjen rakenteita ja osaltaan 

mursi perinteitä. Reservaattialueiden ja valkoisten maatilojen mustat kuuluivat myös kaikkein köy-

himpään osaan kansasta, ja enemmistön toimeentulo riippui siirtotyöläisten kotiin lähettämistä 

avustuksista. Etelä-Afrikassa pieni osa, arvioiden mukaan noin 15 prosenttia mustista viljelijöistä 

onnistui elättämään perheensä itsenäisinä viljelijöinä. Rhodesiassa luku on pienempi, sillä reservaat-

tialueet olivat ylikansoitettuja ja itsenäisillä kauppa-alueilla asui vain hyvin pieni osa mustista. Rid-

del tuo esiin, että vuonna 1977 heimoalueilla oli noin kolme kertaa enemmän viljelijöitä, kuin mitä 

maan kantokyky oli. Joillakin alueilla jopa 40 prosenttia nuorista 16–20-vuotiaista miehistä oli vail-

la maata. Tosin myös Etelä-Afrikassa reservaattialueiden väkimäärä tuplaantui väestön pakkosiirto-

jen seurauksena pääosin 1950–60-lukujen aikana.214 

 

Kuzwayo, Maraire ja Etelä-Afrikasta apartheid-ajalla paennut ja Sveitsiin asettunut muusikko Pat 

Sefolosha kuvaavat mustien kokemusta siirtotyöjärjestelmästä ja sitä eroa, joka hiljalleen kasvoi 

maaseudulla elävien ja kaupungistuneiden mustien välille:  

 
Perheissä, jotka jäivät vaimojen huostaan miesten lähtiessä kaupunkiin ansaitsemaan rahaa, vastuu 
lankesi perheen vanhimman naisen harteille. Hänellä oli kuitenkin turvanaan viljelykset ja perheen 
omistamat lampaat, vuohet, lehmät ja kanat. Vanhat ja hyviksi havaitut viljelykeinot, vakiintuneet 
yhteisöt, yhteiset eettiset normit ja mustien yhteisöelämän perinne varmistivat ja turvasivat siirto-
työläisten perheiden elämän huolimatta kaivoksissa työskentelevien miesten niukoista palkoista ja 
pitkistä poissaoloista. 

Naisten elämä tiukkeni 1930-luvulla, kun maa julistettiin valtion omistamaksi ”hoitomaaksi” ja 
vietiin mustien hallinnasta, karjaa alettiin erotella ja kokonaisia yhdyskuntia pakotettiin muutta-
maan toiselle seudulle ilman minkäänlaista varoitusaikaa... Pitkä, yhdeksän kuukauden mittainen 
aika, jonka kaivostyöläiset olivat vuosittain poissa kotoa, haittasi yhteisöjen elämää...  

Hetkessä menneisyyden arvoista tuli taruja, joita pidettiin naurettavan vanhanaikaisina ja van-
hentuneina. Tiettyjä tapoja, joita on pidetty lakina ja totuutena, ja joista oli näin ollen tullut mustan 
yhteisön moraalinen perusta, alettiin epäillä.215 
 
Tunsin perheen ja tiesin monia muita heidän kaltaisiaan, jotka olivat hylänneet juurensa ja pitävät 
kyliämme siirtomaavallan keksiminä ”heimomaina”, jotka olisi paras unohtaa. Kylät olivat aluetta, 

                                                 
213 Nattras & Seekings 2005, s. 109–110; Etelä-Afrikan valtion tilastopalvelu 
[http://www.statssa.gov.za/publications/populationstats.asp] Luettu 20.4.2009; Simson 1979, T1.  
214 Nattras & Seekings 2005, s. 62, 95–96; Riddell 1980 II, s. 9; Simson 1979, s. 31; Kriger 1992, s. 69. 
215 Kuzwayo 1985, s. 33–34. 
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jolta oli muutettava pois, se oli edistyksen merkki. Ja vastaavasti paluu sinne merkitsi taantumus-
ta.216 
 
Minun äitini kuuluu shangaan-heimoon ja isäni on sotho. He molemmat ovat kotoisin Pohjois-
Transvaalista, mutta me asuimme kaupungissa ja iso osa perinteistä haalistui nopeasti pois. Mutta 
yhteisön henki, elämäntyyli, perusarvot kestävät yli ajan ja etäisyyden.217 
 
Sukupuolen näkökulmasta katsoen siirtotyöläisyydessä oli myös mustia naisia vapauttava puolensa, 

sillä he itsenäistyivät ja huolehtivat perheen asioista miesten ollessa poissa. Valkoinen valta avasi 

naisille myös mahdollisuuksia kouluttautua tiettyihin ammatteihin, vaikka perheet edelleen usein 

suosivat ensisijaisesti poikien kouluttamista. Kaupungit tarjosivat myös naisille uudenlaisia mah-

dollisuuksia päästä pois perinteisen yhteisön rooleista, ja houkuttivat heitä puoleensa.218  

 

Toisaalta nuorten miesten siirtyminen palkkatyöhön teki heidät vähemmän riippuvaisiksi suvun 

päätäntävallasta, sillä he saattoivat itsenäisesti maksaa lobolan. Kuzwayo tosin myös kritisoi tätä 

muutosta. Hänen mielestään se johti siihen, että miehet yhä useammin mielsivät ”ostaneensa” vai-

monsa itse, sen sijaan, että kyseessä olisi ollut kahden perheen välinen asia, jossa keskinäinen kun-

nioitus oli tärkeää. Naisten roolin vahvistuminen saattoi myös aiheuttaa ongelmia perheiden sisällä, 

jos miehet kokivat perinteisen asemansa uhatuksi.219 

 

Keskiluokkaiset mustat olivat kaupunkilaisia. Rhodesian musta keskiluokka oli kuitenkin suhteessa 

pienempi ja mustien koulutustaso säilyi matalampana kuin Etelä-Afrikassa, jossa mustien toisen 

asteen koulutusta lisättiin huomattavasti 1980-luvulla. Vuoden 1978 tilaston mukaan Rhodesian yli 

16-vuotiaista mustista 41 prosenttia ei koskaan ollut käynyt koulua. Etelä-Afrikan vuoden 1996 

tilasto puolestaan kertoo, että yli 20-vuotiaista mustista 24,3 prosentilla ei ollut ollenkaan koulutus-

ta. Ero mustan keskiluokan ja köyhimmän väestönosan välillä oli suuri. Esimerkiksi Rhodesiassa 

opettaja tienasi tuplasti mustien keskiansion verran.220 

 

Kriger tuo esiin myös eriarvoistumisen Rhodesian mustan maaseutuväen sisällä. Hän huomauttaa, 

että ennen siirtomaa-aikaa shonayhteisö oli paljon yhdenmukaisempi, kun se oli valkoisen vallan 

päättyessä. Vaikka Krigerin työ käsittelee pääosin shonia, voidaan hänen argumenttinsa tässä yh-

teydessä yleistää myös muihin heimoihin, joihin hallinto kohdisti samanlaisia toimia, ja toisaalta 

                                                 
216 Maraire 1999, s. 22.  
217 Anderson 2001, s. 28.  
218 Jacobs 1995: teoksessa Stasiulis & Yuval-Davis 1995, s. 256–248; Kuzwayo 1989, s. 261. 
219 ibid. 
220 Simson 1979, s. 51–52;  Etelä-Afrikan valtion tilastopalvelu 
[http://www.statssa.gov.za/publications/populationstats.asp] Luettu 20.4.2009; Nattras & Seekings 2005, s. 104106. 
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shonat edustavat suurinta osaa mustista, sillä heidän osuutensa mustasta väestöstä oli 77 prosenttia. 

Syitä mustan väestön sisäiseen eriarvoistumiseen olivat koulutuksen epätasainen jakaantuminen, 

rajatut palkkatyömahdollisuudet ja valtion luomat itsenäiset kauppa-alueet, joiden mustilla oli 

maanomistusoikeus. Sosiaaliset ja taloudelliset erot heimoalueiden ja itsenäisten kauppa-alueiden 

viljelijöiden sekä koulutettujen hallinnon palkkaamien mustien virkamiesten ja muun maaseutuväen 

välillä johtivat kateuteen ja tyytymättömyyteen.221 

 

Rhodesiassa vanha eliitti hyötyi helpommin valkoisesta hallinnosta kuin muut mustat. Saman asian 

tuo esiin myös Shula Marks sanoessaan, että usein Etelä-Afrikan uusi musta eliitti oli uuden sijaan 

vanha tuoreissa vaatteissa. Päälliköiden lapsilla ja kuningasperheisiin kuuluvilla oli paremmat mah-

dollisuudet koulutukseen ja uusien taitojen hankkimiseen.222  

 

1970-luvulta eteenpäin Etelä-Afrikan työelämässä roturajoja alettiin laskea, sillä tarve koulutetulle 

työvoimalle kasvoi. Rajoitukset siirtyivät myös tasoilla ylemmäs sitä mukaan, kun valkoiset keski-

luokkaistuivat, jolloin roturajat poistettiin ”alemmista” ammattiryhmistä. 1980-luvulta eteenpäin 

koulutuksesta alkoi kuitenkin tulla yhä merkittävämpi edellytys työn saamiselle, jolloin koulutuksen 

ulkopuolelle jääneet alkoivat syrjäytyä yhä pahemmin. Etelä-Afrikassa 1980-luvulla lama nosti 

työttömyyttä useilla urbaanialueilla ja työnsi yhä useampia mustia köyhyyteen. Kuitenkin samaan 

aikaan monet mustat taloudet ansaitsivat reaalisesti enemmän, koska olivat päässeet nousemaan 

parempipalkkaisiin ammatteihin.223  

 

Kuitenkin sekä Etelä-Afrikassa että Rhodesiassa kaupunkien asukkaat olivat useimmiten parem-

massa asemassa kuin maaseutujen tai kotimaiden mustat. Pienviljelijät, joilla ei ollut käytössään 

riittävästi maata, eivät voineet pitää karjaa. Maiden ja karjan menetys puolestaan tarkoitti isoa sosi-

aalista muutosta ja köyhyyttä. Maatalouden teknistyessä ja työvoiman tarpeen vähentyessä, eteläaf-

rikkalaiset valkoiset maanomistajat halusivat päästä ”tarpeettomista” mustista eroon, jolloin heitä 

pakkosiirrettiin ”mustiin pisteisiin” ja kotimaihin. Näin ollen eriarvoisuus mustan ryhmän sisällä 

kasvoi ja syvensi luokkaeroja.224   

 

Toisaalta valtion kotimaapolitiikka hämmensi Etelä-Afrikassa rajaa maaseutuväen ja niiden mustien 

välillä, joilla oli hallussaan urbaanialueilla asumiseen ja työskentelyyn oikeuttavat kaupunkioikeu-

                                                 
221 Kriger 1992, s. 69. 
222 Marks 1978: teoksessa Beinart & Dubow 1995, s. 109. 
223 Nattras & Seekings 2005, 104–109. 
224 Nattras & Seekings 2005, s. 92, 105, 109. 
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det. Kotimaihin lähelle teollisuusalueita sijoitetut mustat kävivät töissä valkoisella alueella, mutta 

heillä ei ollut siellä asumisoikeutta. Näin ollen he hyötyivät työmahdollisuuksista, vaikka joutuivat 

sen hintana matkustamaan pitkiäkin matkoja kodin ja työn välillä. Näin kotimaiden ”rintama-

matkustajat”, kuten Colin Murray ryhmää nimittää, muodostivat ikään kuin väliryhmän, jotka oli 

integroitu valkoiseen talouselämään, mutta jotka olivat työpäivän jälkeen poissa valkoisilta alueil-

ta.225  

 
Urbaanialueilla asuinalueet määriteltiin apartheid-politiikan mukaisesti, jolloin mustien alueilla 

köyhät ja varakkaammat asuivat pääsääntöisesti rinta rinnan. Ulossulkeminen valkoisista kaupun-

ginosista onnistui näin myös yhdistämään eri sosiaaliryhmiä. Esimerkiksi Kuzwayo kuvaa teokses-

saan kuinka vanhemmat itse rakensivat Denniltonin asuinalueelle luokkahuoneet lasten koulun-

käyntiä varten, kun sitä ei viranomaisilta saatu. Kansalaisliikkeet nousivat myös vaatimaan parem-

paa infrastruktuuria, palveluita ja lopulta poliittisia vaateita demokratiasta ja vapauksista alkoi esiin-

tyä.226 

4.4. Etelä-Afrikan kotimaat sekä päälliköiden ja etnisyyden merkitys  

 

Etelä-Afrikan ja Rhodesian mustien kohdalla jako kaupunkialueisiin ja maaseutuun ei noudata sa-

maa logiikkaan Etelä-Afrikan kotimaapolitiikan takia. Kotimaat, eri etnisille ryhmille itsenäisiksi 

”valtioiksi” suunnitellut alueet, olivat periaatteessa urbaanialueita, mutta vailla ”valkoisten” kau-

punkien mahdollisuuksia. Kirjallisuudessa käytetään kotimaista termiä siirretty kaupungistuminen 

(displaced urbanization), jonka esimerkiksi Murray avaa sanomalla, että Etelä-Afrikan mustia kes-

kitettiin asumaan suurin maaseutumaisiin slummeihin, jotka olivat poliittisesti kotimaita, mutta ta-

loudellisesti suurkaupunkien työmarkkinoiden periferioita.227  

 

Murray jatkaa, että siirretyn kaupungistumisen ilmiössä on kolme tärkeää elementtiä: väestön kes-

kittäminen kotimaihin 1950-luvun puolivälistä alkaen, hallituksen mustien asumiseen kohdistamien 

varojen suuntaaminen kotimaihin ”valkoisten” urbaanialueiden sijaan, tosin riittämättömästi, ja 

mustien työmatkamatkustamisen raju lisääntyminen. Valtio pyrki toimillaan ohjaamaan mustien 

kaupungistumisen kotimaihin sen sijaan, että heidän määränsä valkoisilla alueilla jatkuvasti kasvai-

si. Tämä tapahtui johdonmukaisesti samaan aikaan, kun mustien köyhyys maaseudulla syveni, hei-

                                                 
225 Murray 1987: teoksessa Beinart ja Dubow 1995, s. 236–237. 
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dän työttömyysasteensa kaupallisen maatalouden alueella kasvoi, ja muiden kehitysmaiden kaupun-

gistuminen oli yhä laajemmalle levinnyttä.228 

 

Osa väestöstä ohjattiinkin hallinnon suunnittelemiin kaupunkeihin, mutta suurin osa väestönsiirrois-

ta kohdistettiin isoihin maaseutumaisiin slummeihin, jotka olivat urbaaneja asukastiheyden mukaan, 

mutta maaseutualueita, kun asiaa tarkastellaan infrastruktuurin ja palveluiden näkökulmasta. Lop-

putuloksena oli, että kotimaat ”kaupungistuivat” nopeasti ja niiden väestöntiheys lisääntyi merkittä-

västi. 1980-luvun loppupuolen arvioiden mukaan kotimaiden asukkaista noin 56 prosenttia luettiin 

”urbaaneiksi”.229  

 

Apartheid-hallinnon ideana oli, että kymmenestä kotimaasta tulisi lopulta itsenäisiä valtioita, ja se 

saikin politiikalleen vastakaikua. Neljä kotimaista, Transkei, Bophuthatswana, Venda ja Ciskei it-

senäistyivät, tosin ainoastaan Etelä-Afrikka tunnusti niiden itsenäisyyden. Itsenäisten kotimaiden 

asukkaat menettivät periaatteessa Etelä-Afrikan kansalaisuuden, tosin kaksoiskansalaisuus oli mah-

dollista, ja poliittiset rajat kotimaiden ja Etelä-Afrikan valkoisten alueiden välillä haluttiin pitää 

matalina. Käytännössä ongelmia kuitenkin oli. Seuraavat esimerkit valottavat kotimaiden ja mustien 

pisteiden asukkaiden elämää, ja sitä kuinka valtion kotimaapolitiikka antoi kunnianhimoisille mus-

tille päälliköille välineen etnisten erojen politisoimiseen ja omien ambitioidensa toteuttamiseen.  

 

Onverwacht/Botshabelo oli musta piste, sijoituskohde lähellä Bloemfonteinia. Alueelle sijoitettiin 

noin 40 000 laittomasti maalla asuvaa mustaa Bophuthatswanan ja valkoisen Etelä-Afrikan raja-

alueelta kotimaan itsenäistymisen jälkeen. Onverwacht oli myös Bloemfonteinin Mangaung-

nimisen townshipin ”ylimääräisen” väestön sijoituskohde, ja alueelle keskitettiin mustia myös eri 

puolilta Oranjoen vapaavaltion pikkukaupunkeja ja valkoisten maatiloja. Vuonna 1985 Onver-

wact/Botshabelossa asui epävirallisen arvion mukaan noin 500 000 ihmistä.230  

 

Päivittäin Onverwacht/Botshabelon asukkaista noin 23 000 kävi töissä Bloemfontainessa ja noin 

30 000 Oranjoen kultakentillä. Aluksi asukkaiden työssäkäyntiä hankaloittivat passilait, jotka aset-

tivat heidät eriarvoiseen asemaan Bloemfontainen mustien kanssa. Vuonna 1982 heille annettiin 

kuitenkin tasaveroiset oikeudet ja he pystyivät kilpailemaan samoista töistä kaupunkialueen asuk-

kaiden kanssa. 1986 valtio luopui passilaeista kokonaan. Murray kuitenkin huomauttaa, ettei alueen 
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kehitys kulkenut yksinomaan parempaan päin, sillä alueen työttömyys kasvoi kuitenkin työllisyyttä 

nopeammin. Suurin osa maaseutuslummien asukkaista oli maatilojen entisiä työläisiä perheineen, 

joilla ei enää ollut sijaa maataloudessa. Heidän matala koulutustasonsa kuitenkin asetti heidät heik-

koon asemaan urbaaneilla työmarkkinoilla.231 

 

Murray tuo esiin yhden perheen tarinan, jolle annettiin vuonna 1979 vuorokausi aikaa pakata tava-

ransa, ja sen jälkeen heidät noudettiin vanhalta asuinalueeltaan ja jätettiin Botshabeloon. Perheen 

isä, entinen traktorinkuljettaja, joutui jäämään eläkkeelle, koska ei onnistunut löytämään uutta työtä. 

Perheen aikuisista tyttäristä kaksi, joiden pienet lapset kuuluivat talouteen, löysivät työtä kotiapulai-

sina Johannesburgista ja Bloemfontainesta, joissa kävivät Botshabelosta käsin. Yksi tyttäristä jäi 

kotiin, jossa ainoa tarjolla ollut, erittäin matalapalkkainen työ, oli kanatilalla. Perheen äidin harteille 

jäi perheen kodinhoito, jonka lisäksi hän teki palkkatöitä. Hänelle niitä löytyi kuitenkin vain epävi-

ralliselta sektorilta. Myöhemmin äiti päätyi myymään alkoholia, kuten monet muutkin naiset ennen 

häntä. Tässä perheessä yhdistyvät käytännössä kaikki ne työllistymisen mahdollisuudet, joita enti-

sillä maatyöläisillä ja etenkin maaseudun naisilla oli.232  

 

Bophuthatswana on esimerkki kotimaasta, jonka viranomaiset eivät halunneet myöntää kaksoiskan-

salaisuutta asukkailleen. Murray kuvaa kuinka viranomaiset pitivät joulukuussa 1986 julkisen tiedo-

tustilaisuuden raja-alueella Thaba’Nchussa, jossa asukkaita uhkailtiin hakemasta uutta eteläafrikka-

laista henkilöllisyystodistusta kotimaaoikeuksien menettämisen uhalla. Henkilötodistuksella saattoi 

hakea töitä Etelä-Afrikasta, mutta ilman sitä ei. Käytännössä uhkaus tarkoitti sitä, että asukkaat jou-

tuivat valitsemaan, luopuivatko mieluummin työstään Etelä-Afrikassa vai asuinsijastaan Bophut-

hatswanassa. Artikkelin kirjoittamishetkellä oli vielä epäselvää, saiko Bophuthatswanan hallitus 

tahtonsa läpi, vai suostuiko se sovitteluun ihmisten vastarinnan edessä.233 

 

Ciskeissä puolestaan historiallinen konflikti mfengujen ja xhosien välillä nousi uudella tavalla esiin 

alueen kotimaakysymyksen yhteydessä. Ciskei on siitä erikoinen tapaus kotimaiden joukossa, ettei 

sillä ollut kunnollista etnistä, kielellistä tai kulttuurista pohjaa. Xhosien historiaa tutkinut J.B. Peires 

toteaa, ettei ollut mitään selvää ciskeiläistä kansallisuutta. Huolimatta siitä, että Transkein kotimaa 

oli etnisesti xhosa, ja siitä, että sen johto olisi halunnut luoda yhtenäisen xhosamaan, kieltäytyi Cis-

                                                 
231 Murray 1987: teoksessa Beinart & Dubow 1995, s. 240. 
232 Murray 1987: teoksessa Beinart & Dubow 1995, s. 241. 
233 Murray 1987: teoksessa Beinart & Dubow 1995, s. 242. 
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kein hallinto presidentti Lennox Seben johdolla yhdistymisestä. Ciskein johto halusi itsenäisen val-

tion, jota varten sen piti luoda puuttuva kansallistunne.234  

 

Miksi xhosat ylipäätään jakaantuivat kahdeksi kotimaaksi, sitä ei ole pitävästi osattu selittää. Ylei-

sesti on ajateltu, että kyse on valkoisen vallan ”hajota ja hallitse” -politiikasta, mutta Peires ei kan-

nata tätä ajatusta, sillä valkoinen hallitus julkisesti osoitti, ettei se vastustaisi kotimaiden yhteen 

sulautumista. Transkei oli Verwoerdin aikana lähes täydellinen mallikappale juuri luodulle kotimaa-

politiikalle, sillä se oli laaja, pääsääntöisesti maaseutua oleva alue, jonka asukkaat olivat etnisesti 

homogeenisia. Transkein johdossa oli tuolloin kovan linjan päälliköitä, kuten Kaiser. D. Matanzi-

ma, jotka tunnettiin valtiomyönteisyydestään. 235 Ehkäpä tällä oli osuutta kahdeksi kotimaaksi ja-

kautumisessa, sillä Ciskein mukaanotto olisi voinut hajottaa Transkein yhtenäisyyttä. 

 

Ciskein alkuperäisiä asukkaita ovat xhosat. Mfengut tulivat alueelle mfecanen seurauksena idästä 

1800-luvun alussa. Heitä asuu myös Transkeissa, mutta Ciskein alueella mfengut olivat myönteisiä 

lähetyssaarnaajien opetuksille ja liittoutuivat eurooppalaisten kanssa. 1835 mfengut kokoontuivat 

vannomaan uskollisuuttaan kuningattarelle, hyväksymään kristinuskon julkisesti ja lupaamaan, että 

heidän lapsensa saisivat eurooppalaisen koulutuksen. Mfengut taistelivatkin rajasodissa siirtolaisten 

puolella, xhosia vastaan. Myöhemmin paremmin koulutetut ja eurooppalaisia tapoja omaksuneet 

mfengut nousivat xhosia parempaan yhteiskunnalliseen asemaan. He omaksuivat myös eurooppa-

laisten asenteet, nähden itsensä kristityn sivilisaation osana ja pitäen xhosia sivistymättöminä ja 

takapajuisina.236  

 

Apartheid-hallinnon politiikka kuitenkin muutti mfengujen asemaa, sillä valtio alkoi järjestelmälli-

sesti korostaa heimopäälliköiden asemaa mustien johtajina. Xhosille tämä antoi mahdollisuuden 

parantaa asemiaan suhteessa mfenguihin. Vuonna 1973 Ciskeissä järjestettiin vaalit, jotka voitti 

Seben johtama Ciskein kansallinen itsenäisyyspuolue (Ciskei National Independence Party). Peires 

tosin huomauttaa, että vaalien lopputulos oli melko varmasti Etelä-Afrikan hallituksen päätös, mikä 

näkyi muun muassa siinä, että viranomaiset käänsivät vaaleissa esiintyneet sääntöjenvastaisuudet 

Seben hyväksi.237  

 

                                                 
234 Peires 1989: teoksessa Beinart & Dubow 1995, s. 256–257. 
235 Peires 1989: teoksessa Beinart & Dubow 1995, s. 259. 
236 Peires 1989: teoksessa Beinart & Dubow 1995, s. 261–262. 
237 Peires 1989: teoksessa Beinart & Dubow 1995, s. 262–263. 
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Huolimatta Seben valtaannoususta ja pyrkimyksistä nostattaa kansallistunnetta oli kotimaan itsenäi-

syydellä paljon vastustajia. Kaikki eivät koskaan hyväksyneet etnisyyden korostamista tai ajatusta 

kotimaista. Soweton tapahtumien jälkeen lisääntyivät kotimaahallinnon vastaiset protestit myös 

Ciskein sisällä. Tässä Ciskei ei ole kotimaista ainoa, jossa protestoitiin kotimaiden johtajia vastaan. 

Esimerkiksi KwaNdebelessä oli nuoriso- ja yhteisöryhmittymiä, jotka vastustivat itsenäisty-

misaikeita. Ristiriitaiseksi juuri KwaNdebelessä tilanteen teki kuitenkin se, että kotimaan hallintoa 

johtivat aatelittomat Simon Skosana ja Piet Ntuli. Alueen johdon ja traditionaalisen siiven, joka oli 

uskollinen Ndzundzan kuningashuoneen johtajalle päällikkö David Mabhogolle, käytiin valtataiste-

lua, joka johti kuningashuoneen kannattajien ja itsenäisyyttä vastustavien kansalaisaktivistien epä-

tavanomaiseen liittoutumiseen.238 

  

Natalin alue on puolestaan esimerkki siitä, kuinka valkoinen valta piti zulujen kuningashuoneen 

kannatusta yllä. Natalissa, jossa oli ennen valkoisten tuloa keskitetty kuningaskunta ja zulukunin-

kaalla paljon valtaa, loi kuningasperheen syrjäyttäminen tyhjiön, jota oli vaikea täyttää. Valkoisille 

zulukuningas muodosti kuitenkin liian suuren uhan, eikä hänen asemaansa haluttu tunnustaa. Ku-

ningaskunnan hajottamisesta 1800-luvun lopulla alkoi myös köyhtymisen prosessi, joka kosketti 

suurinta osaa alueen mustasta väestöstä.239  

 

1920-luvulla perustettiin zulujen kansallisneuvosto Inkatha (Zulu National Council), joka pyrki 

yhdistämään zuluja valkoista hallintoa vastaan. Marks toteaa, että osaltaan Inkathan perustaminen 

voidaan nähdä zulujen kuningasperheen ja mustan pikkuporvariston - traditionaalisen eliitin ja län-

simaistuneen uuden eliitin - liittona, vastaiskuna niitä jännitteitä vastaan, joita sosiaalisten erojen 

kasvaminen zulujen kesken oli lisännyt. Toisaalta uusi musta keskiluokka ja kuningasperhe eivät 

olleet täysin vastakkaisia kilpailevia ryhmiä, sillä sekä kuningasperheen että muun vanhan eliitin 

jäsenistä monet olivat saaneet modernin koulutuksen. Kuningasperhe edusti kuitenkin traditionaali-

sia arvoja ja lakeja, mikä erotti sen länsimaiset arvot omaksuneesta eliitistä.240  

 

Liittoa voidaan selittää sillä, että ruohonjuuritasolla kuningasperhe oli vaihtoehto valkoisen vallan 

mukanaan tuomille muutoksille. Monarkian aikana zulukuningas oli ilmentänyt yhteisön yhtenäi-

syyttä, ollut kansalaisten isä ja huolehtinut hyvinvoinnin jakamisesta kansalaisten kesken. Marks 

huomauttaakin, että siinä vaiheessa, kun mustat eivät olleet hyväksyneet valkoisten ideologiaa ei-

                                                 
238 Murray 1987, Peires 1989: teoksessa Beinart & Dubow 1995, s. 247, 271.  
239 Marks 1978: teoksessa Beinart & Dubow 1995, s. 97, 102, 106–107. 
240 ibid. 
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vätkä ylipäänsä nähneet valkoisen vallan tuoneen heille mitään hyvää, he katsoivat luonnolliseksi 

kääntyä kuningasperheen puoleen. Hallinto yritti murtaa tätä usuttamalla toissijaisia päälliköitä ku-

ningasperhettä vastaan, mutta käytännössä vahvisti toimillaan kuningasperheen suosiota. Valtion 

kanssa toimivat päälliköt nähtiin ”hallituksen poikina”, kansansa pettureina.241  

 

Valkoiset hallinnot sekä Etelä-Afrikassa että Rhodesiassa muuttivat perinteistä päällikkyyttä pysy-

västi. William Beinart tiivistää asian koruttomasti sanoessaan, että moderni heimopäällikkyys on 

nähty valtion luomuksena. Vaikka toteamus hänen mukaan hiukan vetääkin mutkia suoraksi, ei se 

kuitenkaan väärintulkitse tilannetta.242 Hallitukset suosivat joko paikallisia päälliköitä tai pyrkivät 

nostamaan perimyslinjan ulkopuolisia jäseniä johtoon, miten katsoivat tilanteen parhaiten sopivan 

omiin tavoitteisiinsa.  

 

Ennen eurooppalaisten tuloa mustien yhteisöt eivät omanneet käsitystä yksityisestä maanomistuk-

sesta. Maata jaettiin yhteisön jäsenille heidän tarpeensa mukaan, mutta se nähtiin yhteisön omai-

suudeksi, ja kaikilla oli oikeus maahan. Päälliköt olivat vastuussa alaisilleen, jotka tuli pitää tyyty-

väisinä. Mikäli päällikön katsottiin epäonnistuneen tehtävässään, saatettiin hänet syrjäyttää tuke-

malla jonkun toisen kruunuun oikeutetun (oikea sukulinja) nousua valtaan.243  

 

Siirtomaahallinnot muuttivat päälliköiden ja alamaisten suhdetta, sillä ne määrittelivät lain ja yh-

teiskuntajärjestyksen, joka oli päälliköiden yläpuolella – nyt päälliköiden pitikin olla vastuussa val-

koisille sen sijaan, että he olisivat olleet sitä alamaisilleen. Ensimmäisen Chimurengan jälkeen Rho-

desian viranomaiset siirsivät syrjään ne päälliköt, jotka olivat nostaneet kansaa valkoisia vastaan ja 

asettivat tilalle henkilöitä, jotka olivat myötämielisiä ja uskollisia valkoiselle hallinnolle. Päälliköt 

vastasivat alueellisesta lainsäädännön toimeenpanosta, jolloin kansalaisten tyytymättömyys kohdis-

tui myös heihin.244 

 

Toisaalta päällikkyys kuitenkin tarjosi instituution, jonka takana maaseudun ihmiset saattoivat yh-

distyä paikallisesti ja esittää vaateita maasta ja yhteisistä oikeuksista. Beinart toteaa kuitenkin, että 

tässä ei esitetty paluuta menneisyyteen, vaan perinteitä muokattiin uuden yhteiskunnan asettamien 

vaatimusten mukaisiksi. Niillä päälliköillä, joiden katsottiin olevan herkkiä kansalaisten vaatimuk-

sille ja tarpeille, oli myös paikallinen tuki. Valtio ei kuitenkaan aina ollut sitä mieltä, että paikallis-

                                                 
241 Marks 1987: teoksessa Beinart & Dubow 1995, s. 104–105. 
242 Beinart 1985: teoksessa Beinart & Dubow 1995, s. 177. 
243 Kriger 1992, s. 65; Marks 1987: teoksessa Beinart & Dubow 1995, s. 104; Gluckman 1956, s. 28, 34. 
244 Kriger 1992, s. 64. 
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tasolla paras johtaja olisi kansan suosikki. Päälliköille yhteistyö viranomaisten kanssa oli tuottoisaa, 

ja tarjosi mahdollisuuden vauraampaan elämään kuin monella muulla tapaa olisi ollut mahdollis-

ta.245 

 

Edellä esitettyjen esimerkkien perusteella käy myös selväksi, että etnisyydellä oli merkitystä, mutta 

ei irrallisena ilmiönä, kuten usein Afrikan mustista kansoista puhuttaessa halutaan mieltää. Kuten 

on jo aiemmin tuotu esiin, etnisyyden tiedostaminen vaatii etnisen identiteetin vahvistamista sosiaa-

lisesti ja ideologisesti. Peires tiivistää artikkelinsa ydinväitteen sanomalla, että missä on kilpailua 

vallasta tai materiaalisista resursseista, ja missä kilpailevilla osapuolilla on mahdollisuus vedota 

etnisiin piirteisiin, pystyvät he todennäköisesti tuottamaan etnistä erilaisuutta minkä tahansa kult-

tuurin osa-alueen, kuten kielen tai historian avulla. Esimerkiksi Ciskeissä xhosien ja mfengujen 

historiallinen vastakkainasettelu oli jo luonut etnistä tietoisuutta, jota johtajat pystyivät vahvista-

maan, kun apartheid-hallinto antoi xhosille mahdollisuuden haastaa mfengujen taloudellisesti do-

minoiva asema.246   

 
Länsimaisessa tutkimuksessa on ehkä hiukan liikaakin korostettu mustien heimoja ja niiden välistä 

vastakkainasettelua. Ylipäänsä sanalla etninen viitataan useimmiten ihmisryhmiin valkoisen kult-

tuuripiirin ulkopuolella, vaikka etnisyys käsitteenä koskettaa kaikkia kansoja. Mustien keskinäisestä 

väkivallasta puhutaan herkästi etnisenä väkivalta, joka johtuu nimenomaan siitä, että osapuolet 

edustavat eri heimoja, eikä esimerkiksi poliittisista tai materiaalisista syistä johtuvana, vaikka nämä 

kaikki kietoutuvat yhteen. On olemassa ikään kuin myytti afrikkalaisesta erityisetnisyydestä, mikä 

perustuu varmasti pitkälti siihen, että heidän kulttuurinsa ja tapansa olivat eurooppalaisille vieraita, 

ja ovat sitä osittain vieläkin. Etnisyydellä oli merkitystä, mutta aivan samalla tavalla kuin sillä on 

ollut merkitystä valkoisten kansojen keskinäisessä kanssakäymisessä. Afrikaanereiden ja englan-

ninkielisten vastakkainasettelussa oli kyse samasta asiasta, historiallisesta alemmuudenkokemukses-

ta, materiaalisesta kilpailusta ja valtataistelusta.  

 

Eteläafrikkalainen John Philmon, joka on puoliksi xhosa ja puoliksi värillinen, osasi tiivistää et-

nisyyskysymyksen mielestäni hyvin. Hän esitti minulle kysymyksen: ”Me asumme samassa talossa, 

sinä ja minä. Sinä olet vegetaristi, minä syön lihaa − miten sovittelemme tilanteen?” Toisen kulttuu-

rin erilaisuutta on vaikea hyväksyä, ja se on aiheuttanut jännitteitä heimojen välille, kun ne ovat 

joutuneet toimimaan samoilla alueilla. Toisaalta Etelä-Afrikassa heimot ovat jo pitkään sekoittuneet 

                                                 
245 Beinart 1985: teoksessa Beinart & Dubow 1995, s. 182–183. 
246 Peires 1989: teoksessa Beinart & Dubow 1995, s. 279. 
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toisiinsa avioliittojen kautta, ja kehitys jatkuu edelleen. Heimorajat ovat kuitenkin edelleen olemas-

sa, ja toki mustillakin on toisistaan ennakkoluuloja ja stereotyyppisiä käsityksiä. Heimojen merkitys 

näkyy Philmonin mukaan kuitenkin ensisijaisesti siten, että mustat ovat ylpeitä omasta perinnöstään 

ja kulttuuristaan.247 

 
Apartheid-ajalla valtio osallistui heimoristiriitojen lietsomiseen. Philmon kertoi tästä kuvitteellisen, 

mutta hyvin konkreettisen esimerkin: 

 
Esimerkiksi xhosa-John saa poliisilta lupauksen, että hän saa uuden, isomman talon, jos käy vie-
mässä pommin zulumiesten hostelliin. Johnia houkuttaa luvattu palkkio, lapset ja vaimo tarvitsevat 
enemmän tilaa, ja hän suostuu ehdotukseen. Poliisi puolestaan pitää huolta siitä, että zulut saavat 
tietää tekijän.248 
 
”Hajota ja hallitse” -politiikka olikin todellista, vaikka se ei kaikissa tapauksissa ollutkaan syy etnis-

ten ryhmien välisiin erimielisyyksiin, kuten Peires osaltaan totesi Ciskein tilanteesta. 

 

Zimbabwessa kahden suurimman heimon, shonien ja ndebelejen välillä on historiallisia ristiriitoja, 

sillä ndebelet alistivat aluetta asuttaneet shonat valtaansa 1830-luvulla. Vaikka heimot tasavertais-

tuivatkin valkoisten tulon alla, tulivat niiden väliset erimielisyydet esiin nationalistisissa liikkeissä, 

ja johtivat lopulta puolueiden jakaantumiseen paitsi poliittisin myös etnisin perustein. Rhodesian 

hallinto toimi kuitenkin eritavoin kuin naapurimaansa, sillä sen suunnitelmissa ei ollut jakaa maata 

valkoisten ja mustien heimojen kotimaihin. Rhodesian valkoinen johto mielsi mustien vapautusliik-

keiden jäsenet loppuun asti terroristeiksi, jotka vahingoittivat paitsi valkoisia, etenkin maan mustia. 

Se kyllä tiedosti mustien etniset erot, mutta näyttäisi siltä, ettei niitä pidetty niin kovin merkityksel-

lisinä Rhodesian valtion kannalta.249 

4.5. Tasaveroisuuden kieltäminen vääryydenkokemuksen ytimessä  

 
Ihmisiä ei tunnistettu ihmisiksi, olivat vain valkoiset, valkoiset, valkoiset.250 
 

Nkosie Ntanjana toteamus tuo esiin jotain olennaista mustien kokemuksesta valkoisen vallan alla, 

joka pätee sekä Etelä-Afrikkaan että Rhodesiaan – valkoisten hallitsemassa yhteiskunnassa mustien 

asema ja ihmisyys oli toissijaista. Pahimmillaan ihmiset kohtasivat väkivaltaa, kidutusta ja kuole-

maa. Kaikkein arkisimmistakin kokemuksista ihmisten muistoissa on pinnalla vääryyden kokemus: 

                                                 
247 John Philmonin haastattelu 3.11.2007.  
248 ibid. ks. myös esimerkiksi Peires 1989.  
249 Esim. Simson 1979; Smith 2008. 
250 Nkosie Ntanjanan haastattelu 19.11.2007. 
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se että heistä tehtiin alempiarvoisia, heidän ihmisarvonsa kyseenalaistettiin, koska he olivat sitä 

mitä olivat.251  

 

Ntanjana kouluttautui aikoinaan opettajaksi, joka oli sairaanhoitajan ohella pitkään ainoita ammatte-

ja, joihin mustat naiset saattoivat opiskella. Lähin mustia ottava opettajakoulu oli Itä-Kapmaassa, 

jossa Kapkaupungista kotoisin oleva Ntanjanakin opiskeli. Ntanjana kuului niihin mustiin, jolla oli 

kaupunkioikeudet, ja opettajana hän oli osa mustaa keskiluokkaa. Kaupunkioikeudet tarkoittivat 

kuitenkin työskentelyoikeutta valkoisella alueella, mutta asumisoikeus kosketti mustille osoitettuja 

township-alueita. Mustana opettajana Ntanjana opetti mustia lapsia, ja hän kertoo ensimmäisen työ-

paikkansa olleen Gugulethussa, yhdessä Kapkaupungin townshipeistä. Ntanjana kertoi apartheid-

ajalta mieleensä jääneen tapauksen, jossa hän oli miehensä kanssa menossa kahvilaan teelle. Kahvi-

lassa mustia vieraita ei kuitenkaan päästetty salin puolelle, vaan heidän olisi pitänyt mennä keittiöön 

juomaan teensä.252  

 

Vaikka tapaus tuntuu äkkiseltään pieneltä, tiivistää se kuitenkin jotain olennaista mustien arjesta. En 

kysynyt, miksi juuri tämä tapaus nousi Ntanjanan mieleen, mutta luulen, että hän kertoi esimerkin 

sen takia, että oli ääneen vastustanut menettelyä ja kieltäytynyt juomasta teetään keittiössä. He oli-

vat miehensä kanssa poistuneet ravintolasta tilaamatta, mutta omantunnonarvoisina, koska eivät 

olleet alentuneet noudattamaan valkoisten sääntöjä. 

 

Valtion harjoittamat väestönsiirrot olivat grand apartheidin epäinhimillisimpiä ja mustia sekä väril-

lisiä syvimmin koskettaneita toimenpiteitä. Useita kertoja vanhat asuinalueet tuhottiin, vaikka sijoi-

tuskohteessa kaikki ei ollut valmista. Kiireessä valtio päätyi kuskaamaan mustia asukkaita erityisille 

sijoitusleireille, joissa työn saanti tai ruuan tuottaminen itse oli täysin mahdotonta.253 Nadine Gor-

dimerin Ei seuraa matkalleni päähenkilö Vera kuvaa: 

 
Asukkaat saivat käyttöönsä peltivessoja, yleisiä vesihanoja ja toisinaan, jos varastoissa sattui ole-
maan, myös telttoja. Heille saatettiin antaa aaltopeltilevyjä, joiden avulla aloittaa hökkelin rakenta-
minen. Toisinaan heidän sallittiin tuoda mukanaan entisten kotien hävityksestä säästyneitä tarvik-
keita - lautoja tai ehkä ikkunanpuitteet - mutta lehmät ja vuohet oli jätettävä; mitä elukat söisivät 
veldille raivatulla ja tasatulla hädin tuskin asuttavalla avomaalla254 
 
Brinkin Ruttomuurin poliittista vainoa Eurooppaan paennut Mandla kuvaa vanhempiensa kohtaloa: 
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253 Giliomee 2003, s. 560–562; Beinart 1994, s. 147. 
254 Gordimer 1996, s. 21. 
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Illan tullen, kun kaikki talot on raivattu maan tasalle, poliisiautot ajavat pois. Naiset ja lapset jäte-
tään kiviröykkiöiden keskelle; järjestelyissä on mennyt jokin yllättäen vikaan, eivätkä kuorma-
autot, jotka on tilattu kuljettamaan ihmiset Ciskeihin, ole ilmaantuneet paikalle. Mutta ne tulisivat 
aamulla. Yö taivasalla ei tee kenellekään pahaa, paitsi ehkä joillekin lapsille, jotka voivat paleltua 
kuoliaaksi, mutta se ei kuulu tähän. Mistä hallitus voisi aavistaa, että yöllä puhkeaisi sade? 

››Minun vanhempani olivat siellä myös››, Mandla sanoi. ››Minä kuulin siitä Kingwilliamstownis-
sa seuraavana päivänä ja lähdin heti heidän luokseen. Mutta kun tulin sinne, heidät oli jo viety pois 
kuorma-autoilla. Vain kivimurska oli jäljellä. Sekin raivattiin ja tasattiin myöhemmin: hedelmällistä 
maata valkoisille viljelijöille, jotka olivat iskeneet siihen silmänsä vuosia aiemmin.›› 

››Miten sinun väkesi kävi?›› minä kysyin. 
››Poliisit eivät päästäneet meitä sinne minne heidät oli kuskattu, Peddien liepeille. Vasta kolmen 

neljän päivän kuluttua onnistuin livahtamaan sinne kahden lehtimiehen kanssa. Lehdistö yritettiin 
nimittäin pitää loitolla. Uudelleenasutusleiri ei ollut vielä valmis. Muutama rivi puutönöjä. Muille 
oli pystytettävä teltat. Siitä huolimatta osa joutui yöpymään jonkin aikaa veldillä. Ja siellä satoi päi-
vät päästään. Koko paikka oli yhtä liejua. Ensimmäisen viikon aikana kuoli kahdeksan tai yhdeksän 
lasta ja pari vanhusta. Myöhemmin tilanne koheni hiukan, varsinkin sen jälkeen kun vietiin juttu 
lehtiin. Mutta turvallisuuspoliisi pidätti molemmat lehtimiehet, jotka olivat käyneet siellä kanssa-
ni.255 
 
Mandlan vanhemmat kuuluivat tarinassa niihin, jotka olivat joutuneet viettämään ensimmäisen vii-

kon taivasalla. Sen seurauksena Mandlan isä sairastui ja kuoli muutaman kuukauden kuluttua. 

Vaikka Mandla ja hänen perheensä ovat kuvitteellisia hahmoja, kuvaa esimerkki suoraan monien 

elävien ihmisten kokemaa kohtaloa. 

 

Mustille ja valkoisille vakiintuneet roolit istuivat Etelä-Afrikassa tiukasti. Philmon onnistui kuvaa-

maan tilannetta napakasti todetessaan, että työpaikoilla valkoiset olivat toimistossa, värilliset lähet-

tejä ja musta mies luuttusi toimiston lattioita. Hän muistelee, että mustilla oli häviävän pieni mah-

dollisuus saada hyvä työpaikka ja silloinkin heidän palkkansa oli pienempi kuin värillisillä tai val-

koisilla vastaavasta työstä. Philmon itse on onnistunut luovimaan sekä apartheid-ajalla että sen jäl-

keen, sillä apartheidin aikaan hän oli julkisesti värillinen, nyt musta.256 Tämän hän tunnusti itsekin 

todetessaan sivulauseessa, että silloin tällöin oli okei tulla luokitelluksi värilliseksi, koska se avasi 

ovia työelämään. Haastatteluhetkellä Philmon kuitenkin vankasti sanoi identifioivansa itsensä mus-

taksi, koska hänen isänsä oli xhosa.257 

 

Sinällään juuri Philmonin kaksoisidentiteetti teki hänestä mielenkiintoisen haastateltavan, sillä hä-

nellä oli käsitys ja kokemusta molempien ryhmien elämästä. John Philmon on ihminen, joka tuntee 

Kapkaupungin jokaisen kolkan, ja hänen ihmisverkostonsa tuntuu ulottuvan kaikkialle. Philmon on 
                                                 
255 Brinck 1984, s. 196–197. 
256 Tiedän tämän, koska Johnin ”roturyhmä” tuli keskustelussa esiin, jolloin hänet etäisesti tuntevat sanoivat, että Jon-
han on värillinen. Totuus lieneekin se, että John oli luokiteltu värilliseksi, mutta apartheidin jälkeen hänellä oli mahdol-
lisuus korostaa osittaisia xhosa-juuriaan, ja myös hyötyä tästä.  
257 John Philmonin haastattelu 3.11.2007. 
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sosiaalityöntekijä ja muusikko, joka pyörittää omaa radio-ohjelmaa, ja on keikkaillut eri puolilla 

Eurooppaa. Philmonin pyörittämä Johnin soppakeittiö, josta kodittomat voivat ostaa ruokaa nimelli-

seen hintaan ja kokoontua viettämään aikaa, toimii pääosin vapaaehtoisvoimin Kapkaupungin kes-

kustassa. Philmon kiertää sosiaalityöntekijän ominaisuudessaan myös Kapkaupungin kaikkein köy-

himmissä townshipeissa.  

