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Επί δεκαετίες, ο εθνικισµός – των Αφρικανών ή των Αφρικάνερ – ήταν η 
κυρίαρχη ιδεολογία στη Νότια Αφρική. Παρέσυρε την εργατική τάξη σε µια 
“ενότητα” µε τα αφεντικά και διαίρεσε τους εργάτες από τους συντρόφους τους 
εργάτες. Υποσχέθηκε ελευθερία, αλλά έφερε καταστολή. Υποσχέθηκε ψωµί 
και έφερε πείνα. Ο εθνικισµός µπορεί να παίξει έναν “προοδευτικό” ρόλο όταν 
βρίσκεται στην αντιπολίτευση ενός καταπιεστικού καθεστώτος, αλλά όταν 
βρίσκεται στην εξουσία γίνεται συνεχώς ένα όπλο ενάντια στην εργατική τάξη. 
Τα πογκρόµ του Μάη του 2008 αποτελούν την πιο πρόσφατη καταστροφή 
που έχει άµεση σχέση µε τον εθνικισµό. 

 
Αρκετοί θα πουν ότι ο αφρικανικός εθνικισµός του ANC (Εθνικό Αφρικανικό 
Κογκρέσο) - ή του PAC ή της µαύρης συνείδησης – είναι η µόνη δύναµη 
απελευθέρωσης στη Νότια Αφρική. Το Κοµµουνιστικό Κόµµα (SACP) 
ισχυρίζεται ότι είναι σοσιαλιστικό, αλλά συµµαχεί µε το Εθνικό Αφρικανικό 
Κογκρέσο και διακηρύσσει ότι πρέπει να έχουµε “εθνική δηµοκρατία” πριν 
µεταβούµε στο σοσιαλισµό. Αλλά πότε θα έρθει ο σοσιαλισµός; Πρέπει να 
περιµένουµε µέχρι να µας πουν οι ηγέτες. 

 
Δεν χρειάζεται, όµως, να περιµένουµε. Υπάρχει µια διαφορετική 
απελευθερωτική παράδοση στη Νότια Αφρική, µια παράδοση που φέρνει 
τους εργάτες πιο κοντά στους άλλους εργάτες του υπόλοιπου κόσµου, αντί να 
µας διαιρεί. 

 
Ο επαναστατικός διεθνισµός της εργατικής τάξης εµφανίστηκε στη Νότια 
Αφρική τον 19ο αιώνα, αλλά έγινε υπολογίσιµη δύναµη κατά τη δεκαετία του 
1910. Αυτή την εποχή, το νοτιοαφρικανικό κράτος είχε µόλις δηµιουργηθεί και 
τα όριά του δεν καθόριζαν και την εθνική ταυτότητα των κατοίκων του. Η 



εργατική τάξη, συγκεκριµένα, ήταν διεθνής. Λευκοί εργάτες ήσαν µετανάστες 
από περιοχές της Ευρώπης, της Βόρειας Αµερικής και της Αυστραλίας, ενώ οι 
µαύροι εργάτες έρχονταν από όλα τα µέρη της Αφρικής για να εργαστούν στα 
χρυσωρυχεία του Γιοχάνεσµπουργκ. Υπήρχαν εθνικές διαφορές, αλλά 
ανάµεσα σε αρκετούς εργάτες αυτές οι διαφορές σπανίως συνέπιπταν µε τα 
σύνορα µεταξύ των κρατών τα οποία είχαν τότε συγκροτηθεί από τον 
βρετανικό, γερµανικό και πορτογαλικό ιµπεριαλισµό. 

