
en (före detta) allierad till presidenten. Även han tvingades till 
reträtt och har precis som Cronin framfört en offentlig ursäkt. 
Det ironiska, eller kanske snarare tragiska, är att Mbekis noll-
tolerans av kritik är ett tecken på just det som Cronin varnade 
för.

Zola, eller Bongikosi Dlamini som han egentligen heter, är 
bara 27 år men har redan slagit igenom som kwaito-stjärna, skådis 
(i den Oscarsbelönade gangsterfilmen Tsotsi) och som program-
ledare för det populära tvprogram som bär hans namn, och som 
går ut på att han varje vecka hjälper en medmänniska i nöd.

När han stiger in på en lunchrestaurang i Johannesburg ut-
bryter kaos. Alla vill hälsa, krama, ta kort med mobilen, få en 
autograf. Zola betar tålmodigt av kön och upprepar samma häls-
ning till samtliga fans: ”rösta på Zola som president i nästa val”. 

Han förefaller arg på det mesta, inte minst på regeringen som 
sviker de fattiga och på vita betonghäckar som stretar emot och 
vägrar att förändras. Hans strategier är lika irrationella som mi-
litanta och inbegriper bland annat förslag på maskingevärsat-
tacker mot vita turister i Soweto som inte stödjer de lokala 
hantverksförsäljarna, utan som väljer att handla i förorternas 
eleganta köpcentrum.

– Bara för att visa att vi menar allvar, säger han.
Men det där om att bli president, det är väl ändå inte på allvar?
– Jag vill inte avskriva möjligheten. Egentligen hyser jag inga 

politikerdrömmar, men det är så många männsikor som vädjar 
till mig att ställa upp i valet. De vet att jag verkligen bryr mig, 
svarar Zola. 

DET ÄR PÅ SAMMA SÄTT MED JACOB ZUMA. Han gör den 
ena tveksamma utspelet efter den andra, men han är tillgänglig 
och folklig, och sedan president Mbeki gav honom sparken har 
han blivit något av en arbetarklasshjälte i Sydafrika. Han har 
sitt största stöd hos ANC:s ungdomsförbund och hos vänstern 
i regeringsalliansen, det vill säga fackföreningsrörelsen Cosatu 
och kommunistpartiet. Ändå finns det inget som tyder på att 
han skulle föra en annan politik. Under sin tid som landets vice-
president opponerade han sig aldrig mot den makroekonomiska 
politiken och han kritiserade inte heller Mbekis kontroversiella 
hållning till hiv/aids. 

Nyligen utförde tidningen Sowetan en opinionsundersökning 
om Zumas popularitet. 63 procent av dem som svarade via sms 
ville se honom som president och 44 procent av dem som röst-
ade via internet. Samtidigt är det många som högljutt motsätter 
sig idén om att Zuma om knappt tre år skulle kunna ta över 
landets högsta ämbete. Oppositionspartiet Democratic Alliance 
varnar för att landets ekonomi i så fall skulle få sig en ordentlig 
törn. Bland annat påstås de utländska investerarna vara rädda 
för att Zuma skulle bli tvingad till marknadsfientliga eftergifter 
som ett tack för hjälpen till facket och kommunisterna. 

Kanske ligger det något i den farhågan. När korruptionsmålet 
mot Zuma lades ner sjönk randen i värde. 

Andra, till exempel ärkebiskopen Desmond Tutu, argument-
erar för att Zuma inte är en lämplig presidentkandidat ur en 
rent moralisk synvinkel. Han har ett trassligt privatliv som inbe-
griper polygami och även om han friades från misstankarna om 
våldtäkt hänger det faktum att han hade oskyddat sex med en 
hivpositiv kvinna trettio år yngre än han själv, som ett mörkt 
moln över Zumas kandidatur.

Nyligen gjorde han också antihomosexuella uttalanden, vilket 
ledde till kritik i den egna maktbasen. Men sydafrikanerna i 
stort, utsvultna på socialt patos, har ännu en gång visat över-
seende med Zumas snedsteg. 

— MEN VÅRT STÖD BETYDER NÖDVÄNDIGTVIS INTE att vi 
vill att Zuma ska bli president. Vi vill bara att han ska behandlas 
med respekt... och så borde han få tillbaka jobbet som landets vi-
cepresident nu när åtalet lagts ner, säger Bobby Modise, en av de 
tusentals anhängare som firade Zumas ”friande” utanför högsta 
domstolen i Pietermartizburg. 

Andra potentiella kandidater till presidentposten är försvars-
ministern Mosiuoa Lekota, vicepresidenten Phumzile Mlambo-
Ngcuka, utrikesministern (och tillika Jacob Zumas förra fru) 
Nkosazana Dlamini Zuma, ANC:s generalsekreterare Kgalema 
Motlanthe, riksbankschefen Tito Mboweni samt affärsmännen 
och mångmiljonärerna Sakie Macazoma, Cyril Ramaphosa och 
Tokyo Sexwale.

ANNIKA FORSBERG LANGA
Johannesburg 

ANC:s nästa president och nationella ledarskap (national executive com-
mittee) väljs av partiets cirka en halv miljon medlemmar på den 
nationella konferensen som hålls vart femte år. Även delegater 
från kommunistpartiet SACP, landsorganisationen Cosatu samt 
ANC:s kvinno- och ungdomsförbund får rösta. I december om 
ett år är det dags igen. 

Den kandidat som får flest röster blir inte bara ANC-president 
utan också president i Sydafrika, förutsatt att ANC vinner det all-
männa valet 2009. Den nyblivne statspresidenten utser därefter 
på egen hand sin regering. 

Det var på partikonferensen i Mafikeng 1997 som Thabo Mbeki 
valdes till Nelson Mandelas efterträdare och Jacob Zuma till vice-
president. Fram till i juni förra året var Zuma vicepresident både 
i ANC och i regeringen då han avskedades från sitt ämbete 
av president Mbeki. Presidenten har dock inte befogenhet att 

sparka honom från partiposten – det kan endast ANC:s medlem-
mar göra.

Politiska uttolkare i Sydafrika menar att nästa år, då maktkam-
pen med sannolikhet kommer att trappas upp än mer, blir den 
största utmaningen hittills för landets relativt sett unga demokrati. 
Det svårt att uppskatta hur stort Zumas ggentliga stöd är och 
många provinser är delade. 

Att Mbeki skulle sitta kvar en tredje mandatperiod betraktas 
som mindre troligt. För detta krävs inte bara en grundlagsänd-
ring utan också en helomvändning i Mbekis politik. 

Under sin tid som president har han gått i spetsen för den afri-
kanska renässansen som bland annat inbegriper ett demokratiskt 
regerande.

Annika Forsberg Langa
Johannesburg 
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