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Kompromiss ger 
grönt ljus för Mbeki

INNAN KONfERENSEN SpEKULERADE vissa bedömare om 
ANC:s båda alliansparter, fackföreningsrörelsen Congress of 
South African Trade Union och kommunistpartiet, SACP, skulle 
utnyttja tillfället och försöka trycka på ANC för att få partiet 
att gå mer åt vänster. Efter konferensen anses alla ha gått åt 
samma håll och alliansen ser ut att bestå.

Den hetaste frågan var den om efterträdare till Thabo Mbeki 
som ordförande. Det blev en kompromiss som gör det möjligt 
för både Mbeki och hans främste motståndare, Jacob Zuma, att 
ställa upp som kandidater vid ANC:s nationella konferens i de-
cember. Däremot var konferensens deltagare överens om att 
den som blir ordförande för ANC helst också ska bli president 
för landet, men det ska inte ses som en princip, utan som en 
önskan. Det öppnade möjligheten för Mbeki att bli ordförande 
för partiet en tredje period och för någon annan att bli presi-
dent för landet. Konferensen enades om att ANC:s stadgar, som 
inte anger hur länge en person får sitta som ordförande, även 
ska gälla i fortsättningen. 

Däremot får landets president bara sitta i två perioder. 
ANC har i tidigare nationella presidentval fått runt två tred-

jedelar av landets röster och räknar med att även vinna presi-
dentvalet 2009. Detta trots att partiet har varit under stor press 

de senaste månaderna då alliansparterna har kritiserat Thabo 
Mbeki för att inte leverera det som utlovades vid apartheids fall 
för tretton år sedan. 

Enligt politiska bedömare kan ett steg i rätt riktning vara att 
konferensen nådde enighet om att Sydafrika måste vara en väl-
färdsorienterad stat där regeringen tar ansvar för basbehovs- och 
socioekonomiska frågor, som till exempel arbete, utbildning och 
hälsovård för att nå tillväxt i ekonomin och att man inte bara 
ska släppa loss marknadskrafterna.

DESSUTOM DISKUTERADES om ett kvinnoministerium med 
eget departement och budget ska inrättas, man var överens om 
att både män och kvinnor ska få pension från 60 år och man 
föreslog att staten ska gå in och subventionera byggnadsmate-
rial för att sänka kostnaderna för nya bostäder. 

Här fanns också stöd för åsikten att ANC ska titta närmare 
på möjligheten att starta ett statligt läkemedelsföretag för att få 
ner priserna på mediciner.

Under sitt avslutningstal gav Thabo Mbeki konferensen 
tummen upp och beskrev den som ett lyckat möte utan interna 
konflikter.

MARI DAHL ADOLfSSON

Under fyra dagar i slutet av juni höll African 
National Congress, ANC, sin policykonferens 
där 1 500 deltagare stötte och blötte en 
mängd frågor. 
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