 

Philmonin kertomus suhteestaan valkoiseen naiseen apartheid-ajalla kertoo paitsi valkoisten asen-

teista, myös mustien vastavuoroisen kielteisestä suhtautumisesta valkoisiin. Philmon työskenteli 

samalla markkinointiosastolla kyseisen valkoisen naisen kanssa. Pari ihastui ja päätyi yhteen, mutta 

suhde oli pidettävä salassa. Philmon kertoo olleensa varma, että saisi potkut, jos suhde tulisi ilmi. 

Toisaalta hän ei voinut kertoa asiasta ystävilleen, koska nämä eivät olisi hyväksyneet seurustelua 

valkoisen naisen kanssa. Ylipäätään ”veljeily” valkoisten kanssa nähtiin hänen mukaansa usein pet-

turuutena, pyrkimyksenä muuttua valkoiseksi. Eräänä iltana Philmon oli tapaamassa tyttöystäväänsä 

ja lähtiessään törmäsi tytön valkoisiin ystäviin, joita tervehti. Mennessään hän kuuli tyttöystävänsä 

ystävien kysyvän tältä, kuinka hän antaa puutarhurinsa työskennellä niin myöhään.258  

 

Rhodesiassa erottelujärjestelmä, joka myös vaikutti mustien koulutukseen, asumiseen ja työskente-

lyyn, sai aikaan samankaltaisia kokemuksia kuin apartheid naapurimaassa. Marairen Tyttäreni Zen-

zelen Lindan puheenvuoro tiivistää oleellisesti mustien ja valkoisten vuorovaikutusta ja mustien 

vääryyden kokemusta: 

 

Linda nousi polvilleen ja pilaillen laittoi kätensä yhteen kuin rukoillakseen ja ryömi Tinawon lähel-
le sanoen: ”Aivan niin, herra, on vain yksi pieni, pikkuruinen asia, jonka haluaisin kovasti teidän 
mainitsevan. Entä vapautemme teidän sorrostanne? Entä oikeus äänestää tai elää missä haluaa? Entä 
oikeus päättää omasta ja perheeni elämästä? Entä oikeus koulutukseen? Niin, aivan niin, hyvä herra 
– kiitos kun kysyitte. Entäs kelvollinen palkka? Tai edes wc maassa olevan reiän sijasta, jonka lai-
toitte minulle osana pientä murjua, jota jalomielisesti kutsutte ”asunnokseni.259 
 

Sekä Etelä-Afrikassa että Rhodesiassa valkoisten valta-asema vaikutti mustien kokemukseen pai-

kastaan yhteiskunnassa: moni alkoi itsekin uskoa siihen, että oli toisen luokan kansalainen, sivisty-

mätön ja vailla mahdollisuuksia muunlaiseen elämään. Adam ja Moodley toteavat, että apartheid-

hallinto tuotti osalle itsevihaa ja epäilyä omia kykyjä kohtaan. Sama pätee myös Rhodesian erottelu-

järjestelmään.260  

                                                 
258 ibid. 
259 Maraire 1999, s. 200. 
260 Adam & Moodley 1993, luku 5, kappale ”Internalized Colonialism and the Psychology of Liberation” 
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Robert Mugabe on osaltaan kuvannut ensimmäisen Chimurengan jälkeistä tilannetta toteamalla, että 

hänen ikäpolvensa vanhemmat ja isovanhemmat hyväksyivät valkoisen vallan käsittäen sen väistä-

mättömäksi pakoksi. Ei uskottu, että valkoiselle vallalle oli vaihtoehtoja, sillä valkoisilla oli valta ja 

aseet.261 Afrikkalaisessa kulttuurissa vanhempien kunnioittaminen on keskeistä ja osaltaan tämä 

varmasti vaikutti siihen, että radikaalimman vastarinnan nousu edellytti myös muutosta yhteisössä. 

André Brink puolestaan onnistuu Mandlan kautta tavoittamaan jotain olennaista itsetunnon ja alis-

tumisen ja toisaalta myöntymisen ja sitä vastaan kapinoinnin välisestä jännitteestä sekä sukupol-

vierosta, joka vallitsi vanhemman polven myöntyväisyyden ja Soweton jälkeisen nuoren radikaa-

limman sukupolven välillä: 

 
››Kun minä olin lapsi, me olimme köyhiä - ja minä tarkoitan rutiköyhiä - mutta isä oli isä. Viis siitä 
vaikka hänen housunsa olivat paikatut, viis siitä että hänellä oli palkeenkieli takamuksessa tai vanha 
repaleinen khakihattu päässä, minulle hän oli jättiläinen, Makanaakin suurempi. Kukaan ei osannut 
kävellä veldillä kuten hän. Kukaan ei ollut niin pitkä ja pystypäinen. Kukaan ei osannut metsästää 
niin kuin hän. Kukaan ei osannut puhua niin kuin hän. Ja koska olin hänen ainoa poikansa, hän pu-
hui minulle pienestä pitäen kaikesta mitä tekisimme yhdessä, kahteen pekkaan, sitten kun tulisin 
isoksi, sellaiseksi mieheksi kuin hän.262 
 
Mandlan käsitykset kuitenkin muuttuvat erään kauppamatkan tapahtumien seurauksena.  

 
Osoittautuu, että jotkut kaupassa olevista valkoisista ovat kimpaantuneet, kun hänen isänsä on yrit-
tänyt työntyä heidän ohitseen tiskille. Vasta kun lihakauppias - kalju miehenjärkäle, jolla on punai-
set viikset ja pisamaiset, häränreiden kokoiset käsivarret - karjaisee jotakin ››saatanan kafferista››, 
lapsi tajuaa, että tilanne on vakava. Lihakauppias tulee pois tiskinsä takaa. Toiset valkoiset siirtyvät 
sivuun, kääntyvät selin, rupattelevat, eivät ole huomaavinaan mitä heidän takanaan tapahtuu. Nyt 
miehenkorsto on tarttunut hänen isäänsä kraivelista ja ravistelee tätä kuin säkkiä retuuttava koira. 

››Etkö sinä näe, että tuolla on eri ovi mustille? Mitä sinä valkoisten puolelle tuppaat? ›› 
››Anteeksi, master. Minä en tiennyt. Minä en tee sitä toiste.›› 
››Etkä helvetissä teekään. Luuletko sinä omistavasi tämän paikan? Käyvät päivä päivältä röyh-

keämmiksi. Minä olen saanut tarpeekseni tuommoisesta paskasta, onko selvä? ›› 
››Minä pyysin jo anteeksi, baas.›› 
››Turpa kiinni!›› Mies läimäyttää häntä kasvoihin niin kovaa, että hänen päänsä retkahtaa taakse-

päin. [Mandlan isä heitetään kaupasta ulos tyhjin käsin. Isä ei pane vastaan.] 
He ovat nyt kaksin. Mutta eivät kävele yhdessä. Poika kulkee muutaman jaardin edellä kieltäytyen 
katsomasta taakseen, kun hänen isänsä huutaa hänelle. Hän ei halua koskaan enää katsoa niihin sil-
miin, niihin kasvoihin.263 

 
Nämä tapahtumat eivät suoraan johtaneet Mandlaan osaksi apartheidia vastustavaa poliittista toi-

mintaa, mutta vaikuttivat vahvasti siihen, miten hän alkoi käsittää asioita. Isän alistuminen nostatti 

Mandlassa häpeää, joka muokkaantui hiljaa taistelutahdoksi. 

                                                 
261 Meredith 2007, s. 22. 
262 Brinck 1984, s. 226. 
263 Brinck 1984, s. 227–228. 
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››Minä en menettänyt isääni sinä päivänä, kun puskutraktorit tulivat hävittämään ne talot ja kun 
ihmiset vietiin kuorma-autoilla uudelleen asutusleirille››, Mandla sanoi. ››Minä menetin hänet sinä 
päivänä siellä lihakaupassa. Mieheltä voi leikata munat monella tavalla. Eikä minua järkyttänyt vain 
se mitä hänelle tehtiin, vaan se että sen tehtiin minun nähteni. Minä olin hänen poikansa. Minä näin 
kaiken.››264 
 
Perinteisissä yhteisöissä vanhempia ihmisiä kunnioitettiin ja heidän statuksensa oli aina korkeampi 

kuin nuorempien yhteisön jäsenten. Valkoisen vallan aikana nuorille tarjoutui kuitenkin mahdolli-

suus itsenäistyä suhteessa perheeseensä. Siirtotyöläiset muuttivat pois kotikylistään ja ansaitsivat 

omaa rahaa. Kaupungistuneet ja länsimaistuneet mustat suhtautuivat perinteisiin vieroksuen.265 Toi-

saalta sukupolvien välinen murros ja perinteiden murtuminen mahdollisti myös muutoksia: mustien 

poliittisen tietoisuuden nousu kumpusi ensin juuri mustasta koulutetusta keskiluokasta, joka tunsi 

valkoisten maailman.  

5. Värilliset ja intialaiset 
 

Värilliset ja aasialaiset muodostivat merkittävän vähemmistön Etelä-Afrikassa, mutta olivat paljon 

pienempi ja hajanaisempi ryhmä Rhodesiassa. Aasialaisista suurimmalla osalla on intialainen tausta, 

minkä vuoksi käytän monessa kohdin termiä intialainen. Rhodesian värillisistä ja intialaisista on 

saatavilla niukemmin tietoa, kuin Etelä-Afrikan vastaavista ryhmistä, minkä vuoksi luku painottuu 

Etelä-Afrikkaan. Toisaalta eteläafrikkalaiset värilliset ja intialaiset olivat yhteiskunnallisesti merkit-

tävämpiä ryhmiä jo määränsä vuoksi, kun taas Rhodesiassa nämä ryhmät pysyivät hajanaisena ja 

pienenä vähemmistönä. 

5.1. Ryhmä mustan ja valkoisen välissä 

 

Värilliset olivat siirtolaisten ja afrikkalaisten tai Aasiasta tuotujen orjien jälkeläisiä, jotka aluksi 

hyväksyttiin osaksi eurooppalaisten yhteisöä. Johtuen varhaisen siirtokunnan miesvaltaisuudesta, ei 

monellakaan eurooppalaisella miehellä ollut mahdollisuutta naida eurooppalaista naista. Ensim-

mäisten vuosikymmenten aikana olikin tavallista, että eurooppalaiset miehet solmivat avioliittoja 

vaaleaihoisten ei-eurooppalaisten naisten kanssa. Lisäksi irtosuhteet khoisan- ja orjanaisten kanssa 

olivat tavallisia paitsi siirtolaisten myös sotilaiden ja ohiseilaavien merimiesten harrastamina.266 

  

Suurin osa Etelä-Afrikan värillisistä asuu edelleen Kapmaassa. Vuosien kuluessa heille on muodos-

tunut oma kulttuurinsa, joka on tosin paljon lähempänä länsimaista kuin mustien kulttuuria. Väril-
                                                 
264 Brinck 1984, s. 230. 
265 Esim. Kriger 1992, s. 79. 
266 Giliomee 2003, s. 15, 18.  
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listen kulttuuripohja luotiin siirtokunnan alkuaikoina, jolloin heidät kasvatettiin, kuten eurooppalai-

set. Värillisten asema muuttui radikaalisti vasta apartheid-ajalla, sillä grand apartheid vaati tiukko-

jen roturajojen vetämistä, jolloin hallinnon toimet keskittyivät eniten juuri värillisiin, sillä heidän 

rotunsa oli vaikeimmin määriteltävissä.  

 

Vuoden 1950 Population Registration Act määräsi, että jokainen kansalainen on määriteltävä kuu-

luvaksi tiettyyn ryhmään, valkoisiin, värillisiin tai mustiin. Giliomee huomauttaa, että värillisten 

luokitteleminen heille suunniteltuun laatikkoon osoittautui vaikeaksi. Värilliset itse olisivat mielui-

ten tulleet luokitelluiksi valkoisten kanssa saman ryhmään.267 Tässä tulee näkyviin myös suurin ero 

Rhodesiaan, sillä maan järjestelmä säilyi erottelujärjestelmänä, eikä tiukkaa rodullista jakoa istutet-

tu maahan lakiteitse, jolloin väliryhmät mustien ja valkoisten välillä säilyivät liikkuvampina. 

 

Luokittelun täytäntöönpano kyseenalaisti ihmisten syntyperän. Heidän rotunsa saatettiin määritellä 

jopa sellaisin perustein, kuin millaiset kynnet heillä oli ja suoristuivatko kiharat hiukset tarpeeksi 

niitä kammatessa. Luokitteluun saattoivat vaikuttaa myös kolmannet osapuolet, esimerkiksi naapu-

rit, jotka kielivät jostakusta yhteisön jäsenestä viranomaisille.268  

 

Rotuluokitukset aiheuttivat inhimillistä tragediaa, sillä luokittelussa saatu rotu vaikutti ihmisen ko-

ko elämään: asuinpaikkaan, puolison valintaan, kouluihin, työpaikkoihin ja lopulta hautapaikkaan. 

Vaikka sekapareja apartheidin aikana syntyikin, oli heidän yhdessä elämisensä lähes mahdotonta. 

Valkoisen ja mustan lapset olivat värillisiä, jolloin kaikkien perheen osapuolten olisi pitänyt asua eri 

alueilla. Itse en tavannut ketään mustaa tai värillistä, joka olisi apartheid ajalla ollut liitossa valkoi-

sen kanssa tai päinvastoin. Koska joitakin sekasuhteita apartheidin aikana tilastojen mukaan kuiten-

kin oli, täytyi ihmisten selvitä jotenkin. Moni tosin muutti maasta, ja ne jotka jäivät, joutuivat to-

dennäköisesti useimmiten yhteiskunnan muiden jäsenten hylkimiksi.269  

 

Myöhemmin luokittelua lievennettiin ja ihmisten kuuluminen roturyhmään määräytyi sen perusteel-

la, mihin rotuun hänen vanhempansa kuuluivat. Kapkaupungissa opinkin, ettei värillisiä voinut erot-

taa ulkoisin perustein, vaan kieli ja kulttuuri erottivat heitä mustista ja valkoisista. Värilliset puhu-

vat äidinkielenään afrikaansia. Esimerkiksi haastattelemani Peter Cooke ja John Bernard Mackrill 

olivat molemmat ihonväriltään varsin tummia, mutta asuivat ja olivat syntyneet värillisillä alueilla. 

                                                 
267 Giliomee 2003, s. 503. 
268 Giliomee 2003, s. 504. 
269 Giliomee 2003, s. 504; Brinck kuvaa asiaa teoksessaan Ruttomuuri, 1984. 
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He myös kertoivat, että viranomaiset määrittivät rodun lapsen vanhempien mukaan. Jos nämä oli 

luokiteltu värillisiksi, olivat lapsetkin värillisiä. Tosin vaaleiden värillisten oli myös mahdollista 

erikseen anoa valkoista henkilöllisyystodistusta.270 Rajat mustien ja värillisten välillä eivät myös-

kään olleet valkoisten näkökulmasta yhtä tiukat, kuin rajat värillisten ja valkoisten välillä. 

 

Värilliset elivätkin rajalla, miltei valkoisina, miltei mustina, mutta ei kuitenkaan. Kapkaupungissa 

ihmisten kanssa puhuessani huomasin, että värillisillä on kahtiajakoinen tapa identifioida itsensä. 

Osa kutsuu itseään värilliseksi, toiset taas ovat sitä mieltä, että värilliset ja mustat ovat samaa ryh-

mää. Tulkitsin, että tämä on valtion apartheid-politiikan tulosta, sillä pakottaessaan värilliset keino-

tekoisesti yhdeksi roturyhmäksi, valkoiset myös työnsivät värillisiä poispäin itsestään ja pakottivat 

heidät etsimään identiteettinsä uudelleen, ja ikään kuin valitsemaan puolensa valkoisten ja mustien 

välillä. Toisaalta juuri tämä synnytti myös yhteisen värillisten identiteetin. 

 

Cooke ja J.B. Mackrill sanoivat molemmat, että värilliset ja mustat ovat samaa ryhmää, koska hei-

dät oli pakotettu erilleen ja apartheid sorti molempia ryhmiä. Kaupunkialueilla monet rajoitukset 

koskivat mustia ja värillisiä samalla tavalla. Toisaalta työelämässä Cooke oli onnistunut nousemaan 

ainoana ei-valkoisena yrityksen keskijohtoon, mikä olisi mustalle ollut vielä paljon vaikeampaa. 

Vaikka miehet halusivatkin nähdä värilliset ja mustat ennemmin yhdessä kuin erillään, tunnistivat 

he kuitenkin ryhmärajat ja myönsivät, että ovat aina toimineet pääosin värillisten keskuudessa.271  

 

Elaine Brinkhuis puolestaan identifioi itsensä paljon vahvemmin juuri värilliseksi. Värillisenä hän 

pysyi muiden värillisten seurassa ja kuului myös siihen joukkoon, joka hiljaisesti myöntyi apart-

heidiin ja halusi välttää ongelmia pysymällä erossa ristiriitatilanteista. Brinkhuis sanoi, ettei ryh-

mään kuulumista oikeastaan voinut muuttaa, vaan ihmiset kasvoivat tietoiseksi siitä, että yhteiskun-

nassa oli eri rotuun perustuvia tasoja.: 

 

On olemassa ryhmä ja sinä kuulut siihen ryhmään. Meidät pidettiin hyvin erillään. Emme tajunneet 
sitä ihan täysin silloin, mutta he onnistuivat erottelussa aika hyvin.272 
 
 
Rhodesian värilliset olivat valkoisten, aasialaisten ja mustien liittojen tuloksena syntyneiden hetero-

geeninen ryhmä, jonka väestönosuus oli vain 0,5 prosenttia. Rhodesiassa värilliset saivat sellaisia 

sosiaalisia etuoikeuksia, jotka oli mustilta kielletty, kuten pääsy yhtäläiseen koulutukseen valkoisten 

                                                 
270 Giliomee 2003, s. 504; Peter Cooken ja John Bernard Mackrillin haastattelu, 29.11.2007. 
271 Peter Cooken ja John Bernard Mackrillin haastattelu 29.11.2007. 
272 Elaine Brinkhuisin haastattelu 16.11.2007. 
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kanssa ja asumisoikeus kaupunkialueilla. Näin ollen henkilölle oli eduksi, jos hänet katsottiin väril-

liseksi eikä mustaksi. Värillisten ryhmä säilyi heterogeenisena ja hajanaisena ilman selkeää ryh-

mäidentiteettiä. Suurimmalta osin värilliset olivat kuitenkin urbaaneja. Toisaalta värilliset olivat 

myös marginaaliryhmä, joka olemassaolollaan muistutti epätoivotuista suhteista eri roturyhmien 

kesken. Jacobs huomauttaa myös, että yhteiskunnassa, jossa ihmisiä määriteltiin rodun mukaan, 

syrjäytyivät sen ryhmän jäsenet helpommin, jotka eivät rodun puolesta kuuluneet mustiin eivätkä 

valkoisiin.273 

 

Aasialaiset, joista suurin osa on lähtöisin Intiasta, tuotiin työvoimaksi Etelä-Afrikkaan 1800-luvun 

lopulla. Natalin alueelle kehittyneen intialaisyhteisön asema muodostui rinnakkaiseksi värillisten 

kanssa. Intialaiset asuvat edelleen pääosin Durbanin ympäristössä KwaZulu-Natalissa. Myös Rho-

desiassa intialaiset olivat suurin aasialaistaustainen ryhmä, ja heidän sosiaalinen statuksensa oli hy-

vin samanlainen kuin Etelä-Afrikan intialaisten. Suurin osa toimi pienyrittäjinä, kuten kauppiaina 

tai ravintoloitsijoina.274 

5.2. Kipeä kokemus pakkomuutoista 

 
Värillisten ja intialaisten kokemukset apartheid-ajasta ovat hyvin samankaltaisia kuin urbaanien 

mustien. Rhodesiasta en saanut käsiini materiaalia, jossa värillisten asemaa voisi kuvailla, mutta 

tuskin johtaa kovin harhaan yleistää, että heillä oli samankaltaisia kokemuksia ”väliryhmänä”. Toi-

saalta Rhodesian värillisillä ja aasialaisilla oli parempi pääsy koulutukseen kuin eteläafrikkalaisilla. 

He eivät myöskään kohdanneet apartheid-ajan luokittelua tai pakkomuuttoja erillisille alueille. 

 

Yhtenä pahimpina apartheid-ajan vääryytenä värilliset pitivät juuri pakkomuuttoja. District Six, alue 

aivan Kapkaupungin keskustan tuntumassa, oli aluksi mustien ja värillisten asuinaluetta. Kaupun-

ginosan mustat siirrettiin pois jo vuonna 1901, mutta värilliset jäivät vielä vuosikymmeniksi. Vuon-

na 1966 hallitus julisti alueen valkoiseksi ja vuoteen 1982 mennessä kaikki asukkaat oli pakkomuu-

tettu Cape Flats -nimiseen kaupunginosaan kauas Kapkaupungin keskustasta.275 Talot jyrättiin alas 

puskutraktoreilla. Brinkhuis muistaa, kuinka hänen ensimmäinen opettajanpestinsä oli District Si-

xissä. 

 
 

                                                 
273 Jacobs 1995: teoksessa Stasiulis & Yuval-Davis 1995, s. 253–254; Riddell 1980. 
274 Terreblanche 2002, s. 209; Jacobs 1995: teoksessa Stasiulis & Yuval-Davis 1995, s. 253. 
275 District Six -museon verkko: [http://www.districtsix.co.za/frames.htm]. 
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District Six oli elävä yhteisö ennen kuin valkoinen hallitus halusi ottaa alueen haltuunsa ja ihmisten 
tuli muuttaa alueelta pois. Uusilla alueilla oli enemmän rikollisuutta, gangstereita. He olivat erilaisia 
ennen. District Sixin aikana tiettyjä ryhmiä, kuten hoitajia ja opettajia kunnioitettiin... Nykyään täy-
tyy olla niin varovainen, nykyään on erilaista. Voi jopa sanoa, että osa heistä [gangsterit] olivat her-
rasmiehiä. Ja he osasivat laulaa. Iltaisin istuivat kadunkulmassa ja lauloivat... Muistan kuinka saa-
toin maata sängyssä perjantai-iltaisin ja kuunnella kuinka he lauloivat.276 
 
District Sixin kohtalo kuvaa myös erotteluajan ja apartheid-ajan välistä murrosta. Mustat koettiin jo 

aikaisemmin enemmän uhkaksi kuin värilliset, jotka olivat kulttuurisesti lähellä valkoisia. Muutto 

District Sixistä ei ollut Brinkhuisin ensimmäinen pakkomuutto, vaan hänen perheensä joutui lähte-

mään kodistaan, kun Brinkhuis oli teini-ikäinen. Brinkhuisin isällä oli omaisuutta, kaksi taloa ja iso 

puutarha. Brinkhuisin isä oli valaanpyytäjä ja he asuivat pienessä kalastajakylässä. Lapsuuttaan 

Brinkhuis kuvaa turvalliseksi, vasta teini-ikäisenä hän kertoo ensimmäistä kertaa huomanneensa, 

että yhteiskunnassa oli jotain vialla.277 

 

1960-luvun alussa Brinkhuisin perhe sai kirjeen, jossa heidän sanottiin asuvan valkoisten alueella. 

Perheen isä, joka kalastajana oli osan vuodesta merillä, oli kirjeen tullessa juuri poissa kotoa. 

Brinkhuis kertoo, kuinka hänen äitinsä joutui tekemään yksin päätöksen: hän laittoi talot myyntiin. 

Omaisuus meni valkoisille sillä samalla hinnalla, kun se oli alun perin hankittukin. Perhe muutti 

kauemmas ”paremmista alueista”. Brinkhuis muistaa, että uudelta asuinalueelta kouluun oli use-

amman tunnin kävelymatka. Uutta taloa ei enää hankittu: 

 

Äiti olisi halunnut hankkia tontin ja rakentaa uuden talon, mutta isä ei halunnut, antoi periksi. Päät-
ti, ettei halua ostaa enää taloa.278 
 
Brinkhuis kertoo, että heidän vanha kotinsa on edelleen olemassa. Hänen veljensä oli selvittänyt 

uteliaisuuttaan omaisuuden nykyarvon, joka on yli miljoonan randin arvoinen. Nykyisen kurssin 

mukaan summa on euroina noin 85 370, suuri summa opettajalle, joka eläkeiän ylittämisenkin jäl-

keen tekee osapäiväisiä opettajantöitä ansaitakseen elantonsa.279  

 
Monen mustan ja värillisen ongelma on, että apartheid-ajalla heille ei kertynyt työeläkettä. Sitä oli 

mahdollista maksaa itse, mutta kaikilla ollut mahdollisuutta oman eläkkeen kartuttamiseen. Valtio 

takasi kyllä kaikille pienen valtion vanhuuseläkkeen, mutta ne, joiden ainoa tulo se oli, kuuluivat 

maan köyhimpään väestönosaan. Cooke ja J.B. Mackrill listaavat apartheid-ajan pahimmiksi asioik-

                                                 
276 Elaine Brinkhuisin haastattelu 16.11.2007. 
277 ibid. 
278 ibid. 
279 ibid. 
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si pakkomuuttojen lisäksi juuri työelämän epäoikeudenmukaisuudet, koulutuksen ja terveydenhuol-

lon puutteen. Cooke, joka kuului yrityksen keskijohtoon, sai huonompaa palkkaa kuin valkoiset 

samasta tehtävästä.280  

 
Cooke ja J.B. Mackrill kuuluvat sukupolveen, jotka itse kuuluivat maltillisiin apartheidin vastusta-

jiin, mutta Mackrillin poika John Hilton taas radikaalimman vastarinnan edustajiin. J.B. Mackrill 

totesi suoraan, että ”Me hyväksyimme asiat, meidät pakotettiin siihen. Boikotit tulivat myöhem-

min.” Miehet kuitenkin muistelivat yhdessä kokemiaan pieniä vastarinnan muotoja. Yksi protesti 

pantiin pystyyn bussilla tehdyllä ryhmämatkalla, johon osallistui noin 60 henkilöä. Matkalla pysäh-

dyttiin kioskilla, jonne muutama matkustaja meni tekemään ostoksia. Bussin ikkunasta autoon jää-

neet kuitenkin näkivät, kuinka valkoiset päästettiin heidän ohitseen jonossa. Hetken mielijohteesta 

ryhmä päätti, että kaikki 60 ahtautuisivat kerralla pikkumyymälään.281   

6. Mustien nationalistiset liikkeet ja vapaustaistelu  

 

Sekä Etelä-Afrikassa että Rhodesiassa mustien poliittinen nousu on alkanut keskiluokasta. Kansa-

laisoikeusvaateista ja mustien tietoisuuden nostamisesta alkaneet liikkeet laajenevat ja radikalisoi-

tuivat toisen maailmansodan jälkeen. Vaikka Etelä-Afrikan nationalistisilla liikkeillä on paljon pi-

dempi historia kuin Zimbabwen järjestöillä, radikalisoitui mustien vastarinta Rhodesiassa paljon 

nopeammin kuin Etelä-Afrikassa. Osaltaan syyksi voi nähdä sen, että samaan aikaan, kun Rhodesi-

assa noudatettiin monirotuisen yhteistyön ideaa, juurrutettiin Etelä-Afrikassa apartheidia. Nationa-

listiset liikkeet pääsivätkin hetken kehittymään vapaammin Rhodesiassa kuin Etelä-Afrikassa. Toi-

saalta Keski-Afrikan liiton muut jäsenet itsenäistyivät siirtomaavallasta, kun taas Rhodesia jäi yksin 

valkoisten valtaan, mikä osaltaan toimi pontimena mustien itsenäisyysvaateille.  

 

Rhodesian hallinnon yksipuolinen itsenäisyysjulistus toimi kimmokkeena mustien aseellisen taiste-

lun aloittamiselle. Vapaus päätettiin saavuttaa asein. Etelä-Afrikassa mustien organisoituminen oli 

hajanaisempaa, sillä poliittisia ryhmittymiä ja järjestöjä oli useita. Myös Etelä-Afrikassa aseellisesta 

taistelusta tuli osa ANC:n ja PAC:n vapautustaistelua, mutta sodaksi laajentumisen sijaan pysyttiin 

strategisissa iskuissa hallitusta vastaan. Vaikka Etelä-Afrikassa ei syttynyt sisällissotaa, ajautui maa 

1980-luvulla vakavaan väkivallan kierteeseen, jossa eri poliittiset osapuolet iskivät toisiaan vastaan. 

Townshipien väkivaltaisuuksissa kuoli kymmeniä tuhansia ihmisiä. 

 

                                                 
280 Peter Cooken ja John Bernard Mackrillin haastattelu 29.11.2007; Nattras & Seekings 2005. 
281 ibid. 
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Valkoisten vähemmistöhallintojen keinot vastustaa mustien nationalistisia liikkeitä olivat yhtäläiset: 

mustien puolueet ja eturyhmiä kiellettiin, niiden jäseniä vangittiin ja lopulta turvauduttiin myös 

väkivaltaan. Rhodesiassa käytiin täyttä sotaa, jolle Etelä-Afrikka antoi henkistä ja materiaalista tu-

kea. Etelä-Afrikan sisällä puolestaan poliisin otteet kovenivat: mielenosoittajia vastaan saatettiin 

avata tuli, poikkeuslain nojalla saatettiin pidättää ilman todistettavaa syytä, ihmisiä kidutettiin kuu-

lusteltaessa ja heitä katosi jäljettömiin. 

6.1. Kohti itsenäisyyttä ja sosialismia 

 

Yhteistä Zimbabwen ja Etelä-Afrikan, kuten monien muidenkin Afrikan maiden nationalistisille 

liikkeille oli niiden sosialistinen suuntautuminen. Sinällään on helppo nähdä, miksi sosialismi kieh-

toi mustia, sillä aate asettui valkoisten luomaa kapitalistista yhteiskuntajärjestystä ja imperialismia 

vastaan. Sosialismin aate oli myös perustaltaan lähellä afrikkalaista yhteisöllisyyttä, johon traditio-

naalisesti kuului yhteisomistajuus. Kylmän sodan aikana Afrikan vapautusliikkeet saivat myös 

konkreettista tukea itäblokista. Etelä-Afrikan ja Zimbabwen joukkoja koulutettiin Neuvostoliitossa 

ja Kiinassa, jolla oli myös vaikutusta vapautusarmeijoiden poliittisiin ohjelmiin. Lisäksi Etelä-

Afrikan kommunistinen puolue oli ANC:lle luonnollinen liittolainen, koska sekin vastusti apart-

heid-hallintoa.  

 

Valkoiset puolestaan sekä aidosti pelkäsivät, että vapautusarmeijat pyrkivät kommunistiseen val-

lankumoukseen, että käyttivät vastarinnan sosialistisia ohjelmia hyväkseen todistaakseen puolusta-

vansa länttä itäblokin laajentumista vastaan. Toisaalta Mutwa kritisoi painokkaasti sosialistista vai-

kutusta Afrikassa, koska hänen mielestään bantut torjuvat vieraat vaikutteet yhtä vahvasti kuin he 

ovat torjuneet kristinuskon ja islamin leviämistä. Tällä hän viittaa siihen, että bantut ovat säilyttä-

neet kulttuuriaan ja uskontoaan huolimatta edellä mainittujen uskontojen pitkästä vaikutusajasta. 

Mutwan teesi on, että mustien nationalismi ei ole liike itsenäisyyden puolesta, vaan sen päätavoite 

on palata takaisin esi-isien osoittamalle tielle. Mutwa perustelee väitettään seuraavasti: 

 

Afrikan kohtalo lepää noitatohtorien käsissä. Yksi ainut noitatohtori, jolla on auktoriteetin asema, 
voi tehdä paljon enemmän kiistojen repimän Afrikan maan, kuten Kongon, vahinkojen korjaami-
seksi, kuin mihin koko YK pystyy. Tavallinen bantu, riippumatta siitä, kuinka koulutettu tai ”sivis-
tynyt” hän on, on kuitenkin juurrutettu vahvasti kiinni esi-isiensä uskomuksiin. Riippumatta siitä, 
kuinka paljon he ovat altistuneet kristinuskon vaikutteille, he luottavat silti enemmän paikallisen 
ngangaan (tai noitatohtoriin) kuin paikalliseen lähetysaseman pappiin... Tavalliset bantut eivät voisi 
olla vähemmän kiinnostuneita siitä, kuka heitä hallitsee. Heitä ei kiinnosta, millaiset lait heidän syn-
tymämaahansa asetetaan, kunhan nuo lait eivät loukkaa pyhiä esi-isien uskomuksia.282 
                                                 
282 Mutwa 1964, s. 579. 
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Mutwan argumentissa on paljon huomionarvoista, mutta myös kritisoitavaa. Uskon Mutwaan siinä, 

että noitatohtoreilla ja parantajilla oli ja on edelleen paljon vaikutusvaltaa ja heitä kunnioitetaan. 

Edellä on kuitenkin jo osoitettu, kuinka kaupungistuneet mustat erkaantuivat traditionaalisesta elä-

mästä, ja kuinka mustien vanhat sosiaaliset rakenteet muuttuivat valkoisten hallintojen aikana. 

Mutwa tuo myös itse teoksessaan useasti esiin sen, etteivät ”tavalliset” ihmiset tunteneet traditiota 

ja uskontoa läpikotaisin, vaan suuri osa tiedosta oli parantajien ja valittujen yksinoikeutta.283  

 

Mutwa syyllistyy argumentissaan ylimielisyyteen, vaikka tekeekin sen ilmeisen tahattomasti todis-

taakseen sanomaansa. Moni musta ei kuitenkaan nielisi väitettä, ettei heitä kiinnosta kuka heitä hal-

litsee ja miten, kunhan heidän perinteitään ei loukata. Yksi syy epäoikeudenmukaisuuden kokemuk-

seen oli juuri se, että valkoiset ylenkatsoivat mustien perinteitä ja kulttuuria. Mustat kuitenkin viha-

sivat yhtä lailla valkoisten järjestelmää ja lakeja, joilla heidät tuomittiin toisen luokan kansalaisten 

asemaan. Valkoisten vähemmistöhallintojen aikana myös mustien keskinäinen eriarvoisuus kasvoi. 

Epäoikeudenmukaisuuden kokemukseen vastasivat nationalistiset liikkeet, jotka tarjosivat uudenlai-

sen kanavan ilmaista tyytymättömyyttä ja vaikuttaa. Ne eivät kuitenkaan sulkeneet perinteitä pois, 

vaan pyrkivät historian kautta nostamaan mustien itsetuntoa ja rakentamaan uutta identiteettiä, joka 

olisi kyllin vahva vaatimaan enemmistövaltaa. 

 

Mutwan väitteessä on totuutta, koska traditionaalisilla uskomuksilla oli merkitystä, mutta väittäisin, 

että hänen argumentointinsa syitä ovat myös länsimaisen ylemmyydentunnon kritiikki sekä se, että 

hän yhtenä valituista varmasti koki yhteiskunnan muutoksen uhkana perinteisille rakenteille ja sa-

malle traditionaalisten vaikuttajien arvovallalle. Yhteiskunta muuttui ja mustat omaksuivat osia 

länsimaisista arvoista ja tavoista. Teoksen ilmestymisajankohtana 1960-luvun puolivälissä muutos 

oli jo alkanut, mutta on sen jälkeen syventynyt ja laajentunut. 

 

On kuitenkin totta, että noituudella oli vahva asema mustien ajattelussa. Antropologian tohtori Max 

Gluckman toi jo 1950-luvulla osaltaan esiin sen, että afrikkalaisen elämän muuttuessa nopeasti, 

syytteitä noitumisesta alkoi esiintyä yhä enemmän yhteyksissä, joissa mustat yrittivät sopeutua län-

simaisen talouden ja järjestelmän vaatimuksiin. Konfliktit vanhojen ja uusien sosiaalisten periaat-

teiden välillä loivat myös uudenlaista vihamielisyyttä ja näin tilaa uusille syytteille noitumisesta. 

Epäonnistuminen saatettiin katsoa merkiksi siitä, että joku halusi estää yksilön pääsyn töihin tai 

kostaa hänelle jostakin.284 
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Näin ollen noituuden perinne, joka oli alun perin sidottu tietynlaisiin sosiaalisiin rakenteisiin, saatet-

tiin omaksua uusiin konfliktitilanteisiin, kuten kilpailuun työpaikoista ja nousevaan elintasoon, joka 

rikkoi vanhaa pyrkimystä tasaveroisuuteen. Tähän tilanteeseen vastattiin jo ennen 1950-lukua noi-

tuudenvastaisilla liikkeillä, joita vastaan nousi tosin myös vastaliikkeitä. Gluckman toteaa, että teol-

listuminen aiheutti valtavia haasteita mustien keskinäisille suhteille ja sosiaalisille rakenteille, mikä 

taas lisäsi osaltaan noituuden pelkoa, koska sillä pystyttiin selittämään monia epäonnistumisia ja 

ristiriitatilanteita.285  

 

Toisaalta, kuten Kuzwayo toi esiin, kumottiin vanhoja uskomuksia myös esimerkiksi modernin lää-

ketieteen saavutuksin. Huomioitava on, että mustat kyllä tiesivät, että esimerkiksi myrkytysoireet 

johtuivat myrkyllisen käärmeen puremasta, mutta noituuteen liittyi sen hahmottaminen, miksi 

käärme oli päässyt puremaan juuri tiettyä henkilöä juuri sillä hetkellä.286 Koulutuksen lisääntyessä 

ja kaupungissa syntyneiden sukupolvien kasvaessa, noituus kuitenkin menetti merkitystään, vaikka 

ei ole edelleenkään kokonaan hävinnyt. 

 

Mutwan argumentti on kuitenkin huomionarvoinen, koska bantujen uskonto ja käsitykset noituudes-

ta sekoittuivat poliittiseen taisteluun. Traditiot eivät ole kuolleet, mutta ne ovat mukautuneet, kuten 

Mutwakin toisaalta totesi tuodessaan esiin, että mustat ovat ottaneet vaikutteita esimerkiksi kris-

tinuskosta. Toisaalta traditiot edustivat mustille aikaa ”ennen oli paremmin”, ja Zimbabwen kohdal-

la se tulee näkyviin Zapun ja Zanun poliittisissa viesteissä. Muutoinkin Zimbabwessa, jossa mustien 

suuren ryhmän muodostivat maaseudun pienviljelijät ja siirtotyöläiset, ja koulutustaso pysyi mata-

lampana kuin vastaavasti Etelä-Afrikassa, näyttäisivät traditiot säilyneet vankempina ja olleet mer-

kittävämmällä sijalla kuin Etelä-Afrikan vapautustaistelussa (lukuun ottamatta zulunationalistista 

Inkathaa).287   

6.2. Zimbabwen vapautustaistelun sisäinen vastakkainasettelu 

 
Simson jakaa mustien nationalististen liikkeiden ja kansallisen vapautustaistelun karkeasti kolmeen 

vaiheeseen: massaliikkeiden perustaminen, ja niiden toistuva kieltäminen 1960–64,  poliittisten stra-

tegioiden uusintamisen aika, jolloin useita johtajia oli vangittuna, ja siirtyminen aseelliseen taiste-

luun 1966–79. Kriger tuo esiin, että nationalistisen massaliikkeen taustalla voidaan nähdä nimen-

omaan ensimmäisenä nationalistisena liikkeenä pidetyn Kaupunkien nuorisoliiton (Youth City Lea-

                                                 
285 ibid. 
286 Gluckman 1956, s. 83. 
287 Esim. Bopela & Luthuli 2005; Zimbabwe Review, Zimbabwe News (tarkemmat tiedot lähdeluettelossa). 
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gue) vaikutus, vaikka uudistetun ja ensimmäisen kansallisen puolueen ANC:n johtoon tuli 1957 

Joshua Nkomo, jonka poliittinen ura oli alkanut jo silloin, kun entinen ANC oli vielä elitistinen ja 

järjestelmän sisällä vaikuttamaan pyrkivä puolue.288  

 

ANC onnistui mobilisoimaan ja yhdistämään mustia ympäri Rhodesiaa tavoitteensa ”yksi mies, 

yksi ääni” taakse. Puolueen vaateet yhtäläisestä äänioikeudesta tarkoittivat käytännössä enemmistö-

valtaa, ja hallitus vastasi kieltämällä puolueen 1959 ja pidättämällä 500 puolueen johtavaa jäsentä. 

ANC:n tilalle perustettiin Kansallinen demokraattinen puolue (National Democratic Party), joka 

kiellettiin vielä nopeammin kuin edeltäjänsä. Vuonna 1961 perustettiin Zimbabwen afrikkalaisen 

kansan puolue (Zimbabwe African People’s Union, Zapu), joka jäi osittain elämään toisena aseelli-

sen taistelun puolueena. Zapu aloitti kansallisena liikkeenä, mutta sisäisten ristiriitojen takia se ha-

josi jo vuonna 1963. Zapusta eronnut siipi perusti oman puolueen, jonka nimeksi tuli Zimbabwen 

afrikkalainen kansallisliitto (Zimbabwe African National Union, Zanu). Zapu ja Zanu muodostivat 

aseellisen taistelun perustan omine sissiarmeijoineen.289 

 

Zapun sisäisestä hajoamisesta on ristiriitaisia tietoja. Joshua Nkomo itse, Zapun johtaja vallanvaih-

toon saakka, vetoaa muistelmissaan etnisiin ristiriitoihin ja syyttää niitä puolueen hajoamisesta. 

Etnisyyteen perustuvia ennakkoluuloja ja syrjintää esiintyikin jonkin verran, sillä esimerkiksi Mau-

rice Nyagumbo kuvaa omaelämänkerrassaan, kuinka Zapun koulutettavaksi matkalla olleita nuoria 

kohdeltiin eriarvoisesti sen mukaan, mihin heimoon he kuuluivat. Nyagumbo sanoo, että tulijat Ma-

tabemaalta saivat riittävästi ravintoa, kun taas Mashonamaasta saapuneita pidettiin nälässä. Ny-

agumbo kertoo, että syynä oli leirinvetäjän haluttomuus kuluttaa rahaa shoniin, vaikka määrärahoja 

olisi ollut riittävästi.290  

 

Nkomo puolestaan sanoo shonien syyttäneen häntä ndebelejen suosimisesta ja sen unohtamisesta, 

että shonat ovat maassa enemmistö. Tällä väitteellä on varmasti totuuspohjaa, mutta pääasiassa 

näyttäisi siltä, että Nkomo haluaa kääntää huomion pois hajoamisen suurimmasta syystä, omasta 

johtajuudestaan. Tyytymättömyys Nkomon aikaansaamattomuuteen ja johtamistyyliin oli suurin 

syy siihen, että osa Zapusta lopulta irtaantui omaksi puolueekseen. Etenkin puolueen intellektuellit 

kyllästyivät siihen, että Nkomo vietti suurimman osan ajastaan ulkomailla keräten sympatiaa ja tu-

                                                 
288 Simson 1979, s. 54–55; Kriger 1992, s. 82–83. 
289 Simson 1979, s. 55–57. 
290 Nkomo 1984, s. 109–119; Nyagumbo 1980, s. 169. 
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kea puolueelle sen sijaan, että olisi ottanut asioihin kantaa ja organisoinut massoja toiminnan tueksi 

kotimaassa.291  

 

Martin Meredith tuo esiin, että erot Zapun ja Zanun välillä olivat aluksi vähäisiä. Molemmilla oli 

samat tavoitteet: enemmistövalta, ulkoisen tuen hankkiminen ja Britannian lobbaaminen, tukikohti-

en etsiminen Afrikasta ja guerillojen värvääminen taistelukoulutusta varten. Tyytymättömien ryh-

män toiveena olikin aluksi säilyttää puolue eheänä, sillä kritiikki suuntautui nimenomaan Nkomoa 

kohtaan, ainakin ylempien toimijoiden taholta. Nkomo ei kuitenkaan ollut valmis luopumaan johta-

juudestaan ja konflikti Zapun sisällä ja sen hajoamisen ympärillä johti väkivaltaisuuksiin kannatta-

jien kesken.292  

 

Nyagumbo sanoo, että Zanulla oli aluksi suuria vaikeuksia pitää kokouksia, sillä Nkomon joukot 

estivät ihmisiä osallistumasta niihin väkivallalla uhaten. Zanuun siirtyneiden tai liittyneiden kotei-

hin myös hyökättiin ja heitä pahoinpideltiin. Nkomo korostaa, että väkivaltaisuudet olivat molem-

minpuolisia, ja että myös Zanun kannattajat aiheuttivat levottomuuksia. Zapun puolelta koettiin, että 

Zanun johtajat olivat pettäneet kansallisen asian eroamalla yhteisestä puolueesta.293 

 

Nkomolla oli toki edelleen kannattajansa, niin ruohonjuuritasolla kuin Zapun johdossakin, etenkin 

sen jälkeen, kun häneen kriittisesti suhtautuneet olivat siirtyneet Zanuun. Alun perin heimouskolli-

suudella ei ollut merkitystä, mutta siitä tuli osa puolueiden välistä valtataistelua, kun molemmat 

pyrkivät johtavaan asemaan. Zanun irrottautumisen jälkeen Zapusta tuli etnisesti ndebelejen puolue, 

kun taas Zanusta selkeästi shona-enemmistöinen. Rhodesian hallitus katsoi omalta osaltaan par-

haimmiksi ylläpitää edellä kuvattua jakoa lietsomalla eripuraa ruohonjuuritasolla.294  

 
Etelä-Afrikan ANC teki Zapun kanssa yhteistyötä ja sisällissodan puhjettua puolueen aseellisen 

siiven Umkhonto we Sizwen (MK) koulutetut sotilaat lähtivät taisteluun Zipran sissijoukkojen mu-

kana. Thula Bopela oli yksi MK:n sotilaista, joka osallistui Zimbabwen sisällissotaan. Rhodesian 

viranomaiset saivat Bopelan kuitenkin kiinni, ja hänet tuomittiin kuolemaan valkoisten murhaami-

sesta. Tuomiota ei laitettu täytäntöön, mutta Bopela istui vankilassa yhteensä 13 vuotta. Kuoleman-

selliajaltaan Bopela muistaa, etteivät Zapun joukot koskaan sanoneet mitään Zanuun kuuluvien 

vankien kohtelemisesta. Kaikki vangit viettivät aikaa yhdessä, rukoilivat ja puhuivat politiikkaa. 

