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I rnitten av november 1985 spreds rylrben i Lesothos huwud'stad
l,laseru on att Svåafrita förå den 1 december skuIIe slå till
roilitärt mot påiitiska fIv}Öingar i tesotho' I första hand
;iii" Sydafrila konna åt petsorrer son tiIlhörde'den afrikanska
nationalkongressen AhlC (African National Congress) '

AIICs representant Japhet Ndlovu reste den 21 november till
sin organisations huvud}ontor j' tuselra' Zarrbia' oeh berättade
om hur allvariigt Uan så€ pä liigfet' EIan återvände dagen
efter ti1l t'lasåiu och bäaåaes ned hiäIp av ere svensk diplomat
d.ea 24 aovember smuggla ut en förteckniag över 14O persolrer
till Lusaka- Nafårrr-menad-e att det var nödvändie$ att dessa
14O personer a"oa. I?irna Lesotbo före den 1 december'

ANCs ledningl agerad'e §enast' Man charbrade en Boeing 7O7

från Zarrbia gii*av= 
"tt 

ftvga tiI1 }lasenl för att hämta de
140 flyHinea;na äch flvEla d'em till tusaka' Man försöHe
förgäves att'uäaela sin ätgärd tilL Ndlorm och tiI1 de

lesotbiska mynd-igheterna- Mitt på daglen den 25 november
lyckad-es rnrrn elneff*=tia fä fran ett telefonsarbal til1 Eig'
som d-å var svenska SIDAs rePresentant i Lesotho och vid' detta
ti11fäIle ocksä Sveriges chärde d'affaires' En person från
Treasurer General's kontor baä mie! fro*föra tiII Ndlowu att
BoinElen frän Zambia Airwavs skulle landa i Maseru tidigt på

morglo'nen aästa da€ för ati hiin'ta sartliga sydafrikanska
flyl*in€ar tiIlhörande ANC-

Jag lyckades inom en timre att vidarebeford'ra medde1andet
tiII Nd.lowu. Denne ned.d.elade i sin tur eienast inrikesministe-
riet oeh FNs flvHingöverkorrmissarie' Inrj'kesministeriet
;iA ir"ao siä-äcn sä att 'det slulle vara onöilielt att på så

kort tid hinnä tf.". av a1la foraaliteter 4ed resedokr:ment

"t". Ytterligare uinst en da6! s}«rlLe krävas'

När Ndlor l framförde detta ti1I Lusakakontoret fiek han
besked. att det inte Elick att skiuta uPP utflvsningen' "Fle

cnn r:ot stop the plane eomitg- See to it tbat all people get
oa tbe plnne evea vithout tråvel documents ' TEE OPffiATIOH IS
oN. "

Sent på efterrnid.dageB sa'Bltra dag gfiek inrikesrniaisteriet
rä på att låil tfvfuinearna flvga nästa dag' De flesta
skulle d.oek tvingas resa utan sina resedokr'roeat (FNs flvkbintr-
pass ) .

På keäI1en träffad-e ia€ Lesothos d'åvarand'e utrikesminister
Yincent }rakh;i; på en åiplonatisk nottsgnirrg' Hlo-hade först
då på kvä1len talt höra talas om att ett plan från Zambia
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1 - FlvltinEtransporter i november oeh december 1985



Airrlavs skulle komma. rr'::-t' d'aEi för att ^hämta 
flvH,ingar' De

som had. t""aäät-äEt för-h;;'-;ar USAs ambassadör och stor-

britanniens ö;;;;t;;i==t'iä]*iiutä-i-sin tur hade fätt veta

det av FNs f1yHinEiöv:tk:T'issaries rePresentant' !'lakbele

var utyeket upprörd' sarskJi-=o' USÅ-och Storbritanaiea bade

påstått att d.ät var en =*"åIxlr"=åiuisk 
operatioa' US'{s

-.rbr==rd.or haä; ;;i=å s-agtatt d'et e€entligen inte aIls var

f hrlrbin€tt "oi-=fuf 
ft 

- 
forslas ut' utan ung-oroar som- hade

seaomerått ,iiätåi-"itilq1iä-t-iä=ätuo o'f, =o' rru skulle tas

:eåElonannr:est'tiJ-ro"-:ntt"tiGt"e oeb Eer avarlcerad mi]-i'tär

ufbildnine -

l,Jalhele var rasald.e, inle minst på miE' irrnan bao hade fätt

klart för sig! ;Il--3"erlge*i"1" ååae näeot med ANCs praner

att Eöra- Min låif nade u""" 'å=it tru vidarebeford'ra ett

meddeland-e från Lusaka ti}I Ndlovu'

Innant llakhele försvann sa han att Lesotbo inte skulIe Iåta pla'

i"t-i*a" i- l'laseru I

Nästa ruorEJorr 
. 
blev iag kallad tiIl utrikesnirristeriet där iag

f iek tala ,*a-iluiåäEt="t;;";;;en- u'- uasioroeu' Denae bad

rnig att at"tieää-io"51"=t-iää-=å' u"a* 
-uziot 

föreelågnde dae

oeh vi1r"o "å?I-sverie" =påräal i deq förestående "air-

liften" Ja€-rt.roat bara "*;;; 
t''å -S"å-;;å" sag:- til1 utrikes-

rninistern- Lr":;ä;s'- b"::;ää;*";-Närävu hade bekräftat

min vers:.on ;;";äiäi'::i::i"pp"tt Det' verkade so't orr

Lesothos utritesuinistt"iii-iårstod' "ti-åei 
var A§lC som hade

beslutat o, o"Å planerat flvlruingt"uo=io=iea oeb att Sverige

inte had.e -med'verkat' sto'-tå"ii"l: s"e uäxtart't ?t- utrikesui-

nister t'lakheie att Is'l i';; 'i==ta"fU "- "tt' 
SveriEe had'e nåElon

ro11 i airtioåE ]"ä"'l"q iie-åP-ii:+' iiir att han hade

brusat upp pä äått"enioe"ä ia-werren han hade fätt veta om

ANCs Planer'

Statsekreterare !'lashologu bekräftad'g gckså att det var

ur{ECBs ""r'*I'9!'3I.:"i}"ö"^iF;}: -iif;;'ation 
orn f lvmin€-

transportea'iif f USAs otn-Siorbtit"''' iål=-t"=kicloinelscbef er'

Uasbologu berättad'e -vid'are 
att planet var På vä€ frän Lusaka

tiII u's"nr]-påt u"a: I"# Iiirliaoa''iI-fivda öve5 svdarrika

och landa i l'laseru' P"t;;=-;;;riåtaiä"ä=ärtäii-om 
Lesotho skulle

1äta planet ä-;ä-=ie riikä;;;-iuiu"ta ti1l Lusaka'

"l.lost ptot*uiv tbe-pr'oå'^*iir:u""" t;-flt back enptY"' så han'

strax erter*Iäcb på !i:FJ;;-*;: äo-I"i!ätå' landade zanbia

Ainravs eoi'ogl al-zl.På i;;äoeshoe -I 
Inieraational Airport

.utanför uasJnr, d'rvgt .t"i-ti'*tt rot=äiäil--Det väerce rveket

uppmärk=*uIi*ia Eäpa 1ä ;i;;!"il*l--Nåruart landar iute

större pt*=L-i":=åiuo- åi;;=-iirrt :io-=ii=isa Fokhe= F27 
" 
a'

donerad' av Sveri6e' i }daseru'

Kloekan }<vart över tre sta *ade P1T:t ned 145 passagerare'

i,x r ir a r o*11 
" ö e{' : " *?$"äätä "-"t:i ":=*:' 

";: J'åffi :T::; -
"" =X.rf1e 

få fiygas uc '

':i::j 1
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ralsekreterare Alfred' Nzo tiIl Lesothos utrikesrinisterium'

ÅIlt var frid. och fröid. Yi som hade bevittnat avresaD'

återvänd.e ti11-staaen-- När iag körde in på min tomt i l'laseru
hörd.e iag eti-A="tU"aövand'e oväsen från luften' Det var Zambia

Åirways Boing =å, """ 
på vä€ tillbaka efter en dryEr timme i

Iuften.

Syd.afrika had-e velat tvinga ned plan9t i Johannesburg och

väElrat att Iåta det flyga vid'are' Hdlovu' som var med på p1a-

Eet, berättadå-=åor". pä kvä}1en att han hade sett ett svd-
äi"it"r=l* ,iiiiiirjetpran flvga precis under Zanbia Airwavs
plat:.

Den officiella förklaringen ti11 att man åtenriinde var att
d.et bad." ,pp=iait en läeia i ett hvdraulisH 1v3t9m-' . 

Lesotho
Ai:-rays bekräftade att det verkligen var ett telrrtiskt fe1 på
plnnet, men att det i-nte var så allvarlig;t att man had'e

behövt avbr:rta flvgningen til1 tusal<a ocb återv?inda til1
l'laseru- Sed;, rrår plaaet vä1 stod på pLatt*? i Uaseru' måste

rnarr, elnellertiä'äGeåilelet innan planet kunde eJes tiI1stånd
att starta igen-

Lesotho Airraays bekräftad'e också att Sydafrika hade vägrat
pir::"t til1ständ' att flvEla över dess territorium'

Piloterr berättad.e för mig senare att Sydafrika verkligen
hade fiirsöIrt-;;i"g; ned- plaaet i Johannesburg' och att han

had.e väElrat ,ffi fäa.- Ean hade tvingats cirkulera rätt
]än€le över .166*.*esburEr innan han fick tiIlständ att åter-
v?inda til1 !'lasenr.

Sed.an tö1jde nåEfra kaotiska d'agar ned rycket fönrirrand'e och nrd-
sägande inforaation-

EnligE ep upPEli-ft kor det ett iiverflvg:ringstillstånd tid'igb
nästa morg;on ?".=a"g) frän Pretoria' Detta skulle enellertid'
bara gäl1a en da€ - onsd'agen'

Telrniker flöEls in tiI1 l'laseru från Zambia Åirways depot i Jo-
U^--"=Uurg. iö;i trodd.e unn att mnn slnrl}e kunna lyfta re-
d.an på onsd.a€en- Hen man upptäckte snart att man behövde en

reser-rdel från Lusaka.

5a;irrningen bland' flylrtin€arBa blev rner oeh mer sp?ind' Natur-
liglvis had"e "ff" Uårt r:rkttna oE en planerad sydafrikansk

"il."t 
före den 1 d'eeember' Hu var det bara ett par dagar

d it-

När det tekniska felet väl had'e åtglärdats blev planet bonb-
hotat. I två 

-"t"wr" telefoasartal på torsdagslrorElonen med-

delad.es Lesotho Aimays att en bonb hade plaeerats ombord pä

Zanbia Airways plall- Detta hot försenade planets avfärd :rbter-
ligare tre {vgn- Först uoå"r=OHes planet av en speciali'st frå

f.
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Zaobia åirways och sed'alr av eo zambisk rnilitär expe

ciellt skiekaä iiif l'laseru av zaubias president K'
rrtl SPe-
Kaund.a.

In€en boub hittades-

Nu hade enellertid piloten böriat b1i rädd' Ean böriad'e

tveka alt ta lä-iriwile*tr:'' 
-p"t tiverilvgninefstillstånd

som IDaE'hade ä;;j;;å' Pietoria aBEJav' -'L,,iiet 
piloten' inte

klart orn d'et ;;;ås-;*:l!.åI;-";-h besättnius eller även

DassaEJerare' ;ii;"; vagaaä-ätJ-ta-aäelra risker - ham va=

-=aaa att bIi ;;;;;e a:cl- Eä re*d i' Jobannesbur€

Utrikesministeriet i l'laseru var erot att flylrbindarna sku1le

tas ombord ';=;ä;t-=Let' 
'ätt-å"-oå+: t"eitl ombord pä tis-

d.agen var ett rnissta€, -=o''iit!-=rutt" 
få upprep??: 'Ida'' 

var

av uppfattnin€eo qlt t*:;=;;-iat9 r''=oif,o-iäa" fått förhands-

inforration ä-utflvsnine;;"; =zuirå 'iää" 
i"ioe"= c] ton't till-

trt. tiIl tusaka'

På söndagen den 1.a:t?Tb:r återvänd'e slutligerr planet tiI1

Lusaka - to'ii-o!t-uaa" aä i"tit- i l'tasåru sed'an tisdagen'

§är ANCs försök att-fly6a ut sina- ed'lenmar med det

chartrad" präreät från ztnuiä ii==rv"5$ä= t"r=""g panik såväl

inou regerioä"t i l*laseru ;; ;;;-ii"ottt;4"åä oeh -hos 
A§cs

huvudlontor ?.i;4äl-n*'-Itt,Ii; '"i' uå'ä sie åt för att

snabbt få ut de 14o per=ooåää;"";;; 1j.' "" 
i fara?

I september 1986 levererad'es en FoEker F27 f"13 Sverige tiII

Lesotho- Frv€pla9et "?: iä ;"ä f;åt-s""=ieå fiaasierad' rsed bi-

ståndsmed.er'-to''ken,v.ar'ät"äå"qi 
ttf ';;-i;;"tbo ett flvgplan

sku1le lanaetl :roirienetåi-.EI-ir,e1"e-=; ?å-Fql-}*der än svd-

arrika .roa"iiåtl"å' 
-Fr:låi är"hi'å-Iati"= in i resuliär

trafik pa *åt' s4P99-reiä"ll-åii a*t:;"il" flvea utan mellan-

åffi*'*:' 
j,iii#;i:*H= äCii4::åF":s=*:?.1:?ioåu*o' sADc

1and. .', ,o'iiiIi" irvwiä"t från svd'afrika'

I slutet av Boveuber had'e LesotEo Ailrvlays ?innu-inte konuit

iså,,s ,"a oaää;il;?i5;"";;;å' svääilix* rnte heller bade

äät satts i;;å chärteriti*:fl#"Urlli*tfi";"olil"il:ä:-
;;;;iår.aå Ptanet rlo€

På utrikessinisteriet i- Iilaseru var Itran ryeket vä1 medvetea

om att ror'iåä-=r"u" ?";*ä;; iö; trvrcinsuf"rr:P?"ter och

EaB Yar "titå"t 
6enerad' 

-tiver att uan 
""i;;;-E;de kop'',it i geIl,g

rned d.et.

Nu skulle d'et emeller{id iintligerr bli aY'

Torsda€ea den 5 d'eceuber giordes' d'ea första fly€uingea med

4o f lvmio$ar s?T Pass;";å;;:-u"o f1ä- äi"tru- iin Lusalca

;; tagm roisstiden'
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Den ? december starbade'man för andra EIånElen ned 40 nya f lyk*
iir:g"t ombord- Strax innan man s}:r:Ile lä-na sydafrikanskt
luflrurn sjönk oljetr:rcket i den ena motorn' Det blev oroöj-
iier att ilvgt ,idare tiIl Lus*l<a' Piloten valde dä att
iile" ti11 ääbo"ore" i Botswa''a' där malr landade'

Besättninggen, tvä lesothiska och en finsk pilot samt en finsk
flygnek"niker, trod.de först att felet var sä allvarligt att
mnn sku1le tvinElas bYta rotor.

Und.er natten lyckad.es man enellertid Ia€a felet oeh man kunde
pä morgonen därpå flyga til1 Luseka'

Planet återvänd.e d.ärefter ti11 }-laseru för att där ploeka upp
p"==rg"rare tilI den reguliära flygningen til} JohannesburEl'
-Strax före landningen i l'laseru fiek IDan' enellertid veta att
;G;b"lergel- had.e charbrat ett ennat plan för flvsningen tiIl
JohannesburE!. l'laa viind'e d.ä om root Joh*nns5fuqlgf för att där
ta ombord reEluliära pass^gerare tiII Maseru'

När men land.ad.e i Johennesburg omringades pIn''et av militärer
med. maskingevär- En pat'5arrag): ställdes bredvid planet'
l,lilitärerna vi11e vel. va'd. för slags flight det var och vilketr'
iast man had.e- Uppenbarligen trodde de att det fanns Passage-
rare ombord. Någ;; försök att borda planet gjorde de d'ock
inte- Efter fanga förklaringar frän besättningen att det var
fräga oln eD reguljär kommersiell flygnin€ liimnades planet i
fred - t{an kund.E laiuna Johannesburg med passagerare enligt tid-
tabellen-

Den 11 d.eeember Eljordes en tredie flygning tiII Lusaka rred

:rbterligare 40 fltHingar- De''''a gäng giek aIlt bra'

De sista flylrbing;arna planerades flygas ut fredaEJen den 13 de-
eember. Flighteo fiet enellertid stä11as in p 6 a ett srärre
telrrrislf fe1 pä planet- Nästa dag var man beredd att flyEla'
När flyktinga-1'11. to, ti1I flygplatsen möttes de av beskedet
att också d.enna flvgnilag var instäI1d' Svdafrika hade niimli-
e"re g.oo, fuiifartln:maigheten i Bloenfontein börjat stäIla
ät.uäeriga frå€or ora Lesåtho Airwavs flvg}lingar ti1l Zambia
och sagl-u att sårskilda överflvEningstillstånd i fortsätt-
ningea-skulIe krävas- Lesotho Ain'rays förklarade vad det var
för flygningar: flyHirrr€ar som flb€ts ut i UNHCBs regi' tuft-
iartsqrnaigheten i Bloemfontein vägrade utfärria nå€lot över-
iitg"i;Gstiltstånd och hiiavisad'e Lesotho til} regerinelea i
Pretoria.

Det är oklart hurtrvida tesotho överhuwudtaget beböver näElot
tiLlståad. för att flyga över Svdafrika' Det finns nämIielen
olika tolkrrlnElal aY i8rordningLrta' Lesotho hävdade att de

had.e ett glenerellt ti11stäad och bara behövde iaforaera
Syd.afrika att man avsågl att flyga över sydafrikansH territorit

I en note från utrikesministeriet i Pretoria dea 13 decem-

I
v.

o

€,



ber beskvlld'es Lesotbo f5l1 att flvEla ut 15O "åNC-terrorister"

för fortsatt iiiiiääitira::irre' Noten påstod oeksä att man

had.e säker iafårmation om- ;E:AIIC planerad'e en srl:tr attaek

mot Svdaf=ikt]-;ä;;E;o =t.t'ir" ledås av ÄNCs lokale rePre-

sent.nt'co,'Lä;;--'Iito"t-fråio.tur' Lesotbo skul1e oeksä

enli# noten ;;ä;" aNts 'iiäi;;=i" t"r'r:rLerinssområde'

- : blev inte av förrän i januari
NäsoB :rbterli eerre- flvsnin€.,?:"::t:; il;;' ;;; ;-d;ä-
1986- liten a"=Efåtinnan =rlrfil-*'cUet koma att hzinde

å"
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Vid åttatid.en pä morgonen d'en 2O d'ecember 1985 ringd'e Gunnel

hem tiI1 roig fiaa kontoret' Jag hO1I på att laEia en sak i '

vår pool. Eon tad. rnig att Efenast åka,till kontoret - flera
personer hade und'er natten-d'tid'ats r'rnder en sydafrikansk raid
iåitanr=iMaseru

Jag kon tilI kontoret- LirphCI var i upplösaingstillständ'
Gunnel var alideIes blek' öve Johansson sprang fram och ti1l-
baka-

Lirnpho hade blivit väclrb nitt i 'natten av en ANC-are' son va-
rit i ett hus tillsarmans med några andra ANC-ungdomar på

Irväl1en. Det had.e varit äicta personer i huset, som Ii-gger
bara ett par hr:nd.ra meter frän den sydafrikanska Elriinsen'
i=t ", 

,rn€ld.or"rna var unga lesothiska flickor de and'ra var
flylrtin€*r ftg:e-svdafrikä. H-n hade samlats inför ett uppd'ra€

tidigt nästa *"ään pä and'ra sidan Elr-zinsea' Det blev sent' l'lan

ät och drack.

Den r:ngfe taår1 som kom til1 Lirpho pä natten hade blivit trött

""[ äått ""U 
i"gb sig- De andra satt kvar i vardagsn:mmet'

Yid ett-tid.en bä n"tten börd'e han att nä6on kom in i huset'
Stott från pi=iof"r med' liuddiinpare hördes' Han slängde si€
under siin€len 

-ååU-a="g ned överkästet så att han inte sku11e
sfrlfasr

Efter en str:nd. blev det tvst oeh efter ytteligare en str:nd

"aä"å;-h";-=* 
fiarm- Det verkade inte vara nägon i huset'

Ean €iek ut tiff varde6srtr:rmet och nöttes d'är av en frulrbans-

"a.a-=:."- Sju d-öd-a personer satt i soffor ocb fätöIjer- Det

=:.oi*=- att åå Ufi*il skjutna mitt i sin nåltid' Nägon hö11 for"i;-
farande sin tallrik i handen'

En ung flicka som befann 5ig utanför huset sa efteråt att hon
had.e sett att nördaraa "r 'ita sydafrikaner med svärtade a''sik-
ten.

