
DET äR fJäRDE gåNgEN sedan våldtäktsrättegången mot 
Jacob Zuma startade 2006 som Zuma hotar att stämma den 
välkända satirtecknaren Jonathan Shapiro, Zapiro. 

Inte nog med det, sedan dess har han tretton gånger stämt 
andra personer inom media. Totalt har han krävt 63 miljoner i 
skadestånd från ett antal journalister, satirtecknare och medi-
aorganisationer. 

Tre ärenden har gjorts upp i godo utanför rättssalen, medan 
de andra fortfarande väntar på behandling. Pamela Stein, advo-
kat som arbetar med några av ärendena, menar att det verkar 
som om Zuma stämmer för att tysta media.

DET SOM DENNA gåNg fick Zuma att gå i taket var en sa-
tirteckning som publicerades i början av september i Sunday 
Times. Den visar Zuma som knäpper upp livremmen framför en 
liggande kvinna med en banderoll med texten “rättssystemet”. 
Kvinnan hålls fast av personer från regeringspartiet African Na-
tional Congress, dess ungdomsförbund, fackföreningsrörelsen 
COSATU och kommunistpartiet.

Vad Shapiro ville säga med teckningen var att Zuma och hans 
vapendragare våldtog det sydafrikanska rättssystemet i sam-
band med att de försökte få korruptionsrättegången mot Zuma 

nedlagd. De kränkte därmed både rättssystemet och konstitu-
tionen. Teckningen orsakade ett ramