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ANC splittras
efter Mbekis avgång
Det skrivs historia i Sydafrika. Efter långdragna
interna stridigheter inom regeringspartiet ANC
bildar nu en utbrytargrupp ett nytt parti.
– Det här är bra för Sydafrika!

Att bilda ett nytt parti
i en så ung demokrati som vår kan definitivt ses som ett stärkande av demokratin, säger Prince Mashele, politisk analytiker
och chef för det politiska programmet på Institute for Security
Studies.
Det nya partiet bildas i kölvattnet av den politiska kamp som
pågått inom African National Congress, ANC, sedan partiets
nationella konferens för ett år sedan valde Jacob Zuma till partiordförande och efterträdare till president Thabo Mbeki. Därefter har turerna kring vem som har makten varit många och
segdragna. I slutet av september kulminerade spänningarna och
Thabo Mbeki tvingades lämna sitt ämbete som landets president.

kallat ”the Shikota Movement”. ANC är kritiska till partinamnet
Congress of the People som lämnats in för registrering. Det är
detsamma som användes 1955 när ANC samlades för att skriva
sitt manifest Freedom Charter. Partiet hotar med att gå till
domstol om namnet accepteras av registreringsmyndigheten.
Enligt Lekota och Shilowa bildar de nytt parti för att ANC
har lämnat de principer som drogs upp i Freedom Charter. Därför anser de att ett nytt parti som arbetar efter de principerna
måste etableras. Den 16 december ska deras parti introduceras.
– Det nya partiet kommer inte till för att de är oeniga med
ANC om ekonomisk politik, utan för att de är missnöjda med
ledarskapet, säger Mashele.

Före detta försvarsministern Mosiuoa ”Terror” Lekota
och Mbhazima Shilowa, som tidigare hade Gautengprovinsens
högsta politiska befattning, bildar nu det nya partiet, i folkmun

I början av november

Den politiska strid som gjorde Jacob Zuma till partiord
förande och efterträdare till president Thabo Mbeki skapade
djup splittring inom ANC.

var det registrering inför valet
nästa år och landets president, Kgalema Motlanthe, vädjade till
allmänheten att skriva in sig. Detta val ses som det viktigaste i
Sydafrikas historia sedan det första demokratiska valet 1994.
Bland allmänheten finns de som kommer att rösta på det nya
partiet enbart för att de inte vill stödja ett ANC lett av Zuma.
För dem är personfrågan viktigare än det ideologiska engagemanget. Å andra sidan finns det de som sätter stort hopp till att
utbrytarpartiet ska förhindra att den klyfta mellan fattig och
rik, som fördjupats de senaste åren, forsätter att öka. Frågan om
var de två partierna står på en vänster-högerskala debatteras
livligt bland analytiker.
– Jag anser att ANC blev mer av ett socialdemokratiskt parti
efter konferensen i Polokwane för ett år sedan och ANC styrs
just nu av sina alliansparter, alltså fackföreningsrörelsen och
kommunispartiet. Var det nya partiet kommer att stå får vi veta
när de lägger fram sitt partiprogram i december, menar Mashele.
att ledarna för det nya partiet
var med i Mbekis regering som inte lyckades minska fattig
domen och leverera el, vatten och värdiga bostäder i den takt
de lovat.
– Utbrytargruppen har samma historia och bakgrund som de
som finns kvar inom ANC. Frågan blir då vem som anses vara
mest trovärdig.
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Många är medvetna om

Det nya partiet kommer kanske att hitta sina röster bland de många människor i Sydafrika som är missnöjda med höjda
matpriser och bristen på värdiga bostäder, el och vatten. 						
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– Naturligtvis kommer många av dem som inte stödde Mbekis avgång att stödja det nya partiet. I Mbekis hembygd Östra
Kapprovinsen till exempel, kommer säkert många att rösta för
dem, säger Mashele.
Många ANC-medlemmar i Östra Kap har hoppat av partiet
sedan Mbekis fall. Och medlemmar i Västra Kap och KwaZuluNatal har följt efter.
– Det finns fickor av stöd för det nya partiet i alla provinser,
säger Mashele.

upphandling inte längre ska göras av politiker, detta för att minska korruptionen. Fem borgmästare i Limpopo avsattes för att de
inte lyckats leverera tillräcklig social service. Samtidigt stryker
ANC allmänheten medhårs och bjuder in till en diskussion om
vilka frågor som ska lyftas fram i valmanifestet. Och Zuma har
börjat resa land och rike runt för att värva röster.
– Jag tror inte att det nya partiet kommer att vinna. Däremot
kan de kanske få så många röster att ANC tvingas regera i koalition. Det skulle bara vara bra för Sydafrika om regeringspartiet tvingades förhandla med andra partier, avslutar Mashele.

om att deras parti
kommer att vinna. De får mothugg av Zuma som säger att det
inte kommer att bli långlivat. Och valkampanjen har redan startat. I början av november gjorde Zuma ett utspel om att statlig
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Lekota och Shilowa är övertygade

Följ händelseutvecklingen i Sydafrika på Maris blogg Sydafrika i
dag www.africagroups.org/sa
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