Enn sPran§ ut ur huset tilI en ÅNC-s:rr4ratisör s-om -bor ett
par hus UorC. FOr denne berättade han a1lt oeh bad honom kon-
lrf.t^ polisen- Ean var säker På att Syd'afrika 1åg bakon
mord.en. ANC-s:mpatisören blev förskräc}Ö och visste inte vad'
hnn slnrlIe ta Liä tiff- EIan 1äste in rnannen och bad honom

försöka sova.

Efter en str:nd lyekades hen ta sig ut ur huset och springa
ti11 Liropho. 

-Oat fick han strnna ett tag' Före gryningen
körd.e Linpho näor i sin bil tiIl stt Elönställe utanför
stadea.

Und.er tiden had-e avrättarna begett sig ti11 e& hus i Masem

I{est. Där i eo I?ågenhet sköt de ett ung:b par Inen Iämnade

d.eras 10-nånaders baby. Ett vittae hörde d'en skiutne Elanae:r'

t:l
',: .,.,,r'

q'

2 - Den svdafrikanska attacken mot Maseru den 2O d'Lcernber 1985
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ropa innan han dog att boerr:a har mördat oss'

Tillsarmans med Ove Johansson begav jag miB till huset där
de siu persolrerna blivit mördade' Utanför huset träffade vi
Japbåt Nd.lovu, ANCs lokale representant' De döda kropparrca
bais ut ur huset- I'lycket folk var samlat' Yi kunde sk:rmta
kroppama På lastbilsflaket'

Dagen blev qrcket drqmatisk- Det toE tid i''nan vi fiek en någ;or-
tunaa upPfattr:ing om vad som hade skett'

På k'rä}1en fI:rttade Lirnpho hen ti11 oss- Eon vågade inte bo
i-=io lagenbei- Under den förra-attacken mot Maseru i december
1982 hadå Linpho varit ett av måIen för de sydafrikanska so1-
daterna. EIon Lade klarat sig taek vare att sold'aterna tog
i"f pa 1äElenhet- Elr anrrarl flicka sköts i stäIlet i hjäI' I
över en månad skuI1e Lirrpho och heanes tre döttrar komma att
bo hos oss.

Utrikesministeriet i l'Jaseru skickad'e en sk verbalnote tiI1 ut-
rikesministeriet i Pretoria och protesterade mot morden'

"The !,linistry of Foreign Åffairs of tbe Kin€;don of Lesotho
has the honour to inforn Seeextern that last ai€ht betveea
LZ OO nid.night and 1 OO a-ln- a grouP of South African
security Personnel usin€ silenced arms shot and kilIed nine
people ilr too separate dvlellings in Uaseru' Among the dead
ä".-three Lesothå nationals and six South Åfrican refuglees-
Seven people l?ere kiI1ed. at Eoohlo's while a uralf and a vomFn

rrere kilIed in I'laseru fiest-

The Government of the Kingdor of Lesotho visbes to Iod€e a pro-
test in the stringest terms to the Government of South
Åfrica for this callous and. eruel killinEf of innoeent people
by members of the South Africon seeurity foree'

The latest iacid-ent follotrs threats contained in Sece:rtern's
telex No 5267 of 18 December 1985

Tbe Government of the Kingdom of Lesotho demands nn s;s;rlana-
tion for this act of Fggression' particularly in view of the
faet that it is virtually a repetltion of the Deceaber 1982
attack on l,laseru by the South Åfricl.n ArmY' In the absenee
of a satisfactory äxplanatiore, the Government of the Kingdon
of Lesotho will i*="rue the right to place the natter before
whatever irpartial authoritv it vri1l deem fit'

The Governoeat of the Kingdoro of Lesotho further *ishes to
re€lister reglret that despite Lesotbo's Pol j'cy of peaceful co-
existenc= *iiU South Africa vhich has beerr rePeatedly Eani-
fested. in both word and deed, South Africa for her part
apFears bent ort resori-iag to tbe use of force in her
relations with Lesotho, siuply beeause Lesotbo is a smalI
nnd defeneeless state-
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Whilst awaiting an explanation from the Government of Soutb
Äf"iä", the Government of the Kingdom of Lesotho again
states its commitment to tbe principle of discussion and
peaceful trays in the solution of problems betveen states'

Highest cons iderati-on "

Den sydafrikanska regeringen förnekade vetskap oul elIer
ir:irÅa:riog i mord.enl r stäIlet skvllde roan Pä r'T'4, Lesotho
iit.r.tion Arn:r - den militära delen av opposi'tionspartiet
BCP som har sin bas.i SYdafrika'

I l,laseru visste emellertid a1la att Svdafrika måste ha legat
bakom mordea-

Lesothos radio neddelad-e föliande i sin nvhetssänd'ninEl på
engelska aitt Pä dagen:

"Nine people inelud'in§ Basotho and South African Refugees
*Lr" Urutäffy murd.ered by South Åfrican comma::dos in Maseru
early tbis morning duri-n€ trlo raids'

The murd.ered peoPle, five uoutelf aad four Inelf' vere shot trith
g\rns apparentiv iitied' with silencers at Ea Eoohlo and I'Jaserr-r i

Ån eyewitness reported that one of the victims before he
died. said. that hå and his vife had been shot bv South
African boers, *Uif. another eyewitness reaffirrned that he
saw South Afriean trhites shootinEJ the vietims '

The otrner of the apartment in vhieh seven of the victims
*"=" rrurdered. ana vrho is suspected of havinE! lured the
refuElees to the parbv where ihe victims $ere killed has dis-
appeåred and is. being §ought by pollee'

The raid. follows a telex :nessage sent to Lesotho Goverament
tv Sorrth Africa stated. that it reserves the right to defend
its ovm territor:r-

O:a ninth December 1982 the South Afriean årllrJ/ raided l'laseru
and massacred 42 peo,ple of whieh 12 *ere Basotho and 3O

south Afriean refuE[ees and visitors.

Lesotho has eonsistently denied south Afriean Government alle-
E"ii"o= of the exist*nce of åfricaa National Congress (ÅNC)

f,.=t= on its territory and that its territory *i11 not be
,=ä-.= å sprinEJboard- for attacks on neighbouring states"'

Tele:<med.deland.et som radion hänvisade ti11 var eElentligen
två st verbalnoter som skickad.es dea 13 och 18 deeember' I
å===" pästod. =ig Svaafrika ha siiker informationom att ÅNC

planeräd.e en attack not Svdafrika från Lesothos territorium
und.er d.e korno.ta" iu1= oeh nyärshelEleraa' Attacken skulle
täas av ANCs r"prå==ntant i Lesotho Japhet Ndlowu'

(-
\tj

F.i. ,'



Lesotbo svarade pä +: b,ådi noterna med- att förklara att man

inte ti1lät lräätä-'t*acker ;;-S;dairila frän sitt terrj'to-
rium- u.t roräZiäa" också "ä-aäi-=rt"il" 

ii*"= nä€ra andra åNC-

iää;r;; ;-1;;ä"i-z* bona ride-rlvlrbiBear'

ÅNCs huvud.kontor i Lusaka skickad'e ut ett pressmed'delande ued

föliande lYdelsei
: - r deatb squad of the

;:ä::*"**?i3"*ä"?g:ä ;:#3i!il !uä-äxc 
äa 3 iesotbo

natioaals. mä='äI"==it"ti;-ä;;å 
-used' veapons with

sileaeers'to 
-*ttw 

"Y"-!11;-atitardry-i"i 
*ni"u not even the

Pretoria regil;-;:"t a'="tif,"-"= a nilitarv action-

*'o tt.re desperation of the raeist
Tbis latest outrage reflects the desPer

resime ,t itJ-å;ä;;;-i"iii"" i" "o,,tti,, 
and defeat our

esealatir,e påriä;;i and'.;iii;";v ofrens lve inside south

Africa- rt ri;;"iäpt"="3tå*ä^ä""!i1;ia€ alut,enpt to te=ronse

Lesotho ,rd ;;;"i-iåieuuouring states iato submission'

' vitable' Tbe eonfrouta-

ä:,T:ff ::r:==:i,::'Lå=iä: :;:'ä: iå ;;;v* - 

v *-r sbarpea'

with grelr;et;;;;;= - 
of eneqr persollnet-atso losing their

lives- sle visn to reit""tiä-iuäi-Unkho;"-*" Sizwe (Spear of

tbe Nation) I*= 
-r:o bases ire Lå=otUo 9l anv of tbe other

neishboutips-;;.,,,t"it=' - 
tä"räi;;il-"irJä ti tu" apartheid

state' s =""t,'iiJ-"å'*"ir'
Ttre clairo mad'e Uv tb? so-caIIed Lesotbo Liberatiorr Armr

(IÅA) tbat i;=";;"iä out-tn"-'*ta"" -oi 
the aine is of no

relevan"' 'åä;-;;;" "; ;ä;";iiJ "r"iue 
-curprit 

- 
since the

LtA is . '"i"åi;;-i;""ti;;";;;;i' 
the south Afriean

d.efenee force'

He caII. oa all the Peoples of Sothern Åfrica to staad firm in

tbe fac* ot-ine-inpänd'inå furtber "="*iäiiå" 
or aElElression bv

iuå n"tua regir'e '

Fle urEle the worl9 eoT'nunity t9 act vith even Ereater urgency

' to ispose comprebensive läetioas tg"iä=t r""i=t South åfrica'

Tbe meroor? of those wFo died' rlil1 =pY" us to fight even rnore xe-

solutelv to d'estrov !.he ;;;";;"-t*i'" 
of terror' Yietorv

is withio our grasP.

Yilka var d'et då som mördades?

I huset i Ea Eoohlo död'ad'es som sa€t sju pers"P?I: varav tre

var lesotbiska kvilS?f ' 
-D*==t tre -var-ippäot"rliEen 

inbiud'na

på { epr',' åä- 1;i;r-" ikri=i:":}:q :{:f A#:=]+: m' i: ä 
i:='

[äusuiträdenihgs'o;
kvinnan var f1v§t'inel-;;ä"ildafr*å: ;11" f1ra var al<tiva

ANC-are och ued'leumar i-åG"oisationän=--'iritara'gren 
Unkbonto

rle siztle' Eo t" Eä::nen' ;;:;;-t' lEä-"tuå-a"11ades "!'lorris'
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en besökare", var chef för ANCs underjordiska verksamhet i
Lesotbo. Ean had.e tidigare varit befälhavare j' Augola och
ansäEls Yara en roycket lova''de militär ledare'

Pä morEtollen vid femtiden sku11e de tre nnännsp ta sig över
iiff Svaatrika för att där utföra ett militärt uppd'rag' ldan

had.e bLslutat sig för att inte g,å och Iägga sig för att vara
säLra på att inte försova sig-

Den sydafrikanska kvinnan, 23 år Elammal, var flickvåin tiII
en åv männea- Eon var medlen av sång- ocb d^nsElruppen Amandla
oeh hade näEJot är tidigare bI a besölrb Sverige tillsannans
med d.en Efruppen

I det andra huset sköts ett iilrta par' Båda makaraa var
alrtiva ANC-red.lemmar. De hade tidigare på kväI1en varit i
huset i Ea Hoohlo tillsattrynnns med de nndra som blev mördade'
[...en skrrlle på mor€onen transportera de tre som skrrlle åka
;iIi Syd.afril<a på eti nilitä* uppåract ti1l ett stälIe I?ings
Caled.onfloden, åa= a" skuIle ta sig över till Svdafrika'

Paret sköts men deras tio mÅnader Bamla flicka skonades'

Ingen av d.e sex ANC-arna som mördades fanns med bland de 14O

personer soEI ÅNC velat skieka ut ned det chartrade zambiska
planet.

Sett ur syd.afrilonsk s:rnpunlrb var det salerli€9n e?^ lyckad
operation. Rätt Personer hade hittats och dödats' Ått sedan
ii= U"ft oslryIdiåa lesothiska flickor också sköts är en
år1!1nr.r sak.

ÄE[aren tiII huset i Ea Hooh]o Yar er: une! färElad (coloured]
msn vid lf=mn McPearson- Denae var k?ind ANC-s:rmpatisör och
had.e ÅNCs förbroend-e- Uppenbarligen var hon emellerbid köpt
av syd.afrikanska säkerhatstiänsten. Det torde stå klarb att
d.et var han som anga.tl sina foraa vä.nner och talade om för syd-
afrikaaerna var ÅNC-araa befenn sig. Ean hade siäIv tid.igare
på kvällen varit tillsalllrnans med dem i huset' Strax före
iaid.ea €ick han emellertid ut för att, som han sa' f,'enks
bilen särn d.e skuIIe anv'dnd-a nästa BorEfon' Sedan dess har han
inte s:nets tiIl. S?ikerligen befi''ner han sig au i Svdafrika'

tesothos utrikesminister Yincent Makhele begav sig
oued.elbart efter raid.en til1 FN i Nev York för att söka fe
ett förd.ömand.e av Sydafrikas aElerarrde av FNs s?ikerhetsräd"
Under iulhelgen förd.öd.e också säkerhetsrådet enhälli$ Svd-
afrika.

Thomas Nkobi f1ög ti11 Maseru tillsnm*ans med Zambias utrikes-
minister i eti siecialcbarbrat tllan som stälIts ti11 förfotran-
de av Zanbias President-

Dea 29 december begravd'es de sex sydafrikanska flyHingarna

,.r-

l::-
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i Uaseru- Yid cereutonin närvarade b} a Lesothos kung !'losheshoe

rr, preoiäruiJ;;;-J913ti;;' t"e*ti,,ssuealeu'ar' parlauents-

led.amöter, hö€a statstiät;;;å;'-utr:inåst"- aipronat-er' Zambias

utrikesminisiär Gora o*U-ÄNEl=attt'ästare Tbomas Nkobi'

Flera tusen persoller ur "11;;T""t"o 
närvarade också'

Gudstiänsten tröI1s av Lesothos krislPa råd's geBeralsekretera-

F€r den .vit" :;å#tftto=t;-;;å=;La Hiehael $lors,iP'

Uänga tal böIIs- Kungea anlmöt i sitt tal tj.l1 A§tCs frihets-

manlfest. peliit tal upP=ää;åes roveket av ANC' lr'n represelr-

ta:et för de #ä";q" räirierna' ",, =1ååtiitansr fackförenings-

ledare, rrklä;åäIääa-""u-å;;;;;iitoleo för att vara ansvara-

ga för mord'en'

ANC-r.ngdomar da.'sad'e ocb siöog! och svZingde ÅNCs f1a€6a över

Jä-="=-kistorna'

Den sex tj.'nrnar 1ån€3 -t?TP'onin 
blev en itnPonerande mnn'ifesta-

tiole ..' r'"=JILo= =tt'a tii;";frä ;A '"{=iäid 
mot aPartbeidreei-

men i SYdafrika'

A!{Cs skattmästare Tbomas Nkobis taI lö.d:

--- &^-rorr t'n trav a last tribute to six

ffi,ffi 
-"::::ä* Hi:j:F-H,"i+I?: *;;-;""ra11v 

cut short

bv aElents ";-;;; 
åparuu*;d ;"gine' -Tbis 

is tbe second'

occasion, i; "";P;;;- 
or iä=l;fu f ive-vears' that tre have

beea drawn ;"*tf,;-capital-oi I,"=otbo to lav to rest the

earthlv "*'Iio!-är-"i't. 
b;"ä";=' 3"4-3i=t"=i' r sav brothers

and- sist*"=ttt":: tbou€h.'1-Xreo* the-six who are here before

us are bo=a år aitr"="ot*'äII;=;l-rodä"a in our home count.:r

thev .t" =jiä';-;;;å r""I-'"iuq11-v "tt"e""istic 
conmunities'

yet, irr o,rJ-är;;,-i; tne"ävl;-;i tle rå=i of the vord tbev

are iadeed'-"ii "r one family'

This is a family, -Your 
}lajesty' t-ha! k^ows n'o €eg€raphical

or politi"åilt"äaries':;;;" ä ralirv that bas' for centu-

ries unitJ men and *o"i-frorn-difr"iäot "limates' 
eor:ntries

ana reeionl äi"t["-oå"räl ii-i=-" rtnirv uaited bv the

coEIEo,, to,,ä åi love or-ät''äi;; td'ä-iä''t" of freedo'n- This

bond., =.trä-åo-;"' 
t#äIJ-iu" ulood of martvrs' as as

endurin€ *å t= "rrur**äIi"-ä= 
tbat vhich obtains amoBg

childt"o tää-åt tu" same motber'

Here today' side-by =iat' in a I§T n,rer forbid'd'en by lav in

tULi" bomela''d Iie:
(narnnea På de sex d'b'da)

Soas and d.au€bters of the people of South Africa'

Tbey eane from d'ifferent"Itrt= of our eou::tz?' They

d.rar'rn from AiftEient racitl- "oa-culturaI 
baek€round'

vere
tbe law
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y€s, entire statute books, datin€l as far back as 3OO years
in thej-r countrar vere specifically desigbed to keep them

"p"rt- 
iet they found each other in the olre eause' the one mo-

,ärå"t that noias out the Promise for the future of all
Soutb Africans. Tbey found- eaeh other in the struggle for Ii-
beration-

The }ives they chose rlere an act of defianee against the ty-
iäw-"f racilm and apartheid' The work to which thev
åäil.ted all their vraking hours Yras considered so grave a

threat to the apartbeid re€ime that it eould only resPond by
taking their verlr' lives

Tbese six young South Åfricans, assassinated in their prime'
åo to join ,"ov others of their generation - Africr''
öotourea, AsiÅ and Hhite - *ho have been robbed of the gift ol
life in ord.er to keeP alive a crimi'nal system - abominated
iU""rånout the vorld- Tle sav to those who ill-advisedlv poiat
iiG"i= at the liberation violence of the opPressed: Open

;;;;-;;";. He-challen€e them to count the fuaeral mounds of
iho=. *bo h.r. laid d'otm their lives to free our eor:ntry
tron the bond.age of apartheid" Fle ask them to enurerate the
countless thousand-s vho have made the suprelre sacrifice in pur-
sualee of freedom- Iile beseeeh tbem to recall the hundreds
raho have been tortured- to death, vaylaid, assassinated and ab-
d.ucted. to be d.one to death in unknotrn, dark reeesses by
hired kiilers aad death squads'

EIov long shall those vrho seek freedom be called upon to
bleed. alone? Eo* lonEI sha11 the eriaes of the rieh and po-
vrerful go unPunished'i Eov long shall the voice of the
åpp""==ä "r:å 

exploited- be d'rowned bv the runble of Elippos
and. Caspirs?

Those who abhor violence and sincerely seek to end' it nust d'i-
reet their *åå= at the violence of tbe re€iloe tbat dailv
åti"a= the dräans of millions in the ruck and mire of natio-

"åf-åppression. 
Let ther raise their voice§ at tbe violence

ät-=r"isn tbai condemns uillions to the status of sub-hr:mn''s
merely because God. chose to pnke them different' Let the
d"eno,.mee the violence of apartheid that has brought var to
our corrnt=:r and has pushed- this regioa to the Yer:/ brink of
disaster.

