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FÖRORD  

 

Mitt val, att skriva om sanningskommissionen i Sydafrika, var givet. Jag har alltid varit  

fascinerad av landet som sådant och i synnerhet dess brokiga historia. Jag hade tillfälle besöka 

landet, och då bl a Robben Island, i december 2003. Fängelset, som idag är ett museum och 

tillgängligt för allmänheten, var för mindre än femton år sedan den plats, dit många av de, 

som aktivt arbetade mot apartheidregimen fördes till fängsligt förvar. Den mest kända fången 

på ön var Nelson Mandela, som avtjänade 18 år där av sina totalt 27 år bakom lås och bom.  

 

Sydafrika genomförde sitt första demokratiska val den 27 april 1994, med rösträtt för alla, 

oavsett hudfärg. Det var en dag, som många svarta sydafrikaner kommer att minnas som en 

frihetens dag, datot har blivit historiskt och är numera landets nationaldag. Nelson Mandela 

blev president och ANC det styrande partiet. Men man hade ännu inte klart för sig, hur man 

skulle förfara med landets förflutna, det hat som levde kvar hos den svarta befolkningen efter 

förtrycket under apartheidtiden. En tänkbar väg att komma vidare med förflutna var att inrätta 

en sanningskommission. Därigenom skulle man få veta sanningen av förövarna under apart- 

heid och att de i gengäld kunde få strafflindring. Många sydafrikaner ville naturligt nog veta 

vad som skett med deras närstående, familjemedlemmar eller goda grannar, som helt enkelt 

bara var försvunna, och frågorna var många. Sanningskommissionen skulle hjälpa Sydafrika 

och dess befolkning att räta ut frågetecknen. Och ingen skulle någonsin kunna säga, att han 

eller hon inte kände till vad som skett under de rasdiskriminerade apartheidlagarna mot de 

svarta i landet. Den 16 december 1995 tog sanningskommissionen sin början, och det kom 

sedan att ta tre år, innan en färdigställd rapport kunde överlämnas till president Nelson 

Mandela. Kommissionen utvecklades till att bli en resa genom hat, förtryck, grymheter och 

ondska men också skratt, gråt och försoning. Kommissionen nådde ett av sina mål, då ingen i 

dagens Sydafrika kan ha undgått att få en inblick i vad som hänt under den forna apartheid- 

tiden, och genom förlåtelse har landet och befolkningen givits möjligheten att gå mot en lju-

sare framtid tillsammans, svarta och vita, som en enad nation. 

 

Jag vill även passa på att tacka de, som funnits till min hjälp under arbetet med uppsatsen. 

Först min handledare Björn Alm för information och vägledning. Fiona Ross vid Cape Town 

Universitet, som gav mig information om sanningskommissionen i Sydafrika. Och till sist min 

pappa James, som intresserat har stöttat mig. 
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INLEDNING 

 

Luften kändes laddad i stadshuset i East London, Kapstaden den 16 april 1996. Där fanns syd-  

afrikaner, som väntat på den här dagen hela sitt liv, medan andra kände en berättigad ångest  

inför den. Förväntningarna liksom förhoppningarna var enorma, men där fanns också en oro 

över vad som skulle ske efter att den historiska processen rullat igång. Folk runt om i Sydafrika 

hade begett sig till platsen, där också i stort sett hela världens ögon och öron fanns med i form 

av det stora mediapådraget. Det alla nu hade kommit för att bevittna var den första dagen av 

sanningskommissionens tre år långa arbete för att inleda en läkningsprocess av landets sargade 

historia, leda Sydafrika och dess befolkning in på en ny väg mot frihet, där svarta och vita  

skulle verka sida vid sida utan förtryck och fruktan. 

 

Nelson Mandela, som så sent som bara några år tidigare stämplats som ett hot mot landet, hade 

tillträtt som Sydafrikas president i maj 1994. Han hade då suttit inspärrad 27 år i olika fäng- 

elser, när han frigavs 1990. Straffet han avtjänade hade sin grund i, och han fälldes för, sitt 

osannolika engagemang och starka inre övertygelse om möjligheterna att skapa ett fritt och 

enat Sydafrika. När Mandela nu hade tillträtt som landets första folkvalda president, fick han 

också den föga avundsvärda uppgiften att ta itu med landets blodiga historia. 

 

Hur skulle Sydafrikas utveckling mot en rättvis fördelning av samhällsresurserna och ett socialt 

jämställt samhälle förverkligas, med så mycket smolk i bägaren, som apartheidtiden lämnat  

efter sig? Det skulle ha varit en svår uppgift, att försöka bygga upp ett land i gemenskap, om 

man samtidigt drog sig undan ansvaret, att göra upp med det förflutna. Man ville ju inte 

förorsaka ännu mer hat och våld mellan raserna, och valde därför att lösa övergången på ett 

fredligt sätt, som nu, med hjälp av en sanningskommission.  

 

Mitt syfte med uppsatsen är att söka klarhet i, om bruket av en sanningskommission i Sydafrika 

var det bästa sättet att gå vidare. Eller hade det funnits ett bättre alternativ? En annan viktig del 

i uppsatsen är, hur sanningskommissionen lade upp sitt arbete med förhören, och hur den tog 

hand om offren och även förövarna.  

 

Sanningskommissionen i Sydafrika var inte den första som användes i en splittrad nation, det 

har funnits ett 20-tal sedan 1970. Jag försöker beskriva hur dessa kommissioner har varit utfor-

made, och på vilket sätt de har kommit att avspeglas i Sydafrikas sanningskommission. 
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Arbetet är baserat på litteraturstudier med inriktning på vad som skrivits av kommissionernas 

egna representanter, men även på oberoende fakta genom bl a material från bra källor på  

internet som jag rekommenderats av Fiona Ross på Cape Town University att ta del av. 

 

Uppsatsen är indelad i fyra större avsnitt och ett mindre. Avgränsningarna har varit lätta att  

göra, eftersom jag håller mig inom ramarna för Sydafrikas sanningskommission och dess 

förhör. Men självklart finner man en del stoff från andra, i detta fall latinamerikanska, komm- 

issioners arbete och utveckling. Sydafrikas historia och apartheidlagarnas konsekvenser blan- 

das i den sammanbundna texten. 