 
Ο επαναστατικός διεθνισµός εισήχθη κυρίως από Ευρωπαίους µετανάστες, 
οι οποίοι έφεραν µαζί τους τις ιδέες του επαναστατικού αναρχισµού και του 
συνδικαλισµού, που ήταν τότε το κύριο επαναστατικό κίνηµα των εργατών του 
κόσµου. Η πιο σηµαντική οργάνωσή τους ήταν η International Socialist 
League (ISL – Διεθνής Σοσιαλιστική Ένωση), η οποία ιδρύθηκε στο 
Γιοχάνεσµπουργκ το 1915 ως αποτέλεσµα ενός κύµατος µαχητικών απεργιών 
και εργατικής αντίστασης στο ξέσπασµα του Α’ Παγκοσµίου Πολέµου τον 
προηγούµενο χρόνο. Αντιτιθέµενοι στον πόλεµο, οι συνδικαλιστές του 
Γιοχάνεσµπουργκ, όπως οι Bill Andrews, S.P. Bunting, Andrew Dunbar και 
Danid Ivon Jones, έδωσαν έµφαση στον διεθνισµό τους. Κατέληξαν στο 
συµπέρασµα ότι, ειδικά στη Νότια Αφρική ο διεθνισµός σήµαινε το πλησίασµα 
της πλειοψηφίας των εργατών, που ήσαν Αφρικµανοί, καθώς και των Ινδών 
και όλων των εγχρώµων, διαδικασία που θα µπορούσε να παίξει σηµαντικό 
ρόλο στην πορεία προς την επανάσταση. 

 
Αναγνώρισαν τον λευκό ρατσισµό ως το µεγαλύτερο εµπόδιο στην 
ανάπτυξη της µαχητικότητας των λευκών και ως ένα αβάσταχτο βάρος στις 
πλάτες των µαύρων εργατών. 

 
Το 1917 έγινε µια σειρά πολιτικών συζητήσεων στο Γιοχάνεµπουργκ, 
ανάµεσα στην ISL και µαύρους εργάτες. Το αποτέλεσµα των συζητήσεων 
αυτών ήταν η γέννηση της οργάνωσης Industrial Workers of Africa (IWA – 
Βιοµηχανικοί Εργάτες της Αφρικής), που ήταν η πρώτη µαύρη εργατική 
ένωση της χώρας, εµπνευσµένη από την Industrial Workers of the World 
(IWW – Βιοµηχανικοί Εργάτες του Κοσµου), µια επαναστατική συνδικαλιστική 
οργάνωση που είχε επεκταθεί σε διάφορα µέρη του κόσµου από τον τόπο 
όπου γεννήθηκε τις ΗΠΑ. Διαµέσου της ISL και της IWA, µαχητές όπως οι 
Thomas William “TW” Thibedi, Reuben Cetiwe και Hamilton Kraai, έθεσαν τα 
θεµέλια της επαναστατικής ταξικής πάλης ανάµεσα στους µαύρους εργάτες 
της Νότιας Αφρικής. 

 
Η πρώτη ανακοίνωση της IWA είχε τίτλο “Ba Sebetsi Ba Afrika” (“Προς τους 
Εργάτες της Αφρικής”), επίσης γνωστής και ως “Ακούστε Εργάτες, Ακούστε!”. 
Η ανακοίνωση τονίζει ότι οι µαύροι εργάτες είναι καταπιεσµένοι ως εργάτες 
για τα κέρδη των καπιταλιστών, ότι οι εργάτες παράγουν τον κοινωνικό 
πλούτο και πρέπει να απολαµβάνουν τα οφέλη του, ότι αυτό απαιτεί να 
κατανικήσουν τον καπιταλισµό και το κράτος και ότι για να το επιτύχουν αυτό 
θα πρέπει να ενωθούν ως εργάτες, ανεξάρτητα από εθνικά σύνορα και 
εθνικότητες. Δεν κάνει καµία αναφορά στα σύνορα του νοτιοαφρικανικού 
κράτους, τα οποία ήταν τότε νεοχαραγµένα και γι’ αυτό µικρότερης 
σπουδαιότητας απ’ ό,τι έγιναν αργότερα, αλλά η φράση “ας µην υπάρξει πια 
καµία συζήτηση για Basuto, Zulu ή Shangaan” δείχνει ότι ο αγώνας έπρεπε 



να συµπεριλάβει εργάτες και έξω από τα σύνορα της Νότιας Αφρικής. Οι 
Basuto ήταν εργάτες από την περιοχή Basutoland (τώρα Λεσόθο), τότε 
βρετανική αποικία. Οι Shangaan ήταν εργάτες από τη περιοχή της σηµερινής 
Μοζαµβίκης, που ελεγχόταν από την Πορτογαλία. Στο Κέιπ Τάουν αργότερα, 
η IWA συγχωνεύθηκε µε το περιφερειακό Industrial and Commersial Workers 
Union (ICU - Συνδικάτο Εργατών Βιοµηχανίας και Εµπορίου) το οποίο είχε ως 
στόχο τη συγκρότηση του “Ενός Μεγάλου Συνδικάτου” (“One Big Union”) αλλά 
“νότια του Ζαµβέζη” (!), συµπεριλαµβάνοντας δηλαδή ολόκληρη τη Νότια 
Αφρική. 