Your !.laiesty, the Kingdotr r:f Lesotho, founded by that great
states:naa and. your illustrious forbear, ldosbeshoe -I' as a
refuge and. havLn for the destitute' the hunglry and the per-

=""rrt"a again bleed.s vrith us- Tleis Kingdon' smalI ^in phvsi-
eal size, but stand'inE tal1 nmongst the nations of the uorld
for its ,ot.i """tug"l 

Ut= been under attack; has beea vio-
lated ana revii"a Uy ih" racists in Pretoria because its has
so stead.fastly- refused to aband'oa tbe values inparted to it
at its birth- Al1otr me to take this opportunity to- salute
you *nd your pääpi", oa behalf of our people for tbe deter-

f,\r

tu

t
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rnination and' perseveralr:: yo* have sbovn' a€Jainst great

ää;;-;å strodbY Your PrinciPles'

Southern Africa is today tbe site of the last battle to free

our continent-ot tu* =*ot:rää 
-oi-åor""iaiisr and' raeism' The

vreld.fire of Åf;i*ä-rråäoi-iI-oårr blazing in everv eitv aod

town of south^E;i"' ' ru" 'äpäIa= - it"' th j'; conf lagration

have alreadv'bä;;å. iEIritå-r:å* f iles- in litt1e kraovm dorps

and. villages' 
-iE'-i= tne cråätli"e-åf these flares tbat

strikes t"rro"*;';; i[å-uåä;;;f the' racists' uaable to

douse the fiiå=*Ir-rr"taoi-iu"v-see} to-=ctpe'gc,ao tbe neigh-

bouring cotmtries as ' '"äf-"f "'rvIainin€ 
away-crisis of

.tbeir ovrn rakin6' I{e sav ä-tr'å peåp}e-;ä tbe Governuent of

Lesotho: Stand iitt' as "i"t'-fbä 
a-"v is not far off vrben'we

shall jointlv eelebrat*-tÅä-t.r:rsUacXflng of our entire reE!1ola

fron the threat of aggresl;;;;ä-iu" ävcte of violeace'

TIe say to the bereaved'- families' To- those vrtro have lost

their sons, iuäI"-äauen39ii]tt[åit' brothers' their sisters'

a close t"rtiäiä"ol-'-rtiåoä= 
-rl" share arour grief and vour

sorrole- gut iå'='J-also: ffi'rä==-r'" uaie all suffered vas

not ia vain'';-h;; *uo ut'E t"tttrr *ot.rld' uave beea the first

to say: Dry your tears' t;; i; not tbe time to roourn'

Let the murd'er of tbes: :i* fratrigis -be a clarion call to

alr who ="t'l=å ;;tt";-r"iii*=Iå"-tn"i"-countrv 
to stand

.roit.a as Dever before'

The orrly real montrsent ve sba1l Pt ' able to erect to memory

of our faIIea is the ot*"Sät'tU-at'i"'-it-=U"11 build on the

Borron of riEed.om- -As vre iä""uä-Po*ie;-of 9ur eosg,atriors

to rest, tti-us alI vorr' d; il-suarr not tire or' Iose heart

until *" uti"=ätä"t"a tnå"ii"å-=o*i"tv for vhich tbev gave

thej.r ri"t=l=wf,ii;-;;-uila^åi" '""tas and drv our tears' *,e

lEust also eiti:;;; LoiT ior tbe g="ttJttiläs tbat sti1l

r ie au*'a -oi' 
i:, -i:-:*:i ::";ffi*::" "i#:i!=#J:i:::li="ognt from the exarpr

Earord , Yi;ä;;-;å!*rä''=N;;;h;;i' ;aceueline and-Leon can ',o

longer ne *iin ''=-' 'rytv' h;;ä;;åä'tu"Ii-ååot"ibution' rhev

' have Elivea'tuEit best'.f'et otbers "o'å*fär*rara 
to take their

;r;;; in tue battle field'

Go *e11 comrades' The'ANC d'ips if='revolutionary banners in

vour rt'otJT'fiä"iå*' 
-tui'=""Iii" =u"rl be aven€ied'

Orrrrard- to a People's Gove:cament'

He sba11 vin'
'å,mand-1a

l,latla ke a Eona'

Tboroas §kobi avslutad'e' sitt ta1 ned' att }äsa upp f6ljand'e

telex rtaJ-i"i=ot-""u ninoie Nomzano Mandela:

"I{hilst ve continue to shed' ocealas of tears and rivers of
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bIood. ve accept the declaration of war and the paiaful
reality that äur prid-e and honour ealIs on us to resPond
iit"*iå", thi; iniocent blood shall be avenged' the blood of
Eleetor Peterson, Bubla Salojee, Ngudle' Solomon !'lahlangu'
St"*r" Bantu Biko, l'loloise, Yictoria and Griffith ltxenele' the
Conipes and" all ihe other soldiers who have paid the

="pt"r" Price for this cause' ?le sa:l o-n ouT blood ve sbalL

Southern Africa: Angola, Zimbabwe, Uoc'mbiqu€, Narnibia' Bot-
=**., Zamb5,a, Lesotho stil1 have to shed Blore rivers of
blood to defeat the last bastion of oppression, tbe
blisterinE! inferno of racial hatred-

Lile all stmggling Bovements ve d-o not d'oubt our victor:r'
On bebalf of iÄe internal rlinEl nf the strugElle, the leaders
io=iaå South Africa, behind bars in Polismoor, Bobben Island'
the d.etainees, the:bnnned and exiled and our country as a
trhole ve wish to exPress our deepest syrpathies'

Our bleed.ing hearts are vrith the bereaved' farnilies, 3€ thanlr
them for tbis priceless saerifice'

Idatla ke a Bona Amandla Ngavethu

Tbe strugl€Ie eontinues- "

B

A
'qo

Bq!
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Yid nvåret S5l89 fo:li:l,Svdafrika 
aIla lesothiska medborga-

TE, utom gruvarbetare '"d it;;;;"kt rned'-svd'afrikanska €ruvbo-

La€, att resa-å;;t etu*=*,,^ä;iG;a"rritä' Efter nägra daElar

skärptes koaträi;;t-;;trr*-iå"d;; på vä€ frän Svdafrika

tiu Lesotbo- 
- äät"ritt, noeä;;-i4r-kontlollen av lastbilar

med. förnt a"on*iäi-tirr a"å-r"=ätni=ut uarfmad'en' Svdafrika

sbllde pa .ii-;;-;A;t*- xoåI;;il;;; 'lt inga vapen smug€Ia-

d.es frän sva,itää tin L;;A;' -stt :närkligt arsument - d'et

bord.e iu varit sä att '*'iä= 
täaå för vapensuu€Eling frän

iä=ätnä i stäIlet-

Kontrollen blev absurd: raissägk?r skars uPP' kälhuvud'en

skars itu, frvsbila"-tippoåå;-i-å;n 3o-EradiEa värmen etc-

Köerna på den- syd'afritao=X' sid'an -' -gtzir:sen 
blev kiloneter-

1änga- Efter ffät' d'agars;ä';;" kunde det sedqn ta sex

timmar för en iä=tuir-*: ;1t-Eenoneår'gåa oeh fä klarbecken

a:tt kör, o*,.I ä;ä+;; iin-iå=ä;9t -'9'*" leversntörer tsav

upp försoxen alt leverera-';;;;-iirr Lesotho' De varor sou

korn fram ,." äiia-iorstörd;:-D:"nit-l1ta och färska varor

böriad-e sina'i-t"tia?Itra' 
*Eå==iiii ta"t drabbade aktionen

burnrd.staden uä="=t, - 
d'är-nä=t"" ioo t:?i"at 1Y laruutbudet

korrmer frän ä;ä;;ita' gensinransonering införd'es' Beserv-

tasret ", utiåä;-;;-å"i';i;-;h'i1" uäia räcka o.ästa veckor'

Folket böriad'e klaEJa ^rf Jonatbans reErering!' L1ån€a menade att

d.et var .lorrtiu'os Lattie'"iiilik "; svåarril<a soIE orsakat €räns-

sf,änEInitrE=l

Sydafrika förnekad'e att det var fråga oEI en ekonomisk bojkott'

Sedau lzinge 
"uäää-t"eiT-to -i-Preto"ia 

-v"itt in€å ett s?ikerhets-

oeh s amttuttf ää"i' - i iI', "ia"- 
r'ntå'åt1 1"ta i et n ed l'l ocamb i que'

ued Lesotho'-gittills- rra#*;'äi;*tg Lesotho vägrat att

förhand'r' '"a"ävå"itit" 
;; åit =aaant 

awtal'

När nu trrmskruvarna d'roEls åt genom att varutillförseln
ströps, t^,i;;;des nao 13Lå""i-;;F åiät''ä "F :"1 sända en dele-

Elation till-E;ä;t;k? r-9iätJaislruie;; ;åk""betsfräsor' Dea

vilrti€aste ;;k-t;; pa teåoäåi ;;;- ÄNc=-narTaro i Lesotho -

sydaf r ik. k;ää Z- 
-ui"' ui rä-;N c-r ivlrt in; ";- 

;k" 1 t " uo't där i f r ån'

Den 3 ia:euari f?ingslades också Japhet Nd'lovu' Ean böl}s

fänsea s aagar' TT !::rvire;= fEr ati La nedverkat i etr

misshaaaeräi-en inhe'=t i""=oo =o' ti-afc i Lesotho betraHa-

d"es som syd'afrikansk ageni' Denne g9t="o hade infiltrerat

bland eB srupp f1vkl1tqfi-;"'liö"-tiiiläir"i-u"aae 
pä en sård

utanför l.laseä son ilqd'9=- t' Ndlovu-' 
-GE i"" hade avslöiats

oeh fått -tt-årdentliet tot sirr!-" ffiöItrna' Ean fick tas

tiI1 siuklrus i l'laseru o"i-^i"=-lirf=tåoå '"t kritislrt ett par

dasar ir:nan §*n. EaP,33-=äe' 
*fräråä-nää-iGåntinq med missban-

d.eln att EJöra' han vissie-inte errs "'-ått 
åen bade ä€t rum'



L7

De s}rr1d.iga r'tinnea väElrad'e att Eie sig tiIlkänna'

Den 9 januari kallades Nd'lovu ti11 inrikesministeriet' Där
fick han ett blsh besked' oro att Lesotho inte kunde tolerera

"tt ffvkUingar son begår krininella handlingar sbddas av

AHC.

Man lnrnd.e inte he11er acceptera att- flylrbingar använder
falska rrAmn när d.e reElisträ""r sig hos r:rndigheterna' Detta
yar vanligt- 

't-"=-nååä-i1""' av d'E Personer son rördad'es
under den syd"ttit""ska räd'ea den 20 december anv?int si€ av

.oa", nann än sina "go1 
när'de reElistrerade sig'

Pä ministeriet var rra! också upprörd över att flylrbinElar
son tr.nsporcerais ut ur Lesotho til1 tredje land bade
återviint utan att anmäIa si€! hos polisen'

Slutligea vil1e mnn d'iskutera med nåEfon från Ä§Cs exelmtiv-
kommitte hur nan skulle bete sig med sex ANC-are sou! hade
arresterats f§1 innehav av vapea ocb ammr:niti-on-

Ministeriet begärde av Ndlovu att han skuIle se ti1I att de
flyktj-ngar som var efterlysta av polisen och de som hade
äterv?int tiIl Lesotho utan att anmala sig raPPorterade till
polisen senast den 13 januari'

Nd.lowu begärde hjä1p frän sitt huwud'kontor i Lusal<a- Elaa

ansåg sig inte krtnä bantera sj-tuatiorren siälv' Tyvärr kunde

iog". gNE-feaare besöka Lesotbo före kuppen' Efter kuppen
U"i-irgen från ANCs ledning våelat sig ti]l Lesotho'

fr'' .\,

L-

L,"-

(::.
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!'lannen fuakom statskupPen dea 20 ianuari l-986, d.en knapPt 4O-

årige överstelöitnant Sekhobe Letsie, hade bör at tänka på Crtj

statskuPP redan 1981, dä ban var uaior i Lesotho Paramilitary

Force, I,PF (som dä hette Param ilitarY Unit, PMU) ocb sou

efter kuPPen döptes om ti}I EoYa1 tesotbo Defenee Force, BLDF

Ean tYcHe att makbförd.elninelen i laad'et inte återsPeEJlade

folkflertalets vilja. Jonathan var en envä ld.shärskare SOEI

hade fråntagit kun€!en och hövdin€arna all nakb- Letsie är

farbr or till kun(et och rycket roiali stisk.
r --r-^ om LPF ogillade

:ä=ffi",:::"f, X:"*"å!?:å ;lf i ":!t::?-täi- =ä"i " 
ii =i i =4" 1 än-

d.er 1e8 z/tll,- t-';;fiuu:. ;ä;-"# svdarrikas trvck mot

Lesothos grän;;"';kl'Iiå- otå-å*-i"=otuo råriade samarbeta med

socialistiska Iål'ä;; o*r' oi ä;=;;-åppnade anbassader i LJaseru'

Någon gjer:g und'er Lg82 a'lliilrd'e ett ti-otaI h6€a nordl<oreanska

mir*ärer titi-!'t,!;;' J"#ä;-Ä"å"-eiårt upp ued Hordkorea

att d.essa sr<ui1ä-Lrit"= tä' taagivare-iiir rrr" Lekbanva väB-

rade euetteriiä="ä-iåi;.#; i;;ä" iirr-rrr' Han hade redan

brittisxt "aiåi';;; 
olu tv"Irue at,t. det räckte'

Är 1983 börjad'e Jonathan ]vcka -att' Letsie utgiorde ett 'hot

uot hono, o"i*E#";;E äirFl-'låtathan-iårsorrte få Letsie av-

skedad - överbefälhavar"' å:;;;il;i;'r'äuuäva viisrade eueller-

tid att .o=xäl-iEi=ie' =åi-äå-var-bans 
adjutant

Jonatban anEla$ad" l:t=1:. för att samarbeta ned Svdafrika'

d.it hao oftt*äIt" iot aict fårsota övertala svdafrikanerna

att tiIläta ttä'=it"fi1€ ;;;;-;vä"iril<a av vapenleveranser'

Joaathan "si;i;äl-å"r=a-"il:#d'i;;å& 
d'erar av sin militä-

ra utbildniG i Israel

und.er sensorlllare lgS4 ägde tvf 1{erier rurn in«:m r'PF' E]3

eä::g i Quac#=-N"u o"h tGL;-i e':tirre' I båda mlterierna

äeltog onkring 45 roiin'

I,trberiet i Quacba': N:L-l"ddt= av -överste 
Sehlabo' Det är o-

klart om A"ile- f"aa" ""t=å-ået 
andra m:rteriet'

uee r lr :=;: åä' :1" ä "i"?ä=j,å*I! -!4 §? ": äii:: :iä"" ä'fl 
em en-

sam Brrrpp' I

til1 r,PF, rä;-;ära väg;;å;:-Krigsrett inleddel ,ot

seblabo. r,"t=i" föreslog*åii"åJi;;i- =Lt'rr" 
pensioneras med

aIla föroänå=' l"tua-trva i;;ä'd; i d'etta förslag' IIIeE

Jor:athan si;k emot d"t: i:i;;; ""^aIäI "ita"qe-Jonatban 
i

stället seuratå tiu :r9; äå""iit' otilJ"i-io" YrPs" ned p1a-

cering ,id ;;;iiääi'i=t'ä'il"iäIii'-n',, 
riek där espa vapen-

;;t- "*unitionsf 
örräd'

Folket i Lesotbo- bad'e r'rnd'er årens - 
131ll alltuer och oer tröttnat

på Jonatnan-äJl-nto='"#i'rlxä'1iebä;' 
-De flesta trodde
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emellertid. att LPF stödde premiärministern och man vågade
därför inte E!öra näElonting-

Men inom LPF var missnöjet stort med Jonathans oeh hans reEferir
kor:rrption, makmissbruk och svägerpolitik' Överbefälhava-
r":r oäh bl a Letsie tvelrbe att LPF hade kommit att bli BNP-par-
tiets prj-vata arne' på samma sätt son LLA var BCP-partiets'
Yj-d.are var Eran irriterad över att BNP-ti1lhöri€het var det

";il-åvgöraad.e 
för att fä ett statligb aibete- l'lan ansäE!

också att utrikesninister Yincent l'lakhele och inforrnationsmi-
nister Desmond Sixishe missbrukade den statliga radion, Rad'io
Lesotho. Hadion användes ofta för att provoeera Sydafrika'
helt i onödnn, tyckte d.e.

Det som upprörde nilitärledninEfen rgest var emellertid BNPs
un€ldomsf örbunds aElerande -

Tid.igt und.er 1985 böriade Yaperr att delas ut tiI1 un{domsför-
bundåts med.lemrar. YaPenuttlelningen ökade mer ocb mer under
året.

Und.er hösten 1985 streikade de ieke BNP-anslutna studenterna
vid. Bona-universitet nåelra veckor son en protest mot att BNP-
studenter var beväpnade under föreläsninElarna oeh ibland arr-
vände vä1d. e1ler hot om våld mot sina politiska rnotständare'

l.led.lernnarrla i ungdomsförbundet fick vapenutbildningi vid poli-s*
skolan i Maseru- Först bade Jonathan vänt sig tilI Lekhanva
och bett honom att tPF skulle utbilda un§dorarna' Lekhanva
vägrad.e emellertid. Detta orsakade en konflih nelIan LPF och
poli=en, viaket passade Jonathan bra- Experter från Nord-I<orea
mOts ti1I polisskolo' och fuagerade där som instrulrtörer i
vapenhant"ring. Yissa un§domsförbundare skickades utomlnnds,
ti11 Libyen, för vidare nilitär utbildning' Några fiek efter
avslutad. universitetsutbildning i Eoma och militärutbildning
utomland.s anstäIlni.€, vid LPF, bI a unEldomsförbundsledaren och
fänrilen Fosa.

Denne förolZim'pade statstjiinstemän och officerare när han
hö1} tal vid. ninneshögtidea den I deeember 1985 til1 min''e av
Syd.afrikas attaek mot Maseru 1982, då 42 personer mördades'
Fäsa nnkla€lade i sitt taL bl a vissa statsekreterare för att
äka ti1l Bloenfontein i Svdafrika för att handla i stäIlet
för att delta i min''eshögltiden-

Detta ta1 oeh ett nyårstal av unEld-omsförbund'ets ord-förande
Qekop're, där hen anElFep LPFs ledning utIöste kuppea- "Brought
about 16s g§qntse"r Letsie uttryekte det-

Red.an und.er hösten 1985 had'e Letsie emellertid försöh stör-
ta Jonatbrn, först i september och sedan i november' Båda
försöken misslyckad-es p g a att överbefälbavare Lekhanva
iate var med På noterna-

€

€

.C

A



ZV

Onsd.agea d"en 15 ja.uari 1986. Etiordes "the actual military
move", aa i-5O tungt beväpnade soldater omringade oeh utrymde
preroiårtinisterns kontor- Itleningen var att man dä skulIe
ilarta Jonathan och.annolrsera malrtövertagandet i rad'ion kl
13 OO. blen Lekhanya var e&ot kuppen- EIan och T.'etsie råkade i
grä1 på vä€ tilI Jonathans kontor- TiI1 slut körde Lekhanva

' i .n !."sonbil före tiIl kontoret oeh sPran€l upp ti11 Joaa-
. thans ruu- Sekhobe Letsie oeh bans kursin Thabe Letsie, också'
hnn överstelöjtaant,'följde efter' Jonathan betralrbade
ieisies sorn oiarligfa småpojkar och talad'e bara med' Lekhanva'

'Eftersom Lekhanya inte ville genomföra nåEfon kupq, tvinga-
des man avkalla det hela-

Under tiden bade and.ra soldater tagit sig in i ungdomsför-
bund.ets lokaler och beslagtagit eu mtingd vapen oeh arres-
terat flera ledare.

Jonathan förstod att nägot var i görninEfen- Nästa dag gav
han instrulrtioner om att Sehlabo, som strax före iul hade
blivit förfhrbtad. från sin tiZinst vid Jonathans kontor och nu
förde ea arbulernnde tillvaro vid LPF, skulle avsked'as'
Beskedet om d.etta Eavs tiIl I'PF av dävarande miaistrarna
Peete N Peete (finaos) och l'latete l'laiara (enerefi)- På torsda-
gen ]-är ocksä Jonathan ha sa€t ti}1 kunEen att han misstänlcEer
att något höll På att hiinda-

tgtsie och ha.,s förtrogna visste att de var tvung)ra att EJöra
nå€lot snabbt-..Anaars sku}le de mista livet. Det fanns bara
en snk att §öra: Ta över maHen-

På torsd.agea bad.e Letsie oeksä fått se en lista som Sehlabo
. had.e över Persolrer son skulle avrättas' Letsie stod överst pä

denna lista-

Man. beslöt att sIå ti11 på fredagea-

På fred-agen befnnn sig Lekhanya i Pretoria som ned'leu i d'en

Etnrpp =o, d.i=futerade säkerhetsfrågor rned Sydafrika' Letsie
oeh hans män hade beslutat att attackera Sehlabo oeh hans
Eän, sIä d.em och bege sig tiLl Badio Lesotho oeh rneddela na-
tioaen att rnilitären hade tagit över rsalrtea i landet'
Menin€en var att överraska Lektrssya - ban skulle få höra om roalrt-
övertagirndet vid förhandliuglsbordet i Pretoria'

Drabbningeu ägde nlm vid de sk nya barraekerna i Mnkhoany*n€r
20 h söd.er ou t{aseru- Sehlabo biil enellertid På ov?intat
stark rnotstånd. Ean oekuperade srEJra av offieersbostäderua
och tog flera barn bI a tetsies tre ban], som Elisslan' Nägra
sold.atår dödades- Sehlabo siäIv lyckades försvinna fråa
platsea och bittad.es först seat pä efterruiddagen' När han hitta-
äes och bese€rades var det alltför sent på kväl}en för att
al.rnotrsera att ma:c tagit över ledningen.
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And,rema.,nen inom LPF, översten av 1: a graden Ramotsekboane,
ror r"" loial med Jonathan flvdde från platsen med en rindre
€rupP män.