 

I det första avsnittet går jag in på vad som föranledde att sanningskommissionen kom till stånd 

och vilka personer, som hade huvudansvaret för genomförandet. Jag tar fasta på vilka erfaren-

heter från andra länders, bl a Chiles och El Salvadors, kommissioner inverkade på den aktuella 

sydafrikanska. I nästa avsnitt lägger jag tyngdpunkten vid den sydafrikanska sanningskommis- 

sionen, dess medarbetare och sammansättning, vilket syfte kommissionen har, och hur den 

lagts upp. Tredje avsnittet är väsentligt och, var enligt min åsikt, mycket fängslande att läsa 

om, kanske t o m gripande i vissa stycken. Det har vuxit till en stor del av uppsatsen, där jag 

beskriver kommissionens förhör av både förövare och offer, försedda med citat från bl a 

Desmond Tutu, som ledde kommissionens arbete på uppdrag av Nelson Mandela. Jag berättar 

också hur de på bästa sätt sökte värna om offren och deras anhöriga. Till sist ett finns ett 

avsnitt, som ställer samman kommissionens arbete i Sydafrika, vad landet prioriterar, fortsatta 

planer och uppställda mål. Jag tar också upp hur sanningskommissionen stärkt och format 

Sydafrika att vara den nation den är idag.   
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SYDAFRIKAS VÄG MOT EN SANNINGSKOMMISSION 

 

Den 16 december 1995 kom att bli en historisk dag, då sexton av sjutton medlemmarna av den 

nyskapade sanningskommissionen träffades på Bishopscourt utanför Kapstaden. Platsen de valt 

var kommissionens ledare, ärkebiskopen Desmond Tutus, bostad.1 Mediauppbådet var stort, 

och TV-team från åtskilliga länder fanns där för att förmedla till omvärlden, att Sydafrika nu 

äntligen på allvar sökte bringa tilltro och hopp om en framtid för det sydafrikanska folket i sin 

helhet. 

 

Sydafrika och dess invånare hade gått igenom en enorm omvandling sedan 1990, då Nelson 

Mandela släpptes fri och senare blev landets president 1994. Men i skuggan av det dystra för- 

flutna uppkom frågan om hur man skulle gå vidare efter allt som hade hänt under apartheid- 

styret. Skulle Sydafrikas befolkning kunna bygga upp en framtid, ett nytt samhälle, där vita och 

färgade hade samma rättigheter och möjligheter att påverka sin dag? 

 

När F.W de Klerk den 2 februari 1990 hävde inskränkningarna för ANC och släppte de poli-

tiska fångarna i landet fria, fanns förutsättningar för att, sakta men säkert, bygga upp en ny 

ordning. Folket, framför allt de svarta, vågade hoppas på en radikal förändring, som för dem 

betydde hopp om en social, till del också ekonomisk, utjämning raserna emellan. 

 

Sanningskommissionens insats var att hjälpa sydafrikanerna att hantera sitt förflutna och bygga 

upp ett nytt land med en ny gemensam historia. Sanningskommissionen var inte någon ny  

företeelse, exklusivt för Sydafrika. Metoden hade prövats i ett flertal länder sedan 70-talet. Alla 

hade sina egna strukturer, och de flesta var kopplade till politiskt styre i respektive land. Syd- 

afrikanska modellen var också politisk på så sätt att den handlade om den tidigare förda regi- 

mens sätt att hantera mänskliga rättigheter. Men den kommission, som nu sattes att utföra  

arbetet, var politiskt oberoende. Tillkomsten av Sydafrikas sanningskommission utgjorde ett 

viktigt steg mot att gå vidare, en humanare framtid tillmötes, även om bördan av ett trasigt  

förflutet kunde kännas tung att bära. 

 

I den sydafrikanska sanningskommission tillämpades inte vanliga, juridiska rättesnören, de som 

oftast leder till att den skyldiga ställs inför rätta och får sitt straff. Man sökte sig bort från 

domar och letade efter förlåtelse för den eller de som gjort sig skyldiga till brott.  
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När man talar om sanningen i en kommission, ser man att ordet sanning som begrepp finns i 

skilda former, som historisk sanning, moralisk sanning, social sanning osv. I Sydafrika använde 

kommissionen beteckningen personlig sanning, som kom i dagen vid förhör med den ankl- 

agade liksom offret inför kommissionen och med allmänheten som åhörare.   

 

Många har spekulerat i vad som gjorde att den dåvarande presidenten i landet, F.W de Klerk, 

släppte Nelson Mandela fri, och lät hittills bakbundna politiska grupper i landet arbeta fritt. 

Ett skäl kan ha varit att världssamfundet och andra organisationer för mänskliga rättigheter 

utövat starka påtryckningar och påtalat det ohållbara tillstånd landet befann sig, hur illa de 

svarta behandlades av en vit minoritet. En annan orsak till de Klerks överraskande reform-

vänliga vändning kan ha varit att världen på sätt och vis kommit i gungning när Sovjetunionen 

splittrades och Tyskland enades. Frihetsvågen svepte fram. Runt om i Europa och gamla öst 

började människor hoppas på ett bättre och fritt liv. Kommunistiska regimer, uppbackade och 

stödda av Sovjet, hade förlorat sin stabilitet och sitt inflytande över östra Europa. 2

 

Startskottet för sanningskommissionen var när ANC (African National Congress), som tills 

1990 inte tillåtits verka i landet, ville skapa sin egen sanningskommission, som skulle lägga 

fram ANCs eget våldförande mot människor under apartheidtiden. 3  

 

ANC bildas redan år 1912, och har sedan dess varit den ledande fraktionen i kampen mot ras- 

förtrycket i Sydafrika. År 1963 blev Nelson Mandela fängslad efter att ha gjort motstånd mot 

de vitas regim. Han dömdes till livstids fängelse år 1964 tillsammans med flera andra ur ANC- 

ledningen, och de flesta avtjänade sina straff på den beryktade fängelseön Robben Island. 

 

När ANC lagt fram sitt förslag till NEC (National Executive Committee) meddelade denna att 

det också, för landets bästa, borde upprättas en sanningskommission med uppgift att belysa vad 

som skett under apartheid och dess hårdföra våldsmetoder mot de svarta i landet. NEC uppma-

nade den dåvarande regeringen (National Party) att inleda samtal med ANC, andra politiska 

partier och NGOs (Non governmental organisations) för att åstadkomma en kommission, som 

skulle söka klarhet i den gamla regimens våld mot de svarta. Man begränsade sig i tiden 

tillbaka till 1948. 

 

En professor vid namn Kader Asmal kom att få en viktig position i det som hände, då NEC 

föreslagit en sanningskommission. Asmal var en svart man, som under sitt liv ägnat sig åt att 
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hävda och arbeta för mänskliga rättigheter och mot apartheids brott mot mänskligheten. Vid ett 

tillfälle, den 25 maj 1992, gav Asmal en föreläsning för sina universitetsstudenter i West Cape 

hur man skulle kunde tänkas utforma en sanningskommission i landet.4

 

Asmal var även aktiv i ANC, och ANCs första tanke var att leta rätt på förövarna och sedan ge 

dem det straff de förtjänade. Men ANC modererade påföljderna och ville i stället arbeta efter 

en fredligare linje, med försoning som mål. Om de inte hade valt det mjukare handlaget, vet vi 

inte hur det skulle ha sett ut i Sydafrika idag. Om man, som exempel, använt sig av en nürn-

bergmetod i rättegången mot de skyldiga i apartheid, skulle landet troligen inte förmått lägga 

det förflutna bakom sig. Nürnberg-metoden syftar här på rättegångar som hölls av de allierade 

efter andra världskrigets slut mot de som gjort sig skyldiga till brott under Adolf Hitlers nazist-

regim.   