                                                 
291 Esim. Nyagumbo 1980; Nhema 2002; Simson 1979; Kriger 1992; Meredith 2007.  
292 Nkomo 1984, s. 109–119; Nyagumbo 1980, s 165–171, 179–183; Meredith 2007, s. 32. 
293 Nkomo 1984, s. 109–119; Nyagumbo 1980, s 165–171, 179–183. 
294 Simson 1979, s. 56–58; Nkomo 1984, s. 109–119; Nyagumbo 1980, s 165–171, 179–183.  
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Siinä vaiheessa, kun heidän siirrettiin kuolemansellistä C-halliin rangaistusvangeiksi, tilanne muut-

tui. Zapun vangit eivät halunneet olla enää missään tekemisissä Zanuun kuuluvien kanssa, mitä Bo-

pelan oli vaikea hyväksyä. 295 

 

Samassa vankilassa istui tuomiotaan myös Zanun johtaja Rev Ndabaningi Sithole, joka aikoinaan 

oli johtanut Zanun irrottautumista Zapusta. Koska Bopela oli taistellut Ziprassa, kuului hän Zapun 

joukkoihin, mutta ulkopuolisena hän halusi tehdä tuttavuutta Sitholeen, mitä paheksuttiin Zapun 

vankilapiirissä vahvasti. Bopela muistelee Sitholen kanssa käymäänsä keskustelua ja mietteitään: 

 

Mutta Baba Sithole, onko oikein luoda jakoa afrikkalaiseen nationalismiin ainoastaan yhden miehen 
heikkouden perusteella? Zapu on Rhodesian mustat, jotka haluavat vapautta. Kyse ei ole ainoastaan 
Joshua Nkomosta.” 

”Siinä vaiheessa Nkomo oli Zapu. Kukaan ei uskaltanut kritisoida sitä, mitä hän teki ja hän alkoi 
nähdä itsensä jonkinlaisena puolijumalana. Afrikan politiikassa, poikani, et voi olla eri mieltä orga-
nisaation johtajan kanssa ja pysyä jäsenenä. Ihmiset olisivat tappaneet minut, koska he uskoivat, 
että hän oli virheetön. Sitä tapahtuu joka puolella Afrikkaa, missä seuraajat näkevät johtajansa kuin 
pieninä messiaina. Ja pian nuo johtajat alkavat itsekin nähdä itsensä niin.” 

”Mietin pitkälle yöhön vallan ongelmaa afrikkalaisten johtajien keskuudessa. Valta – ei ihmisten 
vapauttaminen ja vapaus – oli heidän pääasiansa. Johtajat mobilisoivat ihmiset taistelemaan vapau-
den puolesta, mutta heidän ainoa oikea huolenaiheensa oli se, kuka sai vallan. Sithole olisi luulta-
vasti kyseenalaistanut kenen tahansa muun oikeuden hallita ja sisällissota olisi seurannut, koska 
”taivaalla ei voi olla kahta aurinkoa”. Minä vavahtelin ajatellen mikä odotti zimbabwelaisia tuol-
laisten ihmisten johtamana.296 
 

Bopelan kuvaus kertoo hyvin keskinäisen valtataistelun ongelmasta, ja johtajien omista kunnianhi-

moista valkoisen vallan kaatumisen jälkeen. Toisin kuin ehkä nyt voitaisiin odottaa, niin juuri 

Nkomon henkilö nousee eniten esiin. Kävin läpi kaikki Pohjoismaissa saatavilla olleet Zapun ja 

Zanun julkaisut 1960-luvun lopulta 1970-luvun lopulle. Zimbabwe Review, Zapun lehti, rakentaa 

puoluetta Nkomon henkilön varaan, sillä hän esiintyy lähes jokaisen lehden kannessa ja sen lisäksi 

useimmiten myös lehden sisäsivuilla. Nkomo pitikin itseään ”Zimbabwen isänä”, mikä kuvaa hänen 

vankkumatonta uskoaan omaan johtajuuteensa ja kannatukseensa. Zanun Zimbabwe News puoles-

taan tuo esiin useampia henkilöitä ja painottuu luomaan kuvaa sotilaista ja poliittisesta koulutukses-

ta. Sitholen jälkeen Zanun johtoon noussutta Mugabea kyllä haastatellaan, mutta häntä ei henkilöidä 

erityisesti, kuten Nkomoa.297 

 

                                                 
295 Bopela & Luthuli 2005. 
296 Bopela & Luthuli 2005, s. 161–162. 
297 Zimbabwe Review ja Zimbabwe News luettu Pohjoismaisen Afrikkainstituutin kirjastossa Uppsalassa, ks. tarkem-
mat tiedot lähdeluettelosta. 
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Sithole päätyi yhteistyöhön Smithin hallinnon kanssa, kun hänet vankilasta vapauduttuaan syrjäytet-

tiin perustamansa Zanun johdosta vuonna 1975. Yleisesti häntä kuvataan petturina ja sätkynukkena, 

kuten piispa Abel Muzorewaakin, josta tuli vuonna 1979 Zimbabwe-Rhodesian pääministeri. Smit-

hin viimeisenä yrityksenä saada tunnustus Rhodesian itsenäisyydelle ja estää musta vallankumous, 

oli uudistaa maan perustuslakia siten, että parlamenttiin tuli mustan enemmistön edustus. Näin syn-

nytettiin Zimbabwe-Rhodesia, jonka pääministeriksi tuli Muzorewa, mutta jonka hallituksessa 

Smith edelleen istui. Zimbabwe-Rhodesiaa ei kuitenkaan kansainvälisesti tunnustettu, ja Zanun ja 

Zapun muodostaman Patrioottinen rintama boikotoi vaaleja. Vuosi 1979 näki lopulta taisteluiden 

kiivaimman vaiheen, jonka päätteeksi Patrioottinen rintama istui neuvottelupöytään Smithin ja 

Zimbabwe-Rhodesian mustien johtajien kanssa.298 

  

Bopelan kritiikki johtajia kohtaan tuo esiin myös yleisen vallanhalun ongelman, jota en kuitenkaan 

näkisi yksinomaan afrikkalaisena ongelmana. Toisaalta katkelmasta nousee esiin kulttuurisissa ra-

kenteissa oleva päällikkyys, jossa kuninkaalla oli ylin päätösvalta kaikkiin asioihin. Mikäli ryhmän 

jäsenet olivat häneen tyytymättömiä, voitiin hänet syrjäyttää ja nostaa tilalle uusi henkilö kuninkaal-

lisesta sukulinjasta. Kapina ei näin koskettanut itse kuninkuutta, vain ainoastaan huonona pidettyä 

hallitsijaa. Kuninkuus itsessään oli pyhä ja yhteydessä esi-isiin, jotka hallitsivat kansan hyvinvoin-

tia. Prinsseillä oli kuitenkin mahdollisuus haastaa istuva kuningas, ja kunnianhimoiset prinssit saat-

toivat tietoisesti mustamaalata kuningasta.299  

 

Päällikkyyden malli oli näin peritty traditionaalisesta aristokratiasta, jossa ei ollut olemassa raken-

teita demokraattiselle, avoimiin vaaleihin perustuvalle, hallinnolle. Yhteisöllisen elämäntavan sisäl-

le oli rakentuneena hierarkia, jossa asema lankesi verenperintönä, tosin päällikkyysasema edellytti 

ryhmän hyväksyntää, koska epäonnistunut johtaja voitiin vaihtaa. Näin ollen voitaisiin ajatella joh-

tajien olleen herkempiä arvostelulle, joka kohdistui heihin jäsenten taholta, sillä keskustelevaan ja 

kritiikkiä esittävään toimintatapaan ei ollut rakenteita.  

 
Vaikka siis Patrioottisen rintaman johtavia periaatteita olivatkin nationalismi ja demokraattinen 

sosialismi, ja päälliköiden yhteistyö valkoisen hallinnon kanssa oli murtanut heidän asemaansa, 

vaikuttivat sekä mustien perinteiset että valkoisten mukanaan tuomat mallit käsityksiin johtajuudes-

ta. Valkoinen vähemmistöhallinto oli osaltaan todistanut, että valtion oli mahdollista ajaa tiettyjen 

                                                 
298 Esim. Fage 1995, s. 489; Zimbabwe News 1978, vol. 10, nro.2; Nkomo 1984, s. 188. 
299 Gluckman 1956, s. 43. 
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ryhmien etuja ilman, että syrjäytetyllä ryhmällä oli mahdollisuus tai laillisia perusteita vaikuttaa 

omaan asemaansa. 

 

6.3. Toinen Chimurenga vastaan terroristien kapina   

 
Rhodesian sisällissodan katsotaan käynnistyneen vuonna 1966, mutta taistelut kiihtyivät merkittä-

västi 1970-luvun lopulla. Maraire kuvaa katkelmassa sisällissotaa mustien näkökulmasta: 

 
Se oli hyvin eristetty maailma. Eurooppalaiset pysyivät betonimuuriensa sisäpuolella ikään kuin 
sementti ja teräs olisivat kyllin vahvoja torjumaan muutoksen tuulet, jotka ulvoivat ja pyyhkivät 
heidän sortonsa toivottomia linnakkeita. Sanomalehdet kehottivat kaikkia olemaan varuillaan terro-
ristien vuoksi, jotka yrittivät järkyttää maata, mutta ne eivät julkaisseet sanaakaan taisteluista, jotka 
raivosivat maastossa päivittäin. Mustetta ei kulutettu tankkeihin tai joukkoihin, jotka vyöryivät ko-
konaisten kylien yli, tappoivat karjamme, teurastivat lapsemme. Kukaan ei kuullut koulutytöistä, 
joita raiskattiin, pensaspaloista, joita Rhodesian joukot sytyttivät savustaakseen ulos ”terroristivil-
lit”, tai afrikkalaisten kodeista, jotka pyyhkäistiin muutamiksi hiilenkappaleiksi. Radio soitti rau-
hoittavaa amerikkalaista jazzia ja komeita eurooppalaisia sinfonioita.300 
 

Taistelut keskittyivät maaseudulle, josta kyläläisiä pakeni kaupunkeihin ja rajojen yli naapurimai-

den puolelle. YK:n pakolaisjärjestö UNCHR:n arvion mukaan Mosambikiin, Sambiaan ja Botswa-

naan pakeni noin 220 000 asukasta, joista Mosambikiin selkeästi eniten, noin 150 000. Lisäksi noin 

50 000 muutti maaseudulta kaupunkeihin. Moni valkoinen päätti lähteä maasta lopullisesti ja val-

koisten siirtolaisten virta ulos maasta pienensi ryhmän kokoa muutamalla tuhannella vuosittain.301 

Kaupungeissa elävät valkoiset olivat sodan suhteen varsin eri asemassa, kuin maaseudun maanvilje-

lijät. Fuller kuvaa tätä kokemusta varsin osuvasti seuraavissa katkelmissa:  

 
Joiltakin lapsilta on isä tai veljiä kuollut sodassa, ja he itkevät joka aamu. Heidän vaimeat nyyh-
keensä ovat osa rukousta. Moneltakaan kaupunkilaiskakaralta ei ole kuollut isää tai veljiä. Useim-
mat kuolleet isät ja veljet ovat maanviljelijöitä, jotka ovat kuolleet partioretkellä tai väijytyksessä tai 
menneet maamiinaan tai menehtyneet maatilalle tehdyssä hyökkäyksessä. 

Ja lopulta me. Maanviljelijät lapsineen tavallisissa ajoneuvoissa tai miinasuojatuissa Land Rove-
reissa, omat aseet tähdättyinä ulos ikkunoista, matkalla kaupunkiin parhaissa pukeissamme. Jos 
meidät tapetaan väijytyksessä tai jos miina räjäyttää meidät taivaan tuuliin, meillä on yllämme puh-
taat alusvaatteet, parhaat mekkomme ja punamustat kaulakäätymme, jotka on tehty kafferikoralli-
puun erittäin myrkyllisistä siemenistä. Olemme siten edustuskelpoisia, jos joudumme istumaan Isä-
jumalan vasemmalle puolelle.302 
 

Sotaa käytiin sissisotana. Hallituksen ja nationalististen liikkeiden käsitykset sodan syistä erosivat 

kuitenkin toisistaan. Hallitus piti tiukasti kiinni kannastaan, jonka mukaan kyse oli kahdesta erilli-

                                                 
300 Maraire, 1999, s. 171–72.  
301 Ehrenpreis 1983, s. 6; Simson 1979, s. 59; Wachtmeister 1980, s. 34.  
302 Fuller 2001, s. 65, 155. 
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sestä konfliktista. Yksipuolinen itsenäisyysjulistus nähtiin diplomaattisena kysymyksenä, kun taas 

sodassa oli kyse sisäisestä turvallisuusongelmasta. Hallitus siis kieltäytyi näkemästä maan tilannetta 

sisällissotana, vaan kyse oli ennemminkin nationalististen joukkojen kapinasta tai häiriöstä maan 

virallista hallitusta vastaan. Zapu ja Zanu taas eivät nähneet Rhodesian tilannetta kahtiajakautunee-

na, vaan yhtenä itsenäisyystaisteluna, jossa tavoitteena oli enemmistövalta.303  

 

Smith itse korostaa kommunismin uhkaa ja sitä, ettei yksipuolinen itsenäisyysjulistus laukaissut 

taisteluita hallitusta vastaan. Valkoiset kutsuivat mustia aseelliseen taisteluun osallistuneita yleisesti 

terroristeiksi, kun taas mustien puolelta kyse oli vapautustaistelusta. Smith kertoo muistelmissaan: 

 

Toinen olennainen tosiasia, joka minulle tuohon aikaan kerrottiin [1960-luvun lopulla], oli se, että 
kommunistit toimittivat aseita terroristiliittolaisilleen Afrikassa, jotta he saattoivat tehdä brutaaleja 
iskujaan viattomia siviilejä vastaan. Ja nyt Wilson oli leikkaamassa asetoimituksia Rhodesiaan, joita 
olisi pitänyt käyttää lain ja järjestyksen ylläpitoon ja siviilien suojelemiseen.  

Sillä välin Britannian hallituksen toimet ja uhkaukset meitä vastaan ovat antaneet sysäyksen terro-
ristien teoille. Oikeusministeri, Lardner-Burke, on todennut, että arviolta 800 miestä on lähtenyt 
terroristikoulutukseen Venäjälle, Kiinaan ja Libyaan. Osa on jo soluttautunut takaisin maahan, mikä 
on johtanut kumouksellisten välikohtausten kasvamiseen. On tärkeää huomata, että nämä ovat alka-
neet hyvin ennen marraskuun 11. päivää, joten selvästi terrorismi ei johdu meidän itsenäisyysjulis-
tuksestamme... Joten kaikki tarinat, joita kiersi runsaasti esittäen, että mustien vastarinta ja terroris-
mi käynnistyivät meidän ”perustuslainvastaisesta” itsenäisyysjulistuksestamme, olivat osa kommu-
nistien propagandaa, jolla pyrittiin antamaan jotain säädyllisyyttä heidän terroristisille teoilleen.304 
 
Smithin muistelmissa, jotka on julkaistu vasta 2008, mutta joiden tekijänoikeudet ulottuvat vuoteen 

1997, näkyy Rhodesian entisen päämiehen katkeruus siitä, miten ulkopuoliset pakotteet kohdistui-

vat valkoiseen hallitukseen, ja miten heitä syytettiin rasismista, vaikka vakoiset itse pitivät järjes-

telmäänsä demokraattisena ja kaikkien kannalta parhaimpana. Jälkeenpäin hän myös pystyy vetoa-

maan Zimbabwen nykyiseen tilaan, mistä saa tilaisuuden jälkiviisauteen. Smith kuoli marraskuussa 

2007, ja ilmeisesti hän ei ole halunnut, että muistelmia julkaistaan hänen elinaikanaan, koska ne 

ilmestyivät vasta viime vuonna. Smith kommentoi: 

 

Kokonaiskuva oli selkeä ja looginen, ja myöhempi historia on todistanut analyysimme olleen ehdot-
toman oikea. Mikä on kuitenkin täysin hyväksymätöntä, on se miksi meidän ystävämme vapaassa 
maailmassa eivät voineet tai halunneet nähdä tätä, ja tukivat kommunisteja heidän suunnitelmissaan 
eliminoida länsimaisen demokratian viimeiset jäänteet Afrikasta. 
Minua ei hämmästyttänyt se, että afrikkalaiset ja aasialaiset olivat kommunistien puolella, kahdesta 
syystä. Ensinnäkin, heidät voitiin ostaa, ja toiseksi he halusivat valkoisen miehen ulos Saharan ete-

                                                 
303 The Journal of Conflict Resolution, Vol. 39, No.1, 1995, s. 137–140. [http://www.jstor.org/journals] Luettu 
8.1.2007. 
304 Smith 2008, s. 110, 113. 
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läpuolisesta Afrikasta – tässä he olivat täydellisiä ja häpeämättömiä rasisteja. Kun valkoiset olivat 
vapaan maailman puolella, he [mustat]olivat kommunistien puolella.305 
 

Mistä Smith on oikeassa, on se, että sisällissodan taakka kohdistui eniten juuri siviileihin. Tästä 

hänen hallituksensa oli kuitenkin osaltaan vastuussa. Rhodesian valtio käytti sodan aikana niin sa-

nottuja ”suojeltuja kyliä”, joihin se keräsi kylien asukkaita pitääkseen nämä erossa sissijoukoista. 

Sissijoukot olivat riippuvaisia kylien tarjoamasta ruuasta ja suojasta ja suojeltujen kylien strategialla 

pyrittiinkin heikentämään vastustajaa. Suojellut kylät olivat käytännössä vankileirejä, joihin siirretyt 

kärsivät aliravitsemuksesta ja taudeista. Näiden leirien takia myös pakkomuutettujen mustien karja 

ja viljelykset jäivät heitteille. Kyse oli laajasta toiminnasta, sillä arviolta 750 000 mustaa pakotettiin 

suojeltuihin kyliin. Myös maaseudun kouluja ja klinikoita suljettiin. Tästä vastuussa olivat paitsi 

hallituksen joukot, myös Zipran ja Zanlan sissit.306  

 

Hallituksen joukot myös kiertelivät kylissä kuulustelemassa epäiltyjä ”terroristien suojelusta”. Näi-

hin kuulusteluihin liittyi usein myös väkivaltaa. Hallituksen erikoisjoukoissa, selous scoutissa, oli 

mukana myös mustia, joita käytettiin operaatioissa hyväksi. Erikoisjoukkojen jäsenet paljastivat 

kyläläisiä tekeytymällä sissijoukkojen jäseniksi ja kiertelemällä pyytämässä suojaa tai ruokaa. Tämä 

toiminta kasvatti jännitteitä ja lisäsi väärinymmärrysten riskiä. Sissijoukot olivat epäluuloisia, ja 

teloittivat ilmiantajia tai heiksi epäiltyjä. Moni taisteluun mitenkään liittymätön menetti henken-

sä.307 

 

Vapautusarmeijoiden sissien toiminnasta on ristiriitaisia tietoja, joihin perehdytään tarkemmin seu-

raavassa luvussa. Kohtuullisen kiistattomasti on kuitenkin tuotu esiin se, että väärinkäytöksiä ja 

turhaa väkivaltaa esiintyi ainakin osassa maata. Ennen vallanvaihtoa liikkui sitkeitä huhuja myös 

Zanlan ja Zipran välisistä taisteluista, jotka Patrioottisen rintaman johtajat kuitenkin päättäväisesti 

kielsivät. Ilmeistä kuitenkin on, että väkivaltaisuuksia esiintyi.308 

6.4. Zanun ja Zapun poliittinen koulutus ja massojen aktivointi 

 

Nationalististen liikkeiden radikalisoituminen ja aseellinen taistelu konkretisoivat tarpeen aktivoida 

massoja. Zanun ja Zapun välillä tässä oli kuitenkin toiminnallisia ja aatteellisia eroja. Poliittisen 

                                                 
305 Smith 2008, s. 125. 
306 Simson 1979, s. 60. 
307 Esim. Nyagumbo 1980, s. 227–230; Herlitz 1981, s. 66; Kriger 1992. 
308 Esim. Kriger 1992; Stoneman & Cliffe 1989; Martin & Johnson 1981; Zimbabwe Review 1977, vol. 6, nro. 10; 
Zimbabwe News 1978, vol. 10, nro. 4.    
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tietoisuuden nostamisesta ja ihmisten sitouttamisesta vapautusarmeijoihin on tutkimuksessa esitetty 

ristiriitaisia näkemyksiä.  

 

Aloitetaan Patrioottisen rintaman yhteisestä tavoitejulistuksesta. Vuonna 1977 julkaistussa yhteisju-

listuksessaan Zapu ja Zanu ilmoittavat, että niillä on neljä päätavoitetta: tuhota kolonialismi, impe-

rialismi, kapitalismi ja rasismi, näin ollen syrjäyttää valkoinen vähemmistöhallinto, luoda Zimbab-

wen kansalle demokraattinen ja itsenäinen kansallisvaltio, luoda taloudellinen järjestelmä, jossa 

kaikki kapitalistisen hyväksikäytön muodot poistetaan, näin ollen panna toimeen sosiaalinen val-

lankumous, ja taata kansallinen turvallisuus, rauha, tasavertaiset oikeudet ja onnellisuus kaikille 

vapaassa Zimbabwessa.309 

 

Samassa tavoitejulistuksessa tuodaan esiin myös poliittisen koulutuksen tarpeellisuus, toisin sanoen 

tiedostetaan, ettei tavoitejulistuksen sanoma sellaisenaan tavoita ruohonjuuritasoa. Patrioottisen 

rintaman ensimmäiseksi tehtäväksi määritellään: ”Luotava kattava poliittisen koulutuksen ohjelma, 

jotta kaikki zimbabwelaiset orientoituisivat kunnolla kansalliseen demokraattiseen vallankumouk-

seen ja kansalliseen yhtenäisyyteen.” Samalla korostetaan, että Zanun ja Zapun tulisi kehittää yh-

teistyötään, luoda parempia toimintatapoja ja keskustellen löytää yhteisiä tavoitteita.310 

 

Huolimatta Patrioottisen rintaman muodostamisesta311, pysyivät Zanu ja Zapu selkeästi erillisinä 

puolueina. Näyttäisi siltä, että vaikka Patrioottinen rintama yhdessä julisti poliittisen koulutuksen 

tärkeyttä, luotiin Zanussa sitä varten oikeasti ohjelmat ja koulutusta organisoitiin, kun taas Zapun 

kohdalla jäätiin enemmän retoriikan tasolle. Stoneman ja Cliffe toteavat osaltaan, että Zapu yritti 

mobilisoida toimintaa loppuun saakka samoin 1960-luvun keinoin. Tämä antoi etua Rhodesian tur-

vallisuusjoukoille, jotka pystyivät tehokkaasti jäljittämään Zapun toimintaa. Zanu sen sijaan otti 

tehokkaasti käyttöön uuden strategian 1972, jossa etusijalle laitettiin maaseutualueiden ihmisten 

poliittinen organisoiminen, ja sotilaalliseksi strategiaksi otettiin sissijoukkojen pistoiskut, joilla py-

rittiin estämään hallituksen joukkojen pääsy heimoalueille.312 

 

Sotilaskoulutusta ja aseellista tukea antoivat sekä Neuvostoliitto että Kiina, joiden välirikko, ja toi-

saalta kahden sosialistisesti suuntautuneen sissiarmeijan olemassaolo Rhodesiassa, johti siihen, että 

                                                 
309 Esim. Zimbabwe Review 1977, vol. 6. helmikuun numero.  
310 ibid. 
311  Rhodesian naapurimaiden presidentit Kenneth Kaunda, Julius Nyerere, Samora Machel ja Seretse Khama vaikutti-
vat painostuksellaan Patrioottisen rintaman syntyyn. Presidentit olivat mukana myös taustavaikuttajia vapaisiin vaalei-
hin johtaneiden Lancaster Housen neuvotteluiden järjestämisessä vuonna 1979. 
312 Stoneman & Cliffe 1989, s. 22. 
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Kiina tuki enenevässä määrin Zanua ja Neuvostoliitto Zapua. Zanussa omaksuttiin maolainen teoria 

massojen aktivoinnin ja poliittisen koulutuksen tärkeydestä. Nkomokin viittaa Punaisen kirjan ope-

tukseen siitä, että massojen mielipiteet tulee ottaa toiminnassa huomioon, mutta näyttää pitävän 

suurimpana viisautena sitä, että kansa uskoo olleensa osana päätöksentekoa, vaikka lopullisen pää-

töksen tekeminen on yksin johtajan käsissä. Muutoin hän pitää maolaista ideologiaa lähinnä naiivi-

na ja tunteellisena ja sanoo sen sijaan ihailevansa Castron Kuubaa.313  

 

Zimbabwe Review -lehden retoriikka tukee Stonemanin ja Cliffen näkemystä siitä, ettei Zapu kyen-

nyt uusiutumaan. Lehdessä kampanjoidaan vallanvaihdon puolesta, ja todistetaan valkoisen vä-

hemmistöhallinnon epäkohtia ja mustien huonoa asemaa, mutta vallanvaihdon toiselle puolelle ei 

nähdä. Zapu tuo toistuvasti esiin sen, että vastassa ovat kolonialismi, rasismi ja kapitalismi. Zim-

babwe Review -lehdessä esiintyy lukuisia talousanalyysejä, joissa todistetaan valkoisen hallinnon 

epäkohtia ja talouden potentiaalia. Sosialismi asetetaan Zapun tavoitteeksi. Vuoden 1977 numerossa 

11 todetaan, että Zapulle taloudellinen vapaus tarkoittaa mahdollisuutta materiaalisiin etuihin, jotka 

on tarkoitettu kaikille ihmisille tasa-arvoisesti. Miten vapaudet ja edut saavutetaan, siihen Zapu ei 

ota kantaa. Tavoitteeksi asetetaan vapaus ja poliittiset oikeudet sekä Smithin hallinnon kaatami-

nen.314 

 

Yleisesti Zapua on pidetty maltillisempana kuin Zanua. Puolueiden lehdissä Zapu käyttää kuitenkin 

kovempaa kieltä, kuin Zanu. Tavallisia ovat otsikot ”rasistiset murhaajat tappoivat viattomia sivii-

lejä”, hallituksesta puhutaan fasisteina, ja kuvissa näytetään ruumiita ja tuhoa, mitä Zimbabwe 

News -lehdessä ei ole. Hallituksen toimia henkilöidään myös vahvasti Smithiin, sillä usein näkee 

väitettävän, että Smith murhasi. Valkoisen vähemmistövallan yhdistämistä Smithin henkilöön nä-

kyy tosin myös Zimbabwe News -lehdessä. Kysymys retoriikasta on mielenkiintoinen, sillä usein 

nostetaan esiin juuri Mugaben raju propaganda, jota levitettiin radion välityksellä.315 David Blairin 

mukaan seuraava ote vuonna 1978 pidetystä radiopuheesta, edustaa Mugabelle tyypillistä propa-

gandaa:  

 
Nuijikaamme hänet tappioon. Räjäyttäkäämme hänen joukkonsa ilmaan. Älkäämme antako hänelle 
aikaa levätä. Jahdatkaamme häntä kaikkialla. Vapauttakaamme kotimme tästä uudisasukastuholai-
sesta.316 
 

                                                 
313 Martin & Johnson 1981, s. 27, 316–317, Nkomo 1984, s. 177, 180–181.  
314 Zimbabwe Review 1969–1977.  
315 ibid. ks. myös esimerkiksi Herlitz 1981, s. 60–61, 89, 99.   
316 Blair 2002, s. 11. Puheen ”hän” on Ian Smith. 
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Zimbabwe News -lehdessä, joka oli englanninkielisenä suunnattu etenkin ulkopuolisille tukijoille, 

kuten Zimbabwe Review -lehtikin, ei mitään tämänkaltaista näy. Valkoisten näkökulmasta Mugabe 

aiheutti huomattavasti enemmän pelkoa ja huolta kuin Nkomo, joka oli ollut mukana politiikassa jo 

myöntyvyyslinjan aikaan. Mugabe oli nuorempi, radikaalimpi ja esitti terävämpiä ajatuksia siitä, 

miten asiat vapaassa Zimbabwessa tulisi järjestää. Toisaalta valkoisten puolelta propaganda ei 

myöskään säästellyt sanojaan. Sinällään koenkin, että kiistely siitä, kuka käytti millaista kieltä ei ole 

olennaista, vaan se, että Zanu ilmeisimmin koettiin kovempana uhkana. 

 

Zanu otti massojen aktivoinnin poliittisen agendansa pääkohdaksi 1970-luvulla, ja kiihdytti myös 

aseellista taistelua sen jälkeen, kun sai tukikohdan siirtomaavallasta itsenäistyneestä Portugalista. 

Zimbabwe News -lehdessä korostetaan ihmisiä. Tiivistettynä ihmisten kouluttamisen tavoitteiksi 

asetetaan siirtomaa-ajan ajattelun saaminen pois ihmisten mielistä, valkoisen mentaliteetin tuhoa-

minen ja yhteisöllisyyden sekä perinteiden nostaminen uudelleen arvoonsa. Teksteissä kuitenkin 

kielletään, että tällä tarkoitettaisiin paluuta menneisyyteen. Myös esimerkiksi Southern Africa -

lehden haastattelussa vuodelta 1979 Josiah Tongogara, Zanlan komentaja, sanoo: 

 

Kulttuuri ei ole staattinen. Me emme voi palata menneisyyteen, mutta haluamme edistää niitä hyviä 
puolia kulttuuristamme, jotka on tuhottu.317  
 

Zimbabwe News -lehdessä nostetaan Zanun tavoitteina esiin myös kansallistamistavoitteet, jotka 

koskevat pankkeja ja yrityksiä. Maakysymys on huomioitu ja Zanu lupaa jakaa maata uudelleen 

vallanvaihdon jälkeen. Esiin nostetaan myös kollektiivisen maanviljelyn malli. Toisaalta tuodaan 

myös esiin se, ettei ongelmia ole vielä ratkottu, vaan ne tiedostetaan ja niihin etsitään ratkaisua. 

Samalla myös tuodaan esiin, että kansallistamishankkeita ei välttämättä voida heti täysimääräisinä 

panna toimeen.318 Zanun koulutusjärjestelmää avaa osaltaan puolueen koulutussihteeri Dzingayi 

Mutumbuka vuoden 1978 neljännessä numerossa: 

 

Nuorison täytyy pysyä terveenä, joten he juoksevat kaksi tai kolme mailia päivässä ja pelaavat pele-
jä. Opintoihin kuuluu shonaa, ndebeleä ja englantia, koska haluamme, että kaikki zimbabwelaiset 
pystyvät kommunikoimaan keskenään. Muita aineita ovat matematiikka, maantiede, historia, maan-
viljelystiede, metallityöt, puutyöt ja ajankohtaiset asiat. Me korostamme manuaalista työtä ja halu-
aisimme tuottaa oman ruokamme, mutta ilmahyökkäysten vuoksi meidän täytyy jatkuvasti siirtää 
koulujamme. Me opetamme, että vauraus tulee ihmisten työstä, ja että majan rakentaminen on yhtä 
tärkeää kuin esimerkiksi esseen kirjoittaminen. 

                                                 
317 Southern Africa 1979, vol. 12, nro. 1. 
318 Zimbabwe News 1978. 
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Me haluamme muuttaa Zimbabwen koulutusjärjestelmän täydellisesti. Ensimmäiseksi suljemme 
kaikki arvovaltaiset instituutiot. Me tulemme avaamaan ne lujemmalla pohjalla, massojen kiinnos-
tuksen mukaisesti.  

Meidän nuoremme ovat erittäin motivoituneita poliittisesti, mutta me emme pyri ruokkimaan hei-
tä liiaksi monimutkaisilla sosialistisilla asioilla. He kuuntelevat Zanu-johtajan Robert Mugaben 
puheita ja kysyvät kysymyksiä taistelusta ja uudesta yhteiskunnasta, jota rakennamme. Lapset syö-
vät yhdessä, leikkivät yhdessä ja tekevät kaiken yhteisöllisesti. Uudet arvot näkyvät heidän runois-
saan ja esseissään. Yksi pieni tyttö, esimerkiksi, kirjoitti runon siitä, miksi hän ei halua tulla kapita-
listiksi. 

Me suunnittelemme Zimbabwe -instituuttia kouluttaaksemme keski-tason ammattitaitoisia ihmisiä 
johtamaan maata... Siellä tulee olemaan kursseja hallinnosta, opettajankoulutusta, kirjastotieteitä, 
maaseudun kehittämistä ja terveydestä sekä pienyrityksistä.  

Kehityksen mallin tulee olla selkeästi määritelty. Me ajattelemme, että se tulee perustumaan maa-
talouteen. Mikäli olemme omavaraisia ruuantuotannossa, pohja on vankka. Jos pystyt ruokkimaan 
ihmisesi, voit liikkua eteenpäin. Taistelu elämästä on taistelu tuotannosta.  

Meillä ei ole ongelmaa motivoinnissa. Ongelmamme on logistinen. Mistä saamme rahat, joita tar-
vitsemme.319  
 

Tekstissä on roima annos idealismia ja poliittista viestiä, mutta se on samalla käytännönläheinen ja 

rehellinen, ja tiivistää paljon siitä, millaisia suunnitelmia Zanulla oli. Zanu organisoi maaseudun 

kylissä poliittisia koulutustapahtumia, pungweja. Lisäksi se perusti pakolaisleireihin koulutuskes-

kuksia, joissa opetettiin uudenlaisen ohjelman mukaisesti sekä yleissivistäviä aineita että ammatti-

aineita. Näissä kouluissa pyrittiin yhdistämään teoria ja käytäntö sekä tarjoamaan koulutusta niille, 

jotka eivät sitä Rhodesian puolella olleet saaneet. Ne, jotka olivat suorittaneet tietyn koulutustason 

Rhodesian järjestelmässä, saattoivat päästä opettajankoulutukseen ja opettajiksi näihin kouluihin, 

joissa muun opetuksen ohella korostettiin myös kansallista kulttuuria ja mustien itsetietoisuutta.320  

 

Myös Zapun leireissä keskusteltiin poliittisista ideoista ja siitä, millaiseksi tulevaisuuden Zimbabwe 

haluttiin rakentaa. Zapun koulutus näyttäisi keskittyneen poliittiseen koulutukseen taisteluun osal-

listuneille, mutta puolue järjesti mahdollisuuden käydä koulua myös rajan yli paenneille nuorille.321 

Zanun organisoima poliittinen koulutus, sekä toisaalta pakolaisten yleissivistävä ja ammatillinen 

kouluttaminen, oli kuitenkin laajempaa ja paremmin organisoitua, kuin Zapun vastaava. Tähän osal-

taan vaikuttanee se, että Zapun muokkaantuessa nimenomaan ndebelejen puolueeksi, kaventui sen 

sektori koskettamaan kansan vähemmistöä jo käytetyn kielen takia. Koulutuksen suhteen on kuiten-

kin nähtävissä ideologinen ja asenne-ero puolueiden välillä. 

 

                                                 
319 Zimbabwe News 1978, vol. 10, nro. 4.  
320 Ehrenpreis 1983, s. 14, 21–33. Myös esimerkiksi Riddell 1980, Martin & Johnson 1981. 
321 ibid. 
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Mistä Zapu oli Zanun kanssa samoilla linjoilla, oli kuitenkin se, että mustien kulttuurin ja traditioi-

den ylläpitäminen oli tärkeää. Zimbabwe Review -lehden vuoden 1969 kolmannessa numerossa 

todetaan: 

 
On meidän harkittu näkemyksemme, että Afrikka on parhaimmillaan, kun sen ilmaisu on sen omaa. 
On suuri välttämättömyys ilmaista kulttuuriamme elämiemme ja persooniemme perustana.322 
 

Lisäksi molemmat puolueet sanoutuivat irti siitä, että olisivat käyneet aseellista taistelua nimen-

omaan valkoista rotua vastaan, vaan korostivat taistelun kohdistuvan niitä vastaan, jotka olivat val-

koisen vähemmistöhallinnon puolella. Molemmat ilmoittivat ymmärtävänsä, etteivät kaikki valkoi-

set kuuluneet rasisteihin, ja puhuivat tulevan yhteiselon puolesta.323 

 

Kuinka tehokkaasti Zanu ja Zapu, ja edellä esiin tuodun perusteella etenkin Zanu, sitten saivat po-

liittista viestiään vietyä ruohonjuuritasolle ja kuinka sitoutuneita ihmiset olivat vapautusarmeijoi-

hin? Varmaa on se, että maaseudun kylien ihmiset tukivat armeijoita, sillä ilman heidän jakamaansa 

ruokaa ja vaatteita, eivät sissijoukot olisi selvinneet hengissä Rhodesian sisällä. Sissien määrästä 

taas liikkuu hyvin ristiriitaisia tietoja. Luotettavimmat luvut lienevät YK:n aseidenriisuntatutkimuk-

sen instituutin julkaiseman raportin, jonka mukaan vallanvaihdon yhteydessä asetettuun määräai-

kaan mennessä yhteensä 15 730 Patrioottisen rintaman sissiä oli ilmoittautunut viranomaisille. 

Tuolloin arvioitiin, että 4000–6000 sissiä jäi maastoon odottamaan mahdollista tulitaukosopimuk-

sen pettämistä. Tämän arvion mukaan Patrioottisella rintamalla olisi ollut yhteensä enimmillään 

vajaat 22 000 sotilasta.324 

 

Norma Kriger puolestaan tuo esiin, että vuonna 1977 Zanulla oli Rhodesian sisällä 3000 sotilasta ja 

Zapulla ainoastaan 100–200. Kun neuvottelut ”sisäisen ratkaisun” aikaansaamisesta, jotka johtivat 

Muzorewan valintaan pääministeriksi, alkoivat, guerillojen määrä maassa kasvoi huomattavasti. 

Vuosien 1977–1978 välisenä aikana sissien määrä Rhodesian sisällä kasvoi 9000:een, joista 85 pro-

senttia oli Zanlan sotilaita. Kun tulitauko vuonna 1979 julistettiin, arvioidaan, että Zanulla oli yh-

teensä noin 20 000 sotilasta ja Zapulla 8000.325  

 

                                                 
322 Zimbabwe Review 1969, nro. 3.  
323 Zimbabwe Review 1969–1977; Zimbabwe News 1978. 
324 United Nations Institute for Disarmament Research: Managing Arms in Peace Processes: Rhodesia/Zimbabwe 1995, 
s.31. 
325 Kriger 1992, s. 92. 
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Vaikka näissäkin arvioissa on eroa muutaman tuhannen miehen verran, olennaista on se, että Zanlan 

sissejä oli Rhodesiassa merkittävästi enemmän kuin Zipralla. Näin ollen Zanu oli taistelussa paljon 

merkittävämpi osapuoli kuin Zapu, vaikka yleisesti tuodaan esiin, että Patrioottisen rintaman aseel-

linen menestys oli huomattava syy siihen, että Zimbabwe-Rhodesian hallinto myöntyi neuvottelui-

hin vallanvaihdosta. Närää ja kiistaa aseellisen taistelun kunniasta nousikin esiin vuonna 1979, sillä 

Mugabe syytti Zapua suoraan siitä, ettei se tehnyt osuuttaan taistelussa. Tämä saattaisi mennä puo-

lueiden keskinäisen kilpailun ja propagandan piikkiin, elleivät sotilasluvut jo todistaisi muuta.326 

Myöskään Bopelan kuvaus ajastaan taistelussa Zipran sissien kanssa ei anna imartelevaa kuvaa ar-

meijan sotilaallisesta sitoutumisesta: 

 

Tämä ei ole oikein”, Mbijana oli sanomassa Chrisille. ”Kun taistelu alkaa nämä Zipran pelkurit 
juoksevat piiloon ja me päädymme hoitamaan kaiken taistelemisen. He ilmestyvät ainoastaan taiste-
lun jälkeen osallistuakseen sotasaaliin jakoon. He ovat vain helvetin haaskaeläimiä. Siksi vain ete-
läafrikkalaisia on kuollut taisteluissa, joissa olemme olleet. Edes yhtä ainoaa Zipraa ei ole koskaan 
edes haavoitettu. Me emme voi jatkaa kuolemista heidän puolestaan, Chris.” 

John Dube seisoi lähellä ja kuuli kaiken, mutta ei sanonut sanaakaan, koska tiesi sen olevan totta. 
Liioin hänellä tai hänen miehellään ei ollut sisua taistella. Ilman MK-sotilaita he olisivat olleet hu-
kassa. 

”Minä vien MK-mieheni huomenna Etelä-Afrikkaan”, Mjojo sanoi Chrisille.  
Chris kohautti hartioitaan eikä sanonut mitään. Me olimme vapaaehtoisesti tulleet auttaaksemme 
rhodesialaisia vapauttamaan maansa, mutta oli vaikea auttaa ihmisiä, jotka eivät auttaneet itseään.327     
 
Zapun joukkojen vähäisyys ja liikkuminen pienemmillä alueilla sekä armeijan ndebele-

orientoituneisuus, teki heistä vähemmän tunnettuja ihmisten keskuudessa. Zanu puolestaan väitti 

usein propagandassaan, että se oli vapauttanut 80 prosenttia Zimbabwen alueista. Tämä lienee hiu-

kan yläkanttiin, mutta yhtä kaikki, Zanun vaikutusvalta maan sisällä oli huomattavasti suurempi 

kuin Zapun. Silti Zapunkin piirissä mitä ilmeisimmin uskottiin juuri heidän puolueensa voittoon. 

Esimerkiksi Bopela kuvaa, kuinka Zipran sotilaat kehottivat ihmisiä tukemaan Zapua, koska se hal-

litsisi pian maata.328 

 

Koska Zanla kuitenkin vaikutti suurimmassa osassa Rhodesiaa, sillä oli Zipraa tarkempi poliittinen 

agenda, ja se oli sitoutuneempi massojen aktiovointiin ja poliittiseen kouluttamiseen kuin Zapu, 

voidaan ajatella, että Zanu onnistui sitouttamaan ihmisiä huomattavasti enemmän itseensä kuin Za-

                                                 
326 Esim. Southern Africa 1979, vol. 12, nro. 3. 
327 Bopela & Luthuli 2005, s. 74–75. 
328 Esim. Zimbabwe News 1978; Bopela & Luthuli 2005, s. 55–56. 
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pu. Näin on päätelty myös siitä syystä, että vuoden 1980 ensimmäisissä vapaissa vaaleissa Zanu sai 

63 prosenttia äänistä.329  

 

Norma Kriger on kuitenkin kritisoinut maaseudun ihmisten sitoutumista Zanuun ja tuonut esiin sis-

sien väärinkäytöksiä ja pelottelua pienviljelijöiden keskuudessa. Krigerin tulkinnan mukaan sissit 

olivat useimmiten raakoja kiusanhenkiä, jotka vailla perusteita pahoinpitelivät ja pelottivat kylien 

asukkaita puolelleen. Hän tuo esiin, että niitä päälliköitä ja kylien johtajia, joilla oli yhteydet valkoi-

seen hallintoon pahoinpideltiin ja heidän työntekonsa estettiin. Kriger myös kertoo, kuinka useat 

valkoiset maanviljelijät Mutokon alueella kertoivat, kuinka sissit olivat murhanneet heidän palve-

luksessaan olleita mustia. Kerrotaan myös, että sissit olivat pakottaneet valkoisten työntekijöitä läh-

temään isäntiensä palveluksesta, ja että kylien nuoria pakotettiin liittymään sissijoukkoihin.330 

 

Kriger jakaa maaseudun pienviljelijät vanhempiin (parents) ja nuoriin (youth). Hän sanoo, että sis-

sien ylläpitäminen ja sisällissodan materiaaliset kustannukset lankesivat vanhempien maksettaviksi, 

minkä vuoksi he suhtautuivat vapautusarmeijoihin usein negatiivisesti. Sodan aikana mustat joutui-

vat kantamaan isompaa maksutaakkaa, sillä vapautusarmeijojen vaatiman tuen lisäksi hallitus keräsi 

edelleen veroja. Kriger sanoo, että sissiarmeijoiden toiminta myös riisti monelta mustalta ne valtion 

tuottamat palvelut, joihin he olivat tottuneet, kuten koulut, klinikat ja julkisen liikenteen.331 

 

Toisaalta Kriger toteaa nuorten usein aidosti sitoutuneen sissiarmeijoihin, sillä juuri he olivat niitä, 

joita sissit käyttivät tiedusteluun, ja jotka olivat eniten suoraan tekemisissä sotilaiden kanssa. Sissit 

muun muassa söivät yhdessä nuorten kanssa. Nuorilla ei myöskään ollut resursseja, kuten vanhem-

milla, jolloin guerillojen vaateet eivät kohdistuneet heihin. Nuoret siis ennemminkin hyötyivät sis-

seistä. Kriger tuo myös esiin sen, että sissit toivat mukanaan maaseudun nuorille mahdollisuuden 

kapinoida vanhempien auktoriteettiasemaa vastaan.332 

 

Kriger huomauttaa lisäksi, että sissit epäonnistuivat kyläläisten suojelemisessa hallinnon joukkojen 

hyökkäyksiä ja väkivaltaisuuksia vastaan. Guerillat olivat myös huolissaan omasta turvallisuudes-

taan, minkä vuoksi ilmiantajiksi epäiltyjä helposti pahoinpideltiin tai jopa tapettiin ennen kuin syyt-

                                                 
329 Zimbabwen vaalitulokset 1980 [http://www.eisa.org.za/WEP/zimresults1980.htm.] Luettu 20.1.2007. 
330 Kriger 1992, s. 82–168.  
331 ibid. 
332 ibid. 
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teitä voitiin varmistaa. Joukkojen kerrotaan myös olleen kurittomia ja ottaneen omia oikeuksia ky-

lissä liikkuessaan.333 

 

Sissien toiminnasta on kuitenkin myös päinvastaisia esimerkkejä. Vuoden 1979 helmikuun nume-

rossaan Southern Africa -lehti julkaisi toimittaja Justin Nyokan haastattelun, joka oli viettänyt kol-

me kuukautta Zanun sissien kanssa. Jutussa Nyoka kertoo, että monet kylät ja pienet kaupungit ovat 

jo guerillojen käsissä. Hän sanoo, että joillain alueilla ei ole nähty pariin vuoteen muita valkoisia 

kuin lähetystyöntekijöitä. Vapautetuilla alueilla koulut toimivat, ja joissain tapauksissa sissit opet-

tavat itse. Nyoka kertoo myös, että terveydenhuoltokin toimii. 

 

Joka ilta on klinikka naisille ja lapsille. Sitten he ovat rakentaneet alueellisia keskuksia, missä sinul-
la on oikeasti koulutettuja miehiä, missä he eivät hoida vain murtumia, vaan he hoitavat vakavia 
vammoja murtumat mukaan lukien.334 
 

Nyoka tuo esiin myös oman hämmästyksensä siitä, kuinka poliittisesti tietoisia maaseudun ihmiset 

ovat. Hän sanoo Zanun onnistuneen mobilisoinnissaan täydellisesti, mutta tuo esiin, että kaupunki-

alueilla tilanne oli eri, sillä protestoinnin mahdollisuudet ovat rajallisemmat. Nyoka kommentoi 

myös länsimaisessa lehdistössä liikkuneita kertomuksia siitä, kuinka sissit ovat murhanneet useita 

lähetystyöntekijöitä. Nyokan kokemuksen mukaan lähetystyöntekijät toimittivat sisseille lääkkeitä 

ja tarvikkeita, ja osallistuivat poliittiseen keskusteluun.335Myös Bopela kertoo tapauksesta Zimbab-

wen maaseudulla: 

 
Vihdoinkin olen löytänyt teidät”, hän sanoi voitonriemuisesti. 

Me vain tuijotimme häntä. 
”Kaksi etsivää Umtalista vietti yönsä päällikkö Mahenyen luona. He sanoivat tulleensa varoitta-

maan päällikköä vapaustaistelijoiden mahdollisesta läsnäolosta alueella. He antoivat päällikölle 
radiolähettimen ja pyysivät häntä raportoimaan kenen tahansa vieraan läsnäolosta poliisille.” 

”Miksi kutsut terroristeja vapaustaistelijoiksi, sir”, kysyin keinotellen. 
”Me emme pidä siitä, koska se antaa ymmärtää, että vapaustaistelijat ovat rikollisia.” 

”Kun sanot me, kehen viittaat?” 
”Me olemme Zanun maanalainen komitea seuraavassa kylässä. Minä olen opettaja koulussa. 

Olemme kuulleet radiosta, että Matabemaalla on ollut kovia taisteluita, ja että hallituksen joukot 
ovat kärsineet raskaita tappioita. Näyttäisi siltä, että vapaustaistelijat ovat nyt pakomatkalla, koska 
ihmiset Matabemaalla eivät ole tukeneet heitä. Me olemme perustaneet maanalaisen komitean aut-
tamaan ketä tahansa heistä, jotka saapuvat tänne. 

                                                 
333 ibid. 
334 Southern Africa 1979, vol. 12, nro. 2. 
335 ibid. 
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”Minä uskon, että te olette vapaustaistelijoita”, mies sanoi suorasukaisesti. ”Te ette ole täältä päin, 
miksi puhun teille englantia. Jos osaisin puhua sindebeleä [ndebeleä], tekisin niin, koska tiedän, että 
tulette Matabemaalta.336 
 

Osaltaan YK:n pakolaisjärjestön haastattelemat zimbabwelaiset kertovat osallistumisestaan vapau-

tusarmeijoihin. Esimerkiksi Judith Ncube lähti vanhempiensa luota 17-vuotiaana liittyäkseen Zapun 

joukkoihin. Hän kertoo kuulleensa radiosta, että Zapu haki myös naispuolisia taistelijoita ja jatkaa, 

että ainut, mitä hänellä oli mielessä, oli halu oppia käsittelemään asetta ja taistelemaan. Cassiah 

Matiashe puolestaan kuvaa liittymistään Zanun joukkoihin sanomalla, että hän oli tuolloin liian 

nuori ollakseen poliittisesti tietoinen tai edes kiinnostunut asioista, jotka olivat johtaneet sotaan.337  

 

Hallituksen joukot ahdistelivat kuitenkin jatkuvasti Matiashen kotikylää ja estivät nuorten koulun-

käynnin. Tämän kokemuksen takia moni kylän nuorista päätti lähteä rajan yli Mosambikiin liittyäk-

seen sissijoukkoihin. Matiashe toteaa, että joskus nuoret vain ajautuvat mukaan, ymmärtämättä mis-

tä todella on kysymys ja jatkaa, että oikeastaan vasta oltuaan kaksi vuotta Mosambikissa, hän todel-

la koki ymmärtäneensä, minkä vuoksi taistelua käytiin. Liittymisestään hän toteaa, että liittyi juuri 

Zanuun, koska on shona, ja Zapu oli hänelle hyvin etäinen.338 

 

Omassa tutkimuksessaan Kriger tuo esiin Zanlan sissien antamia lupauksia. Mutokossa sissit sanoi-

vat ihmisille, että vapaassa Zimbabwessa mustien kokemat vääryydet otettaisiin tasavertaisesti 

huomioon. Kaikille olisi työtä ja samasta työstä maksettaisiin sama palkka. Tarjolla olisi myös 

enemmän ja parempilaatuisia, ilmaisia julkisia palveluita: kouluja, klinikoita, vesijohtoverkkoja ja 

moderneja vessoja. Afrikkalaiset perisivät valkoisten maatilat, talot, autot ja työpaikat. Kriger tuo 

myös esiin, että kouluttamaton väestönosa usein unohti poliittisten puheiden sisällön nopeasti, mut-

ta muisti iskulauseet. Ne, jotka olivat antaneet materiaalista tukea sisseille, myös odottivat kompen-

saatiota sodan loputtua.339   

 

Mikä on siis totta? Kriger on varmasti oikeassa siinä, että väärinkäytöksiä tapahtui. Vaikka puoluei-

den johto pyrki pitämään tiukkoja sääntöjä yllä, ei sen joukkojen valvonta ollut sissisodassa kovin 

tehokasta. Uskon myös, että moni koki sisällissodan materiaaliset vaatimukset raskaiksi, sillä ne 

vaikeuttivat entisestään heikkoa toimeentuloa. Toisaalta Kriger on tehnyt tutkimuksensa ainoastaan 

Mutokon alueella ja vasta vallanvaihdon jälkeen, jolloin maan sisäinen tilanne oli jo ajautunut uu-

                                                 
336 Bopela & Luthuli 2005, s. 92–93. 
337 Ehrenpreis 1983, s. 14, 21. 
338 ibid. 
339 Kriger 1992, s. 97–98, 165. 
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delleen epävakaaksi. Ihmiset olivat pettyneitä siihen, että eivät olleet saaneet odottamaansa kom-

pensaatiota. Tai kun kylissä perustetut puolue-elimet eivät päässeetkään osaksi uuden Zimbabwen 

hallintorakenteita. Nämä kokemukset vaikuttivat varmasti osaltaan siihen, miten alueen asukkaat 

muistelivat kokemuksiaan sisseistä.340  

 

Sisällissota antoi myös mahdollisuuden kostaa vanhoja kaunoja, ja mustien eriarvoisuus ja kateus 

paremmin menestyneitä kohtaan varmasti aiheutti vääriä ilmiantoja, kuten Kriger tuo esiin.341 Ky-

lissä ihmiset saattoivat itse ilmiantaa henkilöitä, joiden he väittivät liittoutuneen hallituksen kanssa. 

Sekava tilanne, jossa valtion selous scoutin mustat tekeytyivät sisseiksi, teki tilanteiden arvioimisen 

vaikeaksi, ja sai sissit usein epäilemään kaikkia. Tämän vuoksi moni viaton siviili menetti henken-

sä, ja turha väkivalta varmasti jätti arpia sitä kokeneisiin ihmisiin ja yhteisöihin. 

 

En kuitenkaan yhdy Krigeriin siinä, ettei Zanu olisi nauttinut myös kansan tukea. Kriger perustelee 

Zanun vaalivoittoa lähinnä sillä, että ihmiset äänestivät puoluetta, koska odottivat siten saavansa 

kompensaation menetyksilleen. Kriger jatkaa, että näin oli nimenomaan niillä alueilla, joissa asui 

enemmistö shonia, sillä ndebelejen alueilla Zanuun ei kohdistettu odotuksia, koska puolueelta ei 

kuitenkaan uskottu saatavan mitään. Tämä antaa kuitenkin kovin yksisuuntaisen kuvan ihmisten 

toiminnasta ja ajattelusta.342  

 

Koulutus ei pysty sanelemaan ihmisten mielipiteitä tai ajattelua, vaan todennäköisimmin yksilöt 

yhdistävät kuulemansa omiin kokemuksiinsa ja muodostavat tätä kautta oman kuvansa. Koulutuk-

sella ja propagandalla voisi kuitenkin katsoa olleen merkittävää vaikutusta, sillä Zanun poliittinen 

koulutus nosti mustien itsetietoisuutta ja toisaalta avasi yhteiskunnan ongelmakohdat selittäen, 

oman näkökulmansa mukaisesti, mistä ongelmat johtuivat ja mitä niille tulisi tehdä. Vaikka sisällis-

sodan aikana suljettiin kouluja ja klinikoita, pyrki Zanu kompensoimaan tilannetta omalla toimin-

nallaan järjestämällä opetusta ja jakamalla lääkkeitä hallussaan pitämissä kylissä ja pakolaisleireillä.  

 

Mihin Kriger ei kovin napakasti tartu, ovat hänen esiin tuomansa lupaukset, joita sissit antoivat hä-

nen haastattelemilleen kyläläisille. Uskon, että näillä lupauksilla, osana puolueen propagandaa oli 

merkittävää vaikutusta ihmisten sitoutumiseen. Zanulla oli esittää vaihtoehto, johon ihmiset saattoi-

vat tarttua. Kriger ei myöskään ota huomioon sissien näkökulmaa ja jättää kovin vähälle sen seikan, 

                                                 
340 ks. Kriger 1992, s. 165–237. 
341 Kriger 1992, s. 189. 
342 Kriger 1992, s. 165. 
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että sissit oli rekrytoitu pitkälti siitä samasta joukosta, jotka ovat Krigerin tutkimuksen kohteena. 

Sinällään tuntuukin hieman vieraalta erottaa vapautusarmeijoiden sissejä muista ihmisistä, sillä he 

itsekin olivat taisteluun lähteneitä kyläläisiä, joille puolueen lupauksilla paremmasta tulevaisuudesta 

oli yhtä lailla merkitystä.  

 

Zapun toiminnasta niillä alueilla, joilla se liikkui, ei ole tehty jälkeenpäin tutkimusta, mutta ei ole 

syytä olettaa, että sissit olisivat käyttäytyneet merkittävästi eri tavoin kuin Zanun sotilaat. Sinänsä 

ihmisten sitoutumisesta puhuttaessa täytyy ottaa huomioon myös etnisen taustan ja määrällisen 

enemmistön kysymykset, vaikka Zanu omistautuikin massojen kouluttamiselle paljon enemmän 

kuin Zanu. Koska armeijat ja puolueet kehittyivät shonien ja ndebelejen puolueiksi, oli etnisyydellä 

merkitystä siinä, miten ihmisiin saatiin kontaktia jo yhteisen kielen löytämisen näkökulmasta. 

6.5. Etelä-Afrikan vastarinta: kansalaisoikeusliikkeestä vapautukseen 

 
Ilmeinen kysymys nousee esiin: voivatko mustat 1980-luvulla jäljitellä hallitsijoitaan? Voidaanko 
odottaa mustan kulttuurirelativismin maksavan samalla mitalla afrikaanereiden nationalismille kuin 
se itse teki brittiläiselle imperialismille puoli vuosisataa aiemmin?343 
 
Adam ja Moodley esittivät kysymyksen vuonna 1986 julkaistussa teoksessaan. Heidän vastauksensa 

on kieltävä, koska tilanteessa näiden kahden liikkeen oman ajan yhteiskunnissa on niin suuria ra-

kenteellisia eroja. Ajatus on kuitenkin mielenkiintoinen, sillä mustat hakivat vastausta hyvin sa-

mankaltaisiin kysymyksiin ja epäoikeudenmukaisuuden kysymyksiin, joista afrikaanerinationalismi 

aikoinaan ponnisti. Palaan tähän vielä myöhemmin. 

 

Vuonna 1912 Etelä-Afrikan keskiluokkaiset mustat perustivat Afrikan kansalliskongressin (ANC) 

ajamaan mustien kansalaisoikeuksia, luomaan kansallistuntoa ja eroa valkoisiin. ANC:stä kasvoi 

maanlaajuinen liike, joka aluksi pyrki mielenilmauksin ja väkivallattoman vastarinnan keinoin ajaa 

mustien kansalaisoikeuksia. 1955 järjestö julkaisi Vapauden peruskirjan (Freedom Charter), joka 

koottiin yhdessä Etelä-Afrikan Intian kongressin, Demokraattisen kongressin ja Värillisten ihmisen 

kongressin kanssa. Vapauden peruskirja säilyi ANC:n politiikan kivijalkana aina vallanvaihtoon 

saakka ja ihmiset tunnistavat sen edelleen.344 

 

Vapauden peruskirja on pitkähkö referoitavaksi kokonaan tässä, mutta se pohjalla on tasavertaisten 

oikeuksien vaatiminen kaikille eteläafrikkalaisille. Vapauden peruskirjan aluksi julistetaan, että 

                                                 
343 Adam & Moodley 1986, s. 44. 
344 Esim. Lester, Nel & Binns 2000; Mandela 1994; Beinart 1994.  
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Etelä-Afrikka kuuluu kaikille maan asukkaille, mustille ja valkoisille, eikä mikään hallitus voi vain 

vaatia auktoriteettia, jos se ei perustu ihmisten tahtoon. Peruskirjassa vaaditaan, että kaikilla kansal-

lisilla ryhmillä on oikeus omaan kulttuuriinsa, ja että ihmisten tulee jakaa maan vauraus. Jälkim-

mäinen sisältää vaateen paitsi vapaasta liikkumisesta ja ammatinvalinnasta, myös ohjeen, että mine-

raalivarat, pankit ja monopoliset yritykset tulee siirtää kansan omistukseen. Maata vaaditaan niille, 

jotka sillä työskentelevät ja samalla julistetaan, että kaikilla pitäisi olla oikeus maahan siellä, missä 

he sitä haluavat. Vapauden peruskirja penää myös työpaikkoja, turvallisuutta, asuntoja, ihmisoike-

uksia ja rauhaa.345  

 

Vapauden peruskirja on idealistinen, mutta sisältää ne tärkeimmät epäkohdat, joita ihmiset kokivat. 

Peruskirja jättää tosin paljon tulkinnallista varaa, sillä esimerkiksi lupaus siitä, että ”ihmisillä tulee 

olla oikeus maahan siellä, missä he sitä haluavat”, on tiukasti tulkittuna mahdoton toteuttaa koko 

kansan laajuisesti, vaikka julistuksella protestoidaankin nimenomaan liikkumisen rajoittamista ja 

maalakia vastaan. Vapauden peruskirjassa on myös sosialistinen vivahteensa, sillä siinä viitataan 

pakkien ja yritysmaailman kansallistamiseen.  

 

Vapauden peruskirja ei kuitenkaan miellyttänyt kaikkia osapuolia, ja siihen ovat jäljitettävissä myös 

ensimmäisen vastarintajärjestöissä koetun pettymyksen juuret. Vapauden peruskirjan julistamisen 

jälkeen ANC:stä irtautui joukko toisinajattelijoita, jotka perustivat Panafrikkalaisen kongressin 

(Pan-Africanist Congress, PAC). PAC halusi koota yhteen nimenomaan mustat eikä se pitänyt 

ANC:n linjasta, jossa jäseniksi hyväksyttiin muidenkin roturyhmien jäseniä. PAC:n perustuskirjassa 

vuodelta 1959 määritellään, että järjestön tehtävänä on yhdistää kaikki mustat afrikkalaisen nationa-

lismin varassa kansalliseksi rintamaksi. Järjestö katsoo, että valkoinen vähemmistöhallinto on syr-

jäytettävä ja tilalle on nostettava afrikkalainen ja sosialistinen demokratia. Ylipäänsä PAC:iin liitty-

neet katsoivat, ettei siihenastisella poliittisella vaikuttamisella oltu saatu tarpeeksi aikaan, tai orga-

nisoitu riittävästi massoja liikkeen tueksi. PAC ei myöskään sitoutunut väkivallattomaan taisteluun, 

kuten ANC oli tehnyt.346 

 

1950-luvun lopulla myös ANC:n sisällä haettiin uusia vaihtoehtoja, ja vuoden 1960 Sharpevillen347 

tapahtumien jälkeen alettiin uskoa siihen, että ryhtyminen aseelliseen taisteluun olisi välttämätöntä. 

                                                 
345 Freedom Charter 1955; löytyy esimerkiksi ANC:n verkkosivuilta: 
[http://www.anc.org.za/ancdocs/history/charter.html]. 
346 PAC:n verkkosivut: [http://www.pac.org.za/]; Terreblanche 2002, s. 346–34 ; Adam & Moodley 1993; ks. Mandela 
1994. 
347 Vuonna 1960 poliisi ampui kuoliaaksi 69 passilakeja vastaan mieltään osoittanut mustaa Sharpevillen townshipissa. 
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Vuonna 1961 ANC perusti liittolaisensa Etelä-Afrikan kommunistisen puolueen kanssa aseellisen 

siiven Umkhonto we Sizwen (MK), joka suomeksi kääntyy Kansakunnan seiväs. Nelson Mandela 

kuvaa omaelämänkerrassaan: 

 
Vaikka ANC:n toimeenpanevaan komiteaan ei hyväksytty valkoisia jäseniä, MK:ssa sitä rajoitusta 
ei ollut. Värväsin heti Joe Slovon [kommunistisen puolueen johtaja], ja yhdessä Walter Sisulun 
kanssa me muodostimme komentoryhmän, jonka puheenjohtaja minä olin. Joen avulla hankin luet-
telon valkoisista kommunistipuolueen jäsenistä, jotka olivat päättäneet lähteä väkivallan tielle, ja 
jotka olivat jo tehneet sabotaasia katkaisemalla hallituksen puhelin- ja tietoliikenneyhteyksiä. Vär-
väsimme toisen maailmansodan aikana Springbok-legioonassa taistelleen Jack Hodgsonin ja Rusty 
Bernsteinin. Jackista tuli ensimmäinen räjäytysasiantuntijamme. Meidät oli valtuutettu ryhtymään 
väkivallan käyttöön valtiota vastaan – toistaiseksi oli päättämättä missä muodossa. Aioimme aloit-
taa toiminnalla, joka mahdollisimman vähän kohdistuisi yksityishenkilöihin mutta tekisi mahdolli-
simman paljon tuhoa valtiolle. 

Suunnitellessamme MK:n suuntaa ja muotoa, pohdimme neljää erityyppistä väkivaltaisen toimin-
nan muotoa sabotaasia, sissisotaa, terrorismia ja avointa vallankumousta. Pienen ja aloittelevan ar-
meijan kannalta avoin vallankumous oli poissa laskuista. Terrorismi saattaisi käyttäjänsä väistämät-
tä huonoon valoon ja veisi siten yleistä kannatusta, jota toiminta muuten saattaisi tuottaa. Sissisota 
oli yksi mahdollisuus, mutta koska ANC oli ylipäätään ollut vastahakoinen ryhtymään väkivaltai-
seen toimintaan, vaikutti järkevältä aloittaa toiminnalla, joka aiheuttaisi vähiten tuhoa yksityishen-
kilöille, eli sabotaasilla. 

Koska sabotaasi ei edellyttänyt ihmishenkien menetyksiä, se tarjosi parhaat toiveet rotujen väli-
sestä sovinnosta jälkeenpäin.348 
 

Tällä tiellä ANC pysyi, ja toki Mandela jo tiesi sen kirjoittaessaan elämänkertansa valmiiksi. MK:n 

sotilaita koulutettiin Neuvostoliitossa, ja sotilaskoulutukseen haluavia nuoria koottiin MK:n tuki-

kohtiin muissa Afrikan maissa. Esimerkiksi Bopela ja Daluxolo Luthuli jatkoivat koulutukseen 

Tansaniasta. Miesten tarinat eroavat kuitenkin toisistaan, sillä Luthulin isä oli ANC:n jäsen ja kan-

nusti poikaansa hakeutumaan aseelliseen koulutukseen. Bopela taas liittyi ANC:hen, koska kuuli, 

että järjestö lähetti lahjakkaita mustia opiskelemaan Eurooppaan. Tansaniassa hän kuitenkin tuli 

toisiin ajatuksiin ja hakeutui mukaan joukkoihin, jotka lähetettiin saamaan koulutusta Neuvostoliit-

toon.349 

 

Myös PAC perusti oman armeijansa Sharpevillen jälkeen. Azanian kansan vapautusarmeijan 

(Azanian People’s Liberation Army, APLA) sotilaita koulutettiin yhtä lailla ulkomailla, tosin ei 

Neuvostoliitossa, vaan Kiinassa. Vallanvaihdon jälkeen Totuuskomissiossa kävi ilmi, että esitetyt 

syytökset APLA:n tekemistä valkoisten murhista olivat oikeita. PAC:n sisällä tosin käytiin pitkään 

sisäistä kädenvääntöä ja vuonna 1978 erotettiin 60 jäsentä, jotka perustivat oman puolueen, Azanian 

kansan vallankumouksellisen puolueen (Azanian People’s Revolutionary Party). Todettakoon tässä 
                                                 
348 Mandela 1994, s. 291, 301. 
349 Mandela 1994; Bopela & Luthuli 2005.  
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yhteydessä myös, ettei liioin ANC säästynyt sisäisiltä kiistoilta. Zimbabwessa ANC ja Zipra tekivät 

yhteistyötä, kun taas PAC oli Zanun liittolainen.350  

 

Sharpeville oli valkoiselle hallitukselle ideologinen takaisku, sillä se herätti levottomuutta ja protes-

teja ulkomailla. Osa sijoittajista alkoi myös vetää rahojaan pois maasta. Kansallispuolueen ratkaisu-

na oli säätää laki laittomista järjestöistä, jolla se kielsi ANC:n ja PAC:n toiminnan. Näin ollen uusi-

en aseellisten siipien aloittaessa toimintansa järjestöt oli julistettu laittomiksi ja ne olivat siirtäneet 

toimintansa salaiseksi. Toisaalta PAC:lta puuttui johto, sillä se oli antautunut poliisille Sharpevillen 

jälkeen.351 Vuonna 1963 poliisi onnistui pidättämään ANC:n johtohahmot: Nelson Mandelan, Wal-

ter Sisulun, Govan Mbekin, Ahmed Kathradan ja Lionel Bernsteinin. Vuonna 1964 Rivonia-

oikeudenkäynnin päätteeksi heidät tuomittiin elinkautiseen vankeuteen.352  

 

1960-luvun alun jälkeen nationaliset liikkeet olivat tehottomia lähes kymmenen vuotta. ANC:n ja 

PAC:n johto oli ulkomailla, keräämässä kansainvälistä tukea ja kouluttautumassa aseelliseen taiste-

luun. 1960-luvun aikana John Vorster puolestaan loi sarjan turvallisuuslakeja joiden avulla maan 

poliisille sallittiin laajat oikeudet pidättää ja kuulustella epäiltyjä ilman syytteitä.353 

 

1970-luvulla Etelä-Afrikan sisällä alkoi nousta Musta tietoisuus -liike (Black Consciousness Move-

ment, BCM), joka keräsi kannattajia etenkin urbaaneiden nuorten joukosta. Opiskelijajohtoinen liike 

nosti nuorten poliittista tietoisuutta, ja loi pohjaa uudelle radikaalimmalle vastarinnan nousulle. 

BCM otti mallia afroamerikkalaisesta ja länsiafrikkalaisesta ajattelusta, pitäen pääviestinään mustan 

ylpeyden nostamista, ja mustien saavutusten ja kulttuurin esiintuomista. Huolimatta siitä, että BCM 

oli leimallisesti musta, kiinnosti sen toiminta myös värillisiä ja intialaisia. Sukupuolipolitiikassaan 

BCM tosin edusti konservatiivista linjaa, sillä se piti perinteisiä afrikkalaisia miesten ja naisten roo-

leja tavoiteltavina.354  

 

BCM täytti sen kulttuurisen ja poliittisen tyhjiön, jonka ANC ja PAC olivat jättäneet, kun ne olivat 

joutuneet vetäytymään maan alle. Musta tietoisuus -liike kiellettiin 1978, jonka jälkeen sen tilalle 

perustettiin Azanian kansan organisaatio (Azanian People’s Organizatio, Azapo). Aiemmin turhan-

kin intellektuellina ja ruohonjuuritasolle saakka yltämättömänä liikkeenäkin pidetty BCM otti Aza-

                                                 
350 Totuuskomission pöytäkirja: [http://www.doj.gov.za/trc/submit/apla.htm]; Esim. Martin & Johnson 1981; Bopela & 
Luthuli 2005; Mandela 1994. 
351 PAC oli Sharpevillen passiprotestin järjestäjä. 
352 Esim. Terreblanche 2002, s. 348. 
353 ibid. 
354 Esim. Lester, Nel & Binns 2000, s. 199–200; Terreblanche 2002, s. 349. 
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pon aikana uuden linjan. Azapon ideologiaan liitettiin osia luokkateorioista, mutta samalla pidettiin 

kiinni mustan tietoisuuden ideoista, joka sulki ulos valkoiset eteläafrikkalaiset.355  

 

BCM onnistui kuitenkin osaltaan organisoimaan juuri opiskelijoita, joista tuli 1980-luvulla protesti-

liikkeiden kantava voima yhdessä ammattiliikkeiden kanssa. Toisaalta BCM hyödytti myös 

ANC:tä, sillä moni nuori löysi poliittisen kotinsa järjestön agendasta. 1980-luvulla myös Etelä-

Afrikan liberaalit tahot ja valtio alkoivat nähdä ANC:n kannattajien lupauksen ei-rodullisesta poli-

tiikasta houkuttelevana, vaikka toisaalta radikalisoituminen ja liitto kommunistisen puolueen kanssa 

herättivät valkoisissa myös pelkoja.356  

 

Vastarinnan radikalisoitumisen alkupisteenä toimineiden Soweton levottomuuksien sarja alkoi opis-

kelijoiden mustien opetukseen liittyvästä rauhanomaisesta mielenosoituksesta, joita vastaan poliisi 

avasi tulen. Ellen Kuzwayo kuvaa Soweton 1976 tapahtumia: 

 
Vuoden 1976 levottomuuksien aikaan näin omin silmin kauhistuttavan tapahtuman, johon oli osalli-
sena tunnukseton poliisiauto – painajaismainen näky sen ajan Sowetossa. Autossa oli useita matkus-
tajia, ja olin niin likellä, että näin kaikkien olevan miehiä. Ajaessaan pitkin katuja eräässä Soweton 
köyhimmässä osassa, White Cityssä, he ammuskelivat samalla auton ikkunoista täysin umpimäh-
kään. 

Palaan vielä siihen, mitä Sowetossa tapahtui 16. kesäkuuta 1976. Tuosta päivästä tuli mustien 
kansallinen surupäivä. Silloin alkoi mustien joukkomurha, jossa surmattiin niin vanhoja kuin nuo-
riakin, mutta etenkin nuoria. 

Vuoden 1976 mellakoiden ei olisi pitänyt koskaan saada kehittyä niin tuhoisiksi. Mikä toinen hal-
litus vastaisi koululaisten valituksiin luodeilla? ... Ennen kuin kukaan ehti havaita mitä oli tapahtu-
massa, koko tilanne ryöstäytyi hallinnasta opiskelijoiden lähtiessä marssimaan Soweton katuja tar-
koituksenaan kulkea koko viidentoista kilometrin matka jalan. Voi ei! He eivät ainoastaan kohdan-
neet vastarintaa vaan joutuivat vastatusten aseistetun poliisin kanssa... Yksi luoti tappoi 10-vuotiaan 
Hector Petersenin. Monia muita pidätettiin raa’asti. Tästä alkoi kiihkeä taisteluiden sarja, jonka ai-
kana kymmeniä lapsia ammuttiin kuoliaiksi ja ilmoitettiin kadonneiksi – eikä heitä ole löydetty vie-
lä tänäkään päivänä.357 

 
Mustat nuoret vastasivat purkamalla turhautumista ja vihaansa kaikkeen siihen, mikä edusti valtiota. 

He polttivat valtion rakennuksia ja hyökkäsivät niissä työskentelevien ihmisten kimppuun.358 

 

1980-luvulla mustien johtamia vastarintajärjestöjä organisoitiin taajaan. Näihin kuului niin nuoriso- 

kuin naistenjärjestöjä, kirkkoja ja townshipien kansalaisjärjestöjä. Vuoden 1983 perustettiin yhdis-

tynyt demokraattinen rintama (United Democratic Front, UDF), josta tuli satojen järjestöjen katto-

                                                 
355 Lester, Nel & Binns 2000, s. 199–200; Adam & Moodley 1993, luku 5: Psychological Liberation. 
356 ibid. 
357 Kuzwayo 1985, s. 60–61. 
358 Esim. Kuzwayo 1985, s. 208. 
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organisaatio. Kieltämisensä jälkeen ANC oli ollut varsin tehoton, ja Soweton nousussakin sillä oli 

ainoastaan pieni rooli. Soweton jälkeen moni Etelä-Afrikasta lähtenyt nuori kuitenkin liittyi ANC:n 

riveihin, mikä muutti järjestön luonnetta militantin vapautusjärjestön suuntaan. ANC tekikin lukui-

sia strategisia iskuja esimerkiksi voimalaitoksiin. UDF:n perustamisen jälkeen siitä tuli ANC:lle 

tärkeä maan sisäinen liittolainen ja massaprotestien organisoija. Myös ammattiliittojen keskusjärjes-

töllä COSATU:lla (Congress of South African Trade Unions) oli tiiviit yhteydet Afrikan kansallis-

kongressiin.359  

 
John Hilton Mackrill, John Bernard Mackrillin poika, oli mukana 1980-luvun opiskelijaprotesteissa, 

joista siirtyi myöhemmin toimijaksi ammattiliittoon. Hän muistaa, että UDF luotiin puolessa vuo-

dessa, ja että järjestölle laadittiin niin yleinen ohjelma, että kaikki osapuolet voisivat hyväksyä sen: 

”Se oli viimeinen sysäys, että hallinto saataisiin polvilleen. Tavoitteena oli tuoda ihmiset yhteen.”360 

 

J.H. Mackrill kuului yhteen opiskelijoiden edustusneuvostoista (Student Representative Councils), 

jotka järjestivät mielenosoituksia ja nousivat kokemiaan epäoikeudenmukaisuuksia vastaan. J.H. 

Mackrillin neuvosto oli nimeltään ASEC, Athlone Student Action Committee, johon kuului tuolloin 

seitsemään lukiota. Jos esimerkiksi tyttöjä tai poikia oli pidätetty jossakin koulussa, muut järjestivät 

mielenosoituksen ja vaativat pidätettyjä vapautettavaksi. J.H. Mackrill muistelee, että he järjestivät 

myös poliittista koulutusta. Opiskelijoiden edustusneuvostojen jäsenet keräsivät myös tietoa eri 

medioista, jota levittivät oppilaitoksissa eteenpäin. Niitä kouluja, joissa oli poliittista toimintaa, kut-

suttiin edistyksellisiksi (progressive), kun taas taistelun ulkopuolelle jättäytyneet lukiot olivat taan-

tumuksellisia (non-progressive). 

 

Nuoret oli kasvatettu tietyllä lailla ja osassa Kapkaupungin värillisten lähiöistä oltiin varovaisia 

lähtemään mukaan taisteluun. J.H. Mackrill huomauttaa, että useimmiten ”taantumukselliset kou-

lut” sijaitsivat keskiluokkaisilla alueilla, mikä varmasti pitääkin paikkansa, sillä osa värillisistä pär-

jäsi apartheid-ajalla taloudellisesti hyvin eikä kokenut radikaaleiksi yltyneitä massaprotesteja omak-

seen. Protesteihin osallistuneita nuoria oli kuitenkin massoittain ja he olivat päättäneet olla mukana 

kaatamassa apartheid-hallintoa. J.H. Mackrill työ hyvin yhdellä lauseella esiin nuorten keskuudessa 

vallinneen vimman ja tahdon vaikuttaa: ”Päätimme, että tulemme muuttamaan maailman tänään.”361 

 

                                                 
359 Terreblanche 2002, s. 352; ks. myös esim. Beinart 1994, Lester, Nel & Binns 2000. 
360 John Hilton Mackrillin haastattelu, 9.12.2007. 
361 ibid. 
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1980-luvun lopulla J.H. Mackrill liittyi LTT-ryhmittymään, joka oli kansainvälinen solu, ja aluksi 

osa ANC:tä. LTT viittaa ryhmän opilliseen sisältöön, joka pohjautui Leninin ja Trotskin ajatteluun. 

J.H. Mackrill totesi haastattelussa vinosti hymyillen, että heidät potkittiin ulos Afrikan kansallis-

kongressista, koska ryhmää pidettiin liian radikaalina.362  

 

1970-luvun lopulta lähtien valkoinen vähemmistöhallinto joutui yhä tiukemmille lisääntyvien pro-

testien, talouslaman ja muuttuneen kansainvälisen tilanteen kourissa. 1980-luvun alusta lähtien 

ammattijärjestöt organisoivat laajoja lakkoja, joiden huippu oli vuonna 1987. Lakot olivat myös 

avoimen poliittisia ja suuntautuivat hallitusta vastaan. Terreblanche huomauttaa, että se mikä kiih-

dytti valkoisen vallan lopullista sortumista, ei ehkä ollut niinkään vapautusjärjestöjen sotilaalliset 

kampanjat tai kansainvälisen yhteisön taloudellinen boikotointi, vaan apartheidin oikeutusta ky-

seenalaistaneen propagandan tehokkuus yhdessä turvallisuusjoukkojen kovien keinojen kanssa, 

joita kohdistettiin oikeuksia vaativiin mustiin, värillisiin ja intialaisiin. Kansallispuolueen legitimi-

teetti alkoi sortua myös valkoisten silmissä.363 

6.6. ANC:n johdolla ensimmäisiin enemmistövaaleihin 

 

ANC nousi vallanvaihdon keskeiseksi osapuoleksi, mikä osaltaan aiheutti jonkin verran tyytymät-

tömyyttä muissa, mutta joka laajapohjaisuutensa ja rodulliseen tasa-arvoon tähtäävän agendansa 

puolesta oli varteenotettavin vaihtoehto ensisijaiseksi neuvottelukumppaniksi. Nelson Mandelan 

rooli vaaleihin valmistautumisessa on kiistaton, sillä hänellä oli ruohonjuuritason luottamus. Vasta 

Etelä-Afrikassa ollessani oivalsin, että hänen persoonallaan oli ihmisille suurempi merkitys kuin 

olin osannut ajatella. Ihmiset olivat jo tarvittaessa valmiita sotaan, mutta vankilasta vapautunut 

Mandela puhuikin rauhan ja sovinnon puolesta.  

 

ANC:n suuren roolin ja sen vaaleissa saavuttaman reilun 62 prosentin äänisaaliin vuoksi, on tarpeen 

käydä lyhyesti läpi puolueen ohjelmaa ennen vaaleja. ANC:n antamat lupaukset merkitsivät monille 

lupauksia tulevasta Etelä-Afrikasta. Adam ja Moodley tuovat esiin, että valmistautuessaan normaa-

liin politiikkaan ANC joutui vastatusten omien heikkouksiensa kanssa. ANC:n tiedottaja Gill Mar-

cus totesi vuonna 1991, että ”liikkeen nauttima tunteellinen tuki on massiivista, mutta sen tuen 

muuttaminen tiedoksi ja ANC:n politiikan, strategioiden ja ohjelmien ymmärtämiseksi on muodos-

                                                 
362 ibid. 
363 Terreblanche 2002, s. 353. 
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tumassa tehtäväksi, jota ei tarvitse kadehtia.” ANC kävikin ristiriitaista taistelua siitä, oliko se edel-

leen vapautusjärjestö vai poliittinen puolue.364 

 

Valkoisten silmissä ANC:n liitto kommunistisen puolueen kanssa herätti epäilyksiä, ja on totta, että 

liitolla oli ollut vaikutusta ANC:n politiikkaan. Neuvostoliiton romahtaminen ja kylmän sodan päät-

tyminen olivat kuitenkin käynnistäneet uudistusten pyörät myös kommunistisen puolueen sisällä. 

ANC:n otetta puolestaan voisi kuvata sosialistisen sijaan sosiaalidemokraattiseksi. Puolueen vuonna 

1992 julkaiseman Valmiina hallitsemaan -ohjelman talouspoliittinen viesti ei puhu Vapauden pe-

ruskirjan tavoin pankkien ja yritysten kansallistamisesta, vaan sekataloudesta ja talouden demokra-

tisoinnista.365  

 

ANC:n ydintavoitteena oli valtio, joka olisi yhtenäinen, avoin, rodullisesti ja sukupuolen suhteen 

tasa-arvoinen, demokraattinen ja vapaa. Valtio tarjoaisi korkealaatuiset julkiset palvelut kaikille, ja 

ensisijaisesti varoja ohjattaisiin sosiaalisektorille: terveydenhuoltoon, asumiseen, koulutukseen ja 

sosiaaliseen hyvinvointiin. Ohjelman mukaan jokaisella kansalaisella tulisi olla oikeus välttämättö-

miin asioihin, kuten veteen, puhtauteen, muuton vastustamiseen, sähköön ja kunnolliseen asuntoon. 

Pystyäkseen huolehtimaan itsestään ihmiset tarvitsivat työtä.366 

 

ANC:n jälleenrakennus- ja kehittämisohjelma (The Reconstruction and Development Program, 

RDP) sisälsi edellä mainitut osa-alueet, jotka ohjelmassa tiivistyivät seuraaviin kehityskohteisiin: 

perustarpeisiin vastaaminen, julkiset työt, asuminen, maareformi, julkinen liikenne, ravitsemus, 

terveydenhuolto ja sosiaalinen hyvinvointi. Ihmisten taitoja ja henkistä kapasiteettia tulee jälleenra-

kennus- ja kehittämisohjelman mukaan kehittää koulutuksella, taiteilla, kulttuurilla ja urheilulla. 

Taloutta pitää kehittää ja sen epätasa-arvoisia kohtia ja köyhyyttä tulee muuttaa rohkaisemalla ur-

baanialueiden ja maaseudun kehittämistä. Valtio ja yhteiskunta pitää demokratisoida, mikä tarkoitti, 

että entiset rakenteet hallinnon, julkisten palveluiden ja kansalaisyhteiskunnan välillä tuli uudistaa. 

Jälleenrakennus- ja kehittämisohjelmassa sanotaan myös, että johtamista ja rahoitusta täytyy muo-

kata, jotta yllä mainitut tavoitteet voitaisiin toteuttaa.367 

 

                                                 
364 Adam & Moodley 1993, luku 4: Dilemmas & Contradictions in the ANC Alliance; vaalitulokset: 
[http://electionresources.org/za/provinces.php?election=1994]. Luettu 11.5. 2009.  
365 Adam & Moodley 1993, luku 4: Dilemmas & Contradictions in the ANC Alliance; ANC: Ready to Govern: 
[http://www.anc.org.za/ancdocs/history/keydocs]. Luettu 18.10.2004. 
366 ANC: Ready to Govern: [http://www.anc.org.za/ancdocs/history/keydocs]. Luettu 18.10.2004. 
367 Lester, Nel & Binns 2000, s. 249. 
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Konkreettisesti ANC muun muassa vaati, että köyhillä olisi mahdollisuus saada luottoa, ja että ar-

meijan varoja tulisi siirtää asumisprojekteihin. Valtion ohjaamana tulisi luoda asuntojen rahoitus- ja 

tukimaksujärjestelmä niitä varten, jotka sitä eniten tarvitsevat. Peruskoulu tulisi kestämään vähin-

tään kymmenen vuotta, ja se olisi ilmainen sisältäen mahdollisuuksien mukaan myös esikoulun. 

Terveydenhuolto tulisi maksuttomiksi niille, joilla ei ole varaa hakeutua yksityisiin terveyspalvelui-

hin. Näin ollen yksityinen ja julkinen sektori jatkaisivat terveydenhuollossa rinnakkain. ANC halusi 

myös kehittää sosiaalipalveluita, joissa etusijalla olisivat lapset, äidit, mielenterveyspotilaat, työläi-

set, työttömät ja vammautuneet, kuten terveyspalveluissakin. Puolueen mukaan köyhyys on yhteis-

kunnan tuote ja siksi se on poistettavissa yhteiskunnan avulla.368  

 

ANC:n vaalikampanjassa luvattiin muun muassa 2,5 miljoonaa työpaikkaa julkisten töiden kautta 

sekä vielä monia lisää kasvavan talouden tuomina. Pienyrittäjille ja pienituloisille luvataan veron-

kevennyksiä. Peruselintarvikkeiden verotuksesta luvataan luopua. Maakysymykseen puolue vastaa 

lupaamalla, että 30 prosenttia maasta uudelleenjaetaan viiden vuoden sisällä vuoden 1994 vaaleista 

laskien. Jälleenrakennus- ja kehitysohjelmassa otetaan kaksi keskeistä näkökulmaa maanjakoon: 

Asuinmaan ja tuottavan maan uudelleenjako niille, jotka maata tarvitsevat, mutta joilla ei ole siihen 

varaa sekä korvaus tai palautus niille, jotka ovat menettäneet maansa apartheid-lakien seuraukse-

na.369 

 

ANC:n ohjelmissa näkyy, että asioita on mietitty pitkälle ja konkreettisia ehdotuksia halutun tulok-

sen aikaansaamiseksi oli valmiina. Ohjelmissa kuitenkin luvataan äärimmäisen paljon. Mikäli ANC 

olisi pystynyt toteuttamaan suunnitelmansa ohjelmien mukaisesti, olisivat pohjoiset hyvinvointival-

tiot kalvenneet täysin uuden Etelä-Afrikan rinnalla. Ohjelmista piirtyy esiin idealistinen unelmaval-

tio, jossa kaikilla olisi työtä, perustoimeentulo taattuna, sekä tasavertainen pääsy koulutukseen ja 

terveydenhuoltoon. Julkinen sektori ja yksityinen sektori tekisivät yhteistyötä ja koko yhteiskunta 

ponnistelisi tasa-arvoisemman maan luomiseksi.  

 

Toisaalta ANC:tä ei voi syyttää unelmien ja näkemyksen puutteesta, ja puolueen sisällä myös tie-

dostettiin, ettei muutos tapahdu hetkessä. Cape Times haastatteli vaalien alla ANC:n ehdokasta 

Raymond Mhlabaa kysyen, minkä hän näki suurimmaksi ongelmaksi tulevaisuudessa. Mhlaba vas-

tasi: ”Yleisö ei anna ANC:lle tarpeeksi aikaa toteuttaa lupauksiaan.”370  

                                                 
368 ibid. 
369 AFRA News, nro. 26, tammi/helmikuu 1994; Mayibuye 1994, vol. 5, nro. 2. 
370 Cape Times, 26.4.1994.  
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6.7. Väkivallan kierre repii yhteisöjä 

 

Kysyin kerran neiti Anna Bamelta, naiselta joka toi minulle aamu-cappuccinoni toimistoon, miten 
hänen elämänsä oli muuttunut Mandelan vapauttamisen jälkeen. ”Siitä lähtien ei ole ollut rauhaa 
lainkaan.” Tämä oli Annan hilpeä kokemus elämästä apartheidin jälkeen – ei mitään muuta kuin 
väkivaltaa.371 
 

Teknisesti ottaen Patti Waldmeirin kuvaus ei osu vielä enemmistövallan aikaan, vaan 1990-luvun 

ensimmäisiin vuosiin, jolloin Etelä-Afrikka todella kärsi väkivallan kierteestä. Toisaalta katkelma 

tuo hyvin esiin kokemusta siitä, että tällaiseenko tilaan maa olisi apartheid-vallan kaatumisen jäl-

keen jäämässä.  

 

Etelä-Afrikan vaaleja edeltäneitä väkivaltaisuuksia voidaan kutsua poliittiseksi väkivallaksi, sillä 

väkivallalla oli usein poliittiset motiivit. Toisaalta väkivalta oli apartheidin aikana ehtinyt institutio-

nalisoitua, kynnys väkivaltaan oli madaltunut ja sen syyt hämärtyneet. Yhtäältä kyse oli valtion 

harjoittamasta väkivallasta, toisaalta mustien keskinäisestä väkivallasta, jota esiintyi etenkin Zu-

lunationalistisen Inkathan ja UDF/ANC:n kannattajien välillä.  

 

Aloitetaan valtion harjoittamasta väkivallasta, johon syyllistyivät etenkin turvallisuuspoliisin ja sa-

laisten turvallisuusjoukkojen jäsenet. Desmond Tutu, joka istui vallanvaihdon jälkeen perustetussa 

Totuuskomissiossa kuvaa: 

 

Viisi poliisia, joiden armahdusanomuksissa selostetaan yksityiskohtaisesti kymmenien ihmisten 
kuolema Pretorian alueella, kuvasivat miten he olivat kiduttaneet ”terroristeja” ja hävittäneet ruu-
miit. Sähköiskujen antaminen pidätetyille oli niin tavallista, että yksi poliisi saattoi asiallisesti sa-
noa: ”Me kuulustelimme Sefoloa samalla tavalla kuin kahta muuta...” Se oli rutiinia, jossa ei ollut 
mitään poikkeuksellista. Komissiossa saimme todeta, että kidutus muodossa tai toisessa oli turvalli-
suuspoliisin normaalia menettelyä.372 
 

Ihmisiä katosi tai poliisi väitti heidän tehneen itsemurhan ollessaan pidätettynä. Townshipeissa mie-

lenosoittajat ja poliisi ottivat myös aika ajoin yhteen. Toisaalta Giliomee tuo esiin oman tulkintansa 

huomauttaen, ettei Etelä-Afrikka 1990-luvun alussa ollut roistovaltio, joka yritti selvitä tappamalla 

ja terrorisoimalla vastustajiaan eikä myöskään vahva valtio kunnollisilla poliisivoimilla varustettu-

na. Hän jatkaa, että Etelä-Afrikka ei ollut tekemisissä kansalaisuusoikeusliikkeen vaan vapautus-

liikkeen kanssa. Taistelu Etelä-Afrikasta oli siis itse asiassa taistelu suuresta palkkiosta, valtiosta, 

                                                 
371 Waldmeir 1994, s. 190. 
372 Tutu 1999, s. 141. 
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jossa toisella puolella olivat alimiehitetty ja usein kuriton poliisi ja toisella puolen katkeroitunut ja 

välillä epätoivoinen vapaustaistelijoiden joukko.373 

 

Etelä-Afrikassa taisteltiin todellakin valtiosta, se on totta. Toisaalta ne ihmiset, joihin turvallisuus-

poliisin toimet kohdistuivat, olivat usein myös aivan tavallisia ihmisiä, jotka eivät välttämättä kuu-

luneet mihinkään järjestöön. Vammautumiseen saattoi riittää, että olit väärään aikaan väärässä pai-

kassa. Näin ollen poliisin vastassa ei ollut ainoastaan vapautustaistelijoita, enkä myöskään näe, että 

ihmiset olisivat olleet yleisesti katkeroituneita – poliisiin kyllä, se on totta. Tämä varmasti osaltaan 

kiristi useita tilanteita, sillä epäluottamus ja pelko olivat molemminpuolisia.  

 

William Finnegan, eteläafrikkalainen toimittaja, tuo esiin kokemuksiaan haastattelumatkoilla musti-

en kollegoidensa kanssa. Hän sanoo, että mustia ja valkoisia miehiä samassa autossa tarkoitti 

townshipeissa miltei aina poliisia. Ihmiset olettivat aina, että vieraat työskentelivät järjestelmälle, 

minkä vuoksi tunnelma oli usein kireä ja ihmisiä oli vaikea saada puhumaan. Finnegan näki myös 

väkivaltaisuuksia ja puhui niistä ihmisten kanssa.374 Esimerkiksi KwaNdebelessä väkivaltaisuuksia 

esiintyi kotimaan itsenäisyyden kannattajien ja sitä vastustavien välillä: 

 
Siitä kaikessa tappelemisessa oli kyse. Kaikki KwaNdebelessä eivät olleet innoissaan itsenäisyydes-
tä... Kaadetut autot, joita ohitimme, olivat kuuluneet Mbokodolle, vapaaehtoiselle järjestyksenval-
vojaryhmälle, jotka kotimaan viranomaiset olivat aseistaneet ja varustaneet vakuuttaakseen KwaN-
debelen ihmisille itsenäisyyttä. Poltetut ja katottomat majat, joita saatoimme nähdä loputtomassa 
majojen riveissä, olivat olleet jomman kumman puolen kannattajien koteja.375 
 
Inkathan ja UDF:n (ANC:n) kannattajien välisten väkivaltaisuuksien puhkeamisesta on esitetty eri-

laisia syitä. Inkatha, jota johti päällikkö Mangosuthu Buthelezi, halusi perustaa Nataliin zulujen 

itsenäisen kotimaan. Inkatha toimi yhteistyössä valtion kanssa, ja se oli ainut mustien järjestö, joka 

sai esimerkiksi kantaa perinteisiä aseita julkisesti.376 

 

Väkivallan syitä on tuotu esiin useita, mutta esimerkiksi Adam ja Moodley pääsevät varmasti lä-

himmäs totuutta painottaessaan poliittisten johtajien tutkimisen sijaan sosiaalisten olojen merkitys-

tä. Näihin tekijöihin kuuluvat maaseudun ja kaupunkiväestön erot, sukupolvien väliset kuilut, eroa-

vat elinolot, sosiaalinen status, kiristynyt kilpailu pitkään kaupungeissa asuneiden keskuudessa, 

hökkeliasumukset sekä siirtotyöläisten tilanne pelkästään miehille tarkoitetuissa hostelleissa. Sosi-

                                                 
373 Giliomee 2003, s. 551, 633, 640. 
374 Finnegan 1995, s. 5-9. 
375 Finnegan 1995, s. 9. 
376 Ks. esim. Giliomee 2003; Adam & Moodley 1993.   
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aalisten olojen ollessa vaikeat, nousivat myös etniset kysymykset esiin keskinäisissä välienselvitte-

lyissä.377  

 

Tätä tukevat esimerkiksi Bopelan ja Kuzwayon kuvaukset. Bopela tuo esiin, että hostelleissa asuvat 

mustat olivat suurimmalta osin luku- ja ammattitaidotonta väkeä, koska olivat maaseudulta kotoisin. 

Hostellien miehet tekivät manuaaliset ja matalapalkkaiset työt ja usein urbaanit ja koulutetut mustat 

suhtautuivat heihin ylimielisesti. Bopela sanoo, että hostellien siirtotyöläiset eivät koskaan tunteneet 

oloaan kotoisaksi kaupunkiasukkaiden joukossa, etenkään nuorison keskuudessa, jotka tuntuivat 

ottavan jokaisesta tilaisuudesta vaarin, jolloin pystyivät osoittamaan maalta tulleiden alemmuutta ja 

tyhmyyttä. Tämän vuoksi ryhmien välillä oli kaunaa, ja konfliktin syttymiselle valmis pohja ole-

massa.378  

 

Inkathaa kannattaneissa zuluissa oli paljon hostelleissa asuvia siirtotyöläisiä. Maaseudulla myös 

edelleen noudatettiin vanhoja perinteitä, kuten sitä, että vanhempia tulee kunnioittaa. Bopela huo-

mauttaa, että poliittinen johtajuus oli maaseudulla aina vanhempien käsissä, ei koskaan nuorten. 

UDF:ää puolestaan johtivat sosiaalisessa nousussa olevat mustat urbaanit nuoret, joilla ei välttämät-

tä ollut enää mitään käsitystä siitä, millaisia arvoja ja perinteitä hostellien asukkaat vaalivat. Hostel-

lien asukkaat taas eivät pitäneet UDF:ää uskottavana, koska sitä johtivat lapset.379 

 

Vuonna 1984 ANC antoi tukijoilleen ohjeet tehdä maasta hallitsematon. Valtio taas vastasi massa-

protesteihin poikkeuslailla, ja turvallisuusjoukot sekä poliisi liikkuivat tiuhaan townshipeissa pidät-

täen kapinoinnin johtajia tai siihen osallistumisesta epäiltyjä. Sekasortoinen tilanne herätti jatkuvia 

epäilyjä paitsi ”ilmiantajista”, myös antoi tilaisuuden maksaa kaunoja. Eri poliittiset ryhmittymät, 

eivät vain Inkathan ja ANC:n tai UDF:n jäsenet, teloittivat julmasti ilmiantajiksi epäiltyjä – kaikki 

tuntevat ”kaulakorun”, palavan autonrenkaan, joka laitettiin ilmiantajaksi epäillyn kaulan ympäril-

le.380 Kuzwayo puolestaan toteaa, että väkivalta piilee aina sowetolaisessa elämässä:  

 
Valkoisten mustiin kohdistaman instituutioksi muuttuneen väkivallan sietämistä – tai pikemminkin 
vastustamista – ei helpota se, että väkivalta on yleistä mustien omassakin yhteisössä. Mustien elin-
olot edistävät vihaa, turhautumista, epätoivoa ja piittaamattomuutta, ja viinan vaikutuksesta nämä 
tunteet saavat liian usein verisiä seurauksia.381 
 

                                                 
377 Adam & Moodley 1993, luku 6: Political Violence, “Tribalism” and Inkatha. 
378 Bopela & Luthuli 2005, s. 245. 
379 ibid. 
380 Bopela & Luthuli 2005, s. 245; Tutu 1999, s. 34; ks. myös esim. Lester, Nel & Binns 2000. 
381 Kuzwayo 1985, s. 69.  



 

 123 
 

Myös Kansallispuolueesta erkaantunut Konservatiivipuolue ja oikeistosiiven ryhmittymät julistivat 

vuonna 1990 afrikaanereiden ”kolmannen vapaussodan” alkaneeksi. Puolisotilaalliset ryhmät teki-

vät pommi-iskuja ja murhasivat useita mustia. Ennen vallanvaihtoa nähtiin myös mielenkiintoinen 

liittoutuma, kun afrikaanereiden konservatiivisen oikeistosiiven muodostama yhteiselin Kansanrin-

tama (Volksfront) liittoutui Bophuthatswanan ja Ciskein johtajien kanssa. Edelliset muodostivat 

Vapausliiton (Freedom Alliance) vastustamaan perustuslakiprosessia.382 

 

Vaalien alla tehtiin myös lukuisia väkivaltaisia iskuja, jotka ovat jättäneet jälkensä ihmisiin. Uskon, 

että osaltaan Giliomee viittaa näihin iskuihin puhuessaan ”epätoivoisista ja katkeroituneista vapau-

tustaistelijoista”. Tutu luettelee iskuista pahimpia. KwaZulu-Natalissa Amanzimtotin pommi-isku 

tappoi vuonna 1985 viisi ihmistä ja haavoitti yli 60:ta. Kesäkuussa 1986 Magoon-baariin tehty isku 

surmasi kolme ihmistä ja haavoitti noin 69:ää. Iskun tekijöiden väitettiin toimineen MK:n käskystä. 

Church Streetin pommi-iskussa Pretoriassa kuoli 1983 yhteensä 21 ihmistä ja 200 haavoittui. ANC 

ilmoitti olleensa vastuussa räjähdyksestä. St. Jamesin kirkossa Kapkaupungissa vuonna 1993 

PAC:n aseellisen siiven jäsenet tulittivat kirkossa olevia konekiväärein. Iskussa kuoli 11 ja yli 50 

haavoittui.383  

 

Tutu tuokin esiin, ettei ANC:n kaltaisessa puolueessa ollut itsestään selvää, että kaikki myöntyisivät 

sovitteluratkaisuun, vaikka johto sitä ajoikin. Tutu tuo esiin myös sen, että muut järjestöt, jotka ha-

lusivat antaa itsestään ANC:tä radikaalimman kuvan ja vastustivat neuvotteluja, jatkoivat aseellista 

taistelua neuvottelujen alettua. Tällainen oli esimerkiksi PAC ja sen aseistettu siipi APLA. Tutu 

huomauttaa, että ANC:n sisälläkin oli varmasti niitä, jotka olivat taipuvaisia aseellisen taistelun 

jatkamiseen neuvottelujen sijaan.384  

 

J.H. Mackrill on yksi niistä, jotka kokevat ANC:n toimineen väärin neuvotellessaan hallituksen 

kanssa. Hän sanoi, että ANC:llä ei ollut oikeutta aloittaa neuvotteluja yksin, koska hallituksen 

myöntyminen oli kaikkien järjestöjen yhteisen ponnistelun tulos. J.H. Mackrill katsoo myös, että 

ANC myi mustien ja värillisten vaatimukset liian halvalla. J.H. Mackrillin mielestä olisi pitänyt 

pysyä tiiviimmin Vapauden peruskirjan linjalla. Esimerkiksi maakysymyksen suhteen ei olisi tar-

vinnut luvata kompensaatiota valkoisille maanomistajille siitä, että maata siirrettiin mustille. Neu-

                                                 
382 Giliomee 2003, s. 640–646.  
383 Tutu 1999, s. 34–35. 
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votteluiden sijaan J.H. Mackrill olisi mieluiten nähnyt valkoisen hallinnon täydellisen kumoami-

sen.385 

7. Toiveet, pelot ja odotukset vaalien alla 

 
Etelä-Afrikan ensimmäiset vaalit voitti ANC selkeällä enemmistöllä. Tuloksissa kakkoseksi ylsi 

Kansallispuolue, joka houkutteli runsaasti äänestäjiä värillisten ja intialaisten joukosta. Zimbabwen 

vallanvaihtoprosessissa oli puolestaan sovittu, että parlamenttiin tulee 100 paikkaa, joista valkoisille 

taataan 20 paikkaa ensimmäiseksi kaudeksi. Vaaleissa valkoiset äänestivät erikseen omista paikois-

taan, jotka menivät kaikki RF:lle. Zimbabwen vaalivoittaja oli Zanu-PF, joka sai selkeän enemmis-

tön mustien parlamenttipaikoista. Alla olevissa taulukossa on eritelty vaalien tulokset. 

 

Etelä-Afrikan vaalien tulokset 1994. Vaaleihin osallistui yhteensä 19 puoluetta. 386 

puolue äänimäärä % paikkoja 
ANC 62,6 252 
KP 20,4 82 
Inkatha 10,5 43 
Vapausrintama 2,2 9 
 

Taulukossa mainittujen puolueiden lisäksi muutamia paikkoja saivat lisäksi Demokraattinen puolue, 

PAC ja Afrikan kristillisdemokraattinen puolue (African Christian Democratic Party). Vaaleissa 

ANC:tä äänesti 81 prosenttia mustista, 27 prosenttia värillisistä, 25 prosenttia intialaisista (aasialai-

sista) ja 3 prosenttia valkoisista. Kansallispuoluetta puolestaan äänesti 3 prosenttia mustista, 67 pro-

senttia värillisistä, 50 prosenttia intialaisista (aasialaisista) ja 60 prosenttia värillisistä.387 

 

Zimbabwen vaalitulokset 1980. Mustien parlamenttipaikoista kilpaili yhdeksän puoluetta.388  

puolue äänimäärä % paikkoja 
Zanu-PF 63 57 
PF 24,1 20 
UANC 3,75 3 
 

 

                                                 
385 John Hilton Mackrillin haastattelu 9.12.2007. 
386 Etelä-Afrikan vaalitulokset: [http://electionresources.org/za/provinces.php?election=1994] 
387 Giliomee 2003, s. 647. 
388 Zimbabwen vaalitulokset: [http://www.eisa.org.za/WEP/zim1980election.htm] 
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7.1. Mustat 

 
Herra Muhammad Latiefilla, 76, oli kyyneleitä silmissään hänen äänestäessään elämänsä ensim-
mäistä kertaa Groote Schuurin sairaalassa eilen. 
”Elämäni ensimmäinen äänestyskerta saa minut erittäin tunteelliseksi, mutta tunnen oloni mahta-
vaksi, hän sanoi.  

Herra Latief, joka on ammatiltaan räätäli, sanoi apartheid-järjestelmän aikana kärsimiensä epäoi-
keudenmukaisuuksien määrän olevan “liian pitkän listattavaksi”. 
 “En halua tuoda näitä asioita taas esiin. Ei se hyödytä ketään. Olen vain iloinen, kun äänestän en-
simmäistä kertaa”, hän sanoi.389 
 
Etelä-Afrikan ja Zimbabwen mustille heidän elämänsä ensimmäiset vapaat vaalit olivat tunteikas 

tapahtuma. Ihmisten on selvästi vaikea pukea tunnettaan sanoiksi jälkikäteen, mutta vaalipäivänä 

ilma täyttyi riemusta, liikutuksesta ja uskosta huomiseen. John Philmon kuvaa kokemusta vaalipäi-

vistä: 

 
Äänestäminen ensimmäistä kertaa ikinä... Kaikki olivat niin motivoituneita ja vaalipäivä oli hullu... 
kun me voitimme vaalit, se oli hullua – juhlittiin päiväkausia, iloittiin. Me puhuimme demokratias-
ta, vapaita vihdoin, vapaita vihdoin! Kaikki olivat onnellisia!390  
 

Maraire puolestaan kuvaa valkoisen vähemmistövallan murtumista Zimbabwessa näin: 

 
En koskaan unohda sitä päivää – seisoin kaupungin jalkakäytävällä, paikalleni juuttuneena – kun 
kaiken kieltävät kirjaimet RHODESIA otettiin pois kaupungintalon katolta ja tilalle pantiin kirjain 
kirjaimelta nimi, joka antoi minulle avaimet omaan maahani.391 
 

Kysymys maasta ja Etelä-Afrikan kotimaiden kohtalo 

  

Mustien keskuudessa kysymys maasta oli erittäin tärkeä ja myös tunnepitoinen, etenkin maaseutu-

väestölle. Zimbabwessa maakysymys painottuu vielä Etelä-Afrikkaa enemmän, sillä siellä kaupun-

gistuneiden mustien osuus väestöstä oli selkeästi pienempi. Zimbabwelle maatalous oli myös tärke-

ämpi elinkeino kuin Etelä-Afrikalle. Toisaalta Etelä-Afrikan väestöstä merkittävä osa asui kotimai-

den alueilla: he olivat niitä, jotka oli siirretty pois maaseudulta alueille, jotka olivat urbaaneja asu-

kastiheyden ja elinkeinorakenteen, mutta eivät palvelujen ja infrastruktuurin näkökulmasta. 

 

Etelä-Afrikan AFRA News uutisoi tammi-helmikuun numerossaan 1994 maaseutuväen ja maatto-

mien kohtaamisesta, johon osallistui yli 700 yhteisön edustajaa. Heidän viestinsä oli: 

 

                                                 
389 Cape Times, 27.4.1994. 
390 John Philmonin haastattelu 3.11.2007. 
391 Maraire 1999, s. 74.  
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Me odotamme uuden Etelä-Afrikan syntyä. Mutta meille siinä ei tule olemaan mitään uutta, mikäli 
siinä ei ole maata ja palveluja ja kasvua. Nämä ovat suurimmat vaikeudet, jotka kohtaavat maa-
tamme tulevaisuudessa. Me emme aio istua aloillamme ja katsella kuinka vaurautta rakennetaan 
kaupungeissa sillä aikaa, kun kaupunkien laitamilla ja pienissä kaupungeissa maaseudulla me edel-
leen kärsimme ja näännymme nälkään.392 
 
Lainauksessa näkyy maaseudun ja urbaanialueiden välinen kuilu, joka oli todellinen, mutta ihmisten 

mielissä varmasti vielä rajumpi kuin todellisuudessa. Totta on kuitenkin se, että urbaanialueiden 

mustien elintaso oli selkeästi korkeampi kuin maaseudulla. Kohdassa nousee myös esiin esimerkik-

si Marairen kuvaama kaupungistuneiden mustien erkaantuminen maaseudusta. Maaseutu jätettiin 

taakse, kun lähdettiin etsimään parempaa elämää. Maaseudun ihmisillä olikin selkeä huoli siitä, 

ettei heidän tarpeisiinsa vastattaisi riittävästi. 

 

ANC:n jälleenrakennus ja kehitysohjelma lupasi 30 prosenttia maasta uudelleenjaettavaksi viiden 

vuoden sisällä vallanvaihdosta niille, jotka sitä eniten tarvitsevat, mutta joilla ei ole siihen varaa, 

sekä korvauksen ja palautuksen niille, jotka ovat menettäneet maansa apartheid-lakien seurauksena. 

Toiveet olivat siis korkealla. Keskustelua tosin käytiin siitä, mistä lähtien menetetyt maat otettaisiin 

huomioon. ANC:n ja Maailmanpankin kanta oli, että vuoden 1913 jälkeen otetut maat kuuluisivat 

ohjelman piiriin. Monet yhteisöjen komissiot kuitenkin vaativat, että aikaraja asetettaisiin vuoteen 

1652. Havaittavissa onkin revanssihenkeä, jossa epäoikeudenmukaisuuden kokemus nousee 

esiin.393  

 

AFRA News kirjoittaa myös toisesta kokoontumisesta, joka pidettiin helmikuun alussa 1994. Tässä 

yhteisöjen maakonferenssissa (Community Land Conference) 353 yhteisöä laati yhteisen asiakirjan 

vaatimuksistaan. Vaatimuslista on pitkä ja yksityiskohtainen, mutta keskeisiä vaatimuksia olivat: 

maantarve, viedyn maan palauttaminen, vuokraviljelijöiden ja maatilojen työntekijöiden oikeuksien 

ja turvallisuuden parantaminen, edullisten ja kunnollisten asuntojen, infrastruktuurin ja palveluiden 

vaatimus sekä vaatimus demokraattisesta, rotu- ja sukupuolirajattomasta paikallishallinnosta ja sa-

manlaisista poliittisista oikeuksista kaikille.394  

 

Esiin nousee kysymys myös traditionaalisista päälliköistä. Asiakirjassa todetaan, että päälliköiden 

tulee olla samalla tasolla kaikkien muiden ihmisten kanssa. Kohdassa vaaditaan myös, ettei päälli-

                                                 
392 AFRA News, nro. 26, tammi/helmi 1994. 
393 ibid.; ks. ANC: n Ready to Govern. 
394 AFRA News, nro. 26, tammi/helmi 1994. 
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köillä saa olla oikeutta tehdä maata koskevia päätöksiä ilma yhteisön hyväksyntää.395 Traditionaali-

nen päällikkyys oli murtunut, sillä perinteisissä yhteisöissä päällikön vastuulla oli jakaa maa yhtei-

sön jäsenten kesken. Päälliköiden ja valkoisen hallinnon liitto oli muuttanut heidän asemaansa yh-

teisöjen silmissä, sillä päälliköt edustivat usein epäoikeudenmukaiseksi koettua hallintoa paikallis-

tasolla. Toisaalta niissä yhteisöissä, joissa päälliköt olivat kuunnelleet kansaa, he saattoivat toimia 

myös voimavarana, sillä päällikkyys tarjosi perinteiset rakenteet, joiden puitteissa ihmiset saattoivat 

yhdistyä. Beinart kuitenkin osaltaan totesi, ettei tällöinkään esitetty paluuta menneisyyteen, vaan 

perinteitä muokattiin uutta yhteiskuntaa vastaaviksi. 

 

Zimbabwessa reservaattialueille ja sodan aikana suojeltuihin kyliin muutettujen ihmisten luonnolli-

sena toiveena oli saada riittävästi maata, jolla elättää itsensä ja perheensä. Maakysymys oli myös 

yksi mustia eniten katkeroittaneista. Zanun, josta vaalien alla tuli puolueena virallisesti Zanu-PF, 

vaaliohjelmassa puhutaan maan uudelleenjaosta ja maatalouden kollektivoinnista. Maakysymyk-

seen otettiin kuitenkin varsin varovainen kanta, sillä myös kaupallisen maatalouden säilyttäminen 

nähdään elinehtona ja tulevaisuuden malliksi kaavaillaankin maataloutta, jossa kaupallinen ja kol-

lektiivinen maanviljely toimivat rinnakkain. Kaupallista maanviljelyä tosin rajoitettaisiin valtion 

toimilla. Valkoisten omistuksessa olevan maan jako sitä tarvitseville mustille kuuluu ohjelmaan. 

Ensisijaisesti otettaisiin kuitenkin maa-alueita, jotka eivät ole aktiivisessa viljelyskäytössä. Kollek-

tiiviseen maatalouteen ei myöskään aiota pakottaa ketään, todetaan Zanu-PF:n vaaliohjelmassa.396   

 

Myös PF:n puolella ollaan samoilla linjoilla. Maata, joka ei ole aktiivisesti käytössä, tulisi voida 

jakaa sitä tarvitseville mustille. Lancaster Housen neuvotteluissa kuitenkin sovittiin, että maasta 

tulisi maksaa korvaus valkoisille omistajille. Tämä ei täysin miellyttänyt Patrioottisen rintaman jä-

seniä, mutta rahoituksen toivottiin järjestyvän ulkomaisen tuen turvin, sillä valtiolla ei yksin olisi 

varaa maan uudelleenjaon maksujen kompensoimiseksi, eikä maaseudun mustilla varaa maksaa 

vaadittuja markkinahintoja.397 

 

Myös Etelä-Afrikassa sovittiin, että uudelleenjakoon tulevasta maasta maksettaisiin kompensaatio. 

Tämä ei tosin miellyttänyt kaikkia, kuten J.H. Mackrill toi osaltaan esiin kritisoidessaan ANC:n 

lupaamaa kompensaatiota.398 Mackrill ei ole ajatuksineen yksin, sillä moni koki, että mustilla ja 

                                                 
395 ibid. 
396 Wachtmeister 1980, s. 23.  
397 Nkomo 1984, s.195–196.  
398 John Hilton Mackrillin haastattelu 9.12.2007. 
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värillisillä, joilta maata oli otettu, oli siihen edelleen omistusoikeus. Tämän tuo esiin myös zimbab-

welainen Tangwena-heimon päällikön Rekayi Tangwenan kommentti: 

 
Kukaan ei maksanut meille, kun he ottivat maamme…Miksi ihmeessä meidän pitäisi maksaa jollekin jostain, 
mikä kuuluu meille?399  
 

Zimbabwen maanjaon kannalta mielenkiintoinen kysymys on, että kuinka tietoisia asukkaat olivat 

tehdystä sopimuksesta ja kuinka hyvin he ymmärsivät, mistä oli kyse? Maaseudun mustista suuri 

osa oli kouluttamatonta ja lukutaidottomuusaste korkea. Valmiudet kirjoitetun tiedonvälityksen seu-

raamiseen olivat siis rajalliset, ja radion välityksellä kuultiin puolueiden lähetyksiä. Maata tarvittiin 

ja haluttiin kipeästi ja lupaus sen saamisesta houkutteli varmasti. Sekä Zanu-PF että PF puhuivat 

ohjelmissaan maiden ottamisesta valtion haltuun ja viitanneet perinteisiin sekä yhteisölliseen maan-

omistukseen.  

 
Myös Etelä-Afrikan maaseudun mustista monet olivat kouluttamattomia, mutta kokonaisuudessaan 

maan mustien koulutusaste ja ylipäätään edes peruskoulua käyneiden mustien osuus oli paljon suu-

rempi kuin Zimbabwessa. Maanjakokysymys oli kuitenkin myös Etelä-Afrikan kohdalla käytännön 

ongelmien edessä, sillä toiveet olivat yhtä lailla korkealla ja lupaukset apartheidin aikana otettujen 

maiden korvaamisesta saivat monet odottamaan kompensaatiota menetyksilleen. Rajanveto asiassa 

oli kuitenkin vaikeaa, sillä vanhoja pakkolunastettuja alueita ei noin vain voinut palauttaa, ja kysy-

mys siitä kenellä korvaukseen oli lopulta oikeus, näyttäisi olleen vaalien aikana vielä selvittämättä 

tai ei ainakaan yleisessä tiedossa. 

 

Esimerkiksi käy Elaine Brinkhuis, jonka perhe joutui muuttamaan kotitalostaan 1960-luvulla. 

Vuonna 2007 vanha kotitalo oli edelleen vieraiden omistuksessa. Periaatteessa apartheid-hallinto oli 

pakottanut perheen muuttamaan, mutta se oli myynyt talon ja saanut siitä rahallisen korvauksen. 

Todennäköisesti tällaisissa tapauksissa katsottiin, ettei oikeutusta palautukseen ole. En koskaan ky-

synyt Elainelta, että olivatko he yrittäneet hankkia taloaan takaisin, sillä asia oli selkeästi edelleen 

herkkä kohta hänelle. Myös lupaus maasta niille, jotka sitä eniten tarvitsevat, ja joilla siihen ei ole 

varaa, oli myös vaikean rajanvedon edessä. Subjektiivinen kokemus tarpeesta ja varattomuudesta ei 

varmastikaan aina kohdannut yleistä käsitystä siitä ketä lupauksella tarkoitettiin. 

 

Etelä-Afrikan kysymys kotimaista oli myös mutkikas, sillä asukkaiden paras mahdollisuus toimeen-

tuloon oli löytää töitä kaupungeista, vaikka asumisoikeutta urbaanialueille ei olisikaan saatu. Näin 

                                                 
399 Ehrenpreis 1983, s. 79.  
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ollen kotimaiden asukkaista suuri osa eli maaseudun ja urbaanialueiden välimaastossa. Monet koti-

maiden asukkaista elivät myös syvässä köyhyydessä, kuten edellä on tuotu esiin. Vaalien alla kaikki 

kotimaiden johtajat eivät kuitenkaan hurranneet tulevalle enemmistövallalle, vaan halusivat pitää 

kiinni omasta saavutetusta valta-asemastaan. 

 

Vaalien alla esiintyi useita vaatimuksia siitä, että Etelä-Afrikan tulevan hallintomuodon tulisi olla 

federalistinen. Buthelezi ajoi tätä voimakkaasti vaatien KwaZulu-Nataliin zuluille itsenäistä ase-

maata. Lisäksi afrikaanereiden kansanrintaman keskuudesta nousi vaatimus valkoisten omasta ko-

timaasta, etnisestä afrikaaneri-valtiosta. Konservatiiveilla oli kuitenkin ongelma, sillä afrikaanereil-

le oli vaikea osoittaa aluetta, eikä kunnollista suunnitelmaa vaatimusten tueksi ollut. Päälähtökohta-

na oli ennemminkin vastustaa enemmistövaltaa ja päätöslakiprosessia, kuten liittovaltiota vaativien 

kotimaiden johtajillakin, jotka olivat varmasti kovin tietoisia siitä, että he kaatuisivat valkoisen hal-

lituksen mukana. Poikkeuksena tästä joukosta on kuitenkin mainittava Buthelezin johtama Inkatha 

(Inkatha Freedom Party), joka sai vaaleissa 10,5 prosenttia äänistä ja parlamenttiin 43 paikkaa.400 

 

Kaikkiaan kysymys maasta oli mustille tärkeä paitsi elinkeinomielessä myös, koska maan koettiin 

olevan mustien omaa, jotakin alkuperäistä, mikä oli ollut heidän ennen valkoisten valtaa. Syvä epä-

reiluuden kokemus kumpusi siitä, että mustilta oli viety oikeudet heidän omaan maahansa. Myös 

tämän vuoksi maanjakoon kohdistui odotuksia, ei vain siksi, että maaseudun maattomat mustat tar-

vitsivat sitä elääkseen, vaan koska maan palautus merkitsisi vääryyden oikaisemista.    

Koulutus, työ ja terveydenhuolto 

 

Cosatu News -lehden maaliskuun numerossa vuodelta 1990 on useita kuvia mielenosoituksista. 

Kannetuissa plakaateissa lukee: ”EI korkeammille vuokrille, korkeille vesi- ja sähkölaskuille, kor-

ruptiolle!” ja ”Meidän vaatimuksemme: Erillinen järjestelmä kiellettävä nyt ja muodostettava yksi 

rodullisesi ja sukupuolisesti tasa-arvoinen, yhtenäinen koulutusjärjestelmä kaikille!”401 

 

Kysyessäni haastateltaviltani, mitä enemmistövaalien alla toivottiin, he useimmiten luettelivat sa-

moja asioita, joita pidettiin apartheidin epäoikeudenmukaisimpina kohtina. Tarpeet olivat myös 

hyvin konkreettisia, ihmiset tarvitsivat työtä, mahdollisuuden parempaan koulutukseen, eläkkeet ja 

terveydenhuollon. Samoja asioita ihmiset kaipasivat myös Zimbabwessa. Mahdollisuus sosiaaliseen 

                                                 
400 Giliomee 2003, s. 604, 645–646. 
401 Cosatu News, nro. 1, maaliskuu 1990.  



 

 130 
 

nousuun houkutteli monia, ja toisaalta se nähtiin osittain myös itsestään lankeavana, valkoisilta po-

liittisen vallan myötä perittävänä asiana. 

 

”Kaikki tultaisiin kohtelemaan tasa-arvoisesti, se oli minun henkilökohtainen odotukseni tulevai-

suudelta”, kertoi Philmon, joka puhui paljon apartheidin asettamista rajoituksista ja vapauden kai-

puusta. ”Epätasa-arvoisuus vaivasi minua todella paljon. Odotettiin myös, että ihmiset saisivat työ-

tä, taloja ja voisivat kirjoittaa omat lakinsa.” Cooke ja J.B. Mackrill puolestaan sanoivat, että ihmi-

set odottivat, että heitä arvostettaisiin. Ihmiset odottivat myös, että vallanvaihdon jälkeen päästäisiin 

muuttamaan värillisten alueilta valkoisten alueille, mikä kuvaa toivetta varallisuuden ja elintason 

kasvusta. Odotettiin osien vaihtumista, että tulevaisuudessa valkoiset työskentelisivät mustille ja 

värillisille.402 

 

Cooke ja J.B. Mackrill myöntävät, että mustien ja värillisten keskuudessa oli myös vihaa valkoisia 

kohtaan. ”Valkoiset toimivat aina järjestelmän puolesta. He olisivat voineet muuttaa järjestelmän.” 

Cooken ja J.B. Mackrillin näkemys oli myös se, ettei mustilla, värillisillä ja intialaisilla ollut pelko-

ja, vaan tulevaisuuteen katsottiin yhdessä. Oltiin varmoja voitosta. Toisaalta miehet myöntävät, että 

molempien puolten täytyi tottua toisiinsa. Valkoisten ja mustien välillä oli paljon epäilyksiä, ryhmät 

eivät luottaneet toisiinsa.403  

 

Peter Dwyerin haastattelema ay-aktiivi ja ANC:n jäsen, Leonard Maleokazi kertoi toiveista näin: 

 

Uskoin, että ANC toisi meille niitä asioita, jotka aiemmin oli meiltä kielletty. Kuten esimerkiksi 
terveydenhuolto, jonka ajattelin olevan ilmaista. Olin ajatellut, että koulutus olisi ilmaista. Nämä 
minulla oli mielessä... Ihmiset ajattelivat, että kaikkein ensimmäiseksi ihmiset eivät olisi enää näl-
käisiä, olisi töitä, olisi suojaa, ovet koulutukseen ja kulttuuriin olisivat avoimet... teidän työpaikal-
lanne townshipeissa, siellä oli suuria odotuksia, että kaikki tulisi olemaan hienosti.404 
 

Maleokazin toiveissa näkyvät suoraan ne asiat, joita ANC:n vaalien alla esittämissä ohjelmissa ja 

vaalikampanjoissa luvataan. Uskon, että poliittisten puolueiden ohjelmat toimivat kaksisuuntaisesti: 

järjestöt tiesivät, mitä ruohonjuuritasolla haluttiin ja mitä tarpeita ihmisillä oli, ja pyrkivät vastaa-

maan näihin toiveisiin. Toisaalta lupaukset keskittivät ja voimistivat osaltaan ihmisten odotuksia ja 

toiveita näissä asioissa.  

 

                                                 
402 John Philmonin haastattelu 3.11.2007; Peter Cooken ja John Bernard Mackrillin haastattelu 29.11.2007. 
403 Peter Cooken ja John Bernard Mackrillin haastattelu 29.11.2007. 
404 Zeilig 2002, s. 123. 
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Etelä-Afrikassa ja Zimbabwessa koulutus oli mustien toiveissa keskeisellä sijalla ja se yhdisti sekä 

maaseudun että kaupunkien asukkaita. Yhteiskunnan rakenne oli osaltaan painottanut koulutuksen 

merkitystä, sillä se oli mustille ainut väylä yhteiskunnallisen aseman edes jonkinasteiseen nousuun 

ja parempaan elintasoon. Koulun merkityksestä kertoo paljon mielestäni Rekay Tangwenan kerto-

mus kylän jälleenrakentamisesta: 

 
Näetkös, koulun rakentamisella on erityistä merkitystä meille kaikille. Kun koulu sai muotonsa, sai 
yhteisö jälleen juurensa ja pakolaisuuden päivät jäivät historiaan…405 
  

Zimbabwessa kouluilla oli myös symbolista merkitystä, sillä niiden avaaminen merkitsi osaltaan 

rauhaa. Useita kouluja oli suljettu taisteluiden aikana ja niiden avaaminen tarkoitti toivoa parem-

masta tulevaisuudesta.  

 

Roger Riddell toteaa, että mustien kokemus koulutuksesta yhteiskunnallisen nousun takeena ja väy-

länä, asettaa kovia paineita Zimbabwen koulutuksen laajentamiseksi. Hän jatkaa, että mustat luon-

nollisesti odottavat, että rotuerottelujärjestelmän poistuessa koulutusta automaattisesti laajennetaan 

ja mustille taataan samat oikeudet, kuin valkoisilla on ollut. Riddell ottaa kuitenkin esiin myös tä-

hän toiveeseen liittyvät riskit, toteamalla, ettei ainoastaan koulutuksen laajentaminen ratkaise siihen 

liittyvää yhteiskunnallista ongelmaa. Toiveet kuitenkin kohdistuivat siihen, että tulevaisuudessa 

kaikkien mustien olisi mahdollista kouluttautua.406  

 

Koulutuksen suhteen oltiin Etelä-Afrikassa ja Zimbabwessa eri tasolla, sillä paljon suurempi osa 

eteläafrikkalaisista mustista oli päässyt käymään edes jonkin verran koulua kuin zimbabwelaisista 

mustista. Etelä-Afrikassa mustien toisen asteen koulutusta myös laajennettiin merkittävästi 1980-

luvulla ja ammattitaitoisen keskiluokan osuus kasvoi. Zimbabwessa taas uusi enemmistöhallinto 

nousi valtaan samaan aikaan, kun teknologian kehitys maailmalla alkoi kiihtyä ja muuttaa maailman 

kaupankäynnin rakenteita ja yhteiskuntia perustavanlaatuisesti. Enemmistöhallinto olikin mittavan 

haasteen edessä, sillä suuri osa kansasta oli lukutaidotonta samaan aikaan, kun hallinnon hoitaminen 

ja kehityksen perässä pysyminen alkoi vaatia koulutusrakenteen muuttamista vastaamaan teknisty-

vää työntekoa.  

 

Zanu-PF otti huomioon sen, että mustien koulutustasoa tuli nostaa, ja se kouluttikin mustia jo sisäl-

lissodan aikana, kuten PF:kin jossain määrin. Koulutuksen suunnittelu tähtäsi kuitenkin siihen ylä-

                                                 
405 Ehrenpreis 1983, s. 79.   
406 Riddell 1980, s. 6-7.  
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tasoon, joka mustilla oli mahdollisuus saavuttaa jo vähemmistöhallinnon aikana. Nyt haluttiin laa-

jentaa koulutusta, yhdistää akateemisia ja ammattiaineita, mutta kuten Zanun koulutussihteeri Dzin-

gayi Mutumbuka sanoi: ”Me suunnittelemme Zimbabwe instituuttia kouluttaaksemme keskitason 

ammattitaitoisia ihmisiä johtamaan maata... Siellä tulee olemaan kursseja hallinnosta, opettajankou-

lutusta, kirjastotieteitä, maaseudun kehittämistä ja terveydestä sekä pienyrityksistä.”407 

 

Kaikki nämä ovat ensinnäkin alueita, joille mustat kaipasivat parannusta, mutta myös alueita, joilla 

keskiluokkaiset mustat toimivat. Työpaikoille tarvittiin ammattilaisia, mutta toisaalta olisi tarvittu 

myös omia asiantuntijoita, ja koulutuksen visiointia vielä pidemmälle. Zanu-PF:n ohjelmasta puut-

tuu myös perustaso, kun taas ANC tähtäsi kaikille yhtäläisen ja maksuttoman peruskoulun luomi-

seen. Toisaalta myös Etelä-Afrikassa oltiin ongelmien edessä, vaikka koulutustason suhteen oltiin-

kin Zimbabwea paremmassa asemassa. Adam ja Moodley viittaavat yhteiskunnan rakenteelliseen 

muutokseen sanoessaan, ettei mustilla ole samanlaisia mahdollisuuksia sosiaaliseen nousuun kuin 

afrikaanereilla oli aikoinaan, vaikka periaatteessa afrikaanereiden tilanne ennen apartheidia ja mus-

tien tilanne apartheidin päättyessä muistuttivat toisiaan. Adamin ja Moodleyn näkemykset on esitet-

ty kuusi vuotta Zimbabwen vallanvaihdon jälkeen. Huolimatta yhteiskunnallisesta kontekstista, 

kohtasi enemmistövaltainen Zimbabwe kuitenkin samankaltaisia haasteita globaalissa taloudessa. 

 

Adam ja Moodley toteavat, että puoli vuosisataa myöhemmin kapitalismin näkymät alueella ovat 

paljon tummemmat kuin Kansallispuolueen noustessa valtaan. Etelä-Afrikka kärsi vielä talousla-

masta eikä maailman talouden kiristyvää kilpailua voi heidän mukaansa kuitata ainoastaan sillä, että 

maan työvoimakustannukset ovat varsin matalat. Vuonna 1989 julkaistussa teoksessaan Adam ja 

Moodley jo ennustavat, että rakenteellinen työttömyys tulee esiin tulevaisuudessa. Tekniset taidot 

olivat kysyttyjä jo 1980-luvun lopulla. Toisaalta Adam ja Moodley ennustavat, että mustan keski-

luokan urakasvua on nähtävissä lähinnä hallinnollisella sektorilla, jonne pääsyn portilla seisoivat 

kuitenkin vielä 1986 valkoisen hallinnon edustajat.408  

 

Afrikaanereiden noustessa valtaan, sillä oli vastassaan kohtuullisen heikko keskusvalta, eikä heidän 

vaateitaan vastustettu samalla tavoin kuin mustien. Afrikaanereille poliittinen toiminta oli vapaata, 

kun taas mustien nationalistista nousua on pyritty lyömään alas usein keinoin. Mustat johtajat olivat 

myös paljon riippuvaisempia ulkopuolisesta maailmasta, kuin afrikaanerit olivat aikoinaan.409 

                                                 
407 Zimbabwe News 1978, vol. 10, nro. 4.  
408 Adam & Moodley 1989, s. 45. 
409 ibid. 
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Uudelta Zimbabwelta odotettiin työtä, kuten uudelta Etelä-Afrikaltakin, ja luottamus sekä usko pa-

rempaan tulevaisuuteen näyttäisivät olleen korkealla, vaikka aiheeseen liittyi myös epävarmuutta. 

Aina ei oltu ihan varmoja, miten asioita käytännössä muutettaisiin. Täysin selvää oli kuitenkin se, 

että menneeseen ei haluttu enää palata. YK:n pakolaisjärjestön haastattelema Ronald Richards ker-

toi heti vaalien jälkeen haluavansa olla Zimbabwen ensimmäisen yhteistoiminnallisen autokorjaa-

mon osakas: 

 
Kuvittele, se tulee olemaan ensimmäinen laatuaan tässä maassa – ehkä koko Afrikassa! Tiedän, että 
tulemme menestymään. Autojen huollon ja niihin liittyvien palvelujen kysyntä on kasvussa ja työ-
markkinoilla tulee aina olemaan tarvetta mekaanikoille!410 
 

Cassiah Matiashe, joka toimi opettajana Zanun pakolaisleireillä, puolestaan kertoo:  

 
Minun tavoitteenani on luoda onnellinen tulevaisuus lapsilleni. En halua, että heidän täytyy kasvaa 
kärsien, kuten minun on täytynyt. Tai kuten lapset ympärilläni leireissä. Minun toiveenani on myös 
se, että voimme jakaa velvollisuudet perheessä, mieheni ja minä. Sota muutti miehen ja naisen roo-
leja. Sota muutti meitä kaikkia perustavanlaatuisesti ja antoi meille aikamoisen opetuksen. Nyt mei-
dän on aika käyttää sodan kokemusta ja muuttaa tilanteemme joksikin paremmaksi.411 
 

Zimbabwen pakolaisille suuri toive oli päästä takaisin kotiin. Peter Nhapi kuvaa aikaansa pakolais-

leirillä Mosambikissa: 

 
Ne olivat vaikeita vuosia… Ruoka oli riittämätöntä ja tulevaisuus epävarma. Muistan, kuinka kier-
telin etsimässä työtä leiriä ympäröiviltä alueilta. Ja kuinka pidin yllä unelmaani maastani Zimbab-
wessa. Ainoana toiveenani oli mennä kotiin yhtenä päivänä.412 
 

Zimbabwessa tulevaisuudelta haluttiin ennen kaikkea rauhaa ja yksi syy Zanu-PF:n vaalivoiton 

taustalla on se, että sen katsottiin takaavan rauhan säilymisen. Osa oli sitä mieltä, että Mugabe olisi 

hävittyään jatkanut sissisotaa. Tätä emme tiedä, mutta sen voi sanoa, että Zanu-PF tiesi kansan 

enemmistön olevan takanaan, vaikka muut osapuolet eivät siihen halunneetkaan uskoa. Hävitessään 

se olisi luultavasti pitänyt vaaleja vilpillisenä ja se olisi mahdollisesti johtanut uudelleen sisällisso-

taan. Joka tapauksessa kansalaiset halusivat sodan olevan lopullisesti menneisyyttä.413   

 

Myös Zimbabwessa toivottiin valkoisten ja mustien osien vaihtuvan. Jo ylipäätään sissien levittämä 

ajatus siitä, että kohta mustat hallitsisivat maata, sisältää ajatuksen siitä, että mustat nousevat val-

koisten paikalle. Näin varmasti moni ihminen asian mielessään mielsi, että osat tulevat vaihtumaan. 
                                                 
410 Ehrenpreis 1983, s. 56. 
411 Ehrenpreis 1983, s. 33. 
412 Ehrenpreis 1983, s. 7. 
413 Esim. Martin & Johnson 1981, s. 328, Herlitz 1981.  
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Kriger tuo myös esiin konkreettisia lupauksia, joita sissit antoivat kylissä, ja joihin he varmasti itse-

kin uskoivat. Odotettiin, että vapaassa Zimbabwessa mustien kokemat vääryydet otettaisiin tasaver-

taisesti huomioon. Kaikille olisi työtä ja samasta työstä maksettaisiin sama palkka. Tarjolla olisi 

myös enemmän ja paremman laatuisia ilmaisia julkisia palveluita: kouluja, klinikoita, vesijohto-

verkkoja ja moderneja vessoja. Mustat perisivät valkoisten maatilat, talot, autot ja työpaikat.414  

 

Molemmissa maissa naiset, joiden asema oli muuttunut vähemmistöhallintojen ja etenkin mustien 

poliittisen aktivoitumisen myötä, toivoivat tulevaisuudelta myös enenevässä määrin sukupuolista 

tasa-arvoa. Kuzwayo kuvaa: 

 

Kun katson ympärilleni huomaan, että mustat naiset ovat raivanneet tien moniin uusiin ammatteihin 
ja että he odottavat elämältään paljon sellaista, mistä nuoret naiset eivät olisi viisikymmentä vuotta 
sitten edes unelmoineet. Heidän kunnianhimonsa on erittäin tervetullut ja innostava ilmiö: tätä kehi-
tystä on odotettu kauan.415 
 

Zimbabwessa sisällissota oli murtanut myös naisten ja miesten perinteisiä rooleja, joissa mies oli 

perheen ehdoton pää. Sekä Zanu että Zapu rekrytoivat myös naisia sissijoukkoihin ja sodan jälkeen 

naiset kieltäytyivät palaamasta takaisin vanhoihin rooleihin. Prosessi oli vallan vaihtuessa tosin vas-

ta aluillaan ja perinteisen mallin mukaan elettiin yhä suuressa osassa perheitä. Naisasialiike kuiten-

kin nousi vallan vaihtuessa. Zimbabwen naistenviraston raporttia varten haastateltujen joukossa oli 

muun muassa seuraava kommentti: 

 

Minun mielestäni me naiset tässä uudessa Zimbabwessa haluamme edistyä enemmän kuin miehet. 
Me haluamme näyttää miehille, että meidän päämme ovat samanlaiset. Me haluamme vakauttaa 
vallan, jota osoitimme sodan aikana.416 
 

Demokratian ymmärtäminen, huoli väkivallasta ja sodan uusiutumisesta 

 

Vaalien alla käydyissä kampanjoissa ja ohjelmissaan puolueet siis antoivat mittavia lupauksia, mikä 

aiheutti myös huolta Etelä-Afrikassa, sillä kansalaisoikeuksien ulkopuolelle suljetulla kansaosalla ei 

ollut kokemusta siitä, miten järjestelmä toimii. SASH-lehden vuoden 1993 syyskuun numerossa 

käsitellään vaalikoulutusta. Jutussa huomautetaan, että sen lisäksi, että äänestäjiä opetetaan täyttä-

mään äänestyslipuke, tulisi huomiota kiinnittää myös siihen, että kerrottaisiin kansalaisille, ettei 

demokraattisissa vaaleissa ole kyse siitä, että heidän oma puolueensa on aina voittaja. Lisäksi jutus-

                                                 
414 Kriger 1992, s. 97–98. 
415 Kuzwayo 1985, s. 266–267. 
416 Ehrenpreis 1983, s. 62.  
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sa tuodaan esiin, että täytyisi myös tähdentää sitä, etteivät vaalikampanjoissa annetut lupaukset tar-

koita sitä, että ne kaikki täyttyvät heti vaalien jälkeen. Huomiota kiinnitetään myös siihen, että vaa-

lien valvonnan tulisi olla niin luotettavaa, ettei tulosta voida kyseenalaistaa sen epäonnistumisen 

vuoksi.417 Cape Timesin tapaaman neiti Hlongwanen reaktio äänestämiseen kuvaa uutta kokemusta:   

 
Huolimatta hyvistä ennusmerkeistä, hän silti nykäisi kätensä pois skannerin alta, joka näytti näky-
mättömällä musteella tehnyt merkit äänestäneiden kädessä: 
 “Olin niin peloissani, tehdessäni kaiken tämän, hän sanoi.”418  
 
 

Zimbabwessa suurin osa mustista oli yhtä lailla kokemattomia äänestämisessä ja demokraattisessa 

päätöksenteossa, vaikka osa olikin käynyt äänestämässä vuotta aiemmin, kun Rhodesiasta tehtiin 

Zimbabwe-Rhodesia. Zimbabwessakin puolueiden edustajat kiersivät kylässä neuvomassa, miten 

äänestäminen tapahtuu, mutta menikö koulutus demokratian perusteisiin siitä ei aineistossa ole 

näyttöä. Mustien puolueiden kesken käyty kova vaalikamppailu näyttäisi kuitenkin johtaneen sii-

hen, ettei huolta niiden toteuttamisen mahdollisuuksista haluttu ainakaan julkisesti kantaa.  