Pä kväl1en €av Jonatb:en en presskonferens där han förklarade
att han hellre skulle dö än att utliinna ÅNC-flvHingar' Vi
handlar inte med människor gav han soIB svar På ett syd-
afrikanslrt föslag att man skuIle överlärnna medlemmar i tLA
tiII Lesotho mot att Lesotho skulle återsänd'a ÄNC-are, som had'<

fhrbt ti11 Lesotho, tj-11 Svdafrika. Svdafrj-kas utrikesmiaister
Pik Botha svarad.e med att s?i€ta att Svdafrika betrakbade
Jonathan som den mest destabiliserande falrbo::a i relationerna
tiI1 Lesotho.

Tidigt pä morElollen rå''da€!en den 2o jntuari fiek Lekhanya -
liksom resten av nationen - höra på radion att militären
och ban själv had.e tagit över-. EIan rusade tiI1 sitt kontor
d.är han invigdes av ea av kupPmakaraa i vad som hade hänt'
EIan ombad"s att hå1Ia sig luEJn oeh inte 1?ima rrrrr"rz'et'

Senare på dagen accepterade Lekhanya helt och hållet situa-
tionen.-Egentligen hade hau l?inge velat ta över maHen men

inte våglat t, "ådsla för vad som sku1le hända honor och LPF
oE en kupp misslYckade§-

Företräd.are för den nya regimen har sagt att man efter
Imppen fätt veta att Sehlabo tillsamnans med den förre ut-
rikäsninlstern Yincent blakhele planerade en egen kupp til1
d.en 2O januari. Enlig:t de''na Plan skuIle Sehlabos
U"t"ii"i torstärkas med beväPnade ursgdonsförbundare' Ti11-
='-rr.= skuLle ran bege sig ti1l Lesotho §ank och där skjuta
ner a1la officerare som stod i bankkön för att härrta ut sina
iOo*" - den 2O är avlöningsdag för LPFs offieerare' Sedan
sku1le IBan avsked.a eIler om nödvändigt döda Lekhenya oeh
hn.s medhjä}pare. Först på db'dslistan str:d a1Itsä Sekhobe
Letsie. överste §amotsekhoane skul1e därefter ta över son
chef för LPF. Sehlabo skuIle b1i hans stäIlföreträdare'
Efter ett tag skulle Jonathan störbas och kunEen avsättas'
ev avrättas. Republik sk:Ile införas och lrJnkhele utnäElnas
ti}1 presid-ent- Bamotsekhoane sku1le sastidig:t störtas och
Seblalo ta över som överbefälhavare. Makheles tanke 1är
oeksä ha varit att .åIIC skuIle s1ä sig sarnman med Bt{Ps unEldoms-
förbr.rnd. och att de tiLlsalnlnaDs skulIe krossa LPF'

Dessa pästäenden läter a11tför fantasifulla för att l«rnna
tas på- allvar- l,!en m^n kan nog konstatera at! l'Jakhele had'e
storä politiska ambitioner- Att han oeh Sehlabo stod varand-
ra närä kan bekräftas- De träffades så gott som dagligen-

De nya malrbhavarEa 1 Lesotho tycks vara överens om att
Vinclnt }lakhele var deras störste fiende i Jonath^ns gannla

re€lering.

Mnkhele ansäEls vara en h?in€iven ANC-anhiinElare med i huwt'rdsak

(.
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ärliEa avsil<ter' Uan ueaad'e att han verkligen trodde pä ANCs

sak, ,oel- a-ct ä ;Et-n99**'!;;;*tlurrpiät och säIlan för-
*nkrat sina b;;Jt;-; eh *Lgååå" hos restEn av regerin€en och

partiet -

Flera gäBger bad'e ry"tU:}:-krävt oeb nå4on gång geti order ou

att A§lc-are =;;*;"ä" tiriräiat;agit,s_-' ofta p g a vapeninne-

bav - skulle iiiä"='- Ogtfa-nää"-rrpprört poliiehefen l{ateIa

ocb ehefen föi'äExäinåt=t-j'd;;to-3äu"rahära 
l.lolapo och natur-

;äli;;-å,to LPFs lednin€ 
r a ---

åv d.e länd,er solo grärl:?:-tiI1 Svd'afrika var d'et bara Zimbave

ocb Lesotno =3i-u3ä" iiir er;; eirc-"!t -håIla en mladre

nilitär =tvtxä-i"Iäaåi' 
i"i;=;äo haae-ueslut om att tillåta

en säd.an stvrla faftats- tt' "o 
]iten grupp bestäende av

Jonathan o"u-ilärtiliå-o*n. s^';oli'}rb nen i"t" siikert informa-

tionsminister' ä;;;;" ?"b-"tb;;'inister Lekhoana Jonatban'

Flera roretråd;;;-rö" aq ;;;-äi':* har pästätt ':ls 
h'

säkra bevis pä att ett sädäi Uestut vårXligen existerade'

I Hocambique had'e d'en tid'igare !":"fhgambassadören -sedemera

ministern i .läo'intr:= tt€;?;;e D-f G I'lokoae förband'lat om

ocb j.nkopt väi"o-iiu ";i;;: 
Ean hade åcuså utfärdat leso-

tbiska pass ;ffi ;;;;+t"äIölJo -u"t"uå 
u"a" rapporterat

d:.relrt t:.ll iåååtläå-och uaineie' Den övriga reseringen had'e

iGealine få,tr veta'

Det pästod's afb vaPen- ocb t o m bomber had'e flugits in av ANC

tiII l'laseru iran !d?P*Io'''ä"iftao o*X=a-'e'ea rnilitanta ANC-

are had* k";ii.#ii l"ioitå]-p"tt" =it"r1" na eiorÖs med

[ar.r.ef es €od-]rHnnande'

ldakhele besBlld'es otl:å. för att personligea ha kört ANC-are

tilI gränsen när d"- lt: på-iaä-"ti attaekera roå1 inne r'

sydarrik. ;b-;;',, u1'-3^{-aåi-"iiå"-r"iies""da' uppdras' Det

had.e ocksä ;ät; att ÅNc-sold'ater nta"*iå?i-tä-u"tta hos Makhele'

EePrese::tnnter för d'e -oYt maHhavarla oåstår att ANC-

rlvwinsar iii"-äirii+ # ;;;;;"' ':t'=i'.u" 
ri',oas nån€a

ae,eace" tr'iä-ä"Il-llilitårä-;å;" mot-sväafrika har haft

sina ,t=pt'.,iiE i Lesotb",-iäti"-"Lt svd;i;ika o,,' -l'liltärrådet
bar ocksa uäis pä-d?t o"ä*iät ttrraltä--atct- Svdafrika har

haft rätt i=liit-pa=tatrrä;o*;; "1i""5å" 
rteie Lesotbos tern-

torium oeu ait 'ro11t!a1];; ilGif nii;-uåo uar påstätt att

ba.o intt tiiiåt nå€ra 'iiiiaiä 
eNc-"Kiviteter'

Att Svdafrika st?inEld'e. Elr?i:asen ti}l Lesotbo menade rnilitärerga

iååt-L"t*{ä,f*ffi *l#*ä}å:*Häär==."*r?'ä":'=}å='"?:"av d.e sydal
konska raaån-ä ea 20 a""åiuä' g'lr =;-äå bI ai 'I virl not

spe* to såutu-afti*t' 
-iåt them ='"årt*io-il'rratr" 

and- Tarobo"'

Beslutet efter kupPea. att aIla- inkoumand'e'flvE--=tsllt laoda i

Svdafrikt råt siikärbe'=iåottäir aa" rtit"a"= av Lesotbos r,.va
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militärråd.- Sydafrika stä11de E!ärna upP På detta men hade ingen
;i;-råa beslutet att- EJöra' I'ji1itärerlra var räd'da för att
;#;t ,tomstående skulle flvga in soldater för en motkupp'

Militärerna var rnallisl<b rädda för kommunister' De menade att
BNPs och isynnerhet l'lakheles måI var att E!öra Lesotho ti1I
.o t"r*,-istisk stat- Letsie sa strax efter kuppen att bäde
i"m"i"'och Sixishe var komtunister'

Omed.elbart efter kuppen s?indes E' B' S' $s hspyanz' tidigare
;;;iJ;" i Joo"tbans regering oeh ltu uPpenbarligen på €od fot
ned nilitärerna, till Kapstaden för att förhandla för derr nva

""gir"o= 
r?ils:irr€ med Svdafrika' För Sydafrika förhandlade

utrikesriaister Pik Botha' '

Sydafrikatrerna had'e två punkUer tr>ä a€[ead;n, n?imliger!:

- ANC-flvHingar - Svdafrika viIIe at't 82 st skul1e
överIa-mnas ti11 dem

- De soeialistiska lZindernas ambassader i tesotho -
Sydafrika krävde att'de skulle st?in€as

Lesotho had.e en punlrb ti}l at{endan, ::ämligen att försöka för-
mä Sydafrika att öPPna gränsen igen'

Sekhonyana Påstod' att han hade lyekats få Pik Botha att för-
stä att d.e sydafrikanska kraven var orinliga' Lesotho sku11e
aldrig kunna tänka sig att överIämna flvlrtingar ti1I Svd-
afrikå,. Inte he1Ier skulle pnn §å ned på att pä order frän
rrågårr stat bryta sina d-iploraatiska förbindelser ned något land'

Botha bad.e d.ä menat "aa 
§nns regeriug mäste lrunna visa att

Lesotho gör en motprestation innan man kunde öppna glränsen

iElen-

Efter överlägg:rinElar mellan Pik Botha och statsPresident
F-n. Botha giät mL ned på att öppna gr?insän igen så snart

tiII "it t""ail lanå- Låsotho hade inga svårigheter att gä

med pä det, sårskilt inte eftersom ett 60-ta1 av de 82 'dndå

,ar pä lrag att flygas ut geaom UNHCtss försorg'

Lesotho menade att detta tydde på att Sydafrika e€lentligen
inte had.e stiin€lt gränsen för att tvinga Lesotho att
öv'er1?irna åNC-äre ti1I dem e1ler att stän€a de soeialistis-
ka liindernas ambassader-

GränsstZinEnin€en var en brieka i ett mvcket större spel' Se-
kh;;;a tvetäae inte att påstå att Svdafrika iate hade
varit ensart om beslutet at,f stänEla Elränsen' Det skulIe ses

som ett led. i d.e Elemensamma ensträngningar:aa av Sydafrika'
itorbritannien o"n USA att övet+'yga värld'en om att
ekonomiska sanlrtioner mot Syd'afrika sku1Ie leCa ti11 katastrof

eg,

f,,

L
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för Svdafrikas gtraanlätg:I' Ou sanl<bionef införd'es skulle Iän-

derna runt Svä"?;ik; komma ail arauuas på sanma sätt som

Lesotho ou naää-åtåuu.t=-- ;; irrt" bqrå grannländerr:a utan

oekså d"o ="ä"*å"råixtingån 
inne i Svdafrika'

Storbritarrnien och USÅ PSdt tillsammans ued' Svdafrika Iän€e

försö}<t fi:rua l'I=ätno *t''"ti"f" sig uot ekonomiska

sanlrtioo"" ro"-ävååitixt' ä""t==tzinänrneen var :rLterliE are

ert försox a# iå-iå=åtn" ;;il;å;;lanäår i resionen att än-

dra si€.

Den sto ra f=äg,-'t uad'er -kup;pveckan 
var ^såled'es 

buruvid'a

Lesotbo sL,ruäT,IaäI-- fitää';-'Iäet"- f lvwingar tiII ett

tredie land" ;t;i;;-iran. svatt"ika var ätt 'äo skulle på-

böria utfrv€ni?geo seoa=t-'i;;;eG;" -d'ea 
23 ianuari' Efter

m6nda förveckfioet* och-'i;;fö;=Ear:a -melIaa-de 
ipbland'ad'e -

Lesotho, zuruiäl-iNc-gil ytrgä;-:-k"9d'e 'd'e 
första 57

flvrcinErar:aa'iivet= till ;ä;;" pälo"a"å"o den 25 januari'

::tä:=iHä ;iä*o:1"*äåi:-:{ä-äJE:;-äi::::*?'':::*:::ul"-
omedelb."c oåI-a=-vå1-tt'' i-"31 =] 

€t*=åa öppnades med det

särnma och varor böriade ströInna an'

De nya'maHhavarna i Lesotho pästär naturligtvis alt Svdafrika

inte alls u"åå*oää"t 19a rtinät--"iy ea"i' lr:gto- vill tillstå

ett saoaruteäJ-ä;t tot iäääan ner" värIden förhatliga rega-

uen i Pretoria'

I en BBC-inierviu i '-"i, 
1986 beskv].ld'e Jonatban - av }ättför-

stäeliE. =xai'l'ä'å{"}k3 
tår att ha 'o=iirt"t 

kuPpen' Lesotbo

hade nu i =jår"'-i:;l;t' uriii"-:i:*:f;::n; ;ä-"fiIJilLl'"
ffiffii::"t:tr=åti'ä;ä-=:ii"':fl::!p i* r" u' uor- ionathan

frän malrten ;*i;=;!"-iiliiJ-u"-"tlil 
-ati 

nan hade motsatt

sig afE svaai=ää-=x'u"'iä-'Eilighet "tt kontrollera det

stora,rtl"oi;;i;]tt' --L"=åiuä-siEärand's 
Tlater Proiect"' som

oranerades ilt åia 1ol '-j"täiuä-s1u+ad'e intervir:n med att

ia=ta att kää"re-ntat. =nåiät-"' "rui" 
-tårl i kuppeB ocb där-

i€Jenou t"t"ääI-=io' uzinåår' Kungen och monarkin ansä€s a!

lesothietor-iia högb o"i"iåi;äI och-eartier' Nu hade kun€eB

seno, att ha-Jtaiii s-ig-;' ;;;;;;-r9T äE" p'"ritiska ledaingeu

i landet =t"ptt e-tt {alriei-Påi1ti=* 
ptäiitaikat"' om Jonathan

också rnenad'e att kung"o å?åa-ivå"i"ixa-= aitnaen är okrart'

Det är naturligtvis :Y?tt att fä Y9t? bur d'et egeatligen 1åg

tiII. net ar-åäelIertia- iotå-oriuliet "ti ":eta 
itt kuppuakar-

'Ba salanoliki u"a" torsaxiä;-=iå- o' itoa frän svdafrika innam

;;-=A"ua tiII verket'

Bedan tidigt på kuppd'aEeo 41fänd'9- Neil r;an Eeerd'en som är

d.eputv airåJtåt-g":r*"?1' ; ilvä*rritt='ititaeininisterium med

e:t-- aftat=:åipl4.lr11*Ul=åt''t' Eans a''r<oust gav en fi-ngervr's-

nir€ ot tti-åiå"tix" stöd'de kuppen'
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Syd.afrika xoåste också ha hä1sat förändringen välkommen' De

nya maHhavarna måste vara betyd'ligt lättare att handskas med

al a.rr E^-Ie politiske räven Jonathan'

Efter l«rppen har Lekhanya som den förste svarte regleringschef
; 

-iO år^iarit på officiellt besök i Pretoria' (Den senaste
afrikanske reEfelingschef som besökte Pretoria var Leabua
Jonathan som var där 196X' )

Lesotho har blivit en id-ealisk Eiranne' soIE saaarbetar bra
inom a1la ouräd.en och inte kritiserar apartheidpolitiken
;1i; i8i noerjr:ti- Sarstidigt är landet erkiint av orvär1den
som ett sjalvstand-igt land- Det förser de svdafrikanska gru-
vona med dukbig artätskraft, det hä1ler efter ÅNC oeh det
tår internatioiellt bistån'd sä att Svdafrika slipper stå för
;G=; uf,vecklingskostnader- Egentligen skulle noEi Svdafrika
gääa se att de sk hemländerna var sout Lesotho'

Uilitärregj-Een hävd"ar med emfas att den syd'afrika g[rän5-

=iå.g"iogäo inte hade påElot med kubpen att göra' Hen den under-
}ättäde iZikerligen för kupprakarna' St2i:nnin6en i Lesotho var
å.=p.r.t och hafisk mot Jonathans reElim mellan den 1 och 2o
j.oi.ri 1986. Kuppm?innen hälsades också välkonna aY sjungande
åch d.ansand.e naniiskomässor, särskilt l'Jaseru och i universitets
stad.en Roma. På landsbygden var mottaElandet lcrligare'
Svå"i"ita had.e infiltrerat såvä1 försvarsmalrten soo statsför-
oältrrir:Elen på alla nivåer- De båda länder::eas säkerhetstiänster
o"U-ar"I mititar samarbetade dessutom i mänga,fräeo5' 'Det är
aårttir sannoliH' att man i Pretoria kZinde till }upplanerna'
Att Eågon tner fo:melI information skulle ha lärnnats av Letsie
tilI Pretoria är däremot osäkert. Letsie och hans förbro€fna
behövde sä.kerligen in€len officiell bekräftelse på att Svdafri*
ka välkomnade k pp.o- De var säkra p& aLt varie försök att
störta Jonathao=-ä]Itför ANC-v?inliga reElim skulIe appläderas
i Pretoria-

Särskilt efter "icke-valet" i september, som salqtliga opposi-
tionspartier bojkottad-e, var missnöjet allmant i landet mot
Jånatlan och d.ei visste Letsie. §an v'dntade sig därför inte
nå€loa motalrbion frän folket.

Ål:-,

§.: !*iL
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5 - Efter kuPPen

Befollaaingen välkornnade . 
kuppen'

;Ji-ffia- -Även gruvarb"tS:ot' s

;;i;å"n uot SYdafrika sä9 eB r
var nöjda-

särskilt invänarna i Haseru

"r-i-i""atbans 
kritiska ut-

i=t ttt uista sina arbeten'

Få var ledsrea över Jonatbans falI - ban had'e giorf sig u?ilt,a

impopulär de 
'=årrå=t* are?'-^-iot'ät'io€Jarna på de av? makt'havar-

rra var stora- 
-;ä";;esiriariäl 

'ån,,r?I" 
kunåen skul-le få

spela en vimig ro11 i- I::Åäå"i--Detta 
tvdde på att folket

i";;J-=hrli;=rå-ååt bättre' trodde IBan'

Sydafrikas eveutuella--T*lttkan var d'et inEea som belqrmrade

si€ över- Basotho är visse;i;ät-påfiti=}rb medvetna i hö6re

srad. än beroiäi"eä" t:+åä];ä:; :-14*aer 
men nåeon allmän

neElativ bä1ilä;*3ifr-s'a*Itixt fanns- irrie' Svdafrika sä€s i
första band =åä-aåt-rike ;;;;;"-soEI -krrnde 

erbiuda arbeten

och varifrän';;;;k""a" iå;ä:-säiia"ritet med de svarta

briiderna pä "reätt 
sidaa dä;; "i=åa"= 

ibland i ord men

iåll"re j. handlin€'

ått d.e qya maktbavarraa -d'eklarerad'e 
att de sökte en aormalise-

rins i retatä#;;;-;ä siä"r;ik" säs? =o' "o rördel' Nu

=x..t " risxeä;;P: ttf::ääii;i"S= #in;i=fi ii":!? å1t3il';
tLst. försvarsmalrten urn nrfi" sydafrikansl<t
de sydafrikanska grtjtvorna ocb kanske s

;;niä1-;e;#=;'-ö;;" in i Lesotho ise,'

Att politiska fl-vEin€ar i Lesotho skul1e fä det svårare be-

Burade inte-1äsätui*to" inäIiätt' wa;;' tvcwe mänEJa att

rlvl<tin*"= itä-ä1g?i;r1Jää;Å"it a"i-äutio"-bra i landet'

F1v1<tin€,*t-il"--if1-- 3ja"-t" mänga"Jat=uift i blaseru De

konlnrrreraae '"å rottarueioilrningea "' ;;;;ån ocu inte ninst

on f]-ickor'

Man boppad'es och trodde att raHskift'et skulle innebära

slutet pa xåtäption' ""ååii*=i-'åå['ur*'issb::trk:
rorn frän B§Ps 6a1na uuE-

Sedan var rllala wcke!-nöid rned at't ter.

d.ors fOrbr:nd nu skr:Ile uppböra'

Dea 24 januari sYors generalmaior Lekhanya av krrn€len in som

ord.förand"'I-å*i rrviSt'ä#;ä"liritet"ää*l' Lekhaqva var dea

ave sta"s" i'äån-i L"=olfrä: ;;;;"irt-iääå=-i- d"o rörsta för-

ordniu€en efter kuppen ä;-i;islativ ;;[-åxekr:tiv ma]<t hos

ku::Eien-

l'lj-ltärräd-et sanrmansattes av hö€a -officerare 
inom LPF' Varkeo

po 1 i s ea 
" 

r i "i*= aGln*tii Sä=I 9il r i 3x-aae "o r ep res entant i
d.etta a"t iiruigaste orgånet i landet'

omedelbart efter kuppen ao€lav Lgkhgnv a aici- "tl*'i"gea 
ti1I

kuppen .,''= ii-ä-'tt L"=;ffi:";;;;;;"-;iu ssa hade rör-
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Freed.om Party. Dessa personer sas dock inte representera
respelrtive pärfier utan var med i uinisterråd'et i sina person-
liga e§enskaPer.

