Apartheid
I temat Mission och Uppror i främmande länder har det varit meningen att lyfta fram en del av de
situationer som missionärerna hamnade i, inte minst i form av politiska konflikter. Redan i slutet av
1800-talet reste Svenska missionärer till Sydafrika och området Zulu eller Natal som det också kallas.
Detta område kom under Apartheids upplösning att bli ett viktigt område då man i området av
tradition stödde Inkathapartiet. Sydafrikas nuvarande president och ANC-ledare, Jacob Zuma, tillhör
zulufolket.
I slutet av 1980-talet började den sydafrikanska regeringen att i hemlighet förhandla med ANC och
Nelson Mandela, men det skulle dröja ända till 1994 innan Apartheid definitivt avskaffades och
Mandela kunde tillträda som Sydafrikas första svarta president.
År 1988 publicerade Aftonbladet en artikel med rubriken En svensk missionärsfamilj som stödjer
Apartheid. Artikeln kom att få mycket uppmärksamhet och man kunde undra var svenska missionärer
egentligen stod i frågan om Apartheid. På hemmaplan hade statsminister Olof Palme sedan länge
uttalat sitt stöd för ANC och förkastat Apartheid som system.
Artikeln gjorde att Helgelseförbundets ledningsgrupp uttalade sig i frågan. Detsamma gjorde
Missionskårens ordförande i Sydafrika Ingvar Johansson i tidningen Trons Segrar, d.v.s. samme man
som Aftonbladets artikel menade stödde Apartheid.

Arbetsuppgift
Din uppgift är att själv göra en bedömning av hur det egentligen står till med de svenska
missionärernas inställning till Apartheid. Till ditt förfogande har du följande källor:
1. Artikeln från Aftonbladet En svensk missionärsfamilj som stödjer Apartheid. 6 augusti 1988
2. Helgelseförbundets ledningsgrupp uttalande sig i frågan i Trons Segrar. 22 augusti 1988.
3. Missionärskårens ordförande i Sydafrika Ingvar Johanssons svar på ovanstående 1988 i Trons
Segrar.
4. Helgelseförbundets missionsledning och styrelses uttalande angående situationen i
Sydafrika.
Här nedan hittar du några länkar där du kan hitta mer information om Apartheid, Sydafrikas historia
och Olof Palme
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Utbildningsradion om Rasismens historia, Apartheid. http://www.ur.se/Tema/Vaga-bemotaframlingsfientlighet/Produkter/153307-Rasismens-historia-Drommen-om-en-varld-dar-allahar-samma-varde?path=Rasismens-historia/Apartheid
South African History Online http://www.sahistory.org.za/
Kort klipp om Olof Palme mot Apartheidhttp://www.svt.se/palme/starkt-engagemang-motapartheid
Manuskript till Olof Palmes tal mot Apartheid 21 februari 1986 (Ur Arbetarrörelsens arkiv och
bibliotek) http://www.olofpalme.org/wp-content/dokument/860221a_folkriksdag.pdf