 

Zimbabwessa myös väärennettiin jonkin verran henkilötietoja, sillä alaikäiset pyrkivät näyttämään 

siltä, että he olisivat alle 18, joka oli äänestysikäraja. Jotain maan todellisuudesta kuvaa se, että 

edellisissä, niin sanotuissa enemmistövaaleissa, joissa Muzorewasta tuli pääministeri, ei ikärajoilla 

käytännössä ollut merkitystä. Herlitz kertoo muun muassa keskustelustaan erään 14-vuotiaan pojan 

kanssa, joka ei voinut käsittää, miksei hän saisi nyt äänestää, vaikka viime vaaleissa sai. Cape Ti-

mes uutisoi 1. päivä maaliskuuta 1980, että nuoret tytöt ja pojat pyrkivät lainaamaan syntymätodis-

tuksia päästäkseen äänestämään. Tytöt koettivat myös näyttää äänestyspisteillä vanhemmilta, otta-

malla mukaan pikkulapsia ”omina lapsinaan”. Zimbabwen vaaleissa pieni osa kansalaisista onnistui 

myös äänestämään kahteen kertaan.419 

 

Vaalien alla Zimbabwessa kyti myös huoli sodan uusiutumisesta, mikäli vaalien tulokseen ei oltaisi 

tyytyväisiä ja toisaalta molemmissa maissa pelättiin, että äänestyspäivinä nousisi esiin väkivaltai-

suuksia. Vaalit sujuivat kuitenkin rauhallisesti sekä Etelä-Afrikassa että Zimbabwessa. Toisaalta 

vaalien jälkeen osa isoista turvallisuuteen liittyvistä kysymyksistä oli Zimbabwessa edelleen ratkai-

                                                 
417 SASH 1993, vol. 36, nro. 2. 
418 Cape Times, 27.4.1994. 
419 Herlitz 1981, s. 81; Cape Times, 1.3.1980. 
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sematta, ja vaikka vaalitulos pääosin hyväksyttiin tai ehkä paremmin sanoen nieltiin, oli pettymys 

hävinneiden osalta syvä.420 

 

Etelä-Afrikassa päällikkö Buthelezi suostui osallistumaan vaaleihin vasta neuvotteluprosessin viime 

metreillä. Vaalien alla nähtiin useita pommi-iskuja ja väkivaltaisuutta. Cape Times vetoaakin pää-

kirjoituksessaan ihmisiä äänestämään pommeista huolimatta: ”Terroristiset pommitukset Witwater-

strandissa ja muualla Etelä-Afrikan ensimmäisten demokraattisten vaalien alla eivät saa, eivätkä 

meidän uskomamme mukaan myöskään estä kansalaisten enemmistöä äänestämästä. Pommitukset 

eivät muuta mitään, tuovat vain surua uhrien perheille ja ystäville.”421 

 

Huolimatta vielä vaalien alla kytevästä väkivallasta, oli Nelson Mandelan vapauttaminen katkaissut 

radikaaleilta otteilta kovimman terän. Sekä Philmon, Cooke, J.B. Mackrill että Ntanjana sanoivat, 

että ihmiset olivat varustautuneet väkivallan jatkumiseen, jopa sisällissotaan, jos ei muu auttaisi. 

Mandelasta puolestaan oli kehittynyt vapautusliikkeen ruumiillistuma. Ntanjana kuvaa, kuinka lap-

setkin rallattivat kaduilla iskulauseita: ”Vapauttakaa Mandela, vapauttakaa Mandela! Kestä sinä 

pidät? Mandelasta! Ketä sinä vihaat? Minä vihaan de Klerkiä!” Vapautuessaan Mandela puhuikin 

väkivallan ja radikaalien otteiden sijaan rauhasta ja anteeksiannosta, mikä teki moniin vaikutuk-

sen.422  

 

Väkivallasta oli kuitenkin tullut Etelä-Afrikassakin rakenteellinen ongelma, sillä se kumpusi ruo-

honjuuritasolla vanhoista kaunoista, eriarvoisuuden tunteista ja näköalattomuudesta, jossa mukana 

olivat myös päihteet. Tulevan Etelä-Afrikan lain ja turvallisuuden valvonta herättivät huolta ja pel-

koa, sillä ihmisten luottamus lakiin, poliisivoimiin ja toisiinsa, oli rikki. Tätä käsiteltiin myös leh-

dissä. Esimerkiksi SASH-lehden syyskuun numerossa 1993 todetaan, että laki ja järjestys sosiaali-

sen rakenteen osana, on merkityksetön käsite monissa osissa maata.423 Tulevalta hallitukselta odo-

tettiinkin, että se palauttaisi lain ja järjestyksen legitimiteetin kaikkien kansalaisten silmissä. 

 

Zimbabwessa puolestaan vaalien alla esiintyi jonkin verran väkivaltaisuuksia ja pelottelua. Kysy-

mys vaaleihin liittyvästä uhkailusta ja pelottelusta on kuitenkin monitulkintainen. Peter Stiffin, joka 

työskenteli Rhodesian poliisin eliittijoukoissa, mukaan sissijoukot aiheuttivat ongelmia maaseudulla 

                                                 
420 Esim. Herlitz 1981.  
421 Cape Times, 26.4.1994.  
422 Esim. John Philmonin haastattelu 3.11.2007; Peter Cooken ja John Bernard Mackrillin haastattelu 29.11.2007; Nko-
sie Ntanjanan haastattelu 19.11.2007. 
423 SASH 1993, vol. 36, nro. 2. 
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kampanjoidessaan omien puolueidensa puolesta. Hän syyttää sissejä samoista asioista, kun heitä 

syytettiin sodan aikanakin, koulujen ja klinikoiden sulkemisesta, ja opettajien pahoinpitelystä.424  

 

Gillis Herlitzin, joka oli maassa YK:n pakolaisjärjestön UNCHR:n tehtävissä, kuvaus pelottelun 

suhteen on puolestaan varsin erilainen. Stiff on kyllä oikeassa siinä, että pelottelua ja hänen kuvaa-

mansa kaltaisia välikohtauksia esiintyi. Herlitz kuitenkin kertoo tulleensa kyläläisten omien kerto-

musten ja kaiken kokemansa perusteella siihen lopputulokseen, että Muzorewan joukot, jotka käyt-

tivät nimeä Auxilliaries, olivat näistä suurimman osan takana. Syy kuitenkin vieritettiin mediassa 

pitkälti Zanu-PF:n niskaan osana propagandaa. Osaltaan myös hallituksen joukot näyttäisivät lavas-

taneen tapauksia korostaakseen turvallisuusriskin olemassaoloa.425 

 

Totta lienee myös se, että puolueiden kannattajat harjoittivat jonkinlaista uhkailua ja pelottelua osa-

na kampanjointiaan. Kerrotaan esimerkiksi, että tiettyjen puolueiden jäseniä olisi estetty kampan-

joimasta joillakin alueilla. Näyttäisi kuitenkin siltä, että kyseenomaiseen toimintaan olisivat osallis-

tuneet kaikki osapuolet, eikä vain Zanu-PF, niin kuin jotkin lähteet haluavat antaa ymmärtää. Tämä 

vaikuttaa uskottavalta myös aikaisemman historian valossa, sillä pelottelua esiintyi myös 1960- 

luvulla Zapun jakaantuessa. Pelottelulla näyttäisikin olevan pitkät juuret maan poliittisessa kulttuu-

rissa. Kansainvälisten tarkkailijoiden ja brittien näkemyksen mukaan vaalit olivat olleet vapaat ja 

rehelliset, ainakin siinä määrin, että tulokset hyväksyttiin.426 

  

Herlitz kuvaa myös, kuinka hallituksen joukot pyrkivät päästämään maahan niin vähän pakolaisia, 

kuin mahdollista ennen vaaleja. Toisaalta myös pakolaiset olivat epävarmoja paluunsa suhteen. Pa-

kolaisleireillä kulki huhuja, että rajoilla olisi ongelmia, koska pakolaisilla ei ollut passeja. Kerrot-

tiin, että heitä pahoinpideltiin ja pidätettiin rajoilla. Tämän vuoksi moni ei uskaltanut palata ennen 

vaaleja.427  

 

Sota oli jättänyt Zimbabween jälkensä. Noin 276 000 ihmistä oli vammautunut sodassa pysyvästi, 

mikä on kohtuullisen suuri osuus, noin 3,6 prosenttia maan asukkaista. Taisteluissa oli kuollut arvi-

olta 27 500 ihmistä, ja yhteenotot olivat autioittaneet maaseutua, jättäen jälkeensä tuhoutuneita ky-

liä. Pommitukset olivat tuhonneet lisäksi muuta infrastruktuuria, kuten teitä ja siltoja. Myös taudit 

olivat yleistyneet sodan aikana. Suojeltuihin kyliin siirretyt olivat menettäneet usein karjansa ja 

                                                 
424 Stiff 2000, s. 35.  
425 Herlitz 1981.  
426 Ks. esim. Stiff 2000; Martin & Johnson 1981; Herlitz 1981; Nhema 2002.  
427 Herlitz 1981s. 81, 92, Ehrenpreis 1983, esim. s. 60.   
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monet myös kotinsa. Uusi Zimbabwe olikin mittavan, niin materiaalisen kuin henkisen, jälleenra-

kennusurakan edessä.428  

 

Yksi avoimista kysymyksistä oli sissijoukkojen sijoittaminen, jotka oli kerätty antautumisasemille 

odottamaan jatkopäätöksiä. Tarkoitus oli, että sissijoukot yhdistettäisiin hallituksen joukkoihin ja 

näistä luotaisiin maalle puolustusvoimat. Totuus oli kuitenkin se, ettei kaikkia sissejä voitaisi liittää 

kansalliseen armeijaan, vaan heidät tulisi saattaa osaksi yhteiskuntaa muulla tavoin. Moni sisseistä 

oli liittynyt joukkoihin todella nuorena ja suurin osa heidän elämästään oli ollut sodankäyntiä. Sissi-

joukot olivatkin uudelle Zimbabwelle selkeä haaste.429  

7.2. Värilliset ja intialaiset 

 

Osalla värillisiä ja intialaisia oli samanlaisia toiveita ja odotuksia kuin mustilla, kuten edellä on jo 

tuotu esiin Cooken ja J.B. Mackrillin haastatteluin. He identifioivat itsensä osaksi yhteistä vapautus-

taistelua, eivätkä halunneet korostaa värillisten erillisyyttä. Osa värillisistä kuitenkin valitsi puolen-

sa toisin, kokien olevansa lähempänä valkoisia kuin mustien vapautustaistelua. Kaikki eivät näh-

neet, että musta enemmistöhallinto toisi heille välttämättä mitään hyvää. Brink kuvaa Hiekkalinnas-

saan värillisen Truin kokemusta tulevista enemmistövaaleista:  

 
››Mutta mihin tämä kaikki johtaa? Ensi viikolla saadaan musta hallitus, ja silloin meidät kaikki ta-
petaan sänkyyn... Mustat eivät ole koskaan välittäneet meistä värillisistä, neiti Kristien. Ensin meitä 
höykytti valkoiset, nyt mustat. Meillä väli-ihmisillä ei mikään muutu.›› 

››Neiti Kristienin pitää nyt lopettaa tuommoinen. Minulla on oma väkeni, teillä omanne. Niin täs-
sä maassa on aina ollut... Minulla ei mikään muutu.›› Hän suoristautuu äkkiä ja kääntyy minuun 
päin. ››Ymmärtääkö neiti Kristien? Herra on tehnyt meidät semmoisiksi, kuin ollaan ja sillä selvä. 
››430 
 

Asiaa ei auttanut myöskään se, että osa koki värillisten ja intialaisten pettäneen ja torjuneen mustien 

vaatimukset osallistumalla valkoiseen hallintoon, kun värillisille ja intialaisille avattiin oma huone 

parlamenttiin. Läntisen Kapmaan alueella, jossa enemmistö värillisistä asuu, nousi esiin joitakin 

väkivaltatapauksia, jotka kohdistettiin värillisiin. Cape Times kertoo, että Demokraattisen puolueen 

(Democratic Party) värillisiä työntekijöitä oli puukotettu Noorhoekissa. Toisaalta värillisten äänistä 

käytiin tiukkaa taistelua, esimerkiksi ANC pyrki voittamaan heitä puolelleen.431  

 

                                                 
428 Wachtmeister 1980, s. 3, Ehrenpreis 1983, s. 37, Simson 1979, s. 60.  
429 ibid. 
430 Brinck 1998, s. 221–222.  
431 Cape Times, 26.4.1994. 
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Cape Timesin haastattelema Vivienne West toteaa, että Kansallispuolueen propaganda siitä, että 

ANC:n valtaantulo kuihduttaa uskonnon, toimi monien kohdalla. Toisaalta West kokee Kansallis-

puolueen etäiseksi, sillä ”on mahdotonta uskoa, että kuukauden kuluttua he olisivat yhtä äkkiä vel-

jiäni ja siskojani ja voisivat juoda teetä samasta pannusta.” West tuo kuitenkin esiin, että Kansallis-

puolueen vahvin vaaliase hänen alueellaan, oli levittää pelkoa siitä, että ANC:n muodostama halli-

tus tulisi korvaamaan valkoisen ylivallan mustalla.432  

 

Toinen haastateltu, rouva Beukes puolestaan totesi, että värilliset olivat varmoja siitä, että heillä 

olisi merkittävää vaikutusvaltaa läntisen Kapmaan vaalitulokseen: 

 

Se on kuin voileipä. Sinulla on valkoista päällä ja mustaa pohjalla ja me olemme hillo keskellä. Ai-
emmin meidät jätettiin aina ulkopuolelle.433 
 
Myös intialaiset olivat huolissaan, sillä heidät oli liikkeenomistajina miellytty usein “riistäviksi 

kauppiaiksi”, vaikka heidän asemansa suhteessa valkoisiin oli ennemminkin työväenluokkainen. 

Intialaiset olivat kuitenkin valkoisten markettien omistajien puolesta yhteydessä mustiin kaupassa-

kävijöihin, jolloin epäoikeudenmukaisuuden kokemus yhdistyi usein heihin. Lisäksi intialaisia toimi 

mustien päällikköinä teollisuudessa, mikä korosti heidän asemaansa mustien yläpuolella ja korosti 

rotuun perustuvaa hierarkiaa. Myös intialaiset kokivat olevansa ikään kuin puun ja kuoren välissä. 

Mustien keskuudessa esiintyi myös jonkin verran intialaisvastaisuutta, mikä herätti heissä pelkoja ja 

epävarmuutta tulevaisuuden suhteen.434 

 

Johtuen edellä mainituista syistä, voidaan päätellä, miksi niin suuri osa värillisistä ja intialaisista 

päätyi äänestämään Kansallispuoluetta. Osa selkeästi koki, että mustan enemmistövallan aikana 

heidän asiansa eivät tulisi paranemaan, kenties jopa päinvastoin. Zimbabwen värillisten ja aasialais-

ten vaalikäyttäytymisestä ja tulevaisuuden odotuksista ei ole saatavilla lähteissä tietoa, mutta olettaa 

voisi, että suuri osa mustista koki heidän toimineen valkoisten rinnalla, eikä värillisiin tai aasialai-

siin välttämättä suhtauduttu kuin vapautusliikkeen veljiin ja sisariin. Siksi moni oli varmasti epä-

varma tulevaisuuden suhteen. 

 

 

                                                 
432 ibid. 
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434 Adam & Moodley 1993, luku 5:  
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7.3. Valkoiset 

 

Valkoisten keskuudessa pelättiin, että tulevat enemmistöhallinnot tuhoaisivat heidän rakentamansa 

yhteiskunnan, ja että mustat kostaisivat kokemansa kohtelun päästyään valtaan. Valkoiset pelkäsivät 

myös oman elämäntapansa, kulttuurinsa ja saavutettujen etuoikeuksien puolesta.  

 

Pelot ja toiveet toki vaihtelivat yksilötasolla, kuten Giliomee huomautti kuvatessaan, että valkoisten 

ajattelu liikkui ”värin mukaisten etuoikeuksien kannattamisesta patologiseen inhoon rodullista se-

koittumista kohtaan.” Etelä-Afrikassa osa valkoisista myös äänesti valkoisten puolueiden sijaan 

ANC:tä, kun taas jyrkimmät afrikaanerit eivät hyväksyneet vallanvaihdon prosessia lainkaan ja oli-

vat valmiita turvautumaan väkivaltaan sen estämiseksi. 

 

Näyttäisi siltä, että Etelä-Afrikassa monet valkoiset kyllä ymmärsivät mustien vaateita ja olivat lo-

pulta sitä mieltä, että rasismi oli väärin, kuten Ruth Odigie osaltaan kuvasi.435 Vaakakupin toisella 

puolella olivat kuitenkin oma keskiluokkainen elämä, korkealuokkainen koulutus ja terveydenhuol-

to ja taattu asema työmarkkinoilla. Vaikka siis olisikin ymmärretty mustien vaatimuksia, tuntui mo-

nesta enemmistöhallinnon hinta varmasti liian kovalta, sillä se tarkoitti luopumista siitä turvallisuu-

desta ja hyvinvoinnista, jonka vähemmistöhallinto oli taannut.  

 

Zimbabwessa valkoisten asenteet mustia kohtaan olivat sisällissodan päättyessä tiukemmat, ja pelot 

suurempia kuin Etelä-Afrikassa. Valkoisten ryhmä suhteessa maan kokonaisvälilukuun oli maassa 

paljon pienempi verrattuna Etelä-Afrikkaan, ja vallanvaihto tapahtui äkillisemmin kuin Etelä-

Afrikassa, jossa rotusuhteita oli lievennetty 1980-luvulta alkaen. Zimbabwessa valkoiset halusivat 

edelleen uskoa siihen, ettei mustien enemmistö kannattanut vapautusarmeijoita. Tavallaan he kiel-

täytyivät ajattelemasta tulevaisuutta, vaan keskittyivät ennemminkin tekemään kaikkensa, ettei to-

dellista ”vallankumousta” järjestelmän suhteen olisi tullut nytkään. 

Pelko oman elämäntavan ja saavutetun aseman puolesta 

 

Etelä-Afrikassa apartheid-järjestelmän kannatus oli ruohonjuuritasolla korkea siitä huolimatta, että 

maan hallitus alkoi lieventää kantaansa ja etsiä neuvoteltua ratkaisua apartheidin purkamiseen. 

Vuonna 1984 tehdyssä mittauksessa yli 80 prosenttia afrikaanereista ja 35–45 prosenttia englannin-

kielisistä tuki apartheidin peruspilareita. Vuonna 1989 tehty tutkimus puolestaan osoitti, että etenkin 

                                                 
435 Ruth Odigien haastattelu 7.12.2007. 
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afrikaaneriopiskelijat suhtautuivat kielteisesti mustien vastarintaan. Tutkimustulosten mukaan opis-

kelijat arvostivat maan turvallisuusjärjestelmää ja valtio nähtiin ”valkoisten turvasatamana”, hyvä-

nä, oikeudenmukaisena, rehellisenä ja vapaana. Afrikaaneriopiskelijoista 50 prosenttia ja englan-

ninkielisistä opiskelijoista 10 prosenttia ilmoitti tutkimuksessa voivansa vastustaa ANC-johtoista 

hallitusta fyysisesti. 436 Toisaalta tämän tutkimuksen taustalla voidaan nähdä myös mustien radikaa-

lin vastarinnan nousu koulumaailmassa ja yliopistoissa, johon helposti vastattiin ajatuksella ”ham-

mas hampaasta.” 

 

Etenkin apartheidin ajatus erillisestä kehityksestä ja rotujen omasta tilasta sai kuitenkin edelleen 

kannatusta. Monen mielestä valkoisten ylivalta ei ollut kannatettavaa, mutta sitä apartheidin perus-

ideaa, että jokaisella väestöryhmällä olisi oma eroteltu asemansa, pidettiin hyvänä.437 Tämä ajatte-

lun logiikkaa, joka ei ollut yksinomaan valkoisten, vaikka he sitä eniten kannattavatkin, on helppo 

ymmärtää, sillä toimiminen monikulttuurisessa ympäristössä vaatii ihmisiltä enemmän kuin toimi-

minen homogeenisessa joukossa. Toimimista monikulttuurisessa ympäristössä ei puolestaan helpos-

ti nähty uskottavana vaihtoehtona yhteiskunnassa, jossa rotuihin perustuva hierarkia oli ollut arkea 

ja käsitys erilaisuudesta syvällä ihmisissä. Ennemmin uskottiin siihen, että kansojen olisi parempi 

toimia toisistaan irrallaan.  

 

Valkoisen vähemmistön asemaa pyrittiin turvaamaan neuvotteluissa, joissa kuitenkin jouduttiin 

tekemään kompromisseja, sillä mustat pelkäsivät osaltaan, että valkoisten etuoikeudet säilyisivät 

ennallaan, jos myönnytyksiä tehtäisiin liikaa. Hallitus pyrki neuvotteluissa saamaan läpi vähemmis-

töoikeudet, joilla vaadittiin valkoisille itsehallinto-oikeutta. Vahvimmillaan nämä oikeudet olisivat 

tarkoittaneet, että valkoisilla olisi ollut veto-oikeus parlamentissa ja heikoimmillaan sitä, että val-

koisilla olisi ollut täysi itsehallintaoikeus valkoisten kouluissa ja yliopistoissa. Ääriryhmät nostivat 

esiin myös ajatuksen valkoisten omasta kotimaasta, kuten edellä on tuotu esiin.438  

 

Ruth Odigie toi haastattelussa esiin, etteivät valkoiset uskoneet mustien kykyyn hallita maata.439 

Sinällään tässä pelossa oli toteen näytettävissä olevaa pohjaa, sillä mustilla ei ollut kokemusta hal-

linnosta, koska heidät oli aina suljettu sen ulkopuolelle, lukuun ottamatta valkoisten kanssa yhteis-

toimintaan suostuneita heimopäälliköitä, joiden kannatus vallanvaihdon kynnyksellä ei ollut mairit-

                                                 
436 Giliomee 2003, s. 623, 634. 
437 ks. Giliomee 2003, s. 655. 
438 Giliomee 2003, s. 627. 
439 Ruth Odigien haastattelu 7.12.2007. 



 

 142 
 

televa. Toisaalta valkoiset näkivät helposti vain oman elämänpiirinsä sisälle, sillä monilla ei ollut 

käsitystä siitä, miten mustat elivät. Gordimer kuvaa teoksessaan Ei seuraa matkalleni: 

 

Ketä sellaista, joka ymmärtää ”maareformilla” sitä, että hän menettää kalastusmajansa, viikonlop-
puhuvinsa, teitä ei enää kutsuta kaverit, ketä sellaista kiinnostaa tietää, että ilman uudistusta vuok-
raviljelijät menettävät maissinsa ja hirssinsä, jonka eteen he ovat tehneet työtä samalla maalla joka 
päivä jo monen sukupolven ajan. Kuinka etäällä toisistaan. Siihen väliin jäävät istuvat komiteat, 
lupauksia antavat poliitikot, instituutti, joka ottaa lakia vastaan taistellessaan aseekseen lain omat 
aukot ja sen taustalla olevat suuret oikeuden periaatteet.440 
 

Monelle valkoisille ajattelussa mustiin päti edelleen vanha isäntä-palvelija-suhde, jossa mustat näh-

tiin sivistymättöminä ja isännän suojelua kaipaavina. Tietoa tai ymmärrystä mustien kulttuurista tai 

elämästä ei ollut, mikä osaltaan ruokki pelkoja. Tämä tosin toimi ryhmien välillä molemminsuuntai-

sesti, sillä suhteet olivat useimmiten virallisia, työn puitteissa tai julkisissa yhteyksissä solmittuja. 

Aitoja ystävyyssuhteita tai jopa avioliittoja oli valkoisten ja mustien välillä äärimmäisen vähän.  

 

Toisaalta vaalien sujuminen rauhallisesti ja se, että koko kansa todella äänesti yhteisestä parlamen-

tista, näytti pilkahduksen siitä yhteisöllisyydestä, joka saattaisi olla joskus mahdollista. Brink kuvaa 

äänestyspäivän tunnelmaa Hiekkalinnassa: 

 

››Minusta on tainnut tulla aika kyyninen viime aikoina, mutta tämä aamu pani ajattelemaan, että 
muutos on sittenkin mahdollista. Ihan uskomatonta se ilo, jota näkee kaikkialla.›› 

››Kyllä se siitä hyytyy, ole huoleti››, hän sanoo. ››Se on vain jonkinlaista joukkohysteriaa.››  
››Minusta sinä olet väärässä. Kuule, en minä niin naiivi ole, että luulisin kaiken olevan yhtäkkiä 

pelkkää ruusuilla tanssimista. Mutta se mitä tänään on nähty – ei vain täällä vaan joka puolella, ym-
päri maata – se ei voi haihtua noin vain. Kansa muistaa sen. Se auttaa varmasti meitä selviytymään 
karikoista.›› 

››Miten niin? ›› 
››Koska nyt on yksi asia varma: me olemme kaikki samassa veneessä.›› Epäilin sitä vielä silloin, 

kun Thando Kumalo sanoi sen eilen, Trui tänä aamuna; nyt olen valmis uskomaan sen. ››Kävi miten 
kävi. Minä tunnen jonkinlaista yhteenkuuluvuutta. Se on kuin avioliitto.››441  
 

Etelä-Afrikan ja Zimbabwen valkoisia yhdisti vahva kokemus siitä, että heillä oli yhtäläinen oikeus 

maahan kuin muillakin väestöryhmillä. Maraire kuvaa rouva Pelledayn kautta tätä kokemusta osu-

vasti: 

 
Sanotaan, että Afrikka kuuluu mustille, mutta se ei ole totta. Se ei ole reilua. Mekin kuulumme tän-
ne. Olemme tuhoon tuomitut jos noin vain luovutamme pois kaiken mitä meillä on. Olemme käyt-

                                                 
440 Gordimer 1996, s. 186. 
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täneet koko elämämme saadaksemme aikaan jotain tästä viidakosta. Jos he haluavat maan, rakenta-
koot sellaisen! Me emme anna heille omaamme. Ettekö te ihmiset voi ymmärtää tätä?442 
 
Fuller puolestaan kuvaa äitinsä reaktiota Rhodesian vallanvaihtoon: 
 
”Katsokaas, me taistelimme sen puolesta, että yksi Afrikan maa pysyisi valkoisten hallinnassa”, - 
hän lakkaa osoittamasta sormellaan yllättynyttä vierastamme voidakseen ottaa taas kulauksen viiniä 
– ”yksi ainoa maa.”443 
 

Moni valkoinen oli tullut maahan etsimään uutta elämää ja mahdollisuutta rakentaa jotain sellaista, 

mihin heillä ei kotimaassaan olisi ollut mahdollisuutta. Osa, kuten esimerkiksi Fullerin vanhemmat, 

olivat sellaisia, jotka eivät koskaan oikein sopeutuneet kotimaansa yhteiskuntaan. Rhodesian erotte-

lujärjestelmä takasi kaikille valkoisille yhteiskunnallisesti vahvan aseman. Kukaan valkoihoinen ei 

voinut pudota yhteiskunnallisen hierarkian alimmalle tasolle. Rhodesian valkoisten yhteisö oli ke-

hittänyt oman elämäntapansa, jonka se nyt pelkäsi ja myös tiedosti menettävänsä, jos maahan vaih-

tuisi enemmistöhallitus.  

 

Valkoisten enemmistö eli kuitenkin myös ajatuksessa, että mustat olivat heistä niin riippuvaisia, että 

äänestäisivät vaaleissa kuitenkin sitä puoluetta, jota valkoiset heidän halusivat äänestävän. Herlitz 

nostaa tämän näkökulman esiin ja jatkaa sanomalla, että valkoiset näyttäisivät eläneen jonkinlaises-

sa painajaisunen tilassa, odottaen koko ajan, että he kohta heräävät ja kaikki on kuten aina ennen-

kin. He eivät laskeneet sen varaan, että enemmistövalta todella astuisi voimaan.444   

 

Rhodesian valkoisten näkökulmasta mustat olivat edelleen kehittymättömämpiä, kuin he itse. Ylei-

nen käsitys näytti olleen hallituksen ulos antaman linjan mukainen, jonka mukaan valkoisten oli 

alun perin pakko aseistautua sissijoukkoja vastaan, koska mustat siviilit tarvitsivat suojelua.445 Val-

koisilla ei näytäkään olleen kunnollista käsitystä sissijoukkojen ja siviilien suhteesta tai he tarkem-

min sanoen halusivat sulkea silmänsä omasta käsityksestään poikkeavilta näkökulmilta.  

 

Kuten Etelä-Afrikassa, myöskään Rhodesiassa valkoiset eivät luottaneet mustien kykyyn johtaa 

maata. Tyttäreni Zenzelen yksi henkilöhahmo, Rhodesian armeijan komentaja herra Pelleday kiteyt-

tää repliikeissään paljon valkoisten ajattelusta: 

 

                                                 
442 Maraire 1999, s. 198. 
443 Fuller 2001, s. 27.  
444 Herlitz 1981, s. 35.  
445 Herlitz 1981, s. 42. vrt. Smith 2008.  
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”Tässä. Tämä on tyypillinen afrikkalainen. Katsohan, voitko kuvitella hänen hallitsevan tätä maata? 
Luovuttaisitko hänelle talouspolitiikkasi hoidon? Entä maanpuolustuksen? Voitko kuvitella tätä 
kouluttamatonta tyttöä armeijan komentajana? No niin? Te siellä ette yksinkertaisesti ymmärrä af-
rikkalaisiamme. He eivät ole sitä poikkeuksellista joukkoa, joka on teidän maassanne, huippu-
urheilijoita tai tähtiä. Nämä ovat puskakansaa!”446 
 

Zimbabwen ensimmäiset demokraattiset vaalit sujuivat rauhallisesti, mutta kokemus oli kovin eri-

lainen kuin Etelä-Afrikassa. Sen sijaan, että ihmiset olisivat kokeneet olleensa samassa veneessä, 

odotettiin vaalitulosta valkoisten puolella pelonsekaisella jännityksellä. 

Kommunismin pelko 

 

Rhodesiassa ja Etelä-Afrikassa valkoiset vähemmistövallat pyrkivät oikeuttamaan hallintonsa osit-

tain sillä, että ne kylmän sodan oloissa estivät kommunististen valtioiden syntymisen eteläiseen 

Afrikkaan. Kommunismin pelko ei kuitenkaan ollut pelkkää propagandaa, vaan valkoiset olivat 

aidosti huolissaan kommunistisesta vallankumouksesta eikä pelko ollut tuulesta temmattu vapautus-

järjestöjen sosialistisen suuntautumisen vuoksi. Vallanvaihtojen ajallinen ero muutti kuitenkin kon-

tekstia maiden välillä, sillä Etelä-Afrikan vaalien alla Neuvostoliitto oli jo romahtanut ja kylmä sota 

päättynyt, kun taas Zimbabwen vallanvaihdon aikaan elettiin vielä kylmää sotaa. 

 

Neuvostoliiton hajoaminen muutti ANC:n ja Etelä-Afrikan kommunistisen puolueen käsityksiä ja 

lievensi esimerkiksi ANC:n talouden kansallistamissuunnitelmia. ANC omaksui ennemminkin sosi-

aalidemokraattisen linjan, ja pyrki rakentamaan hyvinvointivaltiota vasemmistolaisessa hengessä. 

Omaksuttu ajattelutapa eli kuitenkin valkoisten keskuudessa, joille puolue edelleen edusti uskon-

non, kapitalismin ja yksilönvapauden kieltävää kommunismia. Albert Hertzog on ajattelun 1960-

luvun lopulla todetessaan, että afrikaanerit ovat ideaalitaistelijoita valkoisen vähemmistövallan puo-

lesta, sillä he ovat kalvinisteja, rakastavat vapauttaan ja tunnistavat rodullisen jakaantuneisuuden. 

Kontrastina tähän nähden, englanninkieliset ovat hänen mielestään liberalisminsa takia kyvyttömiä 

taistelemaan kommunismia ja vasemmistoliikkeitä vastaan.447 

 

On myös huomattava, ettei kansalla välttämättä ollut tarkkaa tietoa siitä, mitä esimerkiksi ANC:n 

ohjelmissa luvattiin, sillä valkoinen lehdistö suolsi pitkälti valkoisten puolueiden näkemyksen mu-

kaista tietoa. Vaalikamppailun aikana esimerkiksi Kansallispuolue tarttui propagandassaan niihin 

piirteisiin, joihin tiesi kansan reagoivan, ja yksin niistä oli juuri kommunismin pelko. Ylipäätään 
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447 Giliomee 2003, s. 558, 629, 655; Adam & Moodley 1993. 



 

 145 
 

kommunismi ei ollut välttämättä ideologisesti tarkka oppi ihmisten mielissä, vaan peikko, joka 

edusti totutun ja vaalitun elämäntavan loppua.448 Brinckin Hiekkalinnassa kotimaahansa vaalien 

alla palannut Kristien ja siellä koko elämänsä asunut Casper vaihtavat ajatuksiaan:  

 

Ensin ajattelen: Ei nyt taas. Montako kertaa olenkaan kuullut tämän hurskastelevan vuodatuksen? 
Mutta kumma kyllä – ja tämä jysähtää kuin potku mahaan – minä tiedän, että hän on tosissaan, tuiki 
tosissaan. Ja koetan puhua hänelle järkeä. ››Kuka sitä [maata] yrittää ottaa meiltä pois?›› 

››Kaff – ›› hän hillitsee itsensä lieväksi yllätyksekseni. ››mustat. Kommunistit. Ne ovat epäonnis-
tuneet kaikkialla maailmassa, joten niiden on yritettävä ängetä valtaan täällä. Mutta minä sanon 
vain, että me emme anna niiden tehdä sitä. Ja me olemme valmiit kuolemaan sen puolesta, jos tarvis 
tulee. ››449 
 

Zimbabwessa taas valkoisten peloilla oli enemmän pohjaa kuin Etelä-Afrikassa, sillä Patrioottisen 

rintaman politiikka ajoi talouden kansallistamista, maatalouden kollektivoimista, puhui kapitalis-

mista kielteiseen sävyyn ja suhtautui kristinuskoon kriittisesti. Zanu-PF itse sanoo olevansa aatteil-

taan marxilais-leniniläis-maolainen, mikä onkin hyvä kuvaus siinä mielessä, että puolue yhdisti 

ohjelmiinsa ajatuksia eri filosofioista. Useimmiten puhutaan, että Zimbabwen johtoon nousi marxi-

lainen Zanu-PF, mikä ei kuitenkaan mielestäni aivan täysin pidä paikkaansa, sillä puolueen ideolo-

gia ei ollut puhtaasti marxilainen, vaan sekoitus edellä mainittuja aatteita ja afrikkalaisia traditioita. 

Marxilainen puolue kyllä oli talouden näkökulmasta, sillä se puhui kapitalismia vastaan ja puhui sen 

puolesta, että sosialistisen vallankumouksen kautta kaikki sorretut pääsevät osallisiksi taloudellisen 

kehityksen hedelmistä.450   

 

Vaaliprosessin aikana Zanu-PF kuitenkin myös osoitti halukkuuttaan kompromisseihin, sillä sen 

vaaliohjelmassa esimerkiksi maan jakoon otetaan maltillinen kanta, ja luvataan säilyttää kaupallinen 

maatalous kollektiivisen maanjaon rinnalla. Kaupallista maanviljelyä tosin rajoitettaisiin valtion 

toimilla ja myös valkoisten omistuksessa olevan maan jako sitä tarvitseville mustille kuuluu ohjel-

maan. Ensisijaisesti tähän otettaisiin kuitenkin maa-alueita, jotka eivät ole aktiivisessa viljelyskäy-

tössä. Myös PF:ssä oltiin samoilla linjoilla.451 

 

Joka tapauksessa valkoisten kommunismin kammo kohdistui ensisijaisesti Zanu-PF:ään ja Robert 

Mugabeen. Valkoisten näkökulmasta Mugaben vaalivoitto oli pahin mahdollinen vaihtoehto. Mu-

gaben henkilöön kytkeytyivät valkoisten pahimmat pelot, sillä hän pidettiin verenhimoisena terro-
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ristina ja kommunistina, jonka kautta Neuvostoliitto voisi tehdä maasta satelliittivaltionsa. Kommu-

nisminvastaista propagandaa käytettiin valkoisten ja etenkin Muzorewan puolelta vaalityössä. Leh-

dissä oli useita artikkeleita, joissa viestitettiin, että ääni Mugabelle tarkoittaisi sitä, että kirkot, kou-

lut ja sairaalat suljetaan taas ja maan kansallistaminen johtaa nälkäkuolemaan.452 

 

Mielenkiintoista on se, että Mugabe ja Zanu yhdistetään virheellisesti Neuvostoliittoon, vaikka itse 

asiassa Nkomo ja Zapu olivat siihen paljon läheisemmässä yhteydessä. Molemmat puolueet olivat 

ideologialtaan sosialistisia, mutta vain Mugabe yhdistettiin kommunismiin ja kaikkeen siihen pa-

haan, mitä valkoiset siinä näkivät. Syyn voisi löytää ainakin osittain siitä, että Nkomo pitkän linjan 

poliitikkona oli valkoisille paljon tutumpi hahmo, kuin Mugabe. Nkomo oli ollut mukana jo moni-

rotuisen yhteistyön aikana ja häntä pidettiin yleisesti valmiimpana kompromisseihin.453   

 

Nkomo näyttäisikin olleen valmis tinkimään ideologisista näkökulmista, osittain käytännön, mutta 

osittain myös oman valtansa hyväksi. Toisaalta myöskään Nkomo ei ollut valkoisten ensimmäinen 

valinta, vaikka PF nähtiin ehdottomasti parempana vaihtoehtona, kuin Zanu-PF. Valkoisten ”oma 

muntu” oli Muzorewa, jonka he odottivat myös voittavan vaalit. Mahdolliseen hallituskoalitioon 

PF:n ja UANC: n välillä uskottiin myös, mutta Mugaben vaalivoittoon ei. Valkoiset laittoivat toi-

vonsa piispa Muzorewaan, koska kokivat hänen takaavan valkoisille parhaan mahdollisen tulevai-

suuden. Toisin sanoen Muzorewan voitolta toivottiin valta-aseman ainakin osittaista säilyttämis-

tä.454 

Vaalipettymys Zimbabwessa 

 

Mugaben vaalivoitto oli valkoisille shokki. Blair kuvaa tuloksen julkistamista sanomalla, että Mu-

gaben voitto liikautti valkoisen yhteisön perustuksiltaan. Kolme tuntia vaalitulosten julkistamisen 

jälkeen satoja koteja oli laitettu myyntiin, matkatoimistot ruuhkautuneet, valkoisten kauppoja suljet-

tu, lapset otettu kouluista ja valkoisten muuttovirta kohti Etelä-Afrikkaa alkanut.455 Myös Fuller 

kuvaa reaktiota: 

 
 Ensimmäisenä lähtevät afrikandilapset. Sinä päivänä, jona Robert Mugabe voittaa vaalit, afrikandi-
vanhemmat ajavat koululle hakemaan lapsiaan pitkänä autojonona, kuin hautajaissaattueessa.456 
 

                                                 
452 Herlitz 1981, s. 60–61, 89, 99.   
453 Esim. Blair 2002, s. 11. 
454 Esim. Herlitz 1981.  
455 Blair 2002, s. 12.  
456 Fuller 2001, s. 159.  
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Kukaan ei uskonut, että näin todella kävisi. Valkoiset näyttäisivätkin pudonneen todellisuuteen äk-

kirytinällä. Toisaalta Mugabe itse reagoi tilanteeseen nopeasti pitämällä vaalitulosten julkistamisen 

jälkeen tv- ja radiopuheen, jossa hän lupasi, ettei mitään kostotoimia tulla tekemään. Hän myös ve-

tosi valkoisiin, että he jäisivät maahan, sillä uusi Zimbabwe tarvitsisi heidän ammattitaitoaan ja 

osuuttaan maan jälleenrakentamisessa. Mugabe oli myös neuvotellut maan yrityseliitin kanssa ja 

painotti, että yksityinen ja julkinen sektori tulisivat toimimaan rinnakkain. Mugabekin siis otti käyt-

töön pragmaattisen ja sovittelevan linjan. Tulosten julkistamisen nostattaman kohun jälkeen valkoi-

set omaksuivat hiljalleen ”odotetaan ja katsotaan”-asenteen.457  

 

Valkoiset eivät tosin olleet ainoita tulokseen pettyneitä, sillä Muzorewa julisti vaalit saman tien 

epäreiluiksi ja vilpillisiksi ja Nkomonkin pettymys oli karvas. Hän kertoo omaelämänkerrassaan 

vakaasti uskovansa, että hänen puolueensa ja kannattajansa tulivat selkeästi huojatuiksi ja petetyiksi 

vaaleissa.458  Martin Meredith kuvaa Nkomon reaktiota: 

 

Hän näki itsensä afrikkalaisen nationalismin isähahmona Rhodesiassa ja näytti kyvyttömältä käsit-
tämään, että vuosien kulussa hänestä ei ollut tullut enempää kuin ndebelejen ja kalangojen alueelli-
nen johtaja. Soamesin kutsumana hän saapui parlamenttitaloon pian tulosten julkistamisen jälkeen 
miltei kyynelsilmin, järkyttynyt ja murtunut mies. ”Minä olen Zimbabwen isä; mitä he ovat tehneet 
minulle?” hän sanoi. ”Sinä annat heille yleisen ja yhtäläisen äänioikeuden ja katso mitä he tekevät 
sillä! Kaikki on hajonnut. Kaikki on lopussa.” Hän istui Soamesin yksityisessä työhuoneessa lannis-
tuneena, miltei pyörryksissä, katkerana Mugabelle ja hänen päätökselleen taistella vaaleissa erik-
seen. ”Meidän olisi pitänyt taistella vaaleissa yhdessä. Mugabe petti minut.”459  
 

Myös Bopela tuo esiin Zapuun kuuluneiden pettymyksen, kun vaalitulos julkistettiin: 

 

Uutiset tulivat, että Robert Mugaben Zanu-PF oli voittanut vaalit ylivoimaisesti. He muodostaisivat 
ensimmäisen enemmistöhallituksen. Zapun vangit olivat typertyneitä. 