 

Det var inte bara ANC och Kader Asmal som arbetade för att hela det splittrade landet. Före 

1990 fanns väl knappast någon som vågat tänka tanken att Sydafrika en dag skulle bli ett fritt 

land för alla sydafrikaner oavsett hudfärg eller bakgrund. Under ledning av Alex Boraine 

besökte 1992 en liten grupp sydafrikaner, tillhörande Institute for a Democratic Alternativ for 

South Africa (IDASA), Tyskland, Ungern och forna Tjeckoslovakien. Valet av resmål föll på 

de länder som genomgått en omvandling från kommunistiskt styre och undertryckande av 

befolkningen till att bli demokratier. 

 

Alex Boraine kom snart till insikt om att lösningen för Sydafrikas problem inte fanns i det rätt- 

förfarande som tillämpats i Europa. Under nästa resa till Europa kom han i kontakt med en 

advokat vid namn Aryeh Nerier som specialiserat sig på ärenden rörande mänskliga rättigheter. 

Aryeh Nerier menade att Boraine skulle se sig om efter en lösningen liknande Sydafrikas 

situation i de sanningskommissioner som upprättats i Syd- och Mellanamerika. Sedan 1973 har 

det funnits mer än 20 sanningskommissioner runt om i världen. Några kommissioner var 

tillkomna på initiativ av internationella organisationer som Förenta Nationerna (FN), NGOs 

(non govermental organisation) och av regeringen i de länder som närmast berördes av 

kommissionen. Bara ett mindre antal av dessa kommissioner etablerades av NGOs och FN. 

Flertalet hade initierats av berört lands regering. Exempel på sanningskommissioner under 

1990-talet är den i El Salvador 1992-93, som var finansierad av FN och i Rwanda 1993 

sponsrad av NGOs. I Sydafrika var det African National Congress (ANC) som sponsrade 

kommissionen 1992-93, den som handlade om egna missgrepp i antiapartheidkampen.  
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Men det är den andra sanningskommissionen i Sydafrika som är mest bekant för omvärlden, 

och den etablerades 1995 av Sydafrikas nya parlament.  

 

Majoriteten av tidigare kända kommissioner är knutna till regeringen i det berörda landet.  

Typiskt för regeringarna i det land kommissionen arbetat är att de är nya men oftast verkliga 

demokratier under ledning av övergångsministär. Dessa demokratier ville presentera en redo- 

visning av det våld och de brott mot civila- och mänskliga rättigheter som förekommit under 

den tidigare regeringen.     

 

Gemensamt för kommissioner runt om i världen har varit att ordet sanning på något sätt funnits 

med i bilden. I övrigt skiljer sig kommissionerna från varandra ganska väsentligt. Individuellt 

för varje land och dess kommission, hur den är sammansatt, dess syfte och hur den fungerar har 

inte minst att göra med support från internationellt håll och hur populär den är bland befolknin-

gen den berör. Vilka resurser landet besitter och vilken hållbarhet kommissionen får är avgö- 

rande för om den blir lyckosam. 5

 

Men vilken möjlighet till framgång i egna arbetet skulle Alex Boraine finna i de sanningskom-

missioner som redan praktiserats i Syd - och Mellanamerika? Man hade ju lyckas mer eller 

mindre bra i de modeller som var möjliga att dra lärdom av. Ett exempel, som inte borde vara 

värt att följa, är Chile, där Augusto Pinochet inrättade en kommission till egen och militärens 

fördel. De inblandade juntamedlemmarna och företrädare för krigsmakten rentvåddes genom 

amnesti för våld de tillämpat sedan 1973. Med militärens hjälp gjordes en kupp bakom stängda 

dörrar. Därmed kunde Pinochet på skenbart demokratisk väg utses som president, en odemo-

kratisk lösning grundad på odemokratiska förutsättningar då endast hans medlöpare gavs  

möjlighet att närvara och att rösta. Det förekom alltså ingen demokratisk uppbyggnad av den 

sanningskommission Augusto Pinochet tillsatte, och det hela var ett spel enbart för egen fördel. 

Ingen kunde förhindra att kommissionen stred mot mänskliga rättigheter, eftersom Pinochets 

regering och den s k sanningskommissionen utförde sitt arbete i slutna rum, utan allmänhetens 

insyn eller möjlighet att lägga hinder i vägen.   

 

Pinochet använde sig, med andra ord, av en sanningskommission enbart för att rädda sin egen 

position och som en politisk plattform för att ta makten. Sanningskommissionen i Chile gjorde 

inga förhör med vittnen eller offer, utsatts för förföljelse av den militärjunta, som kommit till 

makten i landet 1973. I Chile kom kommissionen inte till rätta med vad som egentligen hänt 
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under Pinochets tid vid makten, och den får anses misslyckad som ett hjälpmedel i utveck-

lingen av politisk frihet och mänskliga rättigheter. Chiles kommission gav amnesti till hela 

militärjuntan som ett kollektiv, medan man i Sydafrika enbart kunde söka om amnesti som 

individ. Sydafrika ifrågasatte starkt och tog också avstånd från Chiles kollektiva amnesti.  

 

En annan sanningskommission bildades i El Salvador 1992-93 efter 1980-talets oförrätter där. 

Den sanningskommissionen arbetade med stöd av FN, inte landets regering, så som var fallet i 

Chile. Kommissionen förhörde mer än 1 000 vittnen och fick fram, att illdåd hade utförts mot 

7 312 offer. De största förövarna var armén, underrättelsetjänsten och särskilda dödspatruller. 

Dåvarande makthavare i landet företog inte några grundligare efterforskningar av våldet, utan 

regimens ansvar tystades ner och försvann i processen. 6 Den sydafrikanska kommissionen tog 

fasta på en del av erfarenheterna från El Salvador, främst de förhörsmetoder man använt sig av 

för att söka efter offer och förövare.  

 

Den sydafrikanska kommissionen har varit mer lyckosam, mycket till följd av att det första  

demokratiska valet i Sydafrikas historia ägde rum året före det att kommissionen startade sitt 

arbete 1995. Kommissionen kunde lättare genomföras eftersom merparten av folket stödde de 

demokratiskt valda ledarna. 7 När Alex Boraine återvänt till Sydafrika efter sin resa, disku- 

terade han med sina kolleger i IDASA, vad han lärt sig under resorna till Europa och 

Sydamerika. Samtidigt förbereddes val i Sydafrika, det första demokratiska val i landets 

historia, där alla, svarta som vita, fick rösta. Under en konferens med IDASA och andra NGOs 

1994 träffades Alex Boraine och Kader Asmal för att diskutera hur man skulle kunna gå till 

väga med det beslut som 1993 fattats av NEC, att starta en sanningskommission. Alex Boraine 

fick i uppdrag att ta kontakt med Nelson Mandela och be om råd hur denne föredrog att hantera 

en uppgörelse med landets förflutna. Nelson Mandela svarade att han var villig att gå med på 

att en sanningskommission skulle genomföras i Sydafrika. 

 

Sedan Nelson Mandela godkänt tillsättandet av en sanningskommission lades ett omfattande 

arbete ned på att få den sydafrikanska kommissionen verkningsfull för sitt ändamål. Alex 

Boraine och övriga som fått ansvaret att företräda kommissionen arbetade under ledning av 

Desmond Tutu, som utsetts av president Nelson Mandela. Ingen av de sjutton medlemmar,  

som ingick i kommissionen hade någon politisk knytning.  
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Däremot tillhörde Alex Boraine och andra olika NGOs med inriktning på stöd för mänskliga 

rättigheter. Nelson Mandela valde Desmond Tutu som ledare för kommissionen för att han var 

en välkänd och respekterad person i Sydafrika.  

 

I Sydafrika formades sanningskommissionen med hjälp av erfarenheter från Chiles och El Sal-

vadors sanningskommissioners arbete. Alex Boraine hade sammanträffat med ledare som varit 

aktiva i kommissionernas arbete och utvärderat för och nackdelar. Många sanningskommisio-

ner hade stora svårigheter att bemästra demokratiseringen, efter att befolkningen tidigare varit 

underställd diktatoriskt och eller kommunistiskt styre. När en kommission bildas i ett land är 

utgångspunkten oftast att landets tidigare regim inte uppträtt demokratiskt i sitt förhållande till 

befolkningen.  

 

När så en kommission bildas för att hjälpa landet på fötter är övergång till demokrati en grund-

val för ett lyckosamt resultat. Men att åstadkomma skräddarsydda demokratier är inte lätt. Ett 

av problemen är att ta till vara rättigheterna för de som blivit utsatta för bl a tortyr av den gamla 

regimen. En svårighet har bestått i att vissa högre makthavare från tidigare strukturer dröjt sig 

kvar i den nya regimen trots att de gjort sig skyldiga till brott mot mänskliga rättigheter. Så  

länge tidigare maktmissbrukare sitter kvar i sina positioner försvåras utveckling i demokratisk 

riktning. Som jag skrev tidigare har även NGOs spelat en stor roll i Sydafrikas och i många 

andra länders demokratiska spörsmål och konflikthantering. En vanlig uppgift för NGOs är att 

hjälpa samhällen i konflikt och underlätta processen för försoning.  

 

Deras arbete är att fokusera på kapacitet, bildning, överläggningar, dialoger och träning i  

konflikthantering för människor och parter i en etnisk konflikt. Önskan är att kunna bygga upp 

en förståelse för alla parter i en konflikt. Sådana NGOs strävar efter att arbeta opartiskt som en 

länk mellan de olika parterna. Deras arbete är att observera och underlätta arbetet i ett konflikt-

läge. Ännu ett steg framåt skulle vara att fler länders regeringar tog NGOs i anspråk för att  

lösa mellanstatliga konflikter. Som exempel kan nämnas att Förenta Staternas utrikesdeparte-

ment inte använder sig av denna typ av hjälp. Däremot har länder som Kanada, Norge,   

Storbritannien, Nederländerna och Sverige bildat en union för "samtal för fred", där utrikes- 

ministrarna kan verka för en stark grund i konflikthantering. 8
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Förenta Nationerna har också arbetat med sanningskommissioner, framförallt i Sydamerika.   

FN, som bildades efter andra världskriget 1945, har som ändamål att bidraga till en stabilise-

ring av de internationella förhållandena och ge freden en fast grund. I dag berör frågor om fred 

och säkerhet inte bara militära motsättningar och konflikter utan även konflikthantering och 

sanningskommissioner. Mänsklighetens gemensamma intressen påverkas också av ekonomiska 

och sociala förhållanden, problem som ofta är ursprung till nationella, regionala och interna- 

tionella spänningar. Ekonomiskt och socialt framåtskridande är därför nödvändiga delar i att 

bevara fred. En säker fred fordrar ofta internationella åtgärder för att göra slut på fattigdom och 

för att ge alla ett bättre liv.  

 

1963 antog FNs generalförsamling en resolution om att avskaffa alla former av rasdiskrimine- 

ring. Det konstaterades att all diskriminering mellan människor grundad på ras, hudfärg eller 

etnisk ursprung är en förolämpning av den mänskliga värdigheten. 

 

1973 tog generalförsamling åter igen ett viktigt beslut gällande Sydafrika. Det var den "interna-  

tionella konventionen om stävjande och bestraffning av brottet apartheid”. Ordet apartheid är 

afrikans och betyder åtskillnad och det användes i form av lagar och förbud mot de svarta i 

Sydafrika. 

 

Som vi i efterhand vet kom det att dröja långt fram i tiden innan nyordningen medförde något 

radikalt nytt i förhållandet mellan vit och svart i Sydafrika. FN har sedan 1960 varit emot 

apartheidlagarna, och ansett apartheid som ett uppenbart brott mot mänskliga rättigheter.  

Under kommande år vädjade FN ett flertal gånger till Sydafrikas regering att upphöra med sin 

diskrimineringspolitik. 

 

Även många sanktioner fördes mot Sydafrika som påtryckning mot och avsky för våldet mot  

de svarta i landet. 9 1961 löstes Sydafrika ut ur brittiskt samvälde, och landet blev en egen 

republik. Anledningen till brytningen var bl a omvärldens allt mer växande avståndstagande till 

apartheid.10 FNs arbete med sanningskommissioner inleddes i El Salvador 1992-93, då FN 

sponsrade och finansierade kommissionens arbete i landet. Det är bara vid ett mindre antal 

tillfällen som FN varit involverat i liknande kommissioner. Oftast använder man sig av 

fredsbevarande trupper som stöd för ett land som försöker komma på fötter igen. Det är  

mer ett arbete för NGOs och regeringen i landet att etablera en sanningskommission.11
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Trots bistånd och understöd från de länder som både lyckats och misslyckats med sina kommis-

sioner hade Sydafrikas sanningskommission ändå ett drygt arbete framför sig. Som vägledande 

hjälp hade man kunskapen om andra länders misstag och framgångar. 

 

För Desmond Tutu och andra, var det enda vettiga målet att man skulle kunna ”köpa” fred, 

medförande försoning och kanske förlåtelse. Tutu löste problemet genom att juridiskt särskilja 

vedergällning från återställande former. Enligt Tutu var återställandet av rättvisa sprungen ur 

grundläggande och vördnadsvärda afrikanska idéer om att läka och ta hand om sociala relatio-

ner mellan människor på bekostnad av hämnd. Tutu ansåg att sanningen är intimt förknippad 

med fred, försoning och förlåtelse. Sanningskommissionens arbete kan brytas ner i delar av 

försäkran och ånger från förövarna och förlåtelse från offren. Detta kan ske i speciella work-

shops, som leds av en tredje part. Det kallas ”vägen genom historien”. Målet är att få igång en 

helande relation mellan dessa parter och att så sker först sedan det blivit känt vad som egentli-

gen hände.  

 

Försoningsprocessernas rättvisebegrepp begagnar ett språkbruk som används för terapi och 

helande eller moraliska och religiösa samtal av förlåtelse. Ett nyckelproblem är hur man skapar 

försoning och förlåtelse på individuell nivå, mellan offer och förövare. Kan man diskutera  

individuell försoning på samma gång och samma nivå som nationell försoning? I Sydafrika tog 

man del av vad som har kallats en ny politisk identitet genom att visa upp nationens offer.  

 

Enskilda fick berätta sin historia som ett exempel ur ett större sammanhang. Den sydafrikanska 

modellen av konflikthantering syftade till att återställa fred och inleda en försoning i landet. 

Teorin om försoning och förlåtelse ansågs vara ett bra sätt att klara ut en konflikt och involvera 

upprorsmännen i processen. Man försäkrade sig om deras medverkan för att bygga upp landet 

igen.12 Något man noga måste göra helt klart för sig är att förlåtelse inte är samma sak som att  

glömma. Det är omöjligt att bortse från all trauma som offren blivit utsatta för, genom bara 

förlåtelse. Men förlåtelse anses vara den bästa lösningen för att involvera våldsoffren i 

återuppbyggandet av landet. Processen är komplicerad men tycks vara effektiv. Även om 

offren inte glömmer de brott som begåtts mot dem är metoden den enda att få nationen att läka. 

 

Övergreppen på människor ska alltid undersökas och förövarna ska alltid ställas inför rätta,  

antingen i rättegångar eller vid en sanningskommission. Människors rättigheter ska respekteras 

och alla har rätt till ett värdigt liv. Men att avsluta en konflikt är inte detsamma som försoning.13
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SYDAFRIKAS SANNINGSKOMMISSION  

 

Parlamentet hade röstat för en sanningskommission, presidenten Nelson Mandela hade  

tillkännagivit namnen på dem som skulle ansvara för kommissionen, men där slutade all 

inblandning från regeringens sida. 

 

Målsättningen med att skapa en sanningskommission var att få till stånd en öppen dialog  

mellan offren för apartheid och deras förövare. Offren skulle få en bekräftelse på att de hade 

blivit utsatta för kränkningar av sina mänskliga rättigheter. Förövarna skulle påminnas om och 

kunna ta ansvar för gärningarna de begått, och offentligt be om förlåtelse för sina handlingar. 

Det var av vikt att inte ytterligare hat och krav på repressalier mot våldsverkarna skapades.  

 

Tanken var att skapa en objektiv bild av vad som hade förekommit i form av övergrepp under 

apartheidsförtrycket. Händelserna i Sydafrika, skulle aldrig tillåtas att återupprepas. Alla 

sydafrikaner skulle få kännedom om vad som hänt i landet och ingen skulle behöva ängslas 

över att ha berättat sin egen historia.  
 

Där fanns naturligtvis personer och grupperingar i Sydafrika som inte var entusiastiska över 

sanningskommissionens arbete, främst de som själva varit delaktiga i kränkningar mot män-

niskors rättigheter. De var av naturliga skäl rädda för vad som skulle hända med dem själva. 

Men även om förövarna kände sig illa till mods över att vittna framför sanningskommissionen, 

tror jag att många efteråt kände lättnad över att ha fått lätta sina hjärtan. Som vid all makt- 

utövning fanns också under apartheid den vanliga strukturen av kommendering uppifrån och 

ned till den enskilde, till den som höll i batongen eller geväret.  

 

Den som tog befallning inför en raid eller ett tillslag och de som gav order var till övervägande 

del att hänföra till den vita klass, som i det stora hela hyste samma värderingar som regimen. 

Det låg väl nära till hands att ta till övervåld.  

 

Men det var inte alltid vita som utförde raider mot svarta utan även svarta som fick uppdrag att 

våldföra sig mot sina egna. Ordergivningen kom i flertalet fall från vita som inte ville smutsa 

sina händer.   
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Men eftersom Sydafrika varit ett ojämlikt samhälle och grymheter hörde till rutinen sedan  

decennier tillbaka kände möjligen den enskilde gärningsmannen ingen större skuld för detta.  

 

En av föresatserna i sanningskommissionens arbete var därför att både förövarna och andra 

skulle påminnas om att missgärningarna mot de svarta var en stor orätt ur alla mänskliga  

aspekter. Utövaren skulle inte kunna krypa bakom eller kasta skulden på ordergivare på högre 

nivåer utan måste personligen ta ansvar för sitt handlande.  

 

Amnestin skulle heller inte uppmuntra straffrihet, utan bara beviljas de som erkände sitt brott, 

och som tog på sig ansvaret för vad de hade gjort. Processen uppmuntrar i själva verket till 

rättsligt ansvar snarare än till motsatsen.   

 

Vid de öppna förhören inför sanningskommissionen visade det sig att även förövarna kände sig 

som offer. Vissa förövare menade att de kände sig svikna av sina ledare som gjort dem  

skyldiga till brott i apartheids tjänst. Det fanns också de som länge hade väntat på den dag då 

de skulle få tillfälle att utan rädsla för repressalier tala om för allmänheten vad de eller deras 

anhöriga hade blivit utsatta för.  

 

Även för en del förövare var det en befrielse att få tala om vad de hade gjort orätt. Det var som 

om stämningen under kommissionen fick människor att vilja förlåta och gå vidare i sina liv. 

Klockan kunde inte vridas tillbaka, och gjort kunde inte göras ogjort, men man visste att man 

kunde hindra grymheterna att ske igen.  

 

De viktiga punkter som sanningskommissionens ledare ville uppnå var: 

 

1 att återvinna offrens värdighet och mänskliga rättigheter 

2 att återuppbygga den moraliska ordningen 

3 att återuppbygga sanningen 

4 att garantera amnesti till de som är kvalificerade därför  

5 att skapa en kultur av mänskliga rättigheter och respekt för lag och ordning 

6 att förebygga att våld upprepas mot människor i framtiden 14
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I juli 1994 lade justitieministern fram en proposition om att sanningskommissionen skulle delas 

in i tre specialiserade kommittéer, amnestikommittén, reparation- och rehabiliterings kommit-

tén, och kommittén för mänskliga rättigheter mot våld.  

 

Kommittén för mänskliga rättigheter mot våld undersökte de brott som begicks under åren 

1960 till 1994 och som faller under de lagar sanningskommissionen har angivit.  Kommittén 

söker de som hade blivit utsatta under apartheid, var de befinner sig i dag och vilken position 

de besitter i det nya Sydafrika. När kommittén letar efter orsakerna till förtrycket under 

apartheidtiden försöker den också utröna, om någon organisation eller den dåvarande 

regeringen låg bakom kränkningarna.  

 

Reparation- och rehabiliteringskommitténs uppgift var att ta hand om de familjer eller enskilda 

individer som blivit utsatta för något slags kränkning av sina rättigheter, såväl under apartheid 

som efter 1994. Man hjälpte de utsatta genom rehabilitering och support.  

 

Amnestikommittén arbetade med att de som begått olagligheter under apartheidtiden skulle söka 

amnesti för sitt brott. Om brottet ägt rum mellan 1 mars, 1960 och 6 december, 1993 kunde den 

åtalade komma ifråga för amnesti. Att få amnesti innebär att brottet avskrivs, sedan man erkänt 

gärningen. Detta förfarande förorsakade till att börja med kraftiga protester bland Sydafrikas 

svarta befolkning, men Nelson Mandela, som nu var president, menade att återuppbyggnaden 

av landet inte kunde grundas på hat över alla grymheter som passerat.15 Vi måste förlåta.  