 
Περίπου την ίδια εποχή, αρκετές άλλες συνδικαλιστικές οργανώσεις 
συγκροτήθηκαν στη Νότια Αφρική, κινητοποιώντας µαύρους, έγχρωµους, 
Ινδούς και λευκούς εργάτες. Όλοι συµφωνούσαν ότι οι εργάτες έπρεπε να 
οργανωθούν σε µαζικά κινήµατα ενάντια στον καπιταλισµό και το κράτος, ότι 
οι µαύροι εργάτες, ως πλειοψηφία, έπρεπε να παίξουν ρόλο-“κλειδί” και ότι οι 
ρατσιστικοί διαχωρισµοί και οι προκαταλήψεις έπρεπε να αποτελέσουν 
ειδικούς στόχους ενός πολυεθνικού κινήµατος της εργατικής τάξης. Ως 
αναρχικοί και συνδικαλιστές, όλοι αρνούνταν να επιζητούν κρατική εξουσία, 
διακηρύσσοντας ότι µόνο οι εργάτες µπορούσαν να απελευθερώσουν τους 
εργάτες. Όλοι αρνούνταν τον εθνικισµό ως κρατική ιδεολογία, που εξυπηρετεί 
τα συµφέροντα των προνοµιούχων τάξεων. Όλοι διακήρυσσαν ότι το κράτος, 
το κεφάλαιο και ο ρατσισµός έπερεπε να ηττηθούν µια για πάντα, µέσω της 
άµεσης δράσης των εργατών στα συνδικάτα τους, αντιτασσόµενοι στην ιδέα 
µιας εθνικής απελευθέρωσης πρώτα και της εγκαθίδρυσης του σοσιαλισµού 
µετά. Ο αγώνας ενάντια σε όλες τις µορφές της (διχαστικής) κοινωνικής 
καταπίεσης ήταν αξεδιάλυτα συνδεδεµένος µε την (ενωµένη) ταξική πάλη. Με 
αυτή την έννοια, οι συνδικαλιστές επιζητούσαν έναν επαναστατικό δρόµο 
προς την εθνική απελευθέρωση, τασσόµενοι υπέρ του προλεταριακού αντι-
ιµπεριαλισµού ενάντια στον αστικό αντι-ιµπεριαλισµό του εθνικισµού. 

 
Το συνδικαλιστικό αυτό κίνηµα άρχισε να καταρρέει τη δεκαετία του 1920 
καθώς αρκετοί αγωνιστές µετακινήθηκαν ιδεολογικά πιο κοντά στον κρατισµό 
και τον εθνικισµό. Αυτή η διαδικασία συνέβη εξαιτίας πολλών λόγων, ο πιο 
σηµαντικός από τους οποίους ήταν το ότι του Κοµµουνιστικό Κόµµα είχε τότε 
επηρεασθεί από τους Ρώσους µπολσεβίκους και τις ιδέες τους τις οποίες 
εισήγαγαν στη Νότια Αφρική αγωνιστές όπως οι Andrews, Thibedi, Bunting 
και Jones. Μερικές επαναστατικές συνδικαλιστικές απόψεις εξακολούθησαν 
να υπάρχουν µέσα στο νεαρό Κοµµουνιστικό Κοµµα, αλλά το 1928, κατόπιν 
υπόδειξης της Μόσχας, το κόµµα υιοθέτησε τη θεωρία των δύο σταδίων, 
δηλαδή αρχικά το στάδιο της “εθνικής απελευθέρωσης” σε µια (αστική) 
“µαύρη δηµοκρατία” και µετά η σοσιαλιστική επανάσταση της εργατικής τάξης. 
Μια θεωρία που ατυχώς έφερε το κόµµα σε συµµαχία µε το αστικό και 
εθνικιστικό Αφρικανικό Εθνικό Κογκρέσσο. Έτσι, οι ιδέες περί επανάστασης 
της εργατικής τάξης και διεθνισµού έχασαν έδαφος και επιρροή, αν και ποτέ 
δεν πέθαναν ολοκληρωτικά. Οι εθνικιστές ανέλαβαν τα ηνία και όταν το 
καπιταλιστικό καθεστώς του απαρτχάϊντ κατέρρευσε το 1994, ήταν το 
Αφρικανικό Εθνικό Κογκρέσσο και το Κοµµουνιστικό Κόµµα που πήραν στα 
χέρια τους το µεγαλύτερο µερίδιο εξουσίας. 