Sillä, mikä puolue voitti, ei oikeasti olisi pitänyt olla merkitystä, eikä sillä minulle ollutkaan. Olin 
osallistunut taisteluun vapauttaakseni sorretut mustat Zimbabwessa ja Etelä-Afrikassa. Enemmistö-
valta oli vihdoinkin tullut ja maa olisi tulevaisuudessa mustien vallassa. Eikö tämä ollut sitä, minkä 
vuoksi kaikki taisteleminen, tappaminen ja kuoleminen, oli tapahtunut? Joten miksi niin monet 
mustista vankitovereistani olivat onnettomia, nyt kun vapaustaistelu oli voitettu? Jotkut vangeista 
tanssahtelivat ympäriinsä ja juoksivat villisti juhlien, kun taas osa itki.460 
 

                                                 
457 Esim. Herlitz 1981, s. 114–115; Blair 2002, s. 14.  
458 Herlitz 1981, s. 116; Nkomo 1984, s. 211.   
459 Meredith 2007, s. 39. 
460 Bopela & Luthuli 2005, s. 182.  
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8. Ensimmäisistä vapaista vaaleista tähän päivään 

8.1. Etelä-Afrikka 

 

Etelä-Afrikan vallanvaihdosta on kulunut 15 vuotta, jona aikana monet pelot ovat osoittautuneet 

turhiksi, mutta myös toiveita on jäänyt toteuttamatta. Ihmiset pyrkivät elämään rauhallista rinnak-

kaiseloa ja uusi sukupolvi kasvaa hyvin erilaisissa oloissa kuin vanhempansa. Apartheid ei kuiten-

kaan ole kadonnut mielistä, vaan syvä jako ihmisten välillä on vielä osittain murtamatta. 

 

J.B. Mackrill kertoi minulle tarinan, joka koskettavasti osui Etelä-Afrikan ytimeen. Bernien tarina 

liittyy myös useisiin seuraavaksi käsittelemiini asioihin, minkä vuoksi se on parasta kertoa tässä. 

 

Anna, kun kerron sinulle tarinan. Olen värillinen mies ja asun värillisten townshipissa. Työskente-
len tehtaassa Salt Riverissä. Nousen ylös aamulla. Olen värillinen, vaimoni on värillinen. Kävelen 
asemalle, jossa kaikki ovat värillisiä. Nousen värillisten junaan, työskentelen värillisten kanssa, 
lähimmät esimiehet ovat värillisiä. Sunnuntaina käyn kirkossa, seurakuntani on värillinen. Kuinka 
pääsen ulos? 

En voi saada taloa, minulla ei ole varaa ostaa taloa valkoiselta alueelta. Voin tehdä ostoksia aino-
astaan värillisellä alueella. Silloin tällöin käymme syömässä valkoisissa ravintoloissa, jotka ovat nyt 
avoimia... Kyllä, me olemme vapaita, mutta olemmeko todella vapaita?461 
 

Yhteiskunnan ongelmia ja onnistumisia 

 

Apartheid-järjestelmä ulottuu nykypäivään rakenteellisen työttömyyden ja sosiaalisen eriarvoisuu-

den muodossa. Vaikka koulutus on nyt avoin kaikille, ei se kuitenkaan ole peruskoulun jälkeen il-

maista eikä pysty enää auttamaan niitä sukupolvia, jotka putosivat väliin apartheidin aikana. Tämä 

koskee paitsi matalan koulutustason mustia ja värillisiä myös köyhiä valkoisia, joita valtio ei enää 

tue. Etelä-Afrikan yhteiskunnassa eriarvoisuus on raakaa. Kapkaupungissa voi puolessa tunnissa 

siirtyä edelleen valkoisten hallussa olevilta luksusalueilta jatkuvasti kasvaviin mustien slummeihin, 

joissa ihmiset elävät pellistä, pahvista ja rakennusjätteestä kokoamissaan taloissa.  

 

Terreblanche toteaa, että Etelä-Afrikasta voidaan nostaa esiin neljä köyhyysloukkua, jotka kosket-

tavat köyhintä kahta kolmasosaa väestöstä. Huolimatta siitä, että valtio on lisännyt sosiaalimenojaan 

vallanvaihdon jälkeen, on aiemmin huonosti toimeentulleen väestön köyhtyminen lisääntynyt enti-

sestään. Köyhyysloukkuja ovat korkea ja nouseva työttömyys hitaanlaisessa taloudessa, syvästi in-

stitutionalisoituneet epätasa-arvoisuudet vallan, omaisuuden ja mahdollisuuksien jakaantumisessa 

                                                 
461 John Bernard Mackrillin haastattelu 29.11.2007. 
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valkoisen ja mustan eliitin ja köyhimmän kansanosan kesken, pirstaloituneet sosiaaliset rakenteet ja 

krooninen yhteisön köyhyys köyhimmän puoliskon keskuudessa, ja molemminpuolisesti toisiaan 

vahvistavien tekijöiden, väkivallan, rikollisuuden ja huonon terveydentilan dynamiikka yhdistettynä 

köyhyyteen.462  

 

Etelä-Afrikan työttömyysluvut vaihtelevat, ja muistan, että Kapkaupungissa ollessani uutiset ja ih-

miset puhuivat eri luvuista. Terreblanche tuo esiin, että työttömänä oli vuonna 1995 yhteensä 36,1 

prosenttia väestöstä, kun luku vuonna 2001 oli jo 45, 8 prosenttia.463 Toisaalta Etelä-Afrikassa teh-

dään paljon töitä epävirallisesti, minkä vuoksi viralliset luvut ovat usein hiukan harhaanjohtavia. 

Monet elävät kädestä suuhun siivoamalla kotitalouksissa, tekemällä puutarhatöitä, kaupustelemalla 

tai hoitamalla lapsia. Esimerkiksi siinä perheessä, jossa asuin kävi siivoaja ja puutarhuri, joille mak-

settiin palkka joka kerran jälkeen suoraan käteen. 

 

Huolimatta tästä on työttömyys todellakin suuri ongelma Etelä-Afrikassa. Vallanvaihdon jälkeinen 

talouskasvu on ollut heikkoa, ja uusia työpaikkoja on syntynyt heikosti. Toisaalta Nattrassin ja See-

kingsin esiintuoma mustien sisäisen sosiaalisen eriarvoisuuden kasvu, joka alkoi jo apartheid-ajan 

loppupuolella, on jatkanut kasvuaan vallanvaihdon jälkeen. Paremmin toimeentulevien mustien ja 

etenkin rikkaimman neljänneksen tulot ovat kasvaneet, kun taas köyhemmän osan tulot eivät. Osal-

taan tähän vaikuttaa se, että väestönkasvu on paljon nopeampaa köyhien kuin varakkaiden keskuu-

dessa.464  

 

Köyhyydestä syntyy usein kierre, sillä köyhissä oloissa syntyneiden lasten mahdollisuudet sosiaali-

seen nousuun ovat paljon kapeammat kuin ikätovereidensa varakkaissa perheissä. Jo töiden hake-

minen oman alueen ulkopuolelta vaatii varoja ja taitoja, joita köyhien aikuisten on vaikea saada tai 

siirtää lapsilleen. Terreblanche toteaa, että apartheidin jälkeen Etelä-Afrikasta on kasvanut rotuun 

perustuvan luokkajaon sijaan vahvasti sosiaalisesti eriarvoinen luokkayhteiskunta. Eniten tämä 

muutos on kuitenkin koskettanut mustia, sillä valkoisten ryhmässä ei ole tapahtunut köyhtymistä. 

Vuonna 2001 mustista 60 prosenttia eli köyhyydessä, kun taas ainoastaan prosentti valkoisista oli 

köyhiä. Apartheidin aikainen musta keskiluokka taas on hyötynyt eniten enemmistövallan ajalla.465 

 

                                                 
462 Terreblanche 2002, s. 30–31. 
463 Terreblanche 2002, s. 31. 
464 Terreblanche 2002, s. 32; ks. Nattrass & Seekings 2005. 
465 Terreblanche 2002, s. 33–34. 
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Apartheid loi vähäistä ammattitaitoa omaavan suuren työläisten luokan, joka yhteiskunnan muuttu-

essa ja teknistyessä alkoi jäädä tarpeettomaksi. Apartheidin rakenteet suosivat edullisen työvoiman 

jatkuvaa saatavilla oloa, mikä näkyy Etelä-Afrikassa edelleen, huolimatta siitä, että mustien keski-

luokka on laajentunut. Toisaalta koulutuksen laajentaminen apartheid-ajalla on edesauttanut vallan-

vaihtoa, sillä maahan oli jo ehtinyt syntyä mustien ryhmä, jolla oli hallintoon tarvittavia taitoja. 

 

Heikoimmassa asemassa on se maaseudun köyhälistö, joka siirrettiin pois valkoisten tiloilta koti-

maihin, joissa työmahdollisuudet olivat mitättömät. Maatyöläisillä ei usein ollut ammattitaitoa, jota 

tarvittiin kaupungeissa ja he olivat tulleet tarpeettomiksi valkoisten maatiloilla jo apartheidin aika-

na. Maan saaminenkaan ei välttämättä ratkaissut näiden ihmisten ongelmaa, sillä maatilan tuottava 

pyörittäminen vaati ammattitaitoa ja tilan perustaminen pääomaa, jota oli vaikea hankkia. Vallan-

vaihdon jälkeen moni on huomannut, että mahdollisuudet parempaan elämään eivät edelleenkään 

ole kaikkien saavutettavissa.  

 

Toinen vallanvaihdon jälkeen unohdettu ryhmä ovat vapautustaistelua varten sotilaskoulutukseen 

lähteneet nuoret miehet, jotka vuosia valmistautuivat sotaan, kenties taistelivat Zimbabwessa tai 

istuivat pitkiä aikoja vangittuina. Bopela kuvaa, kuinka hän ei ollut juurikaan käynyt koulua ennen 

lähtöään taisteluun, ja kuinka hän vapauduttuaan oli aikuinen mies ilman ammattia. ANC näytti 

unohtaneen hänet vankivuosina, sillä avuntarjousta ei tullut, mistä Bopela on hiukan katkera. Hän 

onnistui lopulta erilaisin stipendein kouluttautumaan ja hankkimaan työtä itse. Kaikille taistelun 

veteraaneille ei kuitenkaan käynyt yhtä hyvin, vaan monen kokemus oli, että heidät unohdettiin 

vallanvaihdon jälkeen.466 

 

ANC:n johtama hallitus lakkautti apartheidin aikana luodut kotimaat ja maassa astui voimaan uusi 

provinssijako. Vanhojen kotimaiden tilanne on kuitenkin edelleen vaikea, sillä niihin tuin houkutel-

tu teollisuus katosi, kun vähemmistöhallinnon rahavirta niille lakkasi. Lester, Nel & Binns toteavat, 

että vuosien 1991–2000 välillä esimerkiksi Ciskein työpaikat ovat pudonneet 26 000:sta noin 

10 000:een. Entiset kotimaat ovat myös alueita, joilta puuttuu infrastruktuuria ja palveluita. Maa-

seudun huonon tilanteen vuoksi mustia muuttaa edelleen kaupunkeihin paremman elämän perässä, 

etsimään työtä ja toimeentuloa. Moni päätyy townshipeihin kaupunkien ulkopuolelle, epävirallisiksi 

asukkaiksi, joiden tulon ihmiset huomaavat kasvavien tönöjen määrästä, mutta joista keskiluokkai-

silla alueilla ei tunnuta tietävän muuta.467 

                                                 
466 ks. Bopela & Luthuli 2005. 
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Vallanvaihtoa edeltävät väkivaltaiset vuodet ovat jättäneet jälkensä Etelä-Afrikkaan, sillä kynnys 

väkivallan käyttöön on matala. Maassa tehdään paljon väkivaltaisia ryöstöjä eikä mustien alueilla 

toisaalta edelleenkään luoteta poliisiin. Rikollisuus on todellinen ongelma koko maassa, ja aseistau-

tuneet jengit terrorisoivat townshipalueita. Ne, joilla varallisuutta on, pelkäävät yhä enemmän ja 

turvallisuusala onkin yksi maan kasvavimmista talousalueista.468 Keskiluokkaisella värillisten alu-

eella, jossa asuin, kaikilla oli taloissaan turvajärjestelmä ja kaikissa ikkunoissa kalterit. Miltei jokai-

sessa taloudessa on koira, mutta ei lemmikkinä, vaan vahtina. Tavallaan pelko myös ruokkii itse 

itseään, sillä on totta, että ihmiset pyrkivät pakenemaan muuriensa sisälle kahden korttelin päässä 

lymyävää köyhyyttä, joka merkitsee keskiluokkaisille myös rikollisuutta. 

 

Toisaalta pelko on kouriintuntuvan aiheellinen, mutta eniten väkivaltainen rikollisuus vaikuttaa 

niihin, jotka asuvat urbaaneissa townshipeissa vailla mahdollisuutta suojaan. Lester, Nel & Binns 

tuovatkin esiin, että paikoittain ihmiset pelkäävät turvallisuutensa puolesta yhtä paljon kuin ihmiset 

yleensä pelkäävät sotatilan aikana.469 Pelko kumpuaa varmasti myös kerran järkytetystä perustur-

vallisuuden tunteesta. Niin moni on kohdannut elämänsä aikana väkivaltaa ja rikollisuutta, ettei 

tunnetta perusturvallisuudesta enää ole. Huomasin sen itse, sillä minun oli vaikea samaistua ihmis-

ten pelkoon, vaikka tiesin ja ymmärsin riskit. Itselleni ei kuitenkaan ole koskaan tapahtunut mitään 

pahaa, jolloin rikkumaton perusturvallisuuden tunteeni pitää minut luottavaisena.  

 

Huolimatta edellä esitetyistä ongelmista, on ANC kuitenkin aidosti pyrkinyt toteuttamaan lupauksi-

aan ja saanut myös parannuksia aikaan. Vuodesta 1994 vuoteen 1999 mennessä joka päivä 1300 

kotia oli saanut sähköt, 750 puhelinta oli asennettu ja 1700 ihmistä oli saanut käyttöönsä puhdasta 

vettä. Parannuksia terveydenhuollossa ja ihmisoikeuksien suhteen oli myös saatu toteutettua, vaikka 

osaltaan laajeneva hiv/aids-ongelma muodostaan vakavan uhkan Etelä-Afrikan kansanterveydelle. 

Myös kymmenvuotisen ilmaisen peruskoulun tarjoaminen kaikille oli vuoteen 2000 mennessä mil-

tei saatu pantua täytäntöön.470 

 

Jälleenrakennus ja kehitysohjelman mukaista 2,5 miljoonaa työpaikkaa ei ole saavutettu, tosin joh-

tuen myös hallituksesta riippumattomista syistä. Valitettavasti työpaikkoja on lähtenyt sen sijaan, 

että niitä olisi tullut uusia. Lupaus miljoonan uuden kodin rakentamisesta vuoteen 2000 mennessä ei 

ollut vuonna 1999 täyttynyt, mutta 680 000 taloa oli kuitenkin rakennettu. Kotitalouksien liittämi-

                                                 
468 ks. Lester, Nel & Binns 2000, s. 273. 
469 Lester, Nel & Binns 2000, s. 272.  
470 Lester, Nel & Binns 2000, s. 270. 
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nen sähköverkkoon on myös jäänyt hiukan tavoitteesta, mutta vesijohtoverkkojen rakentamisessa 

on onnistuttu paremmin kuin luvattiin, 3 miljoonaa ennen vedetöntä taloutta oli liitetty verkkoon 

1998. Lupaus maareformista ei tule täyttymään, sillä ainoastaan prosentti maasta oli jaettu vuoteen 

1999 mennessä. Tässä näkyvät maahan liitetyt tunteelliset ja poliittiset intohimot, mikä teki maaky-

symyksestä sosiaalisista uudistuksista vaikeimman. Osaltaan juuri tämän vuoksi ihmiset kuitenkin 

hakeutuvat mahdollisuuksien mukaan pois maaseudulta, jossa heille ei ole elinmahdollisuuksia.471  

 

ANC:n sitoutuminen hyvinvoinnin jakamiseen muuttui kuitenkin vallanvaihdon jälkeen, kun entis-

ten itäblokin maiden hankaluudet, valtiojohtoisten talouksien kokemat ongelmat ja Etelä-Afrikan 

taloudellinen eristäytyneisyys, näyttivät vaativan erilaista talouspolitiikkaa. Uusi hallitus halusi 

houkutella maahan sijoituksia. Hallituksen talouden linjaan vaikuttivat merkittävästi sekä yksityiset 

yritykset maan sisällä että Maailmanpankki. Hallitus otti hyvin pian vallanvaihdon jälkeen käyttöön 

makroekonomisen strategian, jonka nimeksi tuli Kasvu, työllisyys ja jakaminen (Growth, Emplo-

yment and Redistribution, GEAR).472 

 

GEAR:ia noudattaen valtion on pyrkinyt kasvattamaan yksityistä sektoria ja rohkaisemaan talous-

kasvua. 1990-luvun lopulla hallitus aloitti säästölinjan hillitäkseen valtion menoja ja pienentääkseen 

budjetin alijäämää. Muita käyttöön otettuja keinoja ovat olleet kehotus maltilliseen palkkapolitiik-

kaan, inflaation kontrollointi ja yksityistämisen ajaminen. Ylipäänsä kaikki ne keinot, joita Maail-

manpankki ja IMF ajavat kehitysohjelmissaan. Näin ollen Etelä-Afrikan talous on avoinna maail-

manlaajuiselle kilpailulle, millä ei ole ollut positiivisia seurauksia Afrikan kehittyville talouksille, 

joihin Etelä-Afrikkakin lasketaan, vaikka se onkin alueen talousmahti. Neoliberalistinen talouspoli-

tiikka on osaltaan vaikuttanut siihen, että köyhien mustien tarpeisiin ei ole vastattu, vaan sosiaaliset 

erot ovat jatkaneet kasvuaan.473 

 

Etelä-Afrikassa monet ovat tyytymättömiä hallitukseen. Tai on ehkä väärin sanoa tyytymättömiä, 

sillä he edelleen odottavat, että hallitus parantaisi heidän elämäänsä. Ihmiset puhuvat paljon siitä, 

että maan väkeä vaivaa toimettomuus, kyky tarttua itse toimeen ja tehdä jotakin. Esimerkiksi Nko-

sie Ntanjana puhui asiasta: 

 
En halua tuomita uutta hallitusta, emme voi ajatella, että yhdessä yössä asiat muuttuvat... Puhutaan 
korruptiosta, on ongelmia... en tiedä mikä ihmisissä on vikana, kun tuomitsevat, ei voi muuttua yh-

                                                 
471 Lester, Nel & Binns 2000, s. 270. 
472 Lester, Nel & Binns 2000, s. 253. 
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dessä yössä. Ihmiset haluavat vain rahaa, että sitä tippuisi jostain. Pitää katsoa tulevaisuuteen ja 
unohtaa menneet... Ovet ovat avoinna. Sanon lopettakaa valittaminen ja toimikaa... Täytyy oppia 
tekemään itse!474 
 

Ntanjana pyysi minua asettamaan kätensä hänen kätensä päälle osoittaakseen kuinka asiat apart-

heid-ajalla olivat – valkoinen antoi, mustan käsi oli aina alla ottamassa vastaan. Näin valkoinen 

valta osaltaan rakensi yhteiskunnan, jossa enemmistö oli opetettu palvelijoiksi, joiden tuli kuunnella 

ja totella ohjeita. Tämä ei toki koske kaikkia yksilöitä, mutta pitänee kuitenkin yleisellä tasolla paik-

kansa. Ihmiset ovat hukassa, koska heidän elämänsä on ollut sääntöjen ja rajoitusten sanelemaa. Nyt 

kaikki on periaatteessa mahdollista, mutta ihmisiltä puuttuu valmiuksia itsenäiseen toimintaan ja 

mahdollisuuksien hyödyntämiseen. Toisaalta maan enemmistöltä puuttuu sitoutuminen yhteiskun-

taan, periaatteessa ajatus siitä, että vastineeksi palveluista kansalaisilta myös odotetaan tiettyjä vel-

vollisuuksia.   

Anteeksianto, asenteet ja stereotypiat 

 

Heti vallanvaihdon jälkeen Etelä-Afrikassa perustettiin totuuskomissio (Truth and Reconciliation 

Comission), jonka tarkoituksena oli auttaa ihmisiä käsittelemään apartheid-ajan väkivaltaisuuksia ja 

madaltamaan tietä anteeksiantoon. Totuuskomissiossa rikoksiin syyllistyneet kertoivat teoistaan, 

mutta heitä ei tuomittu, mitä osan oli vaikea ymmärtää. Toisaalta ihmisille oli helpotus saada vih-

doinkin kuulla, mitä heidän läheisilleen oli tapahtunut sekä saada turvallisuuspoliisilta tunnustus 

heidän tekemistään rikoksista. Totuuskomissio edesauttoi sitä, että apartheid-ajan rankkoja koke-

muksia ei suljettu mielten sisälle, vaan järjestelmän nurjinta puolta käsiteltiin.475 

 

Tutu nostaa teoksessaan Anteeksianto – tie tulevaisuuteen esiin radiossa luetun kirjeen, joka kuvaa 

totuuskomission nostattamaa henkistä myllerrystä. Kirje on Helenalta, valkoiselta naiselta, jonka 

mies palveli turvallisuusjoukoissa:  

 

Kyllä, minä seison murhaajani rinnalla, hänen jonka takia minä ja koko valkoinen Etelä-Afrikka 
saimme nukkua rauhassa. Lämpimässä, samalla kun ”ne jotka olivat huipulla” suunnittelivat haas-
kalinnuille seuraavaa kohdetta, joka piti ”poistaa lopullisesti yhteiskunnasta”. 

Lopultakin ymmärrän, mitä apartheidin vastainen taistelu tarkoitti. Olisin tehnyt samoin, jos mi-
nulta olisi kielletty kaikki. Jos oma elämäni, lasteni ja vanhempieni elämä olisi kuristettu lainsää-
dännöllä. Jos minun täytyisi katsella kuinka valkoisille ei enää paraskaan riitä, vaan he aina halua-
vat ja saavat parempaa. Minä kadehdin ja kunnioitan taistelussa olleita – ainakin heidän johtajillaan 
on rohkeutta seistä omien petojensa rinnalla ja tunnustaa heidän uhrauksensa. Mitä meillä on? Mei-
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dän johtajamme ovat liian pyhiä ja viattomia. Ja kasvottomia. Voin ymmärtää, jos de Klerk sanoo 
ettei hän tiennyt, mutta hitto soikoon, täytyy olla jokin klikki, täytyy olla joku joka vielä elää ja voi 
antaa kasvot kaikille ”ylhäältä päin määrätyille” operaatioille.  

Hitto! Mitä muuta tämä epänormaali elämä on kuin yhtä julmaa ihmisoikeuksien loukkausta? 
Henkinen murha on epäinhimillisempi kuin likainen fyysinen murha. Silloin ainakin uhri lepää. 
Toivon, että minulla olisi valta tehdä nämä hukkaan heitetyt ihmisraukat ehjiksi jälleen. Toivon, että 
voisin pyyhkiä vanhan Etelä-Afrikan pois kaikkien menneisyydestä. Lopetan kertomalla mitä oma 
hukkaan mennyt petoni sanoi minulle eräänä iltana: ”He voivat antaa minulle vaikka tuhat armah-
dusta. Vaikka Jumala ja kaikki muut antaisivat minulle anteeksi tuhat kertaa – minun täytyy elää 
tämän helvetin kanssa. Ongelma on päässäni. On vain yksi tapa päästä siitä vapaaksi. Ampua aivoni 
pellolle. Koska siellä minun helvettini on, pääni sisällä.” 

Ps. Kiitos että annoitte minulle aikaanne. Kiitos, että kuuntelitte yhden rakastetun ihmisen tarinan 
vanhasta Etelä-Afrikasta. Kannoitte hänen kipuaan.476 
 

Apartheid jätti jälkeensä syvät jäljet, joita ihmiset käyvät läpi edelleen. Kuten J.B. Mackrill toi 

esiin, on vanhoista rakenteista edelleen paljon jäljellä, vaikka virallisesti kaikki ovat vapaita. Ihmi-

set kuitenkin tunnistavat sen, että vie kauan ennen kuin apartheid on poistunut ihmisten mielistä ja 

he oppivat olemaan tasa-arvoisia. Philmon toi esiin, kuinka hän edelleen tuntee olonsa vaivaantu-

neeksi liikkuessaan valkoisen kanssa kaupungilla, vaikka se ei ole kiellettyä. Ihmiset sekoittuvat jo 

työpaikoilla ja kouluissa, mutta asuvat edelleen pitkälti apartheidin sanelemilla alueilla.477  

 

Yleisesti ollaan myös sitä mieltä, että valkoisilla on maassa edelleen taloudellinen valta, vaikka 

mustat ovat ottaneet haltuunsa poliittisen vallan. Esimerkiksi Philmon sanoi: 

 
Ne jotka omistavat maan, mineraalit ja talouden, omistavat maan. Meillä on musta hallitus, mutta 
valkoisten valta.478  
 
 
Toisaalta musta ovat saaneet mahdollisuuden sosiaaliseen nousuun, mutta värilliset ovat pitkälti 

jääneet samaan asemaan kuin aiemminkin. Osa värillisistä on tästä katkeria, ja osa jopa sitä mieltä, 

että mustat kostavat nyt heille. Istuin yhden sunnuntain emäntäni sukulaisten luona päivällisellä, 

jossa käytiin keskustelua yhteiskunnan nykytilasta. Paikalla olleet olivat vahvasti sitä mieltä, että 

värilliset eivät ole enää välissä, vaan ovat pudonneet pohjalle, koska mustilla on valta politiikassa ja 

valkoisilla on valta taloudessa. John Philmon arvioi osaltaan, että värillisillä on uudessa Etelä-

Afrikassa ehkä vaikeinta, sillä ”hallinto uskotteli heille, että he ovat parempia kuin mustat.”479 
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Etelä-Afrikasta ei kuitenkaan saa antaa liian synkkää kuvaa, sillä maa on saavuttanut tasapainoisen 

hallituksen, johon kaikki eivät ole täysin tyytyväisiä, mutta eivät niin tyytymättömiäkään, että olisi-

vat aloittaneet väkivaltaisen nousun sitä vastaan. Roturyhmät totuttelevat rinnakkaiseloon, ja asen-

teet muuttuvat hiljalleen. Etelä-Afrikassa ei ole menetetty toivoa, päinvastoin, ihmiset uskovat edel-

leen parempaan huomiseen. Hiljattain pidetyissä parlamenttivaaleissa Etelä-Afrikan äänestyspro-

sentti nousi noin 80:aan, mikä on korkeampi kuin koskaan aiemmin. ANC voitti vaalit selkeästi, 

mutta Jacob Zuman kannattajat eivät malttaneet odottaa lopullisia tuloksia, vaan tanssivat kaduilla 

jo ennakkoon. Helsingin Sanominen julkaisemassa pikkujutussa haastatellaan työtöntä Precious 

Mosianea, joka esitti toiveensa: 

 

Odotamme paljon – asuntoja, kouluja, työpaikkoja. Tiedämme, että talous on vaikeuksissa, mutta 
aiomme varmistaa, että hallitus täyttää lupauksensa.480 
 

8.2. Zimbabwe 

 
Zimbabwe on pysynyt viime aikoina surullisten uutisten otsikoissa. Maa on konkurssin partaalla, 

ihmiset ovat siirtyneet vaihdantatalouteen, koska tavara on rahaa arvokkaampaa, ja koleraepidemia 

on surmannut ihmisiä ympäri maata. Maata hallitsee edelleen Robert Mugabe, nyttemmin yksi maa-

ilman kuuluisimmista autoritaarisista johtajista, jonka periksiantamattomuus vie zimbabwelaisia 

yhä syvemmälle köyhyyden ja kurjuuden kierteeseen. Miten maasta, josta haluttiin rakentaa malli-

esimerkki koko maailmalle, tuli nykyinen Zimbabwe? 

Kuherruskuukaudesta takaisin väkivaltaan 

 

Meredith toteaa, että Zimbabwen vallanvaihdon jälkeinen kuherruskuukausi oli lyhyt, mutta iki-

muistoinen. Anteeksiantamisen lupauksensa mukaisesti Mugabe pyrki luomaan hyvät työsuhteet 

entisiin vastustajiinsa. Välittömästi tulosten jälkeen Mugabe kutsui Smithin luokseen vaihtamaan 

näkemyksiä maan politiikasta, mikä teki jopa Smithiin vaikutuksen. Mugabe myös pyysi suoraan 

apua ja neuvoja maan hallitsemiseen lordi Soamesilta, jonka vastuulla oli vallanvaihdon valvonta. 

Soamesin sihteeri Jim Buckley muistelee: 

 
Hän sanoi, ”Minulla ei ole kokemusta maan johtamisesta, eikä sitä ole kenellekään kansastani. Ku-
kaan meistä ei ole johtanut mitään ja siksi tarvitsemme apua.”481 
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Mugabe onnistuikin vakuuttamaan myös valkoiset maanviljelijät siitä, että heidänkin etunsa otettai-

siin huomioon uudessa Zimbabwessa. Valkoiset viljelijät olivat etuoikeutettu ja voimakas joukko. 

Vaikka heitä oli ainoastaan noin 6000, he omistivat miltei puolet maasta ja noin kaksi kolmasosaa 

parhaasta viljelyalasta.482  

 

Meredith tuo esiin, että valkoisille ensimmäiset enemmistövallan vuodet toivat välittömiä etuja. He 

eivät joutuneet kohtaamaan sotaa, taloudellisia pakotteita tai bensiinin säännöstelyä. He saattoivat 

nukkua yönsä. Valkoiset pitivät hallussaan kaupallisen maatalouden lisäksi myös kauppaa, teolli-

suutta ja pankkitoimintaa, joten taloudellinen valta oli heidän käsissään. Lisäksi sisällissodan jäl-

keinen talouden nousukausi hyödytti eniten juuri valkoisia. Zimbabwe sai myös länsimailta varsin 

avokätisesti taloudellista tukea, esimerkiksi Yhdysvallat tarjosi 225 miljoonan kolmivuotisen avus-

tuspaketin.483 

 

Huolimatta myönnytyksistä Mugabe ei kuitenkaan missään vaiheessa luopunut sosialistisen muu-

toksen tavoitteesta. Hän kuitenkin kehotti mustia kärsivällisyyteen, sillä realistisesti hän koki, että 

maan täytyy houkutella ulkomaisia investointeja ja maan taloutta tuli ensin nostaa sen vanhojen 

rakenteiden avulla: 

 

Me tunnistamme, että tämän maan taloudellinen rakenne perustuu kapitalismiin ja huolimatta siitä, 
mitä ideoita meillä on, meidän täytyy rakentaa sen päälle. Muutokset voidaan toteuttaa ainoastaan 
asteittain.484 
 
Stoneman ja Cliffe tuovat esiin, että Zanu-PF:llä oli kolme tavoitetta, joita anteeksiannon ja yhteis-

työn sekä rauhan säilyttämisen lisäksi olivat hallituksen oman roolin ja auktoriteetin vahvistaminen 

joiden kautta toivottiin Zanu-PF:n saavuttavan yksipuoluejärjestelmän – yksipuoluejärjestelmän 

kansan tuella ja vaalien kautta. Ongelmallisempaa kuitenkin oli, miten tämä oli saavutettavissa.485 

 

Peter Godwin, joka vietti lapsuutensa ja nuoruutensa Rhodesiassa ja palasi vastasyntyneeseen Zim-

babween, kuvaa tunnelmia valkoisesta näkökulmasta: 

 
Kun palasin kolme vuotta myöhemmin, se oli toinen maa, Zimbabwe – ”kivinen talo”. Johdossa oli 
”entinen terroristi”, Robert Mugabe pääministerinä, ja kabinetin ministereinä, jotka kutsuivat toisi-
aan tovereiksi... Toiset nimet olivat myös muuttuneet, Paikannimien komitean määräyksestä. Salis-
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bury oli nyt Harare, mustan päällikön nimen mukaisesti, jonka maata se alun perin oli, ja useimmat 
uudisraivaajien teiden nimistä olivat poissa, jaettuna sen sijaan mustille poliitikoille... 

Valtionhallinto, armeija ja poliisi oli nopeasti afrikkalaistettu. Rhodesian yleisradioyhtiö oli nyt 
Zimbabwen yleisradioyhtiö ja siitä oli tullut Smithin Rhodesian rintaman julkisuusaseen sijaan Za-
nu-PF:n, uuden hallitseva puolueen, innokas rummuttaja. Hallitsevan puolueen symboli, kasvava 
kukonpoika, jongwe, oli kaikkialla. 

Suurimmalle osalle valkoisesta yhteisöstä se oli aika riipaisevaa aikaa. Aikaa, jolloin vanhat arvo-
järjestelmät oli lopetettu ja vanhoista piruista oli yllättäen tullut jumalia; jolloin noitatohtoreista tuli 
perinteisiä parantajia ja he perustivat omia ammattiliittojaan; jolloin palvelijat, jotka vaativat, että 
heitä kutsuttiin kotityöntekijöiksi, liittyivät puolueeseen, omaksuivat sukunimen ja vaativat minimi-
palkkaa. Jolloin saatoit joutua syytteeseen siitä, että kutsuit mustaa aikuista pojaksi ja heitetyksi 
vankilaan, jos henkäisit sanan kaffir.486 
 

Vaikka yhteistyön politiikka oli rauhoittanut valkoisia, koki moni kuitenkin muutoksen liian suu-

reksi ja raskaaksi. Godwin sanoo, että hänen maahan tullessaan puolet valkoisista oli muuttanut 

maasta. Hän kuitenkin huomauttaa, etteivät kaikki ajatelleet edellä mainitulla tavalla. Oli myös tu-

hansia valkoisia ja mustia paluumuuttajia, jotka olivat tulleet osallistuakseen uuden monirotuisen 

yhteiskunnan rakentamiseen, ja jotka uskoivat valtion anteeksiannon politiikkaan.487 

 

Joshua Nkomo ja kolme muuta PF:n edustajaa otettiin mukaan kabinettiin, mutta Nkomo ei ollut 

tyytyväinen. PF:n heikko vaalimenestys ja sen aiheuttama pettymys aiheutti levottomuutta, ja osa 

Zipran sisseistä palasikin maastoon. Jo syksyllä 1980 entisten Zipran ja Zanlan sissien välillä oli 

kahnauksia. Joulukuussa 1981 räjähti Salisburyn keskustassa pommi, joka repi hajalle Zanu-PF:n 

päämajan tappaen seitsemän ihmistä ja haavoittaen 124:ää. Mugabe oli vakuuttunut, että pommin 

takana olivat tyytymättömät valkoiset, jotka toimivat salaliitossa Etelä-Afrikan kanssa. Vaikka tä-

män tapauksen suhteen ei ole takeita, on kuitenkin totta, että Etelä-Afrikan turvallisuusjoukot sot-

keentuivat Zimbabwen sisäiseen tilanteeseen ja pyrkivät osaltaan pitämään levottomuuksia yllä.488 

 

Vuonna 1982 Nkomo ja kaksi PF:n ministeriä erotettiin kabinetista, kun puolueen omistamalta tilal-

ta löytyi iso asekätkö. Nkomon erottamisen jälkeen ”toisinajattelijat” alkoivat tehdä yhä enemmän 

väkivaltaisia tekoja Matabemaalla, ja osa entisistä Zipran sotilaista erosi kansallisesta armeijasta. 

Hyökkäyksiä tehtiin sisällissodan mallin mukaan, valkoisten omistamille tiloille ja hallituksen vir-

kamiehiä vastaan. Historia alkoi toistaa itseään, kun Mugabe päätti vastata näihin väkivallan tekoi-

hin väkivallalla, kuten Rhodesian valkoinen hallitus aikoinaan. 1983 Mugabe lähetti Matabemaalle 

viidennen prikaatinsa, turvallisuusjoukot, jonka olivat kouluttaneet pohjoiskorealaiset. Viidennen 
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prikaatin iskut, pahoinpitelyt ja teloittamiset, oli kohdistettu entisiin Zipralaisiin ja Zapun toimihen-

kilöihin, mutta iskuista kärsineistä suurin osa oli siviileitä. Neljä vuotta kestäneen läsnäolon on ar-

vioita vaatineen ainakin 10 000 uhria. Suurelta osin Matabemaan tapahtumat ovat edelleen selvit-

tämättä.489 

 

Sekä entisen Zanlan että Zipran sotilaat, jotka edelleen odottivat antautumisasemilla, alkoivat käydä 

levottomiksi ja ryöstellä kyliä. Mugabe halusi kuitenkin korostaa Zipran tekemää vahinkoa, mikä 

aloitti jälleen keskinäisen syyttelyn. Maaseudun levottomuuksia pyrittiin ehkäisemään sillä, että 

armeijoita siirrettiin kaupunkiin. Chitungwizassa sotilaat majoitettiin erillisiin asuntoloihin, jotka 

kuitenkin sijaitsivat vain mailin päässä toisistaan. Poliittiset jännitteet kääntyivät entisten sotilaiden 

väliseksi tulitaisteluksi.490 

 

Vuoden 1985 vaalit muodostuivat ensimmäiseksi käännekohdaksi, sillä Zanu-PF oli toivonut saa-

vansa sen verran kannatusta, että se voisi nyt syrjäyttää PF:n ja olisi näin lähempänä yksipuoluejär-

jestelmää.  PF voitti kuitenkin 15 paikkaa Matabemaalta, ja Smithin johtama Zimbabwen konserva-

tiivinen liitto 15 paikkaa, minkä Mugabe koki karvaana pettymyksenä, sillä hän oli ajatellut pääse-

vänsä vanhan hallinnon miehistä eroon. Vuonna 1987 Nkomo ja Mugabe allekirjoittivat yhdisty-

missopimuksen välttääkseen väkivaltaisuuksien lisääntymisen edelleen. PF lakkasi olemasta, ja 

samalla Zanu-PF:n kilpailija sulautui siihen. Jäljellä oleville ”toisinajattelijoille” ja turvallisuus-

joukkojen jäsenille tarjottiin sopimuksen myötä armahdus.491 

 

Vuonna 1986 Mugabe uudisti lakia siten, että ne puolueet, joilla oli yli 15 paikkaa parlamentissa, 

saivat tukea toimintaansa valtion varoista. Käytännössä Zanu-PF toimi valtion tuella, kun oppositi-

on piti kerätä itse varansa. Huolimatta tästä, PF:n sulautumisesta Zanu-PF:ään, ja käyttöön otetuista 

pelottelutaktiikoista, ei Zanu-PF saavuttanut yksipuolueasemaa vuoden 1990 vaaleissakaan, vaikka 

jäi vain kolmen paikan päähän.492  

 

Meredith toteaa, että 1990-luvun puoliväliin mennessä Mugabesta oli tullut äkkipikainen ja kiuk-

kuinen itsevaltias, joka ei sallinut oppositiota, ja katsoi alaspäin lakeja ja ihmisoikeuksia. Hallinto 

oli korruptoitunutta, ja se oli pettänyt kansalaisten odotukset koulutuksesta, terveydenhuollosta, 

maareformista ja työpaikoista. Mugaben talouspolitiikan johtaminen oli taitamatonta, ja hän oli 
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myös vieraannuttanut valkoisen yhteisön maan hallinnosta.493 Ilmeisesti Mugabe oli uskonut vah-

vasti omaan johtajuuteensa ja puolueen kannatukseen. Asioiden mennessä kuitenkin jatkuvasti toi-

sin, kuin oli suunniteltu, kääntyi Mugabe entistä enemmän sisäänpäin, luopumatta kuitenkaan us-

kostaan omaan suuruuteensa johtajana. Koska tavoitetta ei pystytty täyttämään laillisen ja demo-

kraattisin keinoin, päätti Mugabe saavuttaa ne pakolla. 

 

Toisaalta virkamiehistön, poliisipäälliköiden, puolustusvoimien johdon, puolueen virkailijoiden ja 

hallinnon korruptoituminen synnytti Zimbabween uuden eliitin, joille asemasta tuli ennen kaikkea 

mahdollisuus henkilökohtaisen hyvinvoinnin lisäämiseen. Eliitin jäsenet laittoivat lapsensa parhai-

siin kouluihin, söivät hienoissa ravintoloissa ja hankkivat maata sekä suuria taloja omistukseensa. 

Toisin sanoen omaksuivat valkoisten etuoikeutettujen elämäntavan. Mugabe ei pitänyt kehityksestä 

ja sääti jo 1984 lain, jolla pyrittiin rajoittamaan edellä mainittujen tahojen omistusoikeutta. Lain 

valvontaa ei kuitenkaan käytännössä ollut eikä Mugabekaan lopulta painostanut asiassa.494 

 

Edellä kuvattuun korruptioon ja yleensäkin henkilökohtaisen varallisuuden tavoitteluun viittaa 

myös Maraire seuraavassa katkelmassa: 

 
Koko itsenäistymistä edeltävällä sukupolvella oli sama näkemys paremmasta elämästä. Valitetta-
vasti liian monet meistä olivat käsittäneet sen vain aineelliseksi menestykseksi. Saimme kaikki jäl-
kikolonialistisen syndrooman oireet, jotka ovat niin tyypillisiä Afrikalle: omaisuuden haalimisen, 
jäljittelyn ja oman mielikuvituksen puutteen. Me vain kiirehdimme varmistamaan sen, mitä siirto-
maaherroilla oli ollut. Ostimme heidän kotinsa, lähetimme lapsemme heidän kouluihinsa, vuok-
rasimme heidän toimistonsa, opettelimme puhumaan heidän kieltään, pelaamaan heidän pelejään ja 
etsimään heidän seuraansa. Kielsimme oman kulttuurimme, jätimme helpottuneina alkuperäiset 
lähtökohtamme johonkin kaukaiseen kylään. Ja niin uskoimme olevamme vihdoin sivistyneitä, osa 
kansainvälisen kulttuurin valtavirtaa.495 
 

Maakysymys ja sosiaaliset kysymykset 

 

Vallanvaihdon yhteydessä tehdyn sopimuksen mukaisesti maata voitiin jakaa ainoastaan kompen-

saatiota vastaan eikä valtio voinut ostaa maata omistajan tahdon vastaisesti. Britannia oli sitoutunut 

avustamaan maanostossa, mutta tähän suunnattu budjetti oli pieni ja riittämätön. Hallitus halusi kui-

tenkin saada nopeasti tulosta aikaan ja vuonna 1982 se ilmoitti tavoitteekseen 162 000 pienviljelijä-

perheen, eli yli miljoonan ihmiset, asuttamisen seuraavan kolmen vuoden aikana. 1980-luvun lop-
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puun mennessä 52 000 perhettä oli onnistuttu asuttamaan, ja tätä varten oli hankittu 6,5 miljoonaa 

eekkeriä valkoisten omistamaa maata. Voimakas mustan väestön kasvu kuitenkin lisäsi maata tar-

vitsevien ihmisten määrää jatkuvasti, mikä söi hallituksen saavuttamia onnistumisia, sillä tarvitsi-

joiden määrä ei laskenut.496  

 

Lisäksi korruptio vaikutti myös maanhankintaan, sillä 1990-luvun alkuun mennessä uusi maata 

omistava luokka, edellisen luvun lopussa luetellut tahot, omistivat noin kahdeksan prosenttia enti-

sestä valkoisten maasta, jota he eivät kuitenkaan käyttäneet tehokkaasti tuotantoon. 1990-luvulla 

maareformia alettiin vaatia yhä äänekkäämmin. Sabina Mugabe, presidentin sisko, sanoi parlamen-

tille: 

 

Valkoiset kolonialistit ottivat meidän maamme maksamatta siitä mitään. Miksi meidän täytyisi 
maksaa heille siitä ylettömiä hintoja? Täytyykö meidän pysyä [laittomina] maanvaltaajina syn-
nyinmaassamme?497 
 
Vuoteen 1995 mennessä valkoisten määrä oli laskenut 80 000 asukkaaseen. Silti he hallitsivat edel-

leen maan taloutta. Suurimmalla osalla ei ollut kontaktia maan mustaan enemmistöön, vaan he 

muodostivat edelleen rikkaan ja eristyneen valkoisten ryhmän. Valkoisten maanviljelijöiden lähties-

sä katosi myös työpaikkoja.498 

 

1990-luvun lopulla Zimbabwen väkiluku oli noussut 13 miljoonaan. Keskimääräisesti ihmiset olivat 

kuitenkin 10 prosenttia köyhempiä kuin kymmenen vuotta aiemmin. Meredithin antaman arvion 

mukaan yli 70 prosenttia kansasta eli äärimmäisessä köyhyydessä. Työttömyysluku virallisella sek-

torilla oli noussut noin 50 prosenttiin samalla kun raju inflaatio nosti hintoja. Etenkin ruuan hinnan 

nousu 90-luvun lopulla herätti levottomuutta ja heikensi ihmisten asemaa entisestään. Kouluista 

valmistuneille ei ollut tarjolla työtä, mikä lisäsi levottomuuksien riskiä kaupungeissa, joissa oli pal-

jon nuoria vailla tietoa toimeentulosta ja tulevaisuudesta. Aids-epidemia, yhdistettynä köyhyyteen 

ja terveydenhuollon toimimattomuuteen, on laskenut Zimbabwen elinajan odotteen 41 vuoteen 

(vuonna 2001).499  

 

Andrew Meldrum kuvaa ystävänsä Mavis Ngazanan ajatuksia reilut viisitoista vuotta vallanvaihdon 

jälkeen: 
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Yli viisitoista vuotta itsenäisyyden jälkeen, Mavis, kuten monet zimbabwelaiset, oli pettynyt siihen, 
kuinka hänen täytyi taistella saadakseen rahansa riittämään. Hän puhisi epäuskoisena, kun Mugabe 
puheessaan listasi kuinka zimbabwelaisten elämät olivat parantuneet. Monet ihmiset olivat työsken-
nelleet, että saivat lapsensa koulutetuksi, ja ne, jotka olivat odottaneet oman ja perheidensä elämän 
parantuvan, olivat pettyneitä. Elämät eivät olleet muuttuneet paremmiksi.500  
 
Maaseudun väentiheys ei helpottunut, sillä valtio epäonnistui maareformissa huolimatta siitä, että 

sai 1990-luvulla kansainvälistä tukea tilanteen ratkaisemiseksi, samalla kun syntyvyys pysyi kor-

keana. Toisaalta aids oli alkanut surmata ihmisiä, jotka muuten olisivat olleet edelleen parhaassa 

työiässä. Korruptoitunut hallinto pyöritti rahoja omiin taskuihinsa, mikä oli aiheuttanut sen, että 

vanhan valkoisen eliitin rinnalle oli syntynyt musta eliitti, kun taas kansan enemmistö pysyi köyhi-

nä ja köyhtyi edelleen maan talouden rapautuessa ja inflaation laukatessa.  