KunEfea sa i sitt fösta tal ti11 ''ationen efter kupPen att en
oy koo=titution mäste utarbetas snarast tröiligt. Sarotid'igt för-
Ujoas all partipolitisk verksanhet på obest?iud tid'

Detta senare foraaliserades i början av lnars i "Government
Order No. 4 - SusPeasion of Polifical Activities Ord'er,
1986"- .,

Eur ser dä d.en dea nya ualrtstrukturen ut i Lesotho? Det är
uppenbart att det inte är kungen utan rnilitärrådet som har
d.ån reella maJrben, även om det är kungen son har den forrnellt'

Ku::geD k^n inte fatta nägot beslut utnn att inh2inta räd frän
uilitäreraa - och de råd han fär måste han föIia-

KT]NGEN
Ä11 formell verkstäI}and.e

och Ia€;stiftande makt

T,lILIT}NBÄDET
SeX medlem.r,ar
all reelI rnakt

aIla ärenden ti11 eIler från
kungea uäste passera militärrädet

MINISTMBÄDET
(möjligen) rrågotr beslutanderätt i
admini-strativa och tela:iska frägor

T'.n informell institution kalIad "Staff HeetinEt" spelar en
iate oväsentlig ro11 i beslutsprocessen- I "Staff l'Jeeting"
deltar:

- nilitärrådets medletnmar

- de ministrar son är uilitärer

- ebefea för försvarsmaHen oeh dennes stäI1företräd'are

Föraod.ligen tas a1la ärend.en upp i "Staff Meeting" innan de
behandlas av militärråd.et

Kungen betraHas av mån€8 soln en Progressiv Person ned
soeiala ambitiolrer. Det sägs att han förespråkar folkligt del-
tagande och en decentraliserin€. Frågan är enellertid om ha.
inte snarast strävar efter en återgå.ag til1 den trad-itionella
lgaktstrukure:r - ett hövdi?\gastyre med sig siäIv i toppen.
§ånE{a lesothier började snart efter kuppen ge uttrvek för
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farhågor att lnrngen enbart var intresserad av att stärka sin
;;;ätiti=t. - och även ekonomiska - positj'on' Det är

=iatt att veta sanning€n, men man bör no€ inte ha för stora
förväntningar pä att k'ng"rr' kommer att kunna eIler vilja
€eaomd.riva stoi" fO"and-ringar i sambället tiLl folkflertalets
föraän-

Militäråd.et är inte homogent' Tre av medleEraarna är ton-
givande, nämligen:

- Eieneralmajor LekhanYa :

q
- överste Thabe Letsie De utnämades tiII

överstar efter kupPen

- överste Sekhobe Letsi'e

Äv d.essa tre torde Sekhobe Letsie vara den starkaste' Kusiner-
na Letsie är iarbroaer tilI kungen oeh myeket roialistiska'
O" """ 

bataliånsehefer i LPtr', nu omdöpt tiI1 PT'DF' Roval
Lesotho Defence Force, före kuppen'

Lekhanya ocb kusinerna Letsie är i grunden konservativa
nationalister. Oå tv"ts kulana samarbeta bra ned Svdafrika'
,"aä d.e har det svbrt i sina relationer ued ANC'

Uinisterråd.et, där Lekhlnva också är ordförande'
äA;; irete a:ct-' Uåsfuta 'i:nåElra frågor av vih' Förutom LekharlvE
och tid.igare lrairoi" E-R.S' Sekhonyana är trnnspo::t och lsmmun5

t"tiet=n-inistern överstg Mokhantso infl:rtelserik'

På d.et IokaI planet bar ökad' malrt givits ti1l de traditio-

Under sit.t första år vid makten har militärrådet inte
lyckats g.I:orit ra aä€lot konstruHivb' Den Elädie ned vilken
aä Uatsaåes .r2i1[smna i januari 1986 har brrbts ut rot ett
ganska storb allnZint missnöie. BefolknlnElen är besviken pä
äii iogenting nzirra"=- l'lan äi oeksä nissnöjd med "Gorrb Order
No. 4" som i 

-princip förbiud'er all politisk verksarnhet i
land.et- Sedan liinge är befollmin€len i Lesotho politiskt
med.veten och road. av att d.iskutera politik' Detta kan dea nu
inte E[öra.

Även mot ln:ngea har rilrtas kritik, ?in så 1?inge i tysthet'
nen han fOrdipp.= ,." och mer ued nilitärrådet ocb red bristet
pä initiativ-

Naturligtvis är de tvstad'e fd' BMP-arna motstÄndare tiII ni.litä:

""Sir"rrl 
BCf Ur" inte helIer accePterat den nva orri-u'itr€!!'

Dess led.are !'lokhehle har från sin upPehällsorb j- Svdafrj-ka
starH kritiserat d-e nya roakthavarna och renat att de inte
aIls är bätt="-ao hans ärkerival Leabua JoaathAn var' !'lokbehI
är republik; o"n =fu}le helst vilia se sig siälv som Lesothos
förste president-

E,
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l,lycket kritiska röster mot nilitärerna har hörts från kyrkli-
ga företrädare, bland annat frän Lesothos ekumeniska näund,
Christian Couneil of Lesotho-

I'ligrantarbetare i Sydafrika från Lesotho uPPgår tiIl omkring
15O OOO persolrer, varav oCIriuEl 12O OOO är gruvarbetare. ]digrant-
arbetarrra svarar för ca 5O procent av nationalinkousten ocb
betalarued sina Iöner ca 8O proeent av landets ir4rort- De
är förhållandevis väI orgarriserade fackligt oeh är t2inligen
politiskt nedvetna.

Eur migrantarbetarna nu ser pä nil1tärreElimea är lnte fullt klar-
lagt, men de har reagerat mot dels "Order No- 4*, dels ett ut-
talande av Lelrh^nya att de inte får organisera sig fackligt
i Sydafrika-

En vecka efter kuPPen amesterades fem av Jonathans män- De var
fd utrikesministern Yinceat l'Jakhe1e, fd j-nformationsrinistern
Desuond Slxishe, fd jordbrrrksministera D-P-G- Llokoane, fd
ministern för laodsbvEldsutveckling oeh kooperatioa F- S-
Mateloane oeh Jonatbans privatsekreterare E- l'latete- Sartliga
dessa betralrbades sout radikala och socialists:ruopatisörer- De
beslcrlldes bI a för att ha lagt besla€J på pengar och vapen
för egen och för ungdomsförbundets räkning. Efter nägon vecka
s}äpptes de för att efter ett tag ånyo amesteras för ett par
veckor.

De behandlades enligt vad Vincent !'{akhele berättad.e för mig
väl av polisen och uilitären-

Santidigt såu dessa personer satt i polishusets arrestlokaler
satt d.är sex åNC-nedlemmar. Dessa utsattes för hårda förhör
av uilitären- Enligt både egen utsago oeh uppgifter från
l'1akhe1e och Sixishe förhördes de också av sydafrikansk
sZikerhetspolj-s. Några av dem torterades, en fiek t ex sin fot
söndertralrpad av soldatkängor. ANC lyckades efter mänga
veckor få sam'tliga dessa sex medleulrar vidaretransporberade
tiII Lus*ka-

överste Sehlabo hade tilIfängatagits av Letsies män fredaElen
före kr:ppen. Överste Earotsekhoane bade oa'' lyckats ta tiI1-
fånga några veckor efter kuppen- Dessa båda hölls får:gna ti}I-
sammar"s ued sina rän i polishuset i Maseru oeh i
nilitärbarraeker-

Nägra mÄnad.er efter kuPPen avIed" både Sehlabo oeh Bametsokoa''e
med en dags uellanruu på det statliga siukhuset i ldaseru' De
had.e "faI}ea i11, been rushed to the hospital, vhere tbev
suddenly died.". Detta er:li€I"t en officiell radioko'-unike'
NaturliEltvis dog de irete ea aaturlig db'd- ÅI}nåint påstods i
Uaseru att de hade torterats ti1I dilds

Död.sfallen skulle utredas av opartiska Iäkare' Något resultat
av utre.l.'fngen har inte ti1lkännagivits.
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6 - Relationer til1 övrisa Afrika

Yeckan efter kuppen reste den nye planerinElsministern Mike
Sefali till Harare för att leda den lesothi'ska dele€ationen
under det där pägående SADCC-mötet. EIan Elavs då tillfälle
att för d_e and.ra SADCC-Iänderna förklara den nya situatioaen
i tesotho- Ean träffade också ANc-led'are och förklarad'e för
d.em sin'regerings ständpunkb visavi ANC-flvHingar' Enligt
egen utsaE:o lvckades Sefali vinna ANCs förståeIse för sina
s:rnpunkuei- Från ÅNC-hälI har det däremot saglts att man för-
höl} sig awvalsitande-

En kort tid" efter kuppen besöIte en lesothisk delegation'un-
der led.ning av medlennen i nilitärrådet Thabe Letsie de
olika SADca-l?inderna för att förklara sin svn på b1 a
Lesotbos mottagande av flvkbing:ar frän Svdafrika' I Lusaka
träffade IDan oekså ÅNCs ledning- §edan från börian skar d'et
sig rellaa Lesotho och ANC- Båda sidor har efteråt nedglivit
ati de E'rälade. TiII slut hade en av ANCs delegater hoPpat i
t.,aket,, irriterad. över Letsies årto5{an5 och ovilia att berät-
ta om de verkliga problemen- ANC-del-eE aten 1är ha saglt, att
ÅNC koromer att kI""" sig utgn Lesotbo och att varken Lesotho
eller AI{Cs led.ninE! kan förhindra att ahivister tar sig in i
Lesotho

Sammanträffandena med reEleringanaa i SADCC-länderna blev
inte he11er särskilt lyckade för Lesotho' Misstron mot den
nya regimen i Lesotho var stor överalIt' Speciellt imitera-
d.å var d.e övriga länderna över att Lesotho u::ilateralt hade fö
klarät att man är"r'ade skieka ut a1la politiska flyHingar
ti}I ett tred.ie land- Detta utan att först ha rådE;iort raed

de ti11f,,änkta mottagaade l?inde::na.

Und.er bela våren hoppades ANCs Iokale representant att ett
högniväEöte melIan hans or§ani531iorr och Lesotho skulle
koma ti1l stånd. Åv detta blev det emellertid ingentin8'

Belationerna ned ÅNC blev spänd-are och spiind'are' Kulmen
skulIe komma att nås i nitten av juni då Japhet Ndlovu
kastades ut ur landet-

Und.er viatern och våren skickades ett stort antal flyktingar
ut från Lesotho ti1I Zanbia oeh Tanzania' Transporterrla var
}är:gt ifrån problemfria- lrJånEla infiltratörer eIIer sydafrika''s
spioner fnnn5 ned i grupllerna son flögs ut' För AIIIC var det
orOitigt att i Lesotho göra en ordentlig gransk"ing om de
flvltingar soE påstod sig tillhöra orga''isationen var genuina'
De lesoihista ru-vnaigbeterna hade inte heIIer tillräekliga
resurser för d.etta- FöIiden blev att a1la flyHingar skickade
till Lusal<a, d'är Al'ICs feaning tillsaumans med znmbiska m:rndig-
heter kund.e E!öra en effeHiv kontroll av a1la som kom' De

alIra flesta slussades sed'n vidare till Tanzania'

I mai ökad-e Svd-afrika trvcket pä Lesotho att skicka ut ANC-
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med.lemmar- Sydafrika viIle uppenbarli€en att a1la Personer

ued. a.k vtoioä-iiir-arqc skul1L bort från Lesotho' även

sådana som boit Bälqa' ar aäi' St?innin€en bland flvHin€lartra
ti", sPZind och orolig'

Militärräd-ets sekretel"t. Tom Thab?E-e-retit till Lusaka och

Geaeve föt a:-t-ä;-;Nö-å"u-m'rgCfi förklara situationen'
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I slutet av mai böriad'e ett flerbal olika listor på flvlrbingar
som uäste-liinnä }andet cirlerlera i l'laseru' Listorna had'e

olika ,t=ptr:rg, och var d'elvis identiska' Den ursprun§liSa
listan k;;-itä" Svd'afrika mea d'en som diskuterades mest hade

utarbetats i }laseru av iarikesministeriets flylrbinelavdelning'
Där arb"i"a" oeh arbetar fortfarande flykingkommissarien
l,lokhele, 

-;; f d.polis i den svdafrilanska polisen oeh

aIlmätat omtalad sorn sllioa åt Svdafrika'

Lesotho-listan omfattade 64 personer son oned'elbart måste ut
ur land.ei. På den frnns:Persåner tillhörande ANC' PAC och
Black Coo=*i"usness Movemeat, BCM' ÅNC pästod att endast 28

av de 64 personerna pä listan tiIlhörde ÅNC' '{v dessa 28
persoEer Lad.e 22 Ttetsoner redan lämnat Lesotho' bl a I personel
som tillhörde Urnkhspf,o rle Sizve, dvs bade militära uppgifter
oeh inte-sioa r:nder d-en lokala ÄNC-lednin€fens kontroll' de
toet order d.irelrb från huwudkontoret i Lusaka'

SåIedes äterstod. bara sex AllC-medlemmar På listan' Bland dessa
var Japnet-tlafowu sjäLv som hade bott L 23 år i Lesr:tho' var
gifi ,åd-"o lesothiÅk k''inna och hade tre bara födda i Lesotho
De övrig"-r.t a"r: lokale skattmästarea för AI'IC Joseph Miiba'
också han gift med en lesothisk kvinna' oeh två Ej-fta par-

Sartliga persoaer pä listan skulle f?in€fsIas i awahon på att
de skulle fIYEas ut'

Anleifuiilrgen til} att Lesotho nu vil1e att Ndlovu skulle ut
ur landet var att man bade upptäcIrb att han inte hade
möj1i€håi arrt kontrollera vissa ANC-nedlemmars verksamhet'
Detta var i för sig sant - d'e personer som tillhörde ANCs

operativa enheter raPPorterad'e til1 Lusaka oeh fick sina instr'
tioner därifrån

Den 6 iurri med"delade Rad'io Lesotho bäde pä' sesotho och på

s.gelska att 42 nnmngivna persoaer hade tagit sig in iIIegaIt
i tesotho. D.==, stutle nu före den 1? juni rapPortera sigl
tiIl inrikesministeriet e1ler ätervända ti1I sitt hernland
(SvdafriU"l - Bland' de fvrtiotvå rrarnnen på listan fanns både
Nd.lovu åäU-Hiiba-Detta var börian tiII s1ut9!-på ÅNCs officiel

. rePres*ot.tiårr i Lesotho' A§C böriade att tillsam*ans med

U§ECE förbereda eu omed'elbar uttransport av sina medlemmar'

diornedd.elandet Iät:

"The Gover::ment has issued a var':rinEl to the effect that it
has *or.-iå its notice that eertain people have eatered
Lesotho unlavfully, a''d such people should report their
presenc 

" "t 
the l'tlnistry of Interior and Cbieftainship

Åffairs before June 1?th, othe:-rise tbey should return to
tbeir respectiYe couatries'
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This warning does not effect Lesotho nationals vho have
returned hone from exile under the €leneral arrnesty announced
about tbree months ago.

In tbe rnean time the folloving people are to repbrt at
the lJiaistry of Interior: (46 namn) "

En1igt den sydafrikanska listan skulle 27 ANC-are tvingas'Iämna Lesotho. Av dessa bade, enligt Ndlovu, åtta ätervlint
tiII Sydafrika (barn sou hade h?iu-bats av sina föräldrar och
nägra spioner), två redan rest ti1I Zambia medan åtta aldrig
varit red i ANC. EnliElb denna lista skulle således nio ANC-
are ut ur landet. Även pä denna lista fanns Ndlovu oeh Lijiba
ued.-

Pä kvälIen den 11 juni blev jag uppringd av militärrådets sek-
reterare Tom Thabane, soo nyliElen hade ätervänt till Lesotho
frän besök hos ANC i tusaka och hos tlNEgE i Geaeve. Ean hade
att berätta att Lesotho stod inför en situatiorr där nan
kanske skulle lyin€Ias skieka tillbaka flykbingar tiII Sydaf-
rika. Han betonade att han inte avsäg flylrbingar soa i
vederbör1ig ordning hade anmäIt sig tiI1 myndigheterna oeh
blivit reElistrerade som flyHingrar utam endast sädana
personer sorn verkade uaderjordi-sH- Jag fick det bestämda
intrycket att Sydafrika utövade staka pätryclaeingar på
tesotho on detta.

Thabsne bad ou förståe1se för den h?indelse att Lesotho
skulle tvinElas skj-eka politiska flyktingar från Sydafrika
tillbaka tiII Sydafrika!

Thabane berättade också ou en ny sydafrikansk lista om ZT per-
soner soro råste ]ämns Lesotho före den L7 juni. Om de iate
var borta vid detta datum var risken för en sydafrikansk
attack stor-

Tre ÅNC-are - däribland I'ljiba - kunde 1ämna Lesotho med
Lesotho Ai-rways ordinarie flyg titl l'Janzini i Swaziland den
LZ juni- Frän Manzini f1ögs de vidare tiIl Lusaka ned Royal
Swazis orrliaarie fli€ht dit" Nä€lon hade fauiljemedlemmar med
sig oeh totalt reste denna dag sex personer sou ÅNC k?inde
FtrsltAf för-

Den L4 juni skulle restea resa- Ndlowu hade lyekats samla
il:op a1la- När han kom ti11 flygplatsen onkring kI ätta pä
Irorgonerf, fiek h^n av en överste i s?ikerhetstjiinsten beskedet
att övriga personer slrrlle resa medan Ndlovu sjä1v inte
skulle få Iänrna tesotho. S?ikerhetstjZinsten bade haft ett möte
pä Isä11en då man hade beslutat att tilhaötesE!å ett krav frän
Pretoria att Ndlovu s}:ulle hällas kvar :'tterligare ett tag.
Säksr6.tsmänneu bekräftade se:rare för uig och UNECRs represea-
tant att sydafri-kanerna vil1e att Ndlowu sku1Ie håI1as kvar
eftersom de bade några frågor att stäI1a orn ANC * frå€lor som
merr trod.de att bara Ndlovu skul1e kunna besvara.

.J+
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IINECRs representant, FNs Eeneralsekreterares specielle
åil=";"li;i i Lesotho och ja€ reagerade kraftigt mot att
Ndlovu inte sku1le få resa' Det vore att utsätta honom för
äii"fU livsfara att håI1a honom }rrar för förhör av svdafri-
kansk säkerhetsPolis

BNBCRs retlresentaat talade pä telefon med den överste son
,Jaåt"t Nalovu beslutet- Beslutet var oåterkalleIigt'

Flera av flyk:binEJarna - totalt skulle 16 personer tiIlhörande
ANC ocb PAC sant nägra sk oberoende resa - var kraftigt
tä;rr="a"- ANC-nedlemmarna ville inte resa om inte Ndlovu fick
iåIj; med.- Efter Iäne övertalning gick de slutligen ned på
itl--Aa ombord på Boval Srlazis plan ti}l Manzini

Strax före starten hittad-e besättnin€en tit '*aaeland'e 
om

att en bomb had.e placerats ombord på planet' Alla fick lZimna

;i;; åch a1lt bagaee och planet r:ndersöHes' fngenting
Littrd.=- l,len piloten vägrade att läta flvktin€arna EIä oro-

b;; igen med..hziorisoing ti1l att nånga av dem var för beru-

="åå. il" a:ed.ra passagerarna fick fö1ia med oeh plaaet ku:d'e
starta ca tre timmar försenat.