 

Amnestiförfarandet i Sydafrika kom till väsentliga delar att utformas på ett till del annorlunda 

sätt än som varit brukligt eller praktiserats av andra sanningskommissioner. För det första kun-

de man bara söka amnesti som enskild person, inte i grupp, vilket man kunde i bl a Chile. Och 

den sydafrikanska kommissionens möten var öppna för allmänheten. Den som ville få amnesti 

skulle öppet redogöra för sina handlingar och be om förlåtelse. Amnestin begränsades också i 

tiden, dåden skulle ha skett mellan 1960 och 10 maj, 1997.16  
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FÖRHÖREN 

 

Tisdagen den 16 april 1996 samlades man i East London, östra Kapstaden för det första mötet 

med ett av de många offer som kom att vittna under kommissionens gång. Det var Mrs Nohle 

Mohape, vars man hade blivit mördad i polisens förvar 1976. Mannens tragiska död i slutet av 

70-talet hade varit känd för många, och nu ville man få klarlagt vad som egentligen hade skett 

med honom. Efter att sanningskommissionens ledare Desmond Tutu välkomnat Mrs Nohle 

Mohape, och tackat för hennes mod att ställa upp inför kommissionen och ge offentlighet åt ett 

sorgligt förflutet, började hon tala: ”Jag är väldigt glad i dag, att vara närvarande i sannings-

kommissionen efter tjugo år. I dag är det på det tjugonde året sedan min man dog. Jag är glad  

att jag har fått en chans att sitta här i dag framför er och få berätta vem som mördade min 

man” 17 

 

Stadshuset i East London var fullsatt till sista plats och stämningen kändes förtätad. Man kände 

också en särskild förväntan bland de som hade samlats för att bevittna det nästan otroliga. Sex 

år tidigare hade ingen vågat hoppas att en sanningskommission skulle kunna komma till stånd i 

Sydafrika. Många sydafrikaner som inte hade möjlighet att vara närvarande vid kommissionen 

kunde på sitt sätt delta genom radio och TV.  

 

Utanför stadshuset i East London var bevakningen från media mycket påtaglig. Utländska 

nyhetsorgan var där för att följa kommissionens arbete. Det som gjorde den här sannings- 

kommission unik var att den var öppen för allmänheten och att den ägde rum framför kameror. 

Ingen kunde gå miste om det som skedde under kommissionens förhör. En otrolig förändring 

bara på några år i Sydafrika. Landet hade fått en möjlighet att lyfta sig ur förtrycket under  

apartheid till att bli en öppen demokrati.  

 

Alla måste lämna rättssalen innan mötet börjat eftersom någon ringt in ett bombhot. Efter en 

grundlig genomletning kunde man konstatera att det rört sig om falskt alarm, och man kunde 

fortsätta förhören. De som hade kommit för att berätta sin historia var huvudpersoner i 

förhören. Ingen kunde längre göra dem skada.18

 

Desmond Tutu har beskrivit i sin bok "Ingen framtid utan förlåtelse" hur människor runt om i 

landet kom för att berätta sina historier för sanningskommissionen och hur alldagliga och 
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 normala de såg ut. Men när man hörde deras berättelser, undrade man hur de hade kunnat 

överleva med en sådan börda av bedrövelse och ångest.  

 

Kommissionen försåg dessa människor med vad de kallade "referenter". Det var en person som 

följde med dem som skulle vittna, som stod för stöd och tröst med sin närvaro. Vittnena hade 

även rätt att ha med sig någon släkting när de vittnade. Allt för att de skulle känna sig trygga 

och att de skulle känna att kommissionen uppskattade att de hade kommit.  

 

Av lyssnarna, både i rättssalen och hemma vid radio eller TV var det många som hade svårt att 

hålla tillbaka tårarna under förhören. Livsödena var många och människor hade kommit för att 

berätta en egen gripande historia. En del vittnade i hopp om att få klarhet i vad som hänt deras 

kära, den eller de som aldrig återvänt hem till familjen på kvällen.  

 

Under de offentliga förhören i East London berättade en man vid namn Singqokwana Malgas, 

om de grymheter han utsatts för under apartheidregimen. Han satt nu i rullstol, men hade 

tidigare varit aktiv inom ANC. Han hade då blivit trakasserad av polisen och torterad och hade 

även han suttit en tid på Robben Island. Under vittnesmålet ombads han beskriva en del av den 

tortyr han hade genomgått.  

 

Tutu skriver: ”Malgas försökte beskriva en del av den tortyrmetod som hade använts på 

honom. Han började tala om en företeelse, som vi skall stöta på många gånger senare, den så 

kallade "helikoptermetoden": Polisen fäster handklovar bakom ryggen på offret och kedjar 

samman fötterna, varefter han hängs i fötterna och snurras runt. Malgas försökte förtydliga sitt 

skriftliga vittnesmål och berätta alltsammans för oss. Om det var så, att han inte stod ut med 

minnena av tortyren eller att han var frustrerad över att inte klart kunna uttyda vad han ville 

berätta för oss, kommer jag aldrig att få veta. (Malgas avled innan vi överlämnat vår rapport 

till Nelson Mandela). Vilket skälet än var, lade han sin friska hand över ansiktet och grät.19

 

En annan berättelse gavs av en kvinna som mist sin man. Hon hette Nomande Calata, änka till 

Fort, ett av offren. Hon berättade: ”När Herald (en tidning) höll på att delas ut, läste jag 

rubrikerna. Och ett av mina barn sa: "Mamma, titta, pappas bil har brunnit upp” Då darrade 

jag redan av rädsla för vad som kunde ha hänt med min make, han stödde mig alltid, jag var 

bara tjugo år när det hände och kunde inte klara det här.20
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För att fastställa ramarna för kommissionens arbete måste lagen som instiftade sanningskom-  

missionen precisera  begreppet ”grova kränkningar” av mänskliga rättigheter. Definitionen var 

viktig även av ett annat skäl, nämligen att sanningskommissionen fick möjlighet att opartiskt 

beteckna människor som offer, eftersom förövarens politiska tillhörighet var ointressant eller 

av ingen vikt för att avgöra om en viss överträdelse eller kränkning var grov eller inte. Lagen 

gjorde alltså ingen skillnad på om den som begått ett brott var anhängare av apartheid eller 

ANC. Därmed rådde likhet inför lagen.21

 

Det var viktigt för kommissionen att nå ut till så många sydafrikaner som möjligt, och få dem 

engagerade i arbetet. Man sökte nya informationsvägar genom radio och flygblad, där bl a  

budskapet löd:” sanningen gör ont, men tystnad dödar”, och man strävade efter att alla skulle 

ha möjlighet att berätta sin egen historia. Kommissionen anställde även experter för att lyssna 

på vittnesmålen.  

 

De placerades runt om i Sydafrikas städer för att vara nära till hands för dem som ville berätta 

sin historia. Innan sanningskommissionen började sina första förhör 1996, hade man fått in 

över 20 000 vittnesmål. 22

 

Olika slags brott belystes under sanningskommissionens förhör, allt från att någon hade blivit 

tagen av polisen för att man befunnit sig i "fel" område till att någon närstående dödats eller 

torteras av regimens hantlangare.23 Som jag skrev tidigare, kunde kommissionen behandla  

dessa fall på lika grunder, eftersom man med begreppet ”grova kränkningar” av mänskliga 

rättigheter avsåg händelser som vid första anblicken kunde ha betraktats som ganska ringa 

överträdelser men som här definierades som förbrytelse. Vare sig det gällde mord, tortyr eller  

grova ordkränkningar tog kommissionen vittnesmål på största allvar.   

 

Många av dem som hade varit med om att utsätta människor för grymheter var närvarande vid 

kommissionens förhör, en del för att be om förlåtelse och få amnesti. I början av sanningskom-

missionens verksamhet i Sydafrika ville ett stort antal drabbade människor berätta sina historier 

för allmänheten. Men förövarna uteblev under en lång period. De hyste av naturliga skäl djup 

och berättigad rädsla för bestraffningar.  
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Men en förändring skedde då en före detta Vlakplaas-arrangör gjorde avslöjanden om sin tid 

under apartheid. Hans namn var Colonel Eugene de Kock, med smeknamnet ”Prime Evil”. 

Vlakplaas var en farm nära Pretoria som användes av säkerhetspolisen, och där dödspatrull- 

erna tränades inför sina räder i bl a kåkstäderna. Vid tiden för sanningskommissionen hade 

Kock blivit bitter. Han kände sig sviken av sitt land och sin förre president. Han menade att han 

inte hade kunnat genomföra de fasansfulla räderna på egen hand. Initiativ och hjälp i den  

smutsiga hanteringen kom från högre instans i landet.  

 

Vid många amnestiförhör framkom häftiga anklagelser inte bara mot den förre presidenten  

P.W Botha, utan även mot Presidenten F.W de Klerk. F.W de Klerk, som var president då 

Nelson Mandela släpptes fri, hade under flera förhör och förfrågningar påstått att han aldrig 

känt till vad som pågick inom apartheidvåldet. 

Ett definitivt genombrott kom i oktober 1996, då fem före detta högt uppsatta säkerhetspoliser 

ansökte om amnesti. Det var de första amnestiansökningarna som lämnades till kommissionen. 

De fem männens ansökan fick bäcken att bli en flod. Massmedia hade tidigare kritiskt påpekat 

att ansökningarna om amnesti inte givit någon effekt, men fick nu ändra uppfattning. När 

kommissionen avslutades hade mer än 8 000 personer ansökt om amnesti.24  

 

Genom att de fem männen på eget initiativ begärt att få amnesti satte de igång en process där 

allt fler ville rentvå sig från brott. Det kan bäst förklaras av att Sydafrika nu gick mot ett  

uppvaknande, och allt fler ville vara med om att ställa saker och ting tillrätta. Många befarade 

att våldsamheter mot skyldiga skulle bli följden av öppenheten. Men så blev det inte. Folk 

lyssnade till dem som ville ha förlåtelse, och de fick också förlåtelse. Det tycktes som om man 

ville gå vidare och lägga det gamla bakom sig för att kunna leva bättre tillsammans i framtiden. 

Vissa händelser under sanningskommissionens dagar åstadkom märkbara förändringar i 

gensvaret hos människorna i Sydafrika, en var Bisho-förhören.  

 

Sanningskommissionen höll två förhör om Bisho-massakern, som hade inträffat 1992 då trettio 

människor miste livet. Allt hade börjat som en fredlig demonstration i Bisho (ett område i  

Kapstaden), då ANC-anhängare ville uppmärksamma en kampanj för fri politisk verksamhet. 

Överste Horst Schobesprenger gav order om skottlossning och soldater från försvarsstyrkor 

öppnade eld mot de obeväpnade demonstranterna. 
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Nu var det Schobesprengers tur att vittna inför sanningskommissionen. Han vände sig mot åhö-

rarna och sa: ”Jag ber er om förlåtelse. Jag säger, att bördan av Bisho-massakern kommer att 

ligga på våra axlar för resten av våra liv. Det är inget vi kan tänka bort. Vi ber er, och jag  

vänder mig särskilt till offren, inte att glömma, det kan jag inte be er, men att förlåta oss, att 

släppa in soldaterna i samhället igen, att acceptera dem helt och fullt och försöka förstå vilken 

på- verkan de stod under då. Det är allt jag kan göra. Förlåt, det är vad jag kan säga, förlåt.” 

Folkmassan, som hade varit nära att lyncha de fem männen och Schobesprenger, svarade med 

något helt oväntat. Den bröt ut i dundrande applåder! Omslaget i sinnesstämning var otrolig.25

 

Då tog Desmond Tutu till orda: ”Om vi bara kunde iaktta ett ögonblicks tystnad, mina damer 

och herrar, eftersom vi nu sysslar med mycket, mycket djupa frågor. Det är inte lätt, som vi  

alla vet, att be om förlåtelse och det är inte heller lätt att förlåta, men vi är människor som vet, 

att när någon inte kan få förlåtelse finns det ingen framtid. Vi har sett vår president Nelson 

Mandela och många andra människor i denna situation.”Tutu fortsatte: Det var som om någon 

hade viftat med ett trollspö och förvandlat ilska och spänning till en uppvisning i hur sam- 

hällen kan visa förlåtelse och återuppta tidigare gärningsmän i gemenskapen.” Med den nya 

öppenheten inför kommissionen kom också kravet, att den forne presidenten P.W Botha borde 

vittna inför sanningskommissionen.26  

 

P.W Botha var president i Sydafrika åren 1984-89, men hade allt sedan 1960-talet aktivt  

deltagit i Nationalpartiets verksamhet. Han var tyrannisk och fruktad av många. Under hans  

år som president tillämpades oprovocerat övervåld mot de svarta i hägnet av apartheidlagarna. 

 

P.W Bothas första invändning mot sanningskommissionens tillkomst var att den var rena  

tramset. Men efter påtryckningar från kommissionen och president Mandela gick Botha till slut 

med på att lämna skriftligt svar på de frågorna kommissionen ville ställa till honom.  

 

Kommissionens tid var snart över. Då reste Desmond Tutu till P.W Bothas hem och övertalade 

honom att kom-ma till kommissionen för att vittna. Den dagen Botha satt framför 

sanningskommissionen och Alex Boraine ställde de frågor Botha tidigare fått nedskrivna, 

förnekade Botha all inblandning. Han förklarade sig icke skyldig till brott och dömdes till böter 

och skulle också ha fått fängelse. Men med hänsyn till hans höga ålder och dåliga hälsa, lades 

åtalet ner. Det är ”sorgligt” sa Desmond Tutu efter att P.W Botha hade förnekat sin 

inblandning under apartheidtiden.27
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SANNINGSKOMMISSIONEN AVSLUTAS 

 

Så kom den högtidliga dagen den 29 oktober 1998 då sanningskommissionen avlämnade sin 

slutrapport, bestående av fem volymer om 2 700 sidor, till president Nelson Mandela. Tre år 

hade nästan gått sedan kommissionen började sin snåriga färd genom Sydafrikas näraliggande 

förflutna. Den hade haft sina framgångar och motgångar. Den hade mött motstånd och från 

många håll också bitter kritik, men framför allt skördat förlåtelse och försoning. 