 



Πρέπει να σηµειώσουµε ότι το Αφρικανικό Εθνικό Κογκρέσσο και το 
Κοµµουνιστικό Κόµµα δεν νίκησαν το ρατσιστικό καθεστώς µε ένοπλη πάλη, 
κάτι που αποτελούσε την κύρια γραµµή τους από το 1961. Το καθεστώς 
υπονοµεύτηκε από τη µαζική εξέγερση της εργατικής τάξης στη δεκαετία του 
1980, η οποία, σε αντίθεση µε τα θέσφατα του συγκεντρωτικού και εξόριστου 
Αφρικανικού Εθνικού Κογκρέσου, οργανώθηκε από τη βάση, από τα κάτω 
προς τα πάνω, από οργανώσεις όπως η UDF. Οι πρακτικές του κινήµατος 
αυτού ήσαν πιο κοντά σ’ αυτές του αναρχισµού απ’ ό,τι του εθνικισµού ή του 
λενινισµού, αλλά όµως επειδή υπήρχε έλλειψη ξεκάθαρων αναρχικών ιδεών, 
οι περισσότεροι από τους αγωνιστές του παρασύρθηκαν σε υποστήριξη προς 
το Αφρικανικό Εθνικό Κογκρέσσο καθώς αυτό διαπραγµατεύτηκε έναν 
συµβιβασµό µε το ρατσιστικό καθεστώς και το λευκό κεφάλαιο. 

 
Βέβαια, το τέλος του απαρτχάϊντ ήταν µια µέγιστη νίκη. Δεν σηµατοδότησε, 
όµως, το τελος της φτώχειας, της καπιταλιστικής εκµετάλλευσης ή της 
αστυνοµικής κτηνωδίας. Άφησε τους εργάτες έρµαια των αφεντικών και του 
κράτους τους. Υποσχέθηκε στέγαση, νερό και ηλεκτρισµό, αλλά µετά 
απαίτησε να πληρώσουν όλοι για όλα αυτα ανεξάρτητα από το εάν είχαν 
χρήµατα ή όχι. 

 
Το 2000 αναδύθηκε ένα νέο κίνηµα της εργατικής τάξης. Αγώνες από τα 
κάτω άρχισαν ξανά να εκτυλίσσονται σε πόλεις και κωµοπόλεις, για την 
ικανοποίηση των βασικών αγαθών, της στέγασης, της ύδρευσης και της 
ηλεκτροδότησης, µέσω απλών αιτηµάτων ή µέσω ενεργειών άµεσης δράσης. 
Εµφανίστηκαν νέες οργανώσεις, αρκετές από αυτές έξω από τη συµµαχία του 
Αφρικανικού Εθνικού Κογκρέσσου που εµφορούνταν από ιδέες για την 
επαναστατική ταξική πάλη και το διεθνισµό. Αρκετοί αγωνιστές επεδίωκαν να 
εξασφαλίσουν ότι η λειτουργία αυτών των κινηµάτων θα ήταν από τα κάτω 
προ τα πάνω και όχι το αντίθετο. 

 
Επανεµφανίστηκε, επίσης, ο αναρχισµός ως οργανωµένη δύναµη στη Νότια 
Αφρική στη δεκαετία του 1990 και παρ’ ότι οι αναρχικοί του ZACF είµαστε µια 
µικρή µειοψηφία στα νέα κοινωνικά κινήµατα, είµαστε αφοσιωµένοι στην 
οικοδόµηση ενός επαναστατικού πόλου µέσα σ’ αυτά. Αλλού στο τεύχος αυτό, 
σηµειώνουµε πώς ο εθνικισµός έχει διαιρέσει τους εργάτες, οδηγώντας σε 
τροµακτικά ξενοφοβικά πογκρόµ όπως αυτό του Μάη του 2008. Σηµειώνουµε 
ότι τα νέα κοινωνικά κινήµατα της εργατικής τάξης ήσαν τα µόνα στη Νότια 
Αφρική που καταδίκασαν απερίφραστα και µε µια διεθνιστική προσέγγιση 
αυτά τα βίαια γεγονότα. Ένα από αυτά τα κινήµατα είναι και το Abahlali base 
Mjondolo, κίνηµα βάσης ενοικιαστών (δηλαδή ανθρώπων που νοικιάζουν 
κάποιες καλύβες). Φιλοξενούµε την ανακοίνωση αυτού του κινήµατος για τα 
γεγονότα του Μάη του 2008 σε άλλη σελίδα αυτού του τεύχους. Είναι µια 
ανακοίνωση όπου προβάλλεται η ενότητα της εργατικής τάξης και η άρνηση 
των όποιων διαχωρισµών µε βάση την όποια εθνότητα ή εθνικότητα. Ασκείται 
κριτική στην κυβέρνηση γιατί καταπιέζει το λαό στο εσωτερικό της χώρας και 
υποστηρίζει τυραννικά καθεστώτα στο εξωτερικό. Περιγράφεται πόσο 
εκµεταλλεύεται το κεφάλαιο τη φτωχολογιά και πώς το New Partnership for 
Africa’s Development (Νέος Συναιτερισµός για την Ανάπτυξη της Αφρικής – 
διακυβερνητική συµφωνία) βοηθά τις εταιρίες της Νότιας Αφρικής να 
επεκτείνουν την εκµετάλλευσή τους συνολικά στην ήπειρο. Καλεί σε 



αλληλεγγύη, δυνατά συνδικάτα και αντίσταση στη βία της αστυνοµίας. 
Διακηρύσσει την ετοιµότητα του Abahlali να υπερασπίσει τους µετανάστες 
ενάντια στις επιθέσεις. Έτσι, η ανακοίνωση αυτή απηχεί το κάλεσµα του “Ba 
Sebetsi Ba Afrika” µερικές δεκαετιες πριν. 

 
Ωστόσο, η οργάνωσή µας, η ZACF, έχει κάποια κριτική σχετικά µε την 
ανακοίνωση του Abahlali και όταν µοιράσαµε τη δική µας ανακοίνωση στο 
Γιοχάνεσµπουργκ, συµπεριλάβαµε και τα ακόλουθα: 

 
“Δεν µπορούµε να υποστηρίξουµε το κάλεσµά τους για “µια αστυνοµία που 
να υπηρετει το λαό”. Καµιά αστυνοµική δύναµη δεν µπορεί να κάνει οτιδήποτε 
άλλο από το να είναι µια δύναµη καταπίεσης, µια δύναµη του κράτους που να 
βρίσκεται στην κορυφή και οι µάζες στη βάση, µια δύναµη για την 
υπεράσπιση των πλουσίων ενάντια στους φτωχούς. Ξανά και ξανά, η 
αστυνοµία έχει δείξει αυτή την τακτική ενάντια στα κινήµατα, συλλαµβάνοντας, 
βασανίζοντας και δολοφονώντας µας. Και ας µην αναφέρουµε και για τις 
επιθέσεις της στους µετανάστες. Όταν οι πολιτικοί καηγορούν τους φτωχούς 
Νοτιοαφρικανούς που επιτέθηκαν στους ξένους, το κάνουν επειδή επιθυµούν 
να διατηρηθεί αυτή η εξουσία της βίας από τη δική τους πλευρά και των 
δυνάµεών τους. 

 
Μπορούµε να αγωνιστούµε για να σταµατήσει αυτή η κτηνώδης αστυνοµική 
καταστολή. Και ο καθένας από µας, φοβούµενος για τη ζωή του, ίσως 
βοηθήσει την αστυνοµία τη στιγµή που δεν υπάρχει άλλη εναλλακτική λύση. 
Αλλά δεν µπορούµε να κατηγορήσουµε τον καθέναν που ζητά καταφύγιο στην 
ασυνοµία ή καλώντας την να αποτρέψει πιθανές επιθέσεις. 