De aherseglade f1v!:binElarna låstes in i flygplatsens avgängs'-
halI. tn{ECR skaffade fram filtar-

Yid. sjutid.en på ksäIlerr for jag tillbaka til} flvg}llatsen
efter ett par tim*ar hemma i l'{aseru- Efter mycken övertal-
ning- ficX Jag tillåtelse att tala med Nd'lovu' Ean kunde be-
;tttå att nan inte hade fätt någon mat pä hela dagen' Jag
ringd.e dä ti1l sekreteraren i nilitärrådet Ton Thabane'
vilken genast säg ti1I att nat forslades til} flvgplatsen'

Tbabnne blev upprörd. över vad Nd'lowu oeh jag kr:nde berätta
om hur utchechingeD hade gäiut tilI pä norElonen' Ean påstod
att militärräd.et inte aIls had.e något med }rvarhållandet av
Ndlovu att göra. Ean bad oss vänta nedan han rin€;4e-
Lekhanya- Eiter påEfra minuter ringde Thabane tillbaka ti1I
,ig pa-flygplatsea oeh meddelade att Lekhanva hade blivit
,vätät ar§ över sä'kerhetspolisens behandling av Ndlovu' Den
överste sån had.e framförb tilI Ndlovu att han inte skulIe fä
];irrrns Lesotho skulle genast få sparkea, hade Lekhanya sagt'

Thabane skiekade en Elrupp nilitärer under 1ed:einE aY elt
överste ti11 flygplatsen för att garantera flyHinganras
säkerhet under natten. översten bad flera Elånger otn ur-
s?il<t för att Nd.lorru hade fåti beskedet att han skulle båI1as
kvar i landet.

Und.er kvälIen hade UNHCRs rePresent:'nt och ia€ tagiit kontalrt
ned. Lesotbo Aj-ffays chef, son lovade att ordna med en sPeciell
eharter aästa dag till Earare-



'5vtc.

AI}a tillständ' blev klara och TINEICE lygkad'es ordna biljetter
för sarntlisa i'iätä;;-ftå' Harare till Nairobi'

På söod'agen s1äpPt?s Nd'lovu för aågra timmar för att samla

ihop vtterlie;;-;åÅra flv;f;iå";'-strr hittade fvra g[anska

"väräoaa 
un€ldomar'

Kloekan'halv fen på sönd"agsEya]l:o -I?i"rnad'e 
den svenskfinansie-

rad.e Fokkera ;ää"il ;+ 
'i-flvHinE?t' 

varaY elva tillhörde
åNC, ombord'. 5;"i;eadg- i g;iare itrtx före kl ätta på

kvällen- Nastä-'"teåq frde=-åå :i*":e till Nairobi' varifrÄn

äiä:-#d1";;;;-=IäE-r"t::""e tl1l "::*"'
ANC stod. nu utan offici-e1I representation i Lesotho'

Sydafrik. S,tiäätl-rti= l'"=oi[ä-"r"'rr" aåt tri svärb att i fort-
;ä#;i;gen 

-nantera f lyktin€frågor'



A\ut

4-'
tiijt*

e1

ANC utsåg en temPorär "eare taker" solr skulle ta hand om

org.ni="tiotr"t:= löpande ärendea i avvaHan på en Ber per-
manent Iösning-

Denne llatt, Siqon I'Jakheta, hann fungera i end'ast omkring en

,å""a. I juli kidnappad-es han från sitt hen i I'Jaseru' enligt
.ii og"nvittoe .*t unitormerade män' EyHet sade att männen

hade burit lesothiska uniforlrer'

Mänga trodd.e att l'lakheta hade kidnappats ti11 Svdafrika' för-
hö;= där och sedan avrättats' .ANCs huvudkontor i Lusaka på-

=toa sig und.er hösten 1986 veta med bestämdhet att han hade
d iidats.

Andra personer misstä'.'lrte att Makheta t,a4,it de medel son
had.e slattts tiIl hn',s förfogande oeh siälwmant förswunnit'
Yissa persolrer misst?§nlrbe t o m'att han var svdafrikansk
agent, nfulot som awisades av ANC i Lusaka'

I oktober avled. Makhetas hustru på ett sjukhus i Lesotho'
Bon had.e blivit lrnäeLt av sin makes försvinnande och lagts
in på sirrkhus åä='bor: avled efter ett Par veckor' TiI1 beEfrav--
,ioä"rr to, 10o-ta1s syd.afrikaner' Fru Makheta hade varit
s:rnnerligen rf.ti, apartheidnotstå''dare i Kapstaden' där
familjen bad.e bott la''ga på"i"a""' En d'ottei som studerade i
Sveriåe kund.e Bälrvara under beEJravningen tack vare att ANC

Uetaläd.e hennes resa- Denna dotter hade stora svårigheter
;it-tc:nr" in i tesotho- tlon anlZinde til1 l.laseru den daef

he-nes maElaa skulle beEfravas- S?ikerhetspolisea på flv€platsen
vil1e inte 1äta hen''e komma in, eftersom hon salo''ade €ilti€a
resed.ola"ment- De god'k?inde inte he''''es flyl*ingpass' oeb övriga
id.entitetshand.]inäar som hon hade €älIde enbart för resor i
reEiionen - sk tocät travel document. Man viI1e sätta henne pä

första bästa plala från Maserrr. Av en h?indelse befann iag nig
på flvgplatsei när hoa anlände ocb kunde bekräfta att hon
!tra"iää" i Sverige. Efter ftera telefonsautal från flvg-
plrt=*o til1 militarråd-et i Uaseru gavs hon ti11stånd att
-r"=. tiIl Maserrr och d-e1ta i begravni'ngen' F1era säkerhetspo-
liser vid flygplatsen var upprörda över att hon inte hade
fätt inresevisäring utan'Problem- De sade till mig att både
hon och hennes familj var väIk'tinda av aIla i l'laseru'

Sarrtidigt' soID Simon l'lakheta försvann frän Maseru sköts
tre ungäontr ihiäl i l.laseru- De var aIla kZinda sou ANC-

syrpatisörer. Yittaen påstod ha sett att de besköts från en
Svaäfrita-registrerad. Uif . l'lordea har aldrigl kunnat 1ösas'
Men om d.e iate utförd.es direlÖ av Sydafrika måste det ha skett
ned Sydafrikas goda loinne.

I nittea av september kastad'es Eleneralsekreteraren i Christian
Council of f.åsåtUo (CCL), en vit svdafrikansk anglikansk
präst, Miehael l{orsnip, ut ur landet'

{r,. . '(6y
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l'lichael Ylorsaip hade varit i Lesotho oukrinEi' "tt--}:^=om 
general-

sekreter"t" råI ECt' Bedan itarr börian had'e han visat si€ ha

s:rrpatier fOr-ÄNC' Det var t ex han sou jordfäste d'e sex

syd.afrikanska äiit"o föI-tti'åt"t' r"ao siaarrika pot Maseru

deu zo dr"=rJ";'iäfi'--iiäiåä"" u"ae llorsaip arbetat som

lärare vid- Lesothos u':iverlliåt i Boma---E"t hade flvtt ti}l
Lesotho ror aii-fiippt ei'tä*iäLprirtu i dea svdafrikanska

försvarsmakten

Eaa är utbildad' i Storbritannien d'är han ocksä prästviEides'

Ti1l d.en 13 'septenber had'e $lorsnip sam-uankallat ett stort

antal r,.==ooå;-;1i-åo -ai=r";;;ä 
om det sk Kairos-dokuuen-

tet - ett d-ofrun;"t: t-r::auttE"l*tt av 9tt 150-ta1

sydafrikanska Präster' =oi-Iatt kritiserar apartheidpolitiken'

Hötet kund-e inte hä11as.'. Sent på kväI1en den LZ september

lät inrix"=riäiItäti"i t"l";;;ip:iirista att nilitärea inte

skulle tiIIäta näEon off-"il'fiä åi=f"'ssion om ett doktrment

som är krit:.slrb rot regi'äi*i=sJäåiriaä' $orsnip hade itrget

annat vaI an-äit stäl]a in uötet'

Sönd.agen d'en 14 septembgr innehöI1 d'en sydafrik'nska tid-nfn6len

Sund.av star *i-rää-iot=tti;ä;;#ikel åi att en dirdsskvadron

rsed svdaf rixä=i*äu'e;;-;påtå""4e ' 
i iesotbo ' Dtid skvadronen

hade död-at ;;;; t=" Äyc-;-"di;;;"t' ettiterförfattareB bade

talat ,"a I'I;;;#r-;; ilta"-tår<rartat tit u"o och ccI, hade

hört talas ;;-ää=;rotaroå";:--H; r'"Jå ocksä sae:u att det nu

pratad es al }o?inJ "' "?:* :iääi"iaanska 
- sakerbetst i änst eu?in

had.e blivit åLti"t" innå- i Lesotno efter kupPen'

Artikeln fick mititärrådet och mynd'igheterna att se rött' På

må,naa€en aea ttr septenP"i"täii"ää= I^l;;;;i; til} ?n av rsilitär-

råd.ets mecrånnar' ion ueåra=aae honom ;;t }ämna landet inom

24 tim"lar'

På tisd.agen flög l{orsniP til} London via Johanne'sburg'

Ja',e Florsaip följde eftlr aå6ou yeckS efter sin -roake 
ti1l

Lond'on ,to åt"rv-zinde =r:ti-I?ir le=othå och börjad'e arbeta

igen- r =rt'iåi'åi-t'å'"'uäi 
ut'i=tat= ä""o Jane från Lesotho'

I septeuber utsäEJ ANC en ny "9ar? tal<er" efter LJalheta

Denne Person-rt-å" Y?"5; i'toå-'änad{;: '{ tor1a1--av noveuber

had.e ou,: ,rri"ä;kb-att nani ;iI ;iit tåiiaes av'svdafrikaaska

bilar- Här'tä-ptt:te5at 
-=it'-iir 

=p'-täåå-"iriia'en 
svdafrj-kansk

bil i aärheteu' När .Ean ;;ä ;tt til#äii"-i borian av november

besölrte norå f6rfö1ides. han av e:r ='åäi"ittsx ti1' varifrån

h*ns til oca=å b1"'-t"=xläql'- i'"t lö-;;;;rsber utsattes han

för en nv attact flä1 -"i"='åäfrikansk 
bil' Bäda EänElersa

klarade b;-=ig o=Fad'd''*'äo uä brev naiurli€tvis rveket

rädd- p"o rs-rrä'eober raäI"aä uan balä*å"å"['-"d Lesotho och

reste tiII Earare' aat ää;*;;-tt'aål"t' 
-g'rr 

§6a' ännu it:te

åiä"''rzit t tiII Lesotbo'
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YtterliEfare en ny "care taker" utsågs i december'

I slutet av lfovember och börian av december försvårades

".Uåi"t för Christian Couneil of Lesotho' CCL' ReEieringen
;"ki"g"de CCL iOr att d"e had'e fungerat som A'blCs lokaIa repre-
sentati-oa seAan Nato.rq kastad.es ut i iuni. Nu sade reEferinElen

ifrän pa starpär:- CCL s1n'r1le tvingas stän€a sitt kontor och

;;ilEråIned. uåra sin verksamhet om inte man slutade att
befatta sig meä-glfC-ffvHiaElar' CgL hade inte klart för sig
vad. d.et ,r. ,åo gjo"d"- soro ogillades sä av regerin€len' Ilan

betralrtra" =iJ inie alls son representant för ANC' Å11a

flyktin€." t"ttnäiÅa"= likadant' även det fätaI som kom frän
Moeambique.

En svart syd.afrikansk flicka som sed'an mänga år arb-etade vid
CCT, t-irilrg-a.=-tiirr:t CCt och Lesotho- Fliekan' vars bror var
registrerad. p"iiti=k flvlrbing, fick återvända til1 Svdafrika'
NG;;-itar tirr utvisninEren gavs inte av militärrådet'

Ett problem för CCL var d'en bristand'e samordnin€len och kommuni-

X"iiåo"r, netiao nilitärråd'et och ministerådet red
ministerie:-a- CCL fick ord'er från uilitärråd'et som inrikes-
mini-steiet inte bade vetskap om utnn ibland Elav motorder'

Bara flyHinElar som anmä1t sig hos och reg;istrerats av inrikes*
ministeriet ii"a söka hiälp hos CCL' -Om inte flvhingarna
kr.rnd.e urfpviså ett brev fräa j-nrikesministeriet att. de var be-
I"ttie"åå iiir hiä1p, fiek cct inte bistå dem med nä€ot'

CCL hade spelat en viktig ro11 för flvkbingarna d'et senaste
äret- Under d.en ofta sex veckor 1ånEla re€listrerinEisprocesserl
h.rnde flvktinåät-"".ken fä hiäIp av mvndigheterna el1er aY

UliEgR- Oå naaä d.å varit hänvisade ti11 CCL'

Sedan spänningen melIan ÅNC och Lesotbo ökat efter
statslmpp.o i-iänu.ri 1986 had'e mån€a- flvktin€ar Iåtit b1i
att re€islrera sig av rädsla f6r att b1i f'tingslade och i
värsta fal1 b1i åierskiekad'e ti11 Svdafrika' Detta senare
har inte h?int men män€la var rädda för att det skulle kunna
komma att b?ind.a. Ett antal av de som inte Iät registrera si€
tillhörde sannolik Urskhonto lre Sizve'

Lesotho tyeHes göra allt för att landet skulle vara så oattral'o*
tirrb som son noifiet för flvHinEar' Ändä fortsatte flyKitrgar
att strömma ti-Ii. I mitten Lv d'eceuber kom 10 - 15 nva flyk-
ti-ngar varie vecka-

Simon !.lekheta d.ök i början 2v 1987 åter uPll i Lesotho' Ean be-
rättade att ban suttit i f?ingelse i Svdafrika'

Elösten 1986 ingick Lesotho oeh Svd'afrika ett avbal on ett Ei-
Eiaatis!:b p""jE[i: Lesotho Hi€h1a' ds tlater Project' Projehet
äyit"t ti}} ått ="+'ortera vtiten tilI det industririka Johanne
burgsområd.et- Yatten ska d'äumas uPp i Lesothos högland ocb
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genon tunnLar och kanaler föras ti1I Yaalområdet i Svdafrika'
Det är ett jätteproielrt, vars totalkostnad har ber'ziknats
tiI} två miliarder dolIar över en 30-ärsperiod, ett belopp
som motsvarar Lesothos bruttonationalprodukt under siu år.
Lesothos inkomster av vattenexPorten väntas b1i stora'

Pclsitiva bieffelrber av projelrtet skulle vara att Lesotbo kan
bygga vattenkraftverk oeh därigenom bli sjäIvförsörjande vad
gåUer elel<tricitet ocb bevattnin€sanläggningar och förse mänga

=tad."r rned färslrvatten
:

Arrtalsunderbecloandet har skjutits upP gäng pä EfånEl av
Sydafrika av politiska skäl- Ett svdafrikanslrt krav var att
LLsotbo skulle kasta ut ANC, vilket nu har skett' Ett nnnat
.krav var att ländei:aa sku11.e ingä ett samarbets- och säkerhets-
avtal, vilkei inte skett for:meI1t men samarbetet mellan de
UaAr iZiod"t:ra fungerar ändä som om ett sädant arrtal fun-aes'

Lesotbo bar stora förv?intl:ingar på proieHet, som har diskute-
rats i över 2Q är - Ilen man tycks inte rilrtigt ha satt sig in
i alla konsekvelrser av projelrbet- Bisken fj-nns att d'etta
jätteproieH komrrer att bIi helt dominerande, dra tiIl sig
aIla resurser 1 landet osh Iä'na stora luckor pä andra stäI1en'
Konsekverrserna för natunoiliön har i-nte beIler granskats
ordentligt-

Sydafrikas intressen i Lesotho kom-er att v?ixa i oeb med Pro-
jLArct. g.r1 fuorrr,er. i Sydafrika att vara beroeade av vattentill-
iörseIn oeh kommer säkerligen att se ti1l att vattnet kommer
att rinna bstört- Arrbalet mellan de bäda läaderaa innehåI}er
s=naolilrb en överenskommetrse om ett säkerhetssamarbete som

tiIläter syd.afrikansk säkerhetspolis att verka i Lesotho'
Deras närvaro kommer naturli€tvis att ytterligare försvåra si-
tuationen för sydafrika''ska flykbingar i Lesotho'

Det är enellertid. ?innu fånEJt ifrän klarb att projelrbet blir
av- Det kan bli svårt för bäde Lesotho och Svdafrika att
klara finar:siering:en
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9 - Uorden pä ldakhelgs och Sixishes

Bed.an på }:r:ppdaEfen den 2O ianuari vHnde sig förre inforrnation-s-
ministero Desmond Sixishe ti11 svenska aobassaden i Maseru
med. en förfräEan om han kunde fä asyl i Sverige' Ean befann
sig dä i sitt ministerhus, som hade omri-ngats tidigt pä
inorgonen av kuppmännen- Sverige lovade ta emot honom, melf
han var'tvungea att siälv ta sig ut ur Lesotho oeh ansöka oIB

asvl via t ex ett U$Hc'E-kontor' NaturliEltvis var det omöjligt
tOr Sixishe att ta sig ur Lesotho. Ean sku1le genast bli
taEJere pa flvgflatsen ou han försökbe' Landvägen kunde han
bara ta sigl ti11 Svdafrika, där hans situation oln nöi1i€t
skulle vara ännu besvärliEfare än i Lesotbo' För övrigt Inrnde
han inte Iämna sin bostad de första dagarna efter kuppen'
Euset var vä1 bevaktat hela tiden- Yissa förberedelser
gjord.es eindå för att han slmlle kunna ta sig tiII en av
svenska ambassadens bostäder- Efter någon daEI EJav enellertid
Sixishe upp planerna på att lämna Lesotho

Efter en vecka f?ångsLades fem Jonathan-troelna BNP-are, n'J!o-
ligen:

Yineent llakhele, fd utrikesminister
Desmond Sixishe, fd informationsminister
D- P. G. Mnkoae, fd jordbruksrinister
F. S- Matholoane, fd minister för landsbygdsutveckling o(

kooperation
Bantomen€ Uatete, fd privatsekreterare till Jonathan

De höIls fängslade ett par veckor inna'' de släpptes för att
en kort tid d.ärefter på nvtt f§ngslas. De beskvlldes bl a för
att ha ha lagt beslag på vapen och pengar ftir eglea och för
un€ld.omsforbundets rälminB- De ^''sägs också vara de som stod
bakom beväpnandet av unEldomsförbundet och aIlt vål'd sou
fö1ide med det.

Särskila fialrhele förhörd.es också om påstådda planer att
störta kun€lea ocb införa republik i landet'

Efter ssrrrmanlagt ca tre veckor i polisbusets arrestlokaler
släpptes aI1a. De hade behandlats väI av polisen och
militären.

Dea end.e sotr fått lnell av vistelsen i fZfu:gelset var Matoloane
566 kn§elrtes pSykisH

' Jonathan sjäIv vistad'es efter kuppen på sin eg;en lantegendom
onkring fen ni1 Dorr om Maseru- Esn var en tämligen
föraöElen man och klarade sig bra

De övriEla fiek svåra ekonomiska probler' Ingen av dem fiek
nägot arbete-
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Desmond. Sixishe ansö}<te om att fä studera iuridik vid univer-
sitetet i Hona. EIan kon in roen fick inte böria studera efter-
son nilitäre::::a ansåg att han utgiord'e en säkerhetsrisk-

I augUsti sattes de fera "radikalerna" plus Joaathan; den
förre finansmiaistern Peete N Peete och den förre arbetsninis-
tern Lekhoana Jonatban, ea brorson tiII Jonathan, i husarrest-
De fick den 2O augusti en order otl "restrietion of movements"
underteclnad av polischefen- Ordera lbd:

"Due to your receat political activities nhich are prejudicial
tcl publie safety and public order, you are heneeforth and
vith effect from your being served vith this Order, e:rpeeted
and ordered to confine your tnoveaents within tbe boundries
of tbe site of your resldence until furbher notiee- Only
merbers of your lmmediate family are allowed access to you-

In the everrt that you find yourself eompelled to move beyond'
the area you bave been restrieted to, you are ordered to
notify tbe nearest Police Station to vou-

By Order

Cotn-issioner of Poliee"

Jonathan dtamae regeringen- Ean menade att ordern var
olaglig. Fallet togs upp i hösta domstolen, som förvånaasvärt
r:og gav Jonathan rätt- Under tiden hade emellerbid samtliga
fätt en rry order, daterad den I september- l'lilitärrådet hade
instiftat er: try ]ag som gav polischefen nöjli€het att beElrZinsa
persone=s rörelsefrihet. Oekså de''na gång var ord.ern under-
teck'ad av polischefen. Dessutolr var den godkänd av ordföran-
den i nilitärrädet generalmaior Lekhanya- Dea nya ordern
l-ocL:

"Tlhereas in my opinion you are eonduetitrg yourself j-n a
lnanner prejudieial to Public Order, tbe Security of Lesotho,
obedience to the lavr or lawfu1 authority of Lesotbo bv
indulging in activities which are preiudieial to peaee and
aational reconciliation, trolr in exercise of Povrers vested in
me by Sectioa 24 (a) (i) of the Internal Securi-tv General Amend-
ment Order 1986, I issue the follorlin€ restriction Order-
Ttee terms of sueb restrictioa are as follovs: -

(a) You shaII confine your movemeats vithin the
bor:ndries of the site of your residenee-

(b) You are prohibited frou assoeiatingJ or eoumuni-
cati-€ witb Fnyone other than roerbers of your
faloily

Jag fick under våren och sounoarelr besök av Makhele, Sixishe
. oeh l.latete ned förfrägan om iag pä något sätt kunde hiäIpa

dem ekonomisH-
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(c) in case of real or genuine medieal emergency con-
eerning yourself you are pernitted to leave the
area to vhich you are restricted only after
first obtaining the writtea permission of the
Officer CommandinEi the nearest Police Station'

(d) This Order shalI remain in force until further
notice.

Avea nu Elick Jonathan tilI domstolen- Innan domstolen fällde
lragåt utslag d.rog emellertid regerinElen tillbaka sin order
o"h Jor:athan och hans män kunde 1ämna sina bostäder'

På eftermid.d.aEJen den 29 au€lusti kom Sixishe rusande ti1l
d.en svenska ambassaden j- !'laseru och bad on poli-tisk asyl för
andra Eiån€Jen-

Ean var m:reket räd'd-, svetten ralfls från bans pänna och maa

kund-e höra hur hjärtat slog våldsaoma s1a§' Ean bade besölrbs
av err grupp niliiarer son hade genomsö}rt hans hus' De hade
pa=iatt .tl a" letade efter YaPen. Det enda to'S3kningsvärda
äe hittad.e var en plansch med fotografier pä nilitärrådets
med.lemmar uppsatt pä Sixishes toalett' När de giick hade de
sagt att nästa gtrig skulle de Imäppa Sixishe'

Yi kontal<tade svenska utrikesd'epartementet som hänvisade ti11
det beslut som hade fattats i sanlra ärende i januari' Sixishe
skulle vara välkommen tiI1 Sverige, Inen han kunde j-nte få sin
tEååirt beviljad. om han befnnn sig i Lesotho när han sökbe'

Slxishe fö1jde med hem ti11 oss, där vi satte oss Der för
att vänta pä att Sveriges charge de affaires, Martj-n Flilkens,
skulle komma- Ean hade varit hemma i Sverige på sommarseDoes-
ter oeh återv?inde tiIl Lesotho just de'na da€'

Martin Ylilkens vilIe inte tro på allvaret i Sixishes situation
ä"U gjord.e aIlt för att Sixishe - och hans fru och barn som

ocksä-hade kommit hem tiI1 oss : sku11e överge tankea pä
as:ir

§ixishe blev upprörd när hnn förstod att han j'nte skulle få
oag"o förståelie från l{ilkens- fnnen har.' och hans fanij
Iä"-ade vårt hus sa ha'': "Om inte ens Sverige kan hjä1pa rnig
får jag väI be€e nig ut tilI mina btrdlar igel}'

Sixishes fru, som fram ti1I soIEBareE 1986 varit statsekretera-
re i ind.ustri- och handelsninisteriet, hade nyligen blivit
ehef för den statliga småi-ndustriorSeni5slionen BEDCO' Basotho
OE""fopment Development CorPoration' 1 okbober blev hon avske-
dad. från sitt arbele oeh blev beordrad ut ur sin tiZinstebostad'
I uppsagningisbrevet E avs ingen förklaring ti11 varför hon fiek
=p"ii..ol Eon fick 24 ti*mar på sig innan hon skulIe vara borta

1-'
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frän kontoret'

Familien Sixisbe flrrbtade tilI en hv1$ bostad i Eoma' där

;ä;;-äruiåi"fi"iiåi;-täaå-ååti-i-äii eElet hus seda'' kuppen'

!.lakhele var arbetslös- men hans fru -arbetad'e 
som Iärare pä en

mellanstad ieäi;i;- i l'laseru]-i-l:;;1::: bade Hakhere köpt en

litea lastbii ä ?"i-ufå t-anlrt arv?indå för att transporle'

ra folk o*u itiåt i-no"-ä'Iaa"i' Pen€ar tiI1 inköpet av

;;åöiien-uaae han 1änat'

Lörd'agen d'en 15 noveuber nänr atade I'lakhele oeh Sixishe vid'

begrarminElen l' ä*o förre ninisterre under Leabua Jonathan'

sekhonv-t i'l;';;;';' ^ -u#;;;tå'l-r'"då 
varit inrikesmiaister

frarn ti1I sepie'ue"-1??I"*-#;;; "var*t"'i septernber hade han

uteslutits 'i-rt Zerirrgreo "-jonathan-' 
Tidigare var han en

stark rnan i partiet' ti,:!-äJä=aE3'[an varä Jonath*''s kronPrans'

!{aserib.,,* .rä= en gr:rn o*i*Eaä-päiitiker-med !oä:eg? fiender

som ban ei*k'it*ävZtLi hå;t;;;'- sto'iläåe nän€a 1iv pä sif,t

sannrete- gara ko' ttao =oå"t d'elen " 
Iäå"t' d'ar han hade en

stark stä11nin€' g'n vai-iör-åvrigt fltU"""- tiIl EBS Sekhonv^'na'

Leabua Jonatban var också med på begravningen' Ean höIl ett

kritisH tai vid g;raven mot militärre€iloen'

Pä kväIlen gick 1'la-kU31e-och Sixishe tillsanmanl -roed 
sina

fruar t'JaliapenEl och- 1l*"ro nå ni{$"e' iiri familien Le1a1a i

Boma- Plotsliglt rvel<t"=,äätien-ti11-h;;;; upP ocb-fvra beväpna-

d"e män i unifärtrer-"tr=taä-i"' De förää-laJlår"' sixishe och

Lelala roed' fruar-tiI1 *o-=Xäptil utaniOt' Llän''en-sa att

Lelala sI«rlle hå1Ias "=";;;;-iti" "ti-r'ä 
biudit in }laldreles

""[-si*ishes' .

Fru Lela1a bad e:ct' av --sina 
barn att bäuta ei;ir- Eaf sandaler

till henne uen de beväPnad-e männen ='=ttt Uoo inte skulle

behöva näEra d'it hon skulIe'

De tre llaren 1ästes in-.i d'ea täcHa skåpbilen så d'e }<unde

irrte =t o"J åå toe=' uåo-å" fick l'"iä-äit d'e sln:lle till
- Maseru-

De beväpaade rsännen s-a att d'e b1d'e varit ute }ä1ge efter att

ta l'lakhetes oeh silis|3!-iirr fånga'ä=t-"it d'e-först nu bade

fätt ti1lrårie' Yid et-b-=iåii"-;i nätEr-st' ]'liehael's n,åsra

kilonet.= rtao Boma 'atdå*;;;";-i'b;i; "tt a99-to€! av mot

l.lolirao Ntbuse i bergen'^;;;;;-Ei*i=t"-="-dä tiI1 de övriga:

"Eör ni vart vi är pa '#]"k;=kt 
t""""1i ald'ri€ tillbaka'

'Lät oss be'r r - - ,-
De böriad'e att be uen-rn?innen soq bgvakad-e d'em shrrnfade deu

och bad. aån- att vara #ä;:-nä-t"=t';ä;;-"iskande 
att be i

a}la falI

De kunde böra att bilen var på vä€J uppför ett brant berEi'
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PlötsliElt stannade den- De ombads gä ur bilen' de var i
l'lasianokenEl och sku11e stanna där pä ett par drinkar' Paren
märkte dock .it a" inte kund'e vara i Masianoken€!' fast det
var sä nOrlrU ute att d"e inte l«rnde se så bra' De vägrade
därför att €!å ut-

Bj.len körde vid'are tilI Bushman's Pass'd'är den sv?ingd'e av

vägen och sta;;4" i€en-- De beväpnade rnännen to€l av sig sina
;fi;=t"r och tog fran si!? Efevär' Först v2inde de sig mot
Desaond. SixisÅå"o"U sa ti1I bonom att de nu skulle sända
iå, n""om tili Xhosaland' (Transkai) ' (Sixishe var ftidd i
S;ä"f;ika. ) Sixishe viinde sig mot sin fru och bad henne ta
vä1 hand. om baraen- l'{.zinnen s[Ot honom och han föI1 med ansikLet
,oi ,^.t"o. Sed.an sköt de honom en €En€ tiII i ry€Een.

De ropade pä Uakhele- Ean gfick ut ur bilen med händerna upll-
sträclrba över buvud'et- l'Jätien sa att rru var det inte tid' att
f"t, oeh sä sköt d'e honom två gånger' Ean fölI ned' på

marken. Eans fru skrek hiärtskärande' Nästa ua'.' i tur var
;i;;i"s Lelala- Ean väg,rad'e emellertid att stiga ur bilen
och fräElad.e ,ai"rr"" vaA.' hqn had'e Eliort' Plötsligt började haa
s1åss mot Bännen oeh försökte ta vapnet från en av d'er' Ean ka:
d.es utför berget och männen sköt flera skott efter honom'

Idaliapeng Makhele togs skrikande ut ur bilen' EIon bad dem

äii tå"Xä på d.eras barn oeb sa: "Ni har dödat våra män' ta
a}lt vad. vi aäå"-r"n döda oss inte, ha förbarmande över oss.*
l'l?innen sa att d-e inte bryd'de sig om deras barn' bad henne
titta bort oeh sköt heane sed.an i. rvEEen- Därefter sköt de
M;;;"taixishe. Fru I'lantsane Le1ala vä€rade gtä ut -ur bilen
,"re Lon d.rogs ut och d.e sköt mot henne' Hon kastade sig
omkull oeh rr:llad.e utför berget' De sköt flera skott efter
n"t:tr", roen non träffad-es bara i armar och ben och fiek inte
llvshotand.e skador- Eon höIl sig helt tvst och Iåtsade att
hon var d.öd. Eon hörde loänBen fråga sig om de verkligen hade
fvåa"t= d.öd.a hennes ran Åloysius Lelala' On han fortfarade
läver kaa han bli farlig för oss, sa de' De kastade I'lalipeng
Mnkheles och I'Janapo Sixishes kroPpar ner för berget oeh för-
Svann sedan-

När mördarna hade försvunnit hörde Mantsnne Le1ala att nåEfon

av d.em som hade kastats ned för berget levde' Efter en stund
bittade hon Ma::apo Sixishe levande'

Manapo Sixishe var lrycket svag och kla€ad'e på smärtor i
bröslet oeh sa att hon kunde svimma när som helst' De båda
skjutaa kvin.,orna krrnde emellertid prata med varandra en
iårg stund innan ldantsaae Lela1a slutliEfen förstod att
Mat aPo var dtrd

Mantsane lyckades ta sig upp ti.1I vägea där hon plockades
ul:p av *rr ti1 som körd.e henne till sjukhuset i Roma'
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Paren Uakhele och Sixishe d'o€ rnedan-paret Lela1a överlevde'

Ingen av de båå;- över1ev"oäå"u" veIåt uttala si€r on rorden

mer än vad. sou ja€ bar- äterElett ova13' ^:o' I'lantsane Lelala be-

rättad.e for dän"[ätäiit" tiä;i;gen lråtletsi oa Basothro strax

efter mordea- De påsta= '=it 
*'äi ="' utförd'e dåden men vågar

iot" i-a]-:a om det för nä6on'

Yiacent 'och Ualiapeng- }{akhele efterl?imnar fvra minderåriga

barn och Despond' och lla1"rå Sixisbe tre likaled'es

ninderåriga b;;, det rin=i"-t*"ppt ett är Eaumalt'

Ja€ hade reElelbunden T":tfj*-t*:=f" 
bela hösten' Ean

var angeraeetr IE ';u ior?;;;-i*-Ä"" han såg pä 1äget' EIan

var oeksa qrckät ='g"o på att EIöra en politisk coue-back'

l.lakbele t.ariäåå Jtä tot -sista gången åen 3 november knapPt

tvä veckor j-nnan han uörd'ades '

Efter mord'ea bar man n-atyrli*:i:-i :::"to" 
spekulerat

rqreket o, .r"'*;;t 1äg Ufåln-äorden' som ?innu inte har klarats

upp. gånEla ,år:ii:*tfT9t+;; =täa"- på åireku ord-er av militär-

rädet, =o, "i-iåaätåauoiIä=ärrioo''"t-Yincent 
I'lakhele och

Desmond sixiänål-iåättn"o-iåäta" sig rnilitärerna däremot inte

på- Ea''s *,,=åäIat-"'= {9t ;;;;ur"'ä folket kanske mest

beroende pä Ut::= höga- alde?-l-o*U protesterna skulle bli
hög1iuda. o"tJuoiUä t-o ln-våId'sauua oEI aä€oi- h?i:ade honom'

om iate nilitarrådet aireä';;ä;=;orat"i iordea så måste de

ba utförcs rä-riritat*tolJ Eoaa Ti99:' tvcks l!aa- loeIla även

inom regeringskretsar: - . 
räit-i-arrnirnnåt Lr"' uvcket upprörda

över rord'en EralofOr,allt å*"" att 'iiven-i"*t*' rördades' De

uienar att " iit:ä;-aäi"v"a'i= iustiee denied" '

Enligt flerst?ilomiga upggifter är "runours rife and Efossips

Elalore .oa tiä-t"äi'"- ii 
-rÅ=in€ favour all the time" '

Blärrraron av svd'afrik"*=-Y säkerhe::'?1:= har ökat' Sanno1iH

fj-nns svd-atriLauska officerärc ;sor io=tt".rfttörer inou BLDF'

Flvwiuear t!i'k;; o"u tåäiä;";;; å"r=å1" svdafrikaner' Pä

f lvsplat="o'å"f ="r!c1 käii;;- i;;* -Lesotho 
airvavs ' tre

syd.afrilansrl- szixernEt=påii=""' 
-tt,a vita alltsedan kuppen

och sed'aa i"ä";;;;;-19e6-också en svart' perma:eent

stationerad'e- Dessa ntt äiiGätg-'irr-påssägerarlistor och

bevakar allå iokorsnand'" ääi-ä'eaen{e fivg' Särskilt
intresserraä å;å; "' -ae-JuaruEr-rlvgniGar 

son Lesotho

Airyavs ibl;å eör 99d f1Jä;lE""-1ilr zärsbia på uppdras av

UNESE - En'I ig.t uppgr ift"t ^iiä"-Ilvepratspers 
oaal f otoElraf eras

a1la flvHir€ar av =va'riitLåtrr" nar åe är på v?ig ti1I

flygplanet'

?
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1,Q - SveriEes biständ tiIl Lesotho

Sveriges biständ- till Lesotho har sedan det påbörjades i bör-
i;;-;;'igoo-ttlet motiverats av landets utsatta geopolitiska
Iäge- Landet är iu en ö helt omringat av apartheidens Svdafrika'
Sedan niii.a av ig?0-t.1"t, dä dåvarande premiärminister
Leabua Jånathan börjad"e inla en kritisk stäIlning not Svdafrika'
har biständ.et sueeessirrb ökats' Från och med 1983 betrahas
Lesotho sor ett sk programland-, med vilket vi har ett reguljäri
långsilrtigu "ir"cklingisamarbete' 

F n uppgår det svenska
uisianaet till 35 miljqler kronor per år'

Med bistånd-et sk'ulle vi stöd'ia Lesothos sjäIvständ'ighetssträvan-
d.en- Bisfåndet skulle bid'ra tiII att minska landets ensidiga be-

roend,e av Sydafrika. I första hand' tänlrte man då pä det poli-
tiska beroend.et- Det ekonomiska beroendet fanns det inte
myeket att Elöra åt-

EgentliEfen utgör tesotbo en naturlig del av Sydafrj'ka qp 6ån§a
aspel<ter, intå bara ekonomiska' T ex talas landets språk
sesotho åtl.t south sotho av fler sydafrikaner än lesothier'
StatsbildninElen var frÄn börian orinlig'

Som talande exerpel på Lesothos ekonomiska beroende av Sydaf-
rika kan nHmnas att:

- l.!er än 9O Procent av Lesothos utrikeshandel sker med

Syd.afrika- De stora underskotten i handels- och betalnings-
balanserna finansieras huwudsakligen av transfererinElar
frän lesothier som arbetar i Sydafrika' främst i gruvor'

IntZilrterna frän tullunionen med- Syd'afrika' Botswana och
Swaziland. svarar för mer än hälften av statsinkomsterna-

- Den
de1
den
ta1
ocb

sydafrik^.ska randett är fortfarande leElalt betalningsne-
trots att lesotho har infört en eEJen valuta, loti ' Pga
nära h:ytningen tilI randen EJenoB et! valutaunionsav-
är Lesothos roöiligheter att föra en siälvständig valuta-
penn inellrolitik nrycket begränsade -

r:
v7 - All elkraft irrrorteras från Svdafrika'

- TransPort- och korrmunikationssystenen, utom telekommunika-
tionssystemet, kontrolleras huvudsakligeB av Sydafrika'

- E:e stor d.eI av närin€slivet utanför det traditionella iord--
bruket ZiEls e1ler kontrolleras av sydafrikaner'

Som en liten motvilt mot d-e stora syd'afrikanska intressena i Le

sotho fungerar landets med-lemsskap i SADCC, Southern African
Development Co-ordination Conference.

Det avE!örand.e för Sveriges beslut om bistånd till Lesotho

a. -t
i.
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var alltså Jonathans strävan efter politiskt oberoende av
Sydafrika-

Jonathan blev mer oeh mer uttaLat kritisk mot Sydafrika både
internt i Lesotho och i olika internationella fora' Hans re-
Elerin€ stödd.e på olika sätt de svdafrikanska befrielseorgani-
sationerna, säskilt den afrikanska nationalkongresserl, ANC'
t'lan förde en liberal flvlrbinBpolitik- AIla flvlrtingar från
Syd.afrika togs emot och mä'ga ti}läts stanna kvar i landet'
l'rän upprättade inga flylrtingläger utan flyktingarlra fick assi-
uileras red lokalbefollmingen-

Det var denna politik som Sverige vi1le stödia ned sitt
bistånd.-

Biständ.et utformades som ett a}lmänt stöd tilI landet' Man
gjord.e inga seriösa fösök att rikta biståndet tilI eftersatta
Elrupper i la:edet.

I avsaknad. av varie form av nålgruppsar:alys kou biståndet
att främst gyrrna stadsbefolkningea i Maseru- Eliten - poli-
tikerna oeh högre statsti?instemän - där kom de facto att bli
målgruppea för det svenska biståndet- Det var dessa samt
naturli€tvis utländska, främst svenska, konsultbola€J och
bistånd.sarbetare som droEf uest nytta av Sverj-ges stöd til1
Lesotho- Indire1rE kom vi också att stödia Sydafrika genoltr
d.eIs inl<öp ti1l projeHen, dels biståndsarbetarnas privata
inköp av i Lesotho ti1lg?ingl-i.ga sydafrikanska varor och
tjiinster-

Sä I?inge Lesotho förde en kritisk politik gentemot Svdafrika
var det i-nte så svårt att försvara biståndets form- Syftet
var ju att uppuuntra Lesothos regering och folk tiII en tuff
linje root Sydafrika oeh tilt en generös flvktingpolitik-

När sedan rrilitärerna övertog malrten i januari 1986 böriade
man Därna sig Sydafrika. Det är därför nu svärare att fort-
sätta biståndssamarbetet oförändrat-

Det första samarbetsa'rrtalet om utvecklinElssamarbete nellan
Lesotho oeh Sverige in€ieks 1983- De båd.a länderna kon d.å
överens om att samarbetet skuIIe koncentreras tiI1 tre områ-
den, n?irnligen förvaltnj-ngsutveeklinH. s:rsselsättningsfräm jan-
de ätEärder genom arbetsintensiva bvggoetoder oeh mil-iö- och
markvård- Från tidigare avtal h?ingde sttid tiII utveeklj-ng av
landets telekommunikationer ned.

Hn stor del av de svenska biständspengarna har emellertid gått
tiII sndra projekt utanför koncentrationsområdena- Ett turbo-
propfl:rEplan, Fokker F27-6OO har inköpts och levererats ocb
ett s k landsbvgdselehrifierinEspro-iekt (transformatorstatio-
ner oeb överföringslt6pinBar) har finansierats. Båda dessa
projetrt har huvudsakligen fått medel från enslaget för regionalt
samarbete i Söd.ra Afrika"



Fö rv a ltn inE! sutv eek 1 ing

Förvaltningsutvecklingsinsatsen består av fyra komponenter:

lednings- och organisationsutvecklinE

- fysisk PlanerinE!

statistikProduktion

- tillhand.ahåI1and.e av experter tiII nyckelpositioner inom för-
,3ffu1!n€en

Lednin{s- och orHanisationsutweeklingsinsatsen har haft en t:rnt
p"rkt på 

"tbildni.rg ", redan välutbildade bögre statstjänste-
nan pa statssekreterarenivå oeh nivån strax under' Dessa
tjänstenän tillhör Lesotbos absoluta elit' De är til1 stor
aåf avskärmad.e från befolknin€;ens problem och vet inte
mycket om d"ess bebov och önskemål- De är väster1ändska i sin
utbild.ninEr och sitt s:rnsätt och har ofta Iner gemensamt med de
utländska biständsarbetarna än ned landsbygdsbefolkningen i
Lesotho. Utlandsresor til} näg,on biståndsfinansierad kurs
eIler konferens stör ofta deras arbete- Naturligtvis flyger
d.e d.ä i första klass och bor pä l:rxhotelI-

Det ligger helt enkelt inte i deras intresse att medverka
tiI1 förändringar som skulle leda ti1l att "vanIlga" människor
finge d,et bättre- Den tekr:iska e1ler administrativa utbild-
ning sou vi ut1änningar eventuellt kan 8e dem ändrar knappast
deras attityder.

Statsapparatens ineffelrtivitet har ocksä andra Iner grund'Iäggan'
d.e orsaker soIE inte ens statssekreterarna kan påverka'

Landets totala beroende av Sydafrika h?irnmar Efivetvis månEla

inhemska initiativ. En annan utvecklingshännande falÖor är
d.en rrycket centraliserade beslutsordninglen i landet' Tidigare
skulIe Jonatha'' a1Itid ha ett finger med i aIla beslut, och nu
måste aIla ärenden dras inför nilitärrådet-

And.ra delar av denna insats är stöd ti1l landets centrala
förvaltnin€srevisionsmyndighet och tiII utarbetnndet av ett
n:rbt re€llemente för statliga tjtinster-

Lesotho har ocksä begärt svenskt stöd tiII utbildninE av t'iäns
män på distrilrbsnivä som ett 1ed i den nya decentraliseringspo
litiken. Om nilitärerna aenar al1var med beslutet om decentraf
sering oeh om d.et kommer att innebära ett reellt folkligt
inflytande oeh elf fungerande tvåvägskomm'unikation, vilket det
finns all anled.ning att betvivla, kan det finnas skäl att
bidra ned stöd. tiII utbildning av distrik'tstjänstenän - de har

tr.-\3r'
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Om man enbart ser til1 rubrikerna ser det inte så dåligt ut'
Men vad Elömmer sig bakom dem?
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bvivelsutan behov av utbildnin€,

Det är euellertid vilrtiEt att komma ihåg att även tiänsteuän
pä d.lstrilrtsnivå tiI1bör landets elit- Sä gott som aIla
strävar efter att b1i omstationerade tiIl sina resPehive
ministerier i Maseru. Tiänstgöringen i distrikten ser de som

ett nödv?ind.igt ont som de oäste igenom innan de kan få ea
central-tiänst i huvudstaden- Deras gemensamma intressen ued
landsbyEldsbefolkningen är inte många-

Lesotho har oekså begärt stöd ti1l området finansförvaltnins'

fnsatsen avseend.e fvsisk planering består av stöd tiI1 upp-
rättandet av en generalplan för Maseru och tiI1 en nationell
plan för tätortsplanering- Stödet €les i form av tekniskt bi-
stånd till Lesothos Planverk-

Statistikinsatsen är, liksom den avseende fysisk plarering,
i""ikt"d pa rrtUild.ing, rådgivning och institutionsbvggande'
Den är i huvud.sak koncentrerad tiII omrädena hushällsbudget-
und.ersölcainEfar, nationalräkenskaper och utrikeshandel'

Und.er rubriken nvcke-lposter till förvaltningen har Sveri€e
tillhandahåIlit-ekononiska rådgivare tiIl förre premiärminis-
tern Jonathan fram tiI} det att han störtades i ianuari 1986'
Sed.an hösten 1985 har den ekonomiske rådgivaren oeksä varit
chef för Lesothos riksbank, 8E befattninE! som han behöI1
efter statskrPPen. Und.er denna rubrik finansieras ocksä en
sarnord.nare av arbetsintensi-va anl?iggnin€sprojelrb'

SysselsättninElsf rämiande ätgärder

Syftet med denna insats är att skapa alternativ sysselsätt-
ning för lesothier som arbetar i sydafrikanska Efruvor eller
är arbetslösa- Eittills har :nan elnellertid endast lyckats
skapa ungefär 1500 arbetstillfäIlen' Detta ska jämföras med

att omk=iog 15O 0OO lesothier arbetar i Svdafrika oeh att
arbetsloshäten eller kanske snarare undersysselsättaingen är
stor. En brist i Proielrbet är att enbart män kan erbjud'as
arbete där - kvinnor är uteslutaa-

Telmisk sett har uan lyckats tZimligea vä1 i proiel<bet' Huvud-
sakligen har man byElgt vägar lren också landniaefsbanor i ber€is-
traherna. Man anvZind.er sig som fram€år av rtaMet av arbetsin-
tensiv teknik- Bvgsnadsutrustnin€ och material är uteslutande
av sydafrikanskt ursprung.

bet svenska stödet har avsett dels vissa väElbvggen, dels finan-
siering av den engelska konsultfirma sorl är projekbled'are'

ldarkvård

Det svenska biståndet ti1] raarkcård avser tre proiek: skogs-
värd, markanv?ind.ning och ett försöksproielf i mark\'ärd'
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SkoEsutbildningspro-ielrtet drivs av FNs iordbruksorganisatior:
FAO, de bägge andra i direkt samarbete meIlan Lesotho och
Sverige.

I sko€sutbildninEsproielctet utbildas skogsrådEiivare tilI
jordbruksministeriet. De flesta anstäIls av det sk lloodlot-
projehet, i vilket det syd.afrikanska jätteföretaget Anglo
American/De Beers har betydande intressen oeh oekså fungerar
sorD projketledare.

l'larkanvändnintrsprojektet drevs frän börian av FAO. Det
visade sig emellertid snart att FAO lagt upp Proielrbet på
ett a11tför teoretiskt plan utan någon verklighetsförankrinEl.
Den enda effekt det hade var att öka de utländska FAo-experter-
r:as akadeiroiska meriter.

I början av 1985 överbog Lesotho ansvaret för proiektet i sam-
arbete med nfulra av Sverige finansierade ]Ängtidskonsulter.
Projelrbet fiek nu en Ber praktisk inrilrtning- Man har lvckats
utarbeta markanvändningsplaner för olika nivåer oeh har an-
ställt markanvändni-€splanerare i alla tio distrilrb-
Den stora frågan är huruvida landet och dess befolhing
kormer att ha nåElon n-ytta av proiel<bet. fnte ens de utl?indska
konsulterna tycks vara övertyElade om värdet av proiektet.

Markvårdspro-ielrtet i Mohale's Hoek-distriket söder om l'laseru
är ett f,örsöksproiekb som ska kunna kopieras i andra delar
av land.et. Insatsen syftar til1 ait fä bybefollminElen atL
engagera sig alrbivt i markvärd. Man använder siEi av för
bönderna k?ind arbetsintensiv telcaik. Byns befolkning beslutar'
g:emensamt om vilka markvärdsåtgärder soa ska vidtas. Genom
projelrbet fär jordbrukshushållen ti}lgäng till subventionerat
utsäde, konst€Jödsel och trädplantor-

Eittills har detta projeH uppvisat positiva resultat. Det
är de enda av de svenskfinansierade projekten som tåI en kri-
tisk Elranskr:ing med utgängspun-lrb från a-dra biståndspoli-tiska
mä1 än oberoendemåIet.

TeIekoumunikatiorrer

Det svenska stödet ti11 Lesothos teleko'r'mr:nikationer har på-
gått i drygt tio år. En avsil* med projehet var att glöra Le-
sotho oberoende av Sydafrika för sina interoationella tele-
kommunikationer. Man har satsat på uycket avancerad
utrustnine! och teloik-

Det är nu Iätt att ringa tiIl t ex Europa eller USÄ från
I'laseru. Att ringa tiI1 universitetsstaden Homa aågra nil
från Maseru är däremot nästan onöjligt. Det är också svårt
att ringa ti1I afrikanska länder bortsett från til1 Sydafrika.

Beslut orr att avsluta den svenska insatsen inom detta ornråde
i mitten av 1986 fattades för flera år sedan. Genom den stora
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satsningen på avancerad telorik har Lesotho emellertid giort
sig beräendå av utl?indska exrrerter ytterligare en period'
Svårige fortsätter därför med tekniskt bistånd åtninstone
till mitten av 1988.

Insatser utanför konceatrationsområdena

De två d.yraste insatserna, f1-'r-.,(planet-och -1and'sbvEd'selektri-
f,ierindspro-ielrbe-E, ligger utanför koncentrationsomrädena'
F'ör vära".a in=atsen har Sverj-ge anslagit över 5O rnilioner
kroaor hittills-

6{- lradäräp T.penf.ho 1983- Man vil1e minska sitt totalaFlrrEplanet begärde Lesotbo 1983- Man ville mins
b"ro.ode av Siaatrika på flvgomrädet. Lesothos flvgbolag'
Lesotbo Airwavs, bade dä inga utrikesflygningar mer än ti1I
Johannesburg d.it man flög dagligen med ett inhvrt plan från
ett sydafrikaaslrL f1Ygbolag-

Lesotho vil1e få möjlighet att flvga tiII and'ra l-eind'er i re-
Efionen- För d.et ?indaoä}et behövde man ett e€et flygplan'
SADCC tog uPp en flvgplsnsleverans tiI} Lesotho som ett SADCC-
proielrb. -Eftär royeket överv'zi€ande Eick SveriEie ned på att
finansiera och inhandla ett begagnat turboPropplan' en
Fokker F27-6O0.

Förutom siäIva flygplanet bestär dea svenska insatsen av reserv-
delar och verlrtyg tinkfusive en reserwmotor), Personalbistånd
(piloter och flvgrekaniJrer) och utbildoing av inhemsk flvgande
ocb teloisk Personal -

Ett villkor för d.en svenska insatsen var att planet huvudsak-
ligen skulle trafikera andra SADCC-}änder' Botsvana, Zarobia
oeh Ziubabwe nämnd.es i proielrbawtalet som länder som planet
sku1Ie flyga ti}l. Enli€t arrtalet skulIe man emellertid också
fä flyga dagligen til} Johannesburg med det svenskfinansierade
planet.

Planet levererad-es i september 1985- Under en 1ång tid användes
det buwudsakligen för flygningar tiI1 Johannesburg men chartra-
des flera eå::eår av UNECB för att flvga flvlrbingar tilI Zambia'

Efter påtryelrnln€Jar från Sverige böriade man under vären
1986 att flyela en gång i veckan till Mocambique via Svaziland'
I juli 1986 började nan dessutom att flv€ia en gäng i veckan
ti}1 Zimbabve via I'loc^mbigue och Stlaziland-

FlygninEfarna ti}I Johnnnesburg fortsatte Inan med- Dessa är
vinitgivand.e medan de bäda andra EIär med förlust, särskilt
den tiII Earare

Intresset i Lesotho för llygnir€ar utanför Svdafrika var
båd"e und.er Jonathans tid vid na-lrten oeh au under militärre-
EJinen t?inligen svalt. Bara den högsta led::inElen har förstätt
d"et svenska villkoret för gåvaå av flvgplanet- Eelst skulle
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Lesotho Airrrays och även finansministeriet vilia använda
Fokkern för vinstEJivande flygningar ti1I Durban och KaPstaclet:
förutom til1 Johannesburg-

Situationen blir inte bättre av att Lesotho Airvravs inför-
skaffat ytterligare ett flygPlan av en tyP som rnan inte hade
tid.igare med allt vad det innebär av behov av reservdelar, ut-
bildaing, personalförstärkninElar etc- Nu har man tre stycken
Twin Otter för inrikestrafiken och den svenskfinaasierade
Fokkern oeh den nya Dorniern för utrikestrafj-ken' Dornj-ern,
som tar e,a 2O passagerare, är inte a}ls lämpIig för flygningar
på sä hög höid över havet som lnan uäste f1y€a i Lesotho'
Under so--arhalvåret kan det inte ens lyfta fullastat från
I'laseru. Det är otiinkbart att använda det för flygningar i
berEJstrakterna- Lesothos lilla flygbolag har aIltså sammanlaEilt
fem flygplan av tre olika t:rper- Lägg därtill att militärråd"et
har köpt ett eg,et turbopropplan av en fjärde t]'p för sina
egna Uähov av utrikesflyElnfn€lar men som ändä drar på Lesotho
Airways resurser- T ex är Lesotho Airvays chef den ende
lesothier son kan fIYEla Illanet-

Flygningar med d-et av Sverige finansierad'e Planet til} and'ra
sydafrikanska destinationer än Johannesburg vore ett brott
rot avtalet mellan tesotho oeh Sverige- Sverige har inte
heI1er velat ens diskutera en sådan Böjlighet-

För Lesotbo Airways oeh äEJaren den lesothiska staten är situa'-
tionea besvärIj-g. Även inrikesflvgningarna Elår med för1ust
och den enda rutt son ger en vinst är således de dagliga
flygningarna ti1I och frän JohannesburE!- Flvgbolaget är
konkursnässigt och staten näste ofta skiuta tiII kapital-
Elöstea 1986 kunde t ex flygbolaget inte betala försäkringarna
på sina flygpIan. Eisken var stor att de skul}e tvingas
stä1Ia åtminstone Fokker-planet på marken- I sista stund
betalade dock finz,nsministeriet mycket ovilligt försäkrinElarna

Det s k landsbvtrdselelrtrifieringspro-ielrtet avser fn6en utbvgg-
nad av elnätet utan en förstärkninE! och föibättring av nuvaran
de nät. Det bestär av transformatorstationer oeh överföringsle'
ninEfar- NåEfon elförsörining ti1l vad man normalt menar med
landsbyElden innebär det inte. I princip avser det förbättrad
elförsörjning, tiI1 ett antal av landets distriHshuvud-städer-

Endast några fä proeent av laadets befolheing har tillgång
tiIl elehrieitet i sina bostäder. Byaraa är inte alls eLelrb-'
rifieradå. Det svenskfinansierade proiehet innebär inEJen för-
iindring därvidlag.

Nästan all elkraft importeras frän Svdafrika- Den enda eleh,ri
citet som produceras i landet €lenereras i ett litet antal dies
generatorer.

I
L^-\:;

Första etappen av detta projekt finansierades med en förmån1ig
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svensk kredit, via BITS. Den andra finansieras Elemensamt av
Sverige oeh Norge pä gävobasis €lenom SIDA respektive NORAD'

När Sverige Eick ned pä att biståndsfinansiera den andra
fasen gjoid.es det klart för Lesotho att detta var en englångs-
företeåIse- Nägra :rbterligare elävomedel från Sverige skulle
inte kunna bli alrbuella, åtminstone inte förrän Lesotho :

började'producera egen elehrieitet

Finansiering av en tredje etapp På samma villkor som för d'en

and.ra d.iskuteras lru loellan Lesotho, NorEle och Sverige, trots
Sveriges tid.igare ställnin9sta€ande' Det tyeks t o m vara så
att dåt är SvärlEIe sou d'river frågan oll ell fortsättuing här-
dast medan Lesotho brousar- Åntagligen ligger påtrveknin€iar
på a.t, svenska reEJerinEien från buwudentrepenören ASEA bakom
SveriEes agerande.

Om Lesotho närmar sig Sydafrika lner äIr Ba'' redan har gjort
finns det anlgrlnin€ att överväEla om Sverige överbuvudtaElet
ska fortsätta uea iitl biständ dit- Redan nu är det tveksamt
om bistånd.et--kan försvaras- Svdafrika tveks ha fått Lesotbo
dit man viIIå. Lrrra"t bar praktiskb tag,et blivit en ].vdstat'
ett internationellt erkänt "bantustan"' Sydafrika skulIe
s2ikerligen gärna se att d-e sk siälvständiga staterna inne i
Sydafri[a finge sar]na stäIlninE! och erkännande som Lesotho
har, och att ä" .t." lika litet kritiska mot apartheidpolitik
Faktum är att man kan höra betvdligt mer kritiska röster
både i press och i radio i''ne i Syd'afrika än i Lesotho'
Lesotbos statsä€da radio :rttrar t ex aldrig nåElot ne€atirrt
rnot Sydafrikå.

Oa Sverige emellertid fortsätter med sitt biständ tiII Lesotho
måste d.et få eD arlnan inriHning, än det har au'

Biståndets auvarande karalrtär av okritiskt stöd til} av
ieginen förd.a politiken måste iindras' Stödet råste riktas
,oi "o d"efinierad. roälgrupp av landets fattiEia befolln-ing oeh
inte ti11 byråkrater i Uaseru

Av d.e nuvarande insatserna bör endast rarkvårdsproielrbet vara
kvar i sin nuvarande form- Detta proielrb kan ä andra sidan
utökas och spridas tiI} andra geografiska omräden' Det
s.rsselsätlninEsfräm iande proielrtet måste revideras så att
det åtroinstonJ tfir värt namnet- Många fler arbetstillfäl}en
måste kunna erbiudas. De metoder sou har utvecklats av
projeHet för kånstruktion av väEJar oeh landningsbanor bör

=p"iAts oeh användas ocksä vid andra bygg:eadsarbeten' Fler
ministerier än som nu bara "roinistry of vorks " bör kunna
utrr:rttja arbetsintensiv terrnik och dra n:rtta av de erfarenheter
=or- ptåieHet bar skaffat sig- T ex skulle iordbrulsministeriets
arbeten ued. terrasser ocb kanaler vara lii:rpliga för arbets-
intensiva metoder- Dessuto:n skulle "ministry of works" kr:nna
bygga fler vä€ar enlig:t dessa metoder - det är bara en bräk-
del-av de vä€är som byEEJs rru som använder arbetsintensiva Ee-
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toder.
övriga insatser bör avslutas. FörvaltninHsutvecklin4sinsat-
sen har små möjligheter att kunna leda till nägot positirrb
för andra än elitbyråkrater- Sverige bör d.essutom inte
samarbeta med en förvaltning som uppenbarligen samarbetar med
Sydafrika- I'Jarkanvändni-nEspro-iehet är, trots att det har
blivit bättre sedan FAOs snElaseaan€ upphörde, aIItför vagt
och harsmå chanser att överleva utan utlZindslrt bistånd-
Vi-dare kan bönderaa själva, uta'' inblandningl från staten,
avEföra hur deras mark bäst ska utn:rbtias. Stödet tiII Lesotho
Airvraws ger konstgjord andni-n€ tiII flygbolaget. Alternativen
tycks vara att vi mäste vara.kvar som bidraEls€ivare till
flygbolaget för all frantid, att det Eför konkurs e1ler börjar
använfls planet på flygningar ti1l sydafrikanska destinationer.
Elelrtrifierintrspro.ielrbet är bra ur den slrnpun]<ten att det
är dyrb - det är svårb att E.öra av ned tillgängliga biständs-
nedel. De andra effekterna av projelrtet är att de tvä eI1er
kanske tre procenten av hushåI}en i- Lesotho som har haft
nöjliglhet och räd att installera eleHicitet får en nägot
siikrare eItiIlförsel. Den vilrbigaste.effelrten är nog ?indä att
de norska och svenska entrepenörerna E'BNE-BA och ÅSEA fått in
en fot i Lesotho och skaffat sig kunskap och kontaHer som
kr.n vara bra att ba särskilt om det stora Lesotho Elighland"s
I{ater Project komrer att realiseras.

Sverj-ge bör försöka hitta alternativa kanaler för sitt bistånd."
son rnycket väl skulle kunna minskas i antalet kronor riila:at-

Enskilda organisationer har hittills inte utnyttjats i det
svenska biståndssamarbetet med Lesotho. Av svenska organisa-
tioner är det bara Höda Korset som har verksamhet i Lesotho.
Inom markvård och sysselsättningsfrämjande insatser skulle
Ioka1a enskilda organisationer kunna engageras. Andra arbets-
omräden 1?im'r:Iiga för samarbdte med enskilda organisationer
bör inte vara svårt att hitta. Särskilt angeläget är det att
nä kvinnor, som trots att de helt ansvarar för över hälften
av hushä11en p g a att så mÄnga män arbetar i Sydafrika,
sakrrar sånsa grr:ndIäggande rättigheter- SZikerb finns det
intresse bland svenska enskilda organisationer att samarbeta
med lesothiska kolleger- Samarbete meIlan svenska organisatio-
ner och de olika kyrkorna i Lesotho ligger nära tiII hands-
fn€en har så bra förankslpg pfi landsbygden som §rrkorna. De
driver ocksä mänEla egna utvecklin€lsprojelrb.
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