 

Nelson Mandela påminde parlamentet den 29 oktober 1998 om att syftet, andemeningen med 

sanningskommissionen i Sydafrika, var att landet skulle försonas, och alla skulle ha samma 

möjligheter och rättigheter. Nelson Mandela vände sig till kommissionen: Jag vill ännu en 

gång tacka kommissionen, Ärkebiskopen Desmond Tutu och hans kommissionsmedarbetare för 

den tjänst de har gjort för landet och för fortsatt arbete med amnestikommittén. Den har lagt 

ner mycket kraft och energi på ett svårt och krävande uppdrag, som har hjälpt oss att kunna gå 

vidare genom vår historia, mot ett bättre samhälle… De (kommissionens medlemmar) har gjort 

det möjligt för tusentals Sydafrikaner att få berätta om sitt lidande. De har gjort det möjligt för 

andra att avsluta ett liv i skuld och gett dem en andra chans i livet, allt detta har hänt genom 

sanningskommissionen.28

 

Mrs Limpho Hani som talade för parlamentet, gav en entydig och klar bild av hur sannings- 

kommissionen ska fortsätta att finnas med i det dagliga Sydafrika: Jag säger till mina nära och 

kära, att vi måste komma ihåg, att sanningskommissionen var bara orden från offren och 

förövarna. Det är vi som måste leva i verkligheten med orden som kom fram. Denna rapport 

får inte komma undan från vårt dagliga leverne. Rapporten är en förklaring till de svårigheter 

vi möter varje dag. För mig representerar den kännetecknet på våra svarta människor, deras 

hjärta, själ och ande av den samhällsanda som vi möter. Hon fortsätter: Jag tror att de flesta 

Sydafrikaner är redo att göra ett slut med det förflutna, för att bygga en framtid baserad på 

respekt för mänskliga rättigheter. Denna verklighet ger oss ett ansvarstagande från oss alla. 

Mänskliga rättigheter är en självklarhet för alla medborgare i landet. Det är uppdraget för oss 

alla medborgare att hjälpa till att det blir så, och att föra Sydafrika vidare med upplysning. 

Uppdraget är stort men vi måste börja här, i våra hem, på gatan och i våra bostadsområden. 

Vi måste skydda oss mot farligheter och fallgropar. Vi måste engagera oss för resan från det 

förflutna och ge oss in i den ljusare framtiden. 
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Mrs Limpho Hanis tal illustrerade hur sanningskommissionen hade hjälpt många sydafrikaner 

att få en nyanserad bild av den genomgripande förändringen från underkastelse till frihet. Alla 

medborgare i landet har en uppgift, inte bara rättigheter utan också krav att arbeta tillsammans 

för en bättre framtid.29  

 

En del kritik av kommissionens arbete kom också efter att slutrapporten lämnats över till  

Nelson Mandela. Dels kom invändningar från en del organisationer för offren, dels från vissa 

NGOs. Kritikerna menade att förövarna kommit för lindrigt undan åtal.30 Men hade man nu 

gått med på en sanningskommission som gav amnesti, så var det en del i processen att de som 

bad om förlåtelse skulle få amnesti. Jag anser för egen del att de som begått våld och gjort sig 

skyldiga till förtryck aldrig kommer att bli fria från sina egna minnen, och det är ett fängelse i 

sig självt. Ett livstidsstraff.  

 

Sydafrika kommer att minnas sin sanningskommission en lång tid framöver, både de som var 

för och de som var emot den. Men framförallt kommer man att minnas att det var kommissio-

nens uppdrag att hantera sanning, lögner, försoning och hat, gott och ont. Att försöka hantera 

det bittra förflutna, och att erbjuda en möjlighet att gå vidare mot ett bättre samhälle.  

 

Sanningskommissionen skulle hjälpa landet att gå vidare, där svarta och vita skulle kunna leva 

sida vid sida. Det fanns de som ville se människor hängda, kanske torterade till döds, för illdåd 

de gjort. Men då hade Sydafrika inte sett ut som det gör nu. Förövarna hade begått grova illdåd 

men de bad om en ny möjlighet, de berättade sanningen, och de bad om förlåtelse. Målet med 

sanningskommissionen var att få Sydafrikas befolkning att leva tillsammans. Man tvingades ta 

tag i det förflutna och söka orsaken till de grymheter som förekommit under nationalistpartiets 

och apartheidlagarnas tid.  

 

Det var viktigt för landet att från första början bygga upp en stabil grund att stå på. Sannings- 

kommissionens arbete var inriktat på att finna en sådan grund utan att mer blod skulle behöva 

spillas. Man ville inte döma de skyldiga eftersom man ansåg, att grunden till apartheid lagts 

tidigt i Sydafrikas historia, kanske redan den dag holländarna landsteg i Kapstaden för mer än 

300 år sedan.31 Det var tid att blicka framåt. En bidragande orsak, kanske den främsta varför 

förvandlingen i landet gick snabbt och utan större våldsamheter, var vad som hade skett i 

Europa och i andra delar av värden under slutet av 1980-talet. Kommunistregimerna enligt 

sovjetmodell tappade kontrollen över stora delar av Östeuropa.  
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Världen blev plötsligt öppnare, och media ett allt starkare vapen i kampen för människors 

rättigheter. Mediaövervakning med ny teknik gav ett allt snabbare nyhetsflöde som gav 

människor runt om i världen påtryckningsvägar. Bevismaterial saknades sannerligen inte.  

Och sydafrikanerna led svårt av, och var innerligt trötta på, det grova våldet i landet och på 

oskyldiga människors lidande. Att Nelson Mandela, med ett 27-årigt fängelse straff bakom sig, 

valdes som president säger en hel del om hur dramatiskt och snabbt förändringarna skedde. En 

ny grund var lagd, folk vågade sätta tro till att saker och ting verkligen kunde förändras, och att 

det som alla talade om och hoppades på inte bara var tomma ord. 

 

Det sanningskommissionen har uppnått i Sydafrika är något unikt. Omdaningsprocessen fick 

sitt viktigaste stöd i att Nelson Mandela i demokratiska val utsågs till landets president och 

därefter valde att stödja genom- förandet av sanningskommissionen. Kommissionens arbete har 

gjort att människor i Sydafrika i dag och framöver inte ska kunna säga att de inget visste något 

om de grymheter som förekom under apartheid. Kommissionens uppgift var att ta upp det 

förflutna i dagsljuset, och gå igenom det bit för bit och inte förlora det ur minnet. Det är viktigt 

att förlåta men kanske ännu viktigare att inte glömma.  

 

För framtiden kommer det att krävas att ordningen upprätthålls och att det relativa lugn, som 

gjort sig märkbart i landet efter valet 1994, stabiliseras. De största utmaningar Sydafrika står 

inför är att bemästra den växande fattigdomen och HIV/Aids ödeläggelse av befolkningen. Det 

är också viktigt att Sydafrikas befolkning behåller insikten om att de mänskliga rättigheterna 

gällde enbart en liten del av landets befolkning för mindre än tio år sedan.  

 

Var sanningskommissionen den medicin som behövdes för att bota landets infekterade och till 

synes svårläkta sår och samtidigt, som en inre läkning, få den svarta befolkningen att förlåta 

men inte glömma? Troligen är det så, eftersom vi i dag kan se på kommissionens arbete som ett 

kreativt alternativ till en blodig uppgörelse. 
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