 
Αλλά ελπίζουµε όµως σε κάτι καλύτερο. Αν δεν υπάρχει εναλλακτική λύση, 
τότε ας µας συγκροτήσουµε εµείς µια τέτοια. Ας οικοδοµήσουµε τα κινήµατά 
µας σε τέτοιο σηµείο που οι µετανάστες - οι γυναίκες που βιάζονται ή οι 
οµοφυλόφιλοι που αντιµετωπίζουν τη σοβινιστική βία – να µη χρειαστεί ν’ 
αναζητήσουν την αµφίβολη βοήθεια της αστυνοµίας. Ας συγκροτήσουµε 
δυνατές κοινότητες της εργατικής τάξης που να είναι ικανές να αυτοαµυνθούν 
και να υπερασπίσουν τα µέλη τους ενάντια στην καταστολή και το σοβινισµό”. 
Καµιά οργάνωση δεν είναι τέλια. Πιστεύουµε ότι η Abahlali κάνει λάθος στην 
άποψή τη για την αστυνοµία. Αλλά, όµως, στην αφοσίωσή της στην 
οργάνωση της βάσης, την ταξική πάλη και την αλληλεγγύη πέρα από τα 
σύνορα, η Abahlali δείχνει το δρόµο στους Νοτιοαφρικανούς εργάτες και τη 
φτωχολογιά ώστε να γιατρευτούν από το δηλητήριο του εθνικισµού. 
Επιστρέφει έτσι στην παράδοση εκείνη που άρχισε στη Νότια Αφρική µε τους 
συνδικαλιστές αρκετές δεκαετίς πριν. Και σ’ αυτή την παράδοση είναι που 
βρίσκεται η ελπίδα µας για ελευθερία και αλληλεγγύη, για ένα τέλος στην 
καταστολή και τη βία. Εµείς οι αναρχικοί αγωνιζόµαστε για να επιταχύνουµε 
την κατάρρευση του εθνικισµού και να φέρουµε τη νίκη µέσω της διεθνιστικής 
παράδοσης. Ενωθείτε µαζί µας. 

 
*Το κείµενο αυτό δηµοσιεύτηκε στο τεύχος 9 (Σεπτέµβρη 2008) του 
περιοδικού “Zabalaza” της Zabalaza Anarchist Communist Front (ZACF - 
Αναρχικό Κοµµουνιστικό Μέτωπο Zabalaza), σελίδες 8-9. Το ίδιο κείµενο 
δηµοσιεύτηκε, επίσης, ηλεκτρονικά στις ιστσελίδες www.anarkismo.net 



και www.ainfos.ca Ελληνική µετάφραση “ούτε θεός-ούτε αφέντης”, 
Σεπτέµβρης 2008.  

 
**Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά µε την ιστορία του πρώιµου 
αναρχισµού και συνδικαλισµού στη Νότια Αφρική, διαβάστε την 
µπροσούρα µε τίτλο “Sifuna Zonke” που διατίθεται ηλεκτρονικά στη 
διεύθυνση www.zabalaza.net/pdfs/sapams/sifuna_zonke.pdf Για το ίδιο 
αντικείµενο, υπάρχει µια αρκετά λεπτοµερής ανάλυση του αναρχικού 
ερευνητή Lucien van der Walt µε τίτλο “Anarchism and Syndicalism in 
South Africa” που διατίθεται στο 
http://witsetd.wits.ac.za:8080/dspace/handle/123456789/4506  
Για τον ταξικό χαρακτήρα του προγράµµατος του Αφρικανικού Εθνικού 
Κογκρέσσου διατίθεται µπροσούρα µε τον τίτλο “Class struggles in 
South Africa” ξανά στο 
www.zabalaza.net/pdfs/sapams/class_sa_mbc.pdf  
Για τους αγώνες κατά των ιδιωτικοποιήσεων στη Νότια Αφρική δέστε 
το www.zabalaza.net/pdfs/sapams/fightingprivatisation.pdf Όλα αυτά τα 
υλικά διατίθνται στην αγγλική γλώσσα. Για επαφή µε την ZACF γράψτε 
στη διεύθυνση: Postent Suite 47, Private Bag X1, Fordsburg, South 
Africa 2033. Email: zacf@zabalaza.net (για το εσωτερικό) και 
international@zabalaza.net (για το εξωτερικό). Ιστοσελίδα 
www.zabalaza.net 

 
http://ngnm.vrahokipos.net 
 