 

Vuonna 2000 tehtiin päätös, joka lopetti valkoisten hoitaman maatalouden lähes kokonaan. Niille 

3000 viljelijälle, jotka vielä toimivat maassa annettiin 45 päivää aikaa ajaa alas tuotantonsa ja sen 

jälkeen luovuttaa tilansa valtiolle seuraavan 45 päivän aikana vankeuden uhalla ilman kompensaa-

tiota. Monet valkoiset viljelijät kieltäytyivät, minkä vuoksi hallitus antoi aseistautuneille joukoille 

luvan vallata tiloja väkisin.501 Christina Lamb kuvaa teoksessaan Kivitalo yhden valkoisen perheen 

ja heidän mustan palvelijansa kautta tilannetta osuvasti. 

 

Nigel Hough oli yksi harvoista Zimbabween jääneistä viljelijöistä. Vuonna 2002 joukko aseistautu-

neita mustia saapui valtaamaan perheen kotitilan ja pakotti Houghit ulos talosta. Järkyttävintä per-

heelle oli se, että joukon mukana oli perheen lastenhoitaja Aqui, jota oli kohdeltu kuin perheenjä-

sentä. Lamb tutustui Zimbabwessa molempiin osapuoliin ja kuvaa tilannetta molempien puolten 

näkökulmasta perustuen tekemiinsä haastatteluihin.502 

 

Aqui oli ollut yksin talossa, kun joukko sotaveteraaneiksi itseään kutsuvia mustia oli tullut talolle 

pelottelemaan ja valtaamaan tilaa. Aqui oli lopulta päästänyt joukon sisään. Pian hän oli huoman-

nut, ettei kyseessä ollut aitoja sotaveteraaneja, vaan joukko työtöntä ja maatonta väkeä, joka oli 

nähnyt tilaisuutensa tulleen. Aqui rupesi ajattelemaan, että entä jos hän ottaisikin tilan haltuunsa 

itse. Hänhän oli myös ollut puolueen jäsen ja pyytänyt hallitukselta maata. Tilahan otettaisiin hal-

tuun joka tapauksessa, mikä tarkoittaisi sitä, että hänestä tulisi jälleen työtön. Aqui tiesi, että 

Houghit suunnittelivat lähtöä Australiaan, mikä tarkoittaisi, että he jättäisivät hänet jälkeensä. Kun 
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kaikki valkoiset lähtivät, maassa ei olisi enää töitä hänen kaltaisilleen. Hänen lapsensa joutuisivat 

jättämään koulun kesken.503  

 

”Se ei ollut kenenkään vika: asiat vain olivat niin. Valkoiset saattoivat menettää tilansa, mutta he 
nousivat koneeseen ja lähtivät aloittaakseen uuden elämän jossakin muualla, samalla kun mustat 
jäivät ja yrittivät tulla toimeen villihedelmillä.”504 
 

Aquin poika Wayne oli tuolloin 15-vuotias, ja hän opiskeli Houghien kustantamana sisäoppilaitok-

sessa. Aquilla oli Wayneä varten suuria suunnitelmia, sillä poika oli älykäs. Ehkäpä hänestä tulisi 

vielä lääkäri. Aquin vanhin tytär Heather opiskeli Lontoossa sairaanhoitajaksi, ja toinen tytär Va-

nessa haaveili sihteerin ammatista, mutta tarvitsi rahaa opintoihinsa. Aquin omat unelmat eivät ol-

leet täyttyneet, mutta ehkä hänen lastensa unelmat voisivat vielä käydä toteen. Nigel puolestaan ei 

voinut ymmärtää, miksi Aqui oli ollut mukana valtaamassa tilaa.505  

 

Nopeasti myös Aqui alkoi potea huonoa omaatuntoa, sillä vaikka hän olikin kateellinen sille, ettei 

hän itse omistanut juuri mitään, ei hän halunnut viedä sitä vääryydellä. Eikä hänellä ollut myöskään 

mitään tietoa siitä, miten maata viljellään, kuten ei muillakaan tilan vallanneilla. Aqui päätti piilot-

taa ja toimittaa Hougheille esineitä, joiden tiesi olevan heille tärkeitä, ja sitten paeta tilalta.506  

 

Teoksen kirjoitushetkellä vuonna 2006 Houghit asuivat koulun kampuksella, jossa perheen äiti 

Claire opetti työkseen. Perheenjäseniä asui seitsemän kolmen huoneen asunnossa, mutta kampuk-

sella he olivat turvassa ja pystyivät elättämään itsensä ja lapsensa. Australian viisumit olivat valmii-

na, mutta lopullista lähtöpäätöstä Houghit eivät olleet vielä tehneet. Claire sanoi, ettei hän pidä aja-

misesta sen tien läheltä, joka vie heidän entiselle tilalleen, koska ei halua katkeroitua. Toisaalta hän 

tuo esiin maatilojen valtaamisen nostattaman turhautumisen. Vallatuista tiloista juuri mitkään eivät 

ole tuottavia tiloja, vaan niille asettuneet ihmiset eivät osaa viljellä, eikä maan haltuunottaminen ole 

muuttanut näiden ihmisten elämää paremmaksi.507 

 

Aqui puolestaan asui siskonsa kanssa slummialueella pienessä talossa, ja eli tyttärensä Englannista 

lähettämän tuen turvin. Aqui sai myös hiukan rahaa työskentelemällä Hougheille osa-aikaisesti. 
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Aqui unelmoi edelleen paremmasta elämästä hökkelin ulkopuolella, mutta vanhaan sankariinsa 

Mugabeen hän ei enää usko.  

 

Ei ole mitään järkeä omistaa maata, jos et osaa viljellä sitä. Ennen, kun matkustin bussilla Hwedzan 
tietä eteenpäin kohti Houghien tilaa, näin vihreää toisella puolella, peltoja ruokaisaa maissia, ja 
muutamia mukavan lihavia jersey-lehmiä. Sen sijaan nyt, jos ylipäänsä näet maissia, se on lyhyttä ja 
keltaista, koska sitä ei ole lannoitettu eikä istutettu oikeaan aikaan ja siellä ei ole yhtäkään lehmää. 
Suurimmaksi osaksi pellot ovat mustia ja palaneita.508  
 

Unelma maasta jäi elämään, vaikka ihmiset olivat vieraantuneet maataloudesta eikä uusilla suku-

polvilla tai urbaanialueilla kasvaneilla ollut enää maanviljelytaitoa. Maasta näyttäisikin tulleen ih-

misille tavallaan vapauden ja toimeentulon symboli, johon ihmiset laittoivat toivonsa, kun yhteis-

kunta kurjistui ympärillä. Zimbabwessa toivo on kuitenkin karannut yhä kauemmaksi.  

8.3. Erilaiset tulevaisuudet 

 

Etelä-Afrikassa ja Zimbabwessa oli nähtävissä etenkin mustien kohdalla hyvin samankaltaisia toi-

veita tulevaisuuden suhteen. Toivottiin maata, koulutusta, työtä ja parempia julkisia palveluita. Ha-

luttiin myös vaurastua, päästä ulos köyhyydestä ja kurkottaa parempaan elämään. Toisaalta myös 

odotettiin osien vaihtuvan ja mustien pääsevän valkoisten paikalle. Maiden kehitys on kuitenkin 

kulkenut kohti hyvin erilaista tulevaisuutta, jonka syitä voidaan vetää yhteen edellä kuvatusta. 

 

Etelä-Afrikassa vallanvaihdon odotettiin ja tiedettiin tapahtuvan. Myös valkoiset olivat sopeutuneet 

ajatukseen, että maalle valittaisiin uusi parlamentti, ja vaalien voittaja olisi todennäköisimmin ANC. 

Valkoisten ryhmässä oli myös tapahtunut sisäistä hajaantumista, mikä hajautti Kansallispuolueen 

aiempaa äänisaalista eri puolueille. Toisaalta Kansallispuolue onnistui saamaan merkittävästi ääniä 

värillisiltä ja intialaisilta. Joka tapauksessa Etelä-Afrikassa vaalit olivat todella koko kansan vaalit, 

jotka ovat jääneet ihmisten mieleen ensimmäisenä yhteiselon mahdollisuuden esimerkkinä. 

 

Zimbabwessa puolestaan maalle valittiin ensimmäistä enemmistöhallintoa hyvin erilaisessa tilan-

teessa. Maa oli käynyt sisällissotaa 15 vuotta, ja vaikka Etelä-Afrikan väkivaltaisuudet olivat vaka-

via, oli se kuitenkin eri tilanteessa kuin Zimbabwe, jossa sota oli paitsi surmannut ja vammauttanut 

tuhansia ihmisiä, jättänyt mieliin henkisen haavan ja raunioituneen maaseudun, joka oli merkittävän 

jälleenrakennusurakan edessä. Zimbabwessa valkoiset eivät halunneet uskoa, että heidän pahimmis-

                                                 
508 Lamb 2007, s. 265. 



 

 164 
 

ta vihollisestaan Robert Mugabesta voisi tulla maan johtaja, ja hänen valintansa oli isku valkoiselle 

yhteisölle. Jo tässä vaiheessa lukuisat valkoiset äänestivät jaloillaan ja muuttivat pois maasta. 

 

Ajallinen ero Etelä-Afrikan ja Zimbabwen vallanvaihtojen välillä oli tuonut muutoksia kansainväli-

seen kontekstiin ja samalla poliittiseen ilmapiiriin. Zanu-PF:n pitäessä sosialistisen linjansa taipui 

ANC ennemminkin sosiaalidemokratian kannalle, ja talouspolitiikassaan jopa hyvin pian neolibera-

listiseen malliin. Zanu-PF:n valtaannousun aikana sosialistisen yksipuoluejärjestelmän ihanne oli 

vielä toisella lailla olemassa, kun taas jo kymmenen vuoden kuluttua tilanne oli äkillisesti muuttu-

nut. Zanu-PF oli tosin valmis myös myönnytyksiin, sillä ymmärrettiin, ettei talouden rakenteita voi-

taisi muuttaa kerralla. Toisaalta ANC oli jo vallanvaihdon kynnyksellä tilanteessa, jossa tulevaisuu-

den tukea oli haettava länneltä, ja siinä se onnistuikin. Zimbabwessa puolestaan Zanu-PF onnistui 

rauhoittamaan valkoisen eliitin ja saamaan myös ulkopuolista tukea, muttei sitouttamaan valkoisia 

politiikkaansa.  

 

Maiden välillä on eroa myös siinä, että Etelä-Afrikassa on käsitelty aktiivisesti menneisyyttä ja To-

tuuskomission kautta ihmiset ovat saaneet tietoa ja voineet purkaa tunteitaan. Zimbabwessa taas 

menneisyys jäi pitkälti käsittelemättä, kun hyvin pian vallanvaihdon jälkeen väkivaltaisuudet alkoi-

vat uudelleen. Zimbabwessa puolueiden välinen valtataistelu ei loppunut vaaleihin, vaan odotukset 

juuri oman puolueen voitosta johtivat karvaaseen pettymykseen, ja uuteen taisteluun varautumiseen. 

Levottomuuksiin Mugabe vastasi voimankäytöllä ja kurilla, sen sijaan, että olisi pyrkinyt ratkaise-

maan tilannetta rauhanomaisin keinoin. Mugabe oli vapautusarmeijan johtaja, ja sisällissodan jäl-

keisessä tilanteessa toisenlainen ratkaisu olisi toisaalta ollut paljon tavattomampaa kuin se, johon 

Mugabe päätyi. 

 

Lupaavan alun jälkeen Zimbabwessa ajauduttiinkin poliittisen valtataistelun ja keskinäisen syytte-

lyn tielle. Mugaben haavevaltion toteutuminen alkoi näyttää yhä etäisemmältä, ja toisaalta sitä 

myöden hän kovensi otteitaan. Hallinnon ongelman toinen ydin oli nopeasti roihahtanut korruptio ja 

tehottomuus. Julkisen sektorin toimijoista ja puolueen virkailijoista kasvoi uusi eliitti, joka keskittyi 

vaurastumiseen. Lancaster Housen sopimuksessa määrätyn siirtymäajan jälkeen valkoisilla ei ollut 

enää poliittista edustusta, mikä toisaalta vei taloudellisen vallan poliittisen päätöksenteon areenan 

ulkopuolelle.  

 

Etelä-Afrikassa ANC puolestaan onnistui legitimoimaan hallintonsa vallanvaihdon jälkeisinä vuosi-

na, jolloin se toteutti vaalilupauksiaan. Vaikka tuloerot ovat maan sisällä kasvaneet jyrkästi, ja maa-
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ssa on vakavia ongelmia edelleen infrastruktuurin, rikollisuuden ja terveyden suhteen, on Etelä-

Afrikan talous yksi Afrikan vahvimmista ja poliittinen järjestelmä vakaa. Nelson Mandelan kaltaista 

johtajaa ei nouse usein. Maiden välisen kehityksen erojen syihin kuuluvat myös erot johtajissa. 

Mandelan määrätietoinen puhe rauhan ja anteeksiannon puolesta vaikutti ratkaisevasti siihen, ettei 

väkivalta radikalisoitunut vallanvaihdon alla enempää.  

 

Etelä-Afrikassa apartheidin erillisten kehitysten idea on jakanut maan roturyhmät syvästi. Toisaalta 

järjestelmä, joka piti ihmisiä pitkään erillään, ja toisaalta poliittisen organisoitumisen hajanaisuus 

voidaan tulkita myös avoimeen aseelliseen taisteluun ja vallankumoukseen pyrkimistä hillitsevänä 

tekijänä. Rhodesian erottelujärjestelmän rodullisen yhteistyön aika antoi mustien nationalistisille 

liikkeille tilaa kehittyä, ja ne radikalisoituivat nopeammin kuin Etelä-Afrikassa. Vaikka Etelä-

Afrikan väkivalta on jättänyt jälkensä ihmisiin, ei sillä ollut taustallaan sisällissodan painolastia. 

 

Esiin on tuotava myös se, että ANC oli paljon Zanu-PF:ää valmiimpi hallitsemaan. Zanu-PF:llä oli 

visio, muttei keinoja sen toteuttamiseen. ANC puolestaan toteutti ohjelmaansa vallanvaihdon jälkei-

sinä vuosina määrätietoisesti, ja vaikka se ei pystynytkään täysimääräisesti täyttämään lupauksiaan, 

onnistui se kuitenkin saavuttamaan luottamuksen vallanvaihdon jälkeen.  

 

Yhteistä molemmille maille oli se, että niiltä puuttui yhteinen kansallinen identiteetti, joka oli luo-

tava erottelun tilalle.  

9. Etelä-Afrikan apartheidin ja Rhodesian erottelun perintö 
 

Tutkimuskysymyksenä oli etsiä vastausta siihen, millaisen perinnön valkoisen vähemmistöhallin-

non Etelä-Afrikka ja Rhodesia ovat jättäneet. Tätä selvittääkseni olen etsinyt vastauksia kysymyk-

siin, miten vähemmistövallat ovat rakentuneet ja millaisia vaikutuksia rotuerottelulla on ollut ihmis-

ten käsitykseen itsestään, toisistaan ja yhteiskunnasta, millaisia odotuksia tai pelkoja ihmisillä oli 

valkoisten vähemmistöhallintojen murtuessa ja maiden ensimmäisten vapaiden vaalien alla, mitä 

ihmiset odottivat, mitä toisaalta luvattiin, ja miten vaalien jälkeinen todellisuus on vastannut näihin 

toiveisiin?  Lopuksi olen vetänyt yhteen syitä, jotka ovat johtaneet siihen, että Etelä-Afrikan ja Zim-

babwen tulevaisuuksista on muotoutunut niin erilaisia. 

 

Vähemmistöhallintojen juuret voidaan ulottaa löytöretkiin, jonka jälkeen eurooppalaisten kuva it-

sestään suhteessa muihin kansoihin alkoi muuttua ja muotoutua. Ensimmäisten valkoisten vallatessa 
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Hyväntoivonniemen, määrittivät he etnisyyttään ja erilaisuuttaan suhteessa mustiin ihonvärin ja 

”sivistynyt-villi” sekä ”kristitty-pakana” käsitysten kautta. Afrikassa orjuutta ja orjakauppaa perus-

teltaessa omaksuttiin Etelä-Afrikassa paternalistinen ideologia, joka perustui isäntä-orja-suhteeseen. 

Paternalistinen ajattelu, jossa valkoinen isäntä piti huolta aina hiukan lapsenomaisesta ja kehitty-

mättömästä mustasta orjastaan tai palvelijastaan, oli ominaista myös Rhodesian valkoisille.  

 

Mustien sivistäminen oli avainsana varhaisella erottelukaudella, kun taas 1800-luvun toisella puo-

liskolla rasismin teoriat ja eugeniikka muuttivat sivistyksen kehitykseksi. Alettiin nähdä, että musti-

en olisi parempi ”kehittyä” omien traditioidensa ja kulttuurinsa mukaisesti sen sijaan, että he etsisi-

vät paikkaa valkoisten yhteiskunnasta. Mustat nähtiin rodullisesti heikompina, jolloin ne olivat uhka 

valkoisen rodun laadulle ja toisaalta omasivat vähemmän potentiaalia kehitykseen ja eri toimintoi-

hin modernissa yhteiskunnassa kuin valkoiset. 

 

Toisaalta erottelujärjestelmiä rakennettaessa oli kyse myös kilpailusta, joka koski maata ja työvoi-

maa. Britit toivat mukanaan varhaisen kapitalistisen talouden mallin, ideat vapaakaupasta ja teolli-

sen tuotannon. Yhteiskunnallinen murros yhdistettynä ajan käsityksiin valkoisen miehen valta-

asemasta johti malliin, jossa mustien työvoimaa pyrittiin hyödyntämään mahdollisimman tehok-

kaasti, mutta samalla haluttiin suojata valkoisten asemaa ja erillisyyttä. 

 

Etelä-Afrikassa englanninkielisten tulo vaikutti perustavanlaatuisesti myös maan afrikaaneriyhtei-

söön, joista tuli alemman luokan valkoisia. Kahden valkoisen ryhmän välinen jännite ja epäoikeu-

denmukaisuuden kokemuksesta ja sosiaalisen nousun halusta kummunnut afrikaanerinationalismi 

oli pääsyy siihen, miksi Etelä-Afrikassa lähdettiin muokkaamaan erottelujärjestelmästä apartheidia, 

jonka johtotähdeksi otettiin erillisen kehityksen idea. Rhodesiassa, jossa brittivaltainen valkoisten 

ryhmä muodosti tiiviin kokonaisuuden, jolla oli matalat sosiaaliset erot, pidettiin kiinni erottelusta, 

jota ei nähty Etelä-Afrikan tavoin kestämättömänä. Musta, halpa työvoima ei uhannut valkoista 

väestöä, päinvastoin, jolloin ei koettu olevan tarvetta tiukempaan erotteluun. 

 

Sekä Etelä-Afrikan että Rhodesia rotuerottelujärjestelmät rakennettiin aikana, jolloin maailmanval-

loitus ja valkoisten valta-asema oli eurooppalaisten näkökulmasta hyväksyttyä. Kun maailman asen-

teet alkoivat hiljalleen kääntyä rasismia vastaan toisen maailmansodan jälkeen, oli eteläafrikkalais-

ten ja rhodesialaisten näkökulmasta mahdotonta luopua siitä asemasta, jonka he olivat saavuttaneet. 

Rhodesialaisten ja eteläafrikkalaisten oli myös usein vaikea ymmärtää, miksi ulkomaat tuomitsivat 

heidän järjestelmänsä, eivätkä halunneet nähdä sen ”todellista luonnetta”. 
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Valkoiset vähemmistöhallinnot onnistuivat luomaan yhteiskunnat, joissa valkoisten asema, toi-

meentulo ja hyvinvointi olivat turvattuja, lukuun ottamatta Etelä-Afrikan pientä köyhien valkoisten 

ryhmää, joiden ongelmaa apartheidhallinto ei täysin kyennyt ratkaisemaan. Valkoisista suurin osa 

oli urbaaneja, mutta maaseudun ja maata omistavan ryhmän poliittinen vaikutusvalta säilyi silti 

vahvana. Kaupungeissa valkoiset elivät pääosin turvattua, keskiluokkaista elämää, hyvin suojassa ja 

tiedottomana siitä, mitä mustien tai värillisten alueilla tapahtui. Rhodesiassa juuri maanviljelijät 

kokivat raskaimmin sisällissodan, mikä vaikutti syvästi heidän kokemukseensa ja odotuksiinsa val-

lanvaihdon kynnyksillä.  

 

Järjestelmät mursivat mustien perinteiset sosiaaliset rakenteet ja tempaisivat heidät mukaan teolli-

seen yhteiskuntaan, jossa mustien paikka oli määritelty yhteiskunnan alimmalle tasolle. Siirtotyöjär-

jestelmä muutti sukupuolten ja ikäpolvien välistä roolia, kun naiset jäivät huolehtimaan yksin per-

heen tiloista, ja nuoret miehet muuttivat pois kylän vanhimpien vaikutusvallan piiristä ja ansaitsivat 

omaa rahaa. Toisaalta järjestelmän myötä naisista ja nuorista kasvoi itsenäisempiä toimijoita, mikä 

tosin vastasi länsimaisen yhteiskunnan vaateisiin, mutta ei perinteisen yhteisön malliin. Erottelujär-

jestelmät tuhosivat pitkälti mustien pienviljelijyyden tekemällä heistä työvoimaa joko valkoisten 

maatiloille tai teollisuuteen. 

 

Mustien välille muodostui myös selkeä sosiaalinen ero riippuen siitä, olivatko he urbaaneja vai 

maaseudulta. Kaupunkien pitkälti länsimaistunut mustien joukko tuli keskimääräisesti toimeen pa-

remmin kuin maaseudun tai kotimaiden asukkaat. Musta keskiluokka tuli toimeen verrattain hyvin. 

Urbaanien ja koulutettujen mustien osuus oli kuitenkin Rhodesiassa paljon pienempi kuin Etelä-

Afrikassa, jossa musta keskiluokka oli alkanut muotoutua aiemmin, ja joka laajeni 1980-luvulla, 

kun mustien pääsyä koulutukseen lisättiin merkittävästi. Vaikka kaupunkien townshipeissa oli köy-

hyyttä ja puutteita infrastruktuurista ja palveluista, oli maaseudun köyhyys paljon syvempää ja laa-

jempaa. 

 

Oma lukunsa ovat vielä apartheid-järjestelmän luomukset, kotimaat, joiden asukkaat elivät periaat-

teessa urbaaneissa oloissa asukastiheyden ja elinkeinorakenteen näkökulmista, mutta ruraaleja pal-

veluiden ja infrastruktuurin näkökulmista. Kotimaat olivat myös alueita, joiden johdossa olivat hal-

linnon kanssa yhteistyötä tekevät päälliköt, tai valtion kuningassukujen ulkopuolelta johtoon nos-

tamat, itselleen suotuisat päälliköt. Näin toimittiin myös Rhodesian reservaateissa, joissa valkoiset 

pyörittivät paikallishallintoa heimopäälliköiden avulla.  
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Valkoiset vähemmistövallat mursivat osaltaan myös perinteisen päällikkyyden ja loivat tilalle uuden 

modernin päällikkyyden käsitteen, jossa päälliköt eivät olleet enää perinteiden mukaan vastuussa 

alamaisilleen, vaan valkoisille. Päälliköt vastasivat lainsäädännön toimeenpanosta alueellisesti, jol-

loin kansalaisten tyytymättömyys vähemmistövaltaa vastaan kohdistui usein heihin. Päälliköille 

yhteistyö viranomaisten kanssa tarjosi mahdollisen henkilökohtaiseen vaurauteen ja valtaan, mutta 

käänsi ruohonjuuritason heitä vastaan.  

 

Toisaalta päällikkyys tarjosi myös joissain tapauksissa instituution, jonka takana maaseudun ihmiset 

saattoivat yhdistyä ja esittää vaateita maasta ja oikeuksista, mikäli päälliköt olivat herkkiä kansa-

laisten vaatimuksille. Kuningasperheistä haettiin toisaalta myös tukea ja liittolaisia kapinoitaessa 

valkoisten valtaa vastaan, kuten tehtiin esimerkiksi Natalissa, jossa moderni keskiluokka yhdistyi 

traditionaalisen vallan kanssa.  

 

Mustissa valkoisten valta-asema, joka aluksi vakiinnutettiin väkivalloin, aiheutti lamaannusta ja 

alistumista järjestelmän alle. Osa alkoi itsekin uskoa väitteisiin mustien sivistymättömyydestä, tyh-

myydestä, alkukantaisuudesta ja kelvottomuudesta. Toisaalta yhteiskunnallinen murros oli osallise-

na siihen, että nationalistiset liikkeet alkoivat nostaa mustien päätä, puhua kansalaisoikeuksien puo-

lesta ja lopulta vaatia enemmistövaltaa. Nationalistiset liikkeet ja kamppailu valkoista vähemmistö-

valtaa vastaan alkoi molemmissa maissa juuri kaupungistuneesta ja koulutetusta mustien keskiluo-

kasta. Poliittisen tietoisuuden nouseminen, vapautusjärjestöihin liittyminen, ja toisaalta etenkin Ete-

lä-Afrikan lukuisat kansalaisjärjestöt tekivät mustista aktiivisia toimijoita omissa yhteisöissään. 

Etelä-Afrikkaa ja Rhodesiaa leimaa se, että eri roturyhmien väliltä puuttui normaali kanssakäymi-

nen. Valkoisilla ei ollut kiinnostusta tai ymmärtämystä mustien perinteitä tai kulttuuria kohtaan, 

mikä loukkasi mustia syvästi. 

 

Mustat ja monet värilliset kokivat erittäin vahvaa epäoikeudenmukaisuuden ja vääryyden kokemus-

ta, joka liittyi puutteelliseen koulutukseen, eriarvoiseen kohteluun työmarkkinoilla, työttömyyteen, 

köyhyyteen, maan puutteeseen ja heikkoon terveydenhuoltoon. Mustista oli tehty toisen luokan 

kansalaisia, jotka suurin osa valkoisista näki stereotypioiden läpi. Toisaalta kilpailu materiaalisista 

eroista ja kasvava sosiaalinen eriarvoisuus nosti esiin jännitteitä mustien eri etnisten ryhmien välil-

lä. Poliittinen kamppailu antoi mahdollisuuden myös kostaa vanhoja kaunoja, ja rakentaa erillisyyt-

tä suhteessa muihin ryhmiin, jota valtio pyrki osaltaan rohkaisemaan. 
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Toisaalta mustien nationalististen liikkeiden ja vastarinnan noustessa rakennettiin myös tietoisesti 

eroa valkoisiin ja Etelä-Afrikassa myös värillisiin ja intialaisiin, joiden nähtiin toimineen valkoisen 

hallinnon osana, ja jotka olivat paremmassa asemassa kuin mustat. Monet mustat pitivät valkoisten 

kanssa oleskelua ja toimimista petturuutena, halua tulla valkoisten kaltaiseksi. Etelä-Afrikassa ANC 

puhui kuitenkin roturajat ylittävästä yhteistyöstä, kun taas Zimbabwessa Zanu ja Zapu nostivat oh-

jelmissaan esiin mustien traditionaaliset arvot ja niiden osittaisen palauttamisen, kun enemmistöval-

ta saavutettaisiin. 

 

Etelä-Afrikan apartheid erottuu Rhodesia erottelujärjestelmästä siinä, että sillä onnistuttiin luomaan 

tehokas erottelu eri roturyhmien välille, joka näkyy edelleen sekä fyysisesti että henkisesti. Apart-

heidilla luotiin yhteiskunnan keskelle oma värillisten ja intialaisten ryhmänsä, kun taas Rhodesiassa 

värilliset ja intialaiset olivat pääosin lähempänä valkoisia, mutta heidän pieni ryhmänsä oli pitkälti 

määrittelemätön ja hajanainen. Rhodesiassa ei myöskään pyritty erottelemaan mustien eri etnisiä 

ryhmiä omiksi valtioikseen, kuten Etelä-Afrikan kotimaapolitiikan lopullisena tavoitteena oli. 

Vaikka rotujako oli ylhäältä alaspäin pakotettu, muodostui siitä myös osa ihmisten identiteettiä. 

Näin oli myös Rhodesiassa, jossa rotu oli kiinteä osa ihmisten omakuvaa, ja jolla tehtiin eroa mui-

hin.  

 

Enemmistövaalien alla mustien ja värillisten toiveet kohdistuivat enimmäkseen juuri niihin tekijöi-

hin, jotka oli koettu valkoisen vallan aikana epäoikeudenmukaisiksi tai puutteellisiksi. Uusilta halli-

tuksilta toivottiin työtä, koulutusta, parempia asuntoja, infrastruktuurin kehittämistä, maata ja ter-

veydenhuollon parantamista. Yleisesti ajateltiin myös, että vallan vaihtuessa osat vaihtuisivat, ja 

mustilla olisi mahdollisuus siihen, mihin valkoisilla oli aiemmin ollut. Vaikka periaatteessa tiedos-

tettiin, ettei muutosta voi tapahtua äkkiseltään, odotukset olivat korkealla ja tarpeet vahvoja. Puolu-

eet pitivät osaltaan yllä toiveiden kehää, sillä ne pyrkivät vastaamaan ihmisten toiveisiin, mikä taas 

toisaalta varmasti keskitti toiveita juuri tiettyihin asioihin.  

 

Toisaalta Etelä-Afrikassa merkittävä osa värillisistä ja intialaisista äänestäjistä kääntyi Kansallis-

puolueen kannattajiksi, sillä heille musta enemmistövalta ei luvannut aseman parantumista. Val-

koisten puolelta oltiin myös yleisesti epäluuloisia mustien kykyyn johtaa maata. Eniten valkoiset 

pelkäsivät kuitenkin oman elämäntapansa ja saavutetun hyvinvointinsa sekä turvallisuuden puoles-

ta. Valkoiset Etelä-Afrikassa ja Rhodesiassa reagoivat vallanvaihtoon eri tavoin. Etelä-Afrikassa 

siirtyminen enemmistövaltaan oli tiedostettu ja hyväksytty, vaikka ääriryhmät pyrkivätkin romutta-
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maan perustuslakiprosessin, kun taas Rhodesiassa valkoiset toivoivat viimeiseen saakka, ettei todel-

lista muutosta tulisi.  

 

Vallanvaihtojen jälkeen ANC ja Zanu-PF olivat suurten lupausten lunastamisen edessä, mutta hyvin 

erilaisista lähtökohdista. Zimbabwessa oli käynyt sisällissotaa 15 vuotta, ja vaikka Etelä-Afrikan 

väkivaltaisuudet olivat vakavia, oli se kuitenkin eri tilanteessa kuin Zimbabwe, jossa sota oli paitsi 

surmannut ja vammauttanut tuhansia ihmisiä, jättänyt mieliin henkisen haavan ja raunioituneen 

maaseudun, joka oli merkittävän jälleenrakennusurakan edessä. Mugaben valinta maan johtoon ja 

Zanu-PF:n voitto oli etenkin valkoisille, mutta myös muille puolueille shokki. Vaalit olivat hävin-

neille osapuolille karvas pettymys, ja taistelu vallasta käynnistyi pian uudelleen. Ensimmäiset 

enemmistövallan kuukauden todistivat kuitenkin sovittelun ja anteeksiannon linjaa, jossa Mugabe 

ojensi kätensä vastustajilleen.  

 

Kuherruskuukaudesta tuli kuitenkin lyhyt. Lupaavan alun jälkeen Zimbabwessa ajauduttiin poliitti-

sen valtataistelun ja keskinäisen syyttelyn tielle. Mugaben haavevaltion toteutuminen alkoi näyttää 

yhä etäisemmältä, ja sitä myöden hän kovensi otteitaan. Hallinnon ongelman toinen ydin oli nope-

asti roihahtanut korruptio ja tehottomuus. Julkisen sektorin toimijoista ja puolueen virkailijoista 

kasvoi uusi eliitti, joka keskittyi vaurastumiseen. Lancaster Housen sopimuksessa määrätyn siirty-

mäajan jälkeen valkoisilla ei ollut enää poliittista edustusta, mikä toisaalta vei taloudellisen vallan 

poliittisen päätöksenteon areenan ulkopuolelle.  

 

Vallanvaihdosta on miltei 30 vuotta, jona aikana Mugabesta on tullut autoritaarinen johtaja, lupauk-

set ovat jääneet toteuttamatta, ja maakysymystä on lähdetty ratkomaan valkoisten tiloja pakkolunas-

tamalla 20 vuotta vallanvaihdon jälkeen, millä on ollut tuhoisia seurauksia maan maataloudelle. 

Zimbabwessa ei ole enää juurikaan valkoisia jäljellä ja yli 3 miljoonaa zimbabwelaista on lähtenyt 

etsimään parempaa elämää muualta. Ihmiset Zimbabwessa elävät vaihdantataloudessa, koska maan 

valuutta on tavaraa arvottomampaa. 

 

Etelä-Afrikassa ANC puolestaan pyrki aidosti toteuttamaan lupauksiaan, ja vaikka se jäi tavoitteis-

taan, onnistui se kuitenkin vallanvaihdon jälkeisinä vuosina legitimoimaan asemansa. Etelä-

Afrikassa vallanvaihdon odotettiin ja tiedettiin tapahtuvan, ja myös valkoiset olivat sopeutuneet 

ajatukseen, että maalle valittaisiin uusi parlamentti, ja vaalien voittaja olisi todennäköisimmin ANC. 

Etelä-Afrikassa vaalit olivat todella koko kansan vaalit, jotka ovat jääneet ihmisten mieleen ensim-

mäisenä yhteiselon mahdollisuuden esimerkkinä. 
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Apartheid on kuitenkin jättänyt maahan jäljet, joista suurimpia ovat rakenteellinen työttömyys ja 

köyhyysloukut, jotka koskettavat kahta kolmasosaa väestöstä, pääosin mustia. Taloudellinen valta 

on edelleen pitkälti valkoisten hallussa. Mustien sosiaaliset erot ovat vallanvaihdon jälkeen kasva-

neet, sillä apartheidajan keskiluokka on vaurastunut entisestään, kun taas köyhien mahdollisuudet 

sosiaaliseen nousuun ovat pienet. Väkivallan ongelma kietoutuu osaltaan edellä mainittuihin teki-

jöihin, ja apartheid ajan perintönä voi nähdä sen, että kynnys väkivaltaan tarttumiseen on madaltu-

nut.  

 

Apartheid on myös jättänyt ihmisiin syvät henkiset jäljet. Yhteiseloon totutellaan edelleen, mutta 

kuten J.B. Mackrill totesi, on apartheidin sukupolvien vaikea saavuttaa todellista vapautta. Valkoi-

sen vallan alla eläneet ovat myös hukassa, koska heidän elämänsä on ollut sääntöjen ja rajoitusten 

sanelemaa. Nyt kaikki on periaatteessa mahdollista, mutta ihmisiltä puuttuu valmiuksia itsenäiseen 

toimintaan ja mahdollisuuksien hyödyntämiseen. Valtion odotetaan muuttavan asioita ensisijaisesti 

sen sijaan, että ihmiset itse kokisivat olevansa muutoksen lähteitä.  

 

Etelä-Afrikan ja Zimbabwen vallanvaihtojen välinen ajallinen ero muutti myös vallanvaihtojen ai-

kaista kansainvälistä kontekstia ja samalla poliittista ilmapiiriä. Zanu-PF:n pitäessä sosialistisen 

linjansa ANC taipui ennemminkin sosiaalidemokratian kannalle, ja talouspolitiikassaan jopa hyvin 

pian neoliberalistiseen malliin. Zanu-PF:n valtaannousun aikana sosialistisen yksipuoluejärjestel-

män ihanne oli vielä toisella lailla olemassa, kun taas jo kymmenen vuoden kuluttua tilanne oli äkil-

lisesti muuttunut.  

 

Zanu-PF oli tosin valmis myös myönnytyksiin, sillä ymmärrettiin, ettei talouden rakenteita voitaisi 

muuttaa kerralla. Toisaalta ANC oli jo vallanvaihdon kynnyksellä tilanteessa, jossa tulevaisuuden 

tukea oli haettava länneltä, ja siinä se onnistuikin. Zimbabwessa puolestaan Zanu-PF onnistui rau-

hoittamaan valkoisen eliitin ja saamaan myös ulkopuolista tukea, muttei sitouttamaan valkoisia po-

litiikkaansa.  

 

Maiden välillä on eroa myös siinä, että Etelä-Afrikassa on käsitelty aktiivisesti menneisyyttä ja To-

tuuskomission kautta ihmiset ovat saaneet tietoa ja voineet purkaa tunteitaan. Zimbabwessa taas 

menneisyys jäi pitkälti käsittelemättä, kun hyvin pian vallanvaihdon jälkeen väkivaltaisuudet alkoi-

vat uudelleen.  
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Vaikka tuloerot ovat Etelä-Afrikan sisällä kasvaneet jyrkästi, ja maassa on vakavia ongelmia edel-

leen infrastruktuurin, rikollisuuden ja terveyden suhteen, on Etelä-Afrikan talous yksi Afrikan vah-

vimmista ja poliittinen järjestelmä vakaa. Nelson Mandelan kaltaista johtajaa ei nouse usein. Mai-

den välisen kehityksen syihin kuuluvat myös erot johtajissa. Mandelan määrätietoinen puhe rauhan 

ja anteeksiannon puolesta vaikutti ratkaisevasti siihen, ettei väkivalta radikalisoitunut vallanvaihdon 

alla enempää. Esiin on tuotava myös se, että ANC oli paljon Zanu-PF:ää valmiimpi hallitsemaan. 

Zanu-PF:llä oli vision, muttei keinoja sen toteuttamiseen. ANC puolestaan toteutti ohjelmaansa 

vallanvaihdon jälkeisinä vuosina määrätietoisesti, ja vaikka se ei pystynytkään täysimääräisesti täyt-

tämään lupauksiaan, onnistui se kuitenkin saavuttamaan luottamuksen vallanvaihdon jälkeen. 

 

Edellä yhteen vedetyt tulokset on saatu kokoamalla ja analysoimalla monenkirjavaa aineistoa, mikä 

osaltaan on ollut kysymykseen vastaamisen edellytys. Valitsin työn näkökulmaksi erittäin laajan 

kysymyksen, johon vastaaminen olisi jäänyt esimerkiksi ainoastaan lehtiä tai muistelmia lähdemate-

riaalina käyttämällä vajaaksi. Lähteinä käytetty materiaali, haastattelut, muistelmat ja omaelämän-

kerrat, lehdet, aikalais- ja kaunokirjallisuus toivat oman palasensa tilkkutäkkiin. Itse tekemieni 

haastatteluin, muistelmista, sekä aikalaiskirjallisuudesta ja tutkimuksesta poimituin haastattelupät-

kin, sain kerättyä muistitietoa, joka sisälsi Männikön mainitsemat menneen tulevaisuuden osa-

alueet: tiedot sekä toimijan tulevaisuuden näkymistä että niiden toteutumisesta ja toteuttamatta jät-

tämisestä.  

 

Toisaalta myös kaunokirjallisuus toimi tässä mielessä, sillä kirjailijalla on mahdollisuus rakentaa 

menneisyyden tulevaisuuksia ja sen toteutumista reaaliajasta käsin. Koin kaunokirjallisuuden myös 

toimivaksi tunteiden tulkiksi, sillä kirjailijat ovat onnistuneet pukemaan sanoiksi sen, mikä haastat-

teluissa jää herkästi sanomatta, tai sitä ei onnistuta samalla tavoin ilmaisemaan. Sinälläänhän kau-

nokirjallisuus on yhtä lailla tulkitsevaa: kirjailija peilaa näkemyksiä yhteiskunnasta ja rakentaa niis-

tä tarinaansa.  

 
Etenkin lehdistä sain poimittuja aitoja tulevaisuuskuvia, varsinkin vaaleja edeltävien toiveiden, pel-

kojen ja odotusten suhteen. Tulevaisuuskuvia rakennettiin myös poliittisissa ohjelmissa ja aikalais-

kirjallisuudessa, joiden varassa oli mahdollista arvioida sitä, mitä tulevaisuudelta odotettiin, miten 

tulevaa ennakoitiin, ja millaisia suunnitelmia siihen kohdistettiin. Toisaalta taas tämän ja edellä esi-

tettyjen tulevaisuuden toteutumat huomioineen materiaalin kanssa, on ollut osaltaan mahdollista 

nostaa esiin syitä sille, miksi Etelä-Afrikka ja Rhodesia ovat yhteiskuntina kehittyneet niin kuin 

ovat. 
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Liite 1: Etelä-Afrikan yleiskartat ja kotimaiden sijainti 
 

 

 

Nykyinen provinssijako. Lähde Lester, Nel & Binns 2000. 

 

 

Etelä-Afrikan vanha provinssijako ja tärkeimmät kaupungit. Lähde Lester, Nel & Binns 2000. 
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Etelä-Afrikan kotimaat. Lähde Beinart 1994. 

Liite 2: Rhodesian yleiskartta ja kartta maanjaosta 
 

 

 
Zimbabwen yleiskartta. Lähde Stoneman 1988. 
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Rhodesian maanjako. Lähde Riddel II 1980. 

 

Liite 3: Tekstissä käytettyjen lyhenteiden luettelo 
 
ANC: African National Congress, Afrikan Kansalliskongressi 
APLA: Azanian People’s Liberation Army, Azanian kansan vapautusarmeija 
BCM: Black Consciousness Movement, Musta tietoisuusliike 
COSATU: Congress of South African Trade Unions, Etelä-Afrikan ammattiliitojen kongressi 
MK: Umkhonto we Sizwe 
PAC: Pan Africanist Congress, Panafrikkalainen kongressi 
PF: Patriotic Front, Isänmaallinen rintama. Myös Zapun nimi puolueena ensimmäisissä enemmistö-
vaaleissa ja sen jälkeen 
RF: Rhodesian Front, Rhodesian rintama 
UDF: United Democratic Front, Yhdistynyt demokraattinen rintama 
Zanu: Zimbabwe African National Union, Zimbabwen afrikkalainen kansallisliitto 
Zanu-PF: Zanu puolueena ensimmäisissä enemmistövaaleissa ja sen jälkeen 
Zanla: Zimbabwe African National Liberation Army (Zanun armeija) 
Zapu: Zimbabwe African People’s Union, Zimbabwen afrikkalaisen kansan liitto 
Zipra: Zimbabwe People’s Revolutionary Army (Zapun aseellinen siipi) 
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Liite 4: Haastatellut 
 

Brinkhuis, Elaine: on ammatiltaan opettaja, ja työskentelee osa-aikaisesti katupojille suunnatussa 
Learn to Live -koulussa. Elaine on iältään jo yli kuudenkymmenen, mutta sanoi aina, ettei hänellä 
ole varaa jäädä täysin eläkkeelle. Hän asuu Kapkaupungin ulkopuolella värillisten asuinalueella. 
Elainella on aikuinen tytär.  
 
Cooke, Peter: asuu vaimonsa ja lastensa kanssa Athlonessa, Kapkaupungin lähiössä. Osa lapsista 
on jo muuttanut pois kotoa, ja Peterillä oli haastatteluhetkellä yksi lapsenlapsi. On virallisesti eläk-
keellä, sillä jättäytyi pois työelämästä ehtiäkseen nauttia elämästä. Työskenteli ennen yrityksen kes-
kijohdossa. Peterin vaimolla Avrilillä on samanlainen tausta, joten perhe kuuluu käytännössä ylem-
pään keskiluokkaan. Molemmat ovat aktiivisesti mukana ulkomaalaisia vapaaehtoisia välittävän 
organisaation toiminnassa, josta saavat myös tuloja.  
 
Ntanjana, Nkosie: on ammatiltaan opettaja, ja työskentelee osa-aikaisesti katupojille suunnatussa 
Learn to Live -koulussa. Nkosie on naimisissa, mutta lapsista en ole varma. Nkosie on xhosa, kuten 
useimmat Kapmaiden mustista. 
 
Mackrill, J.B.: Bernie on entinen tehdastyöläinen, ja hän asuu vaimonsa kanssa Athlonessa. Per-
heen lapset ovat aikuisia ja muuttaneet pois kotoa. Iältään Bernie on yli kuudenkymmenen.  
 
Mackrill, J.H.: on Bernien poika, ja asuu vaimonsa ja kahden poikansa kanssa Athlonessa. John 
työskentelee ammattiliitossa Johannesburgissa, joten hän on paljon poissa kotoa. Iältään John on 
suunnilleen 40-vuotias. Hänellä on poliittinen tausta, sillä lukioikäisenä John toimi apartheidia vas-
tustavassa opiskelijoiden edustusneuvostossa (Student Representative Council), jonka jälkeen siirtyi 
LTT-nimiseen leniniläis-trotskilaiseen ryhmittymään, ja lopulta ammattiliiton työntekijäksi.  
 
Odigie, Ruth: työskentelee ulkomaalaisia vapaaehtoisia välittävässä organisaatiossa, ja on naimi-
sissa kenialaisen papin kanssa. Ruthilla on valkoiseksi erikoinen tausta, sillä hänen isänsä osallistui 
apartheidin aikana ANC:n toimintaan, ja piilotteli järjestön jäseniä heidän kotonaan. Ruth asuu 
Kapkaupungissa. Noin 35-vuotiaalla Ruthilla ei ole vielä lapsia.  
 
Philmon, John: on sosiaalityöntekijä ja muusikko, joka tekee omaa radio-ohjelmaa Kapkaupungis-
sa. Hän pyörittää myös Johnin soppakeittiö -nimistä kodittomien tukipistettä Kapkaupungin keskus-
tassa, josta kaduilla asuvat voivat ostaa ruokaa nimelliseen hintaan. John on hiukan päälle kolmi-
kymmenvuotias. Hänen isänsä on xhosa ja äitinsä värillinen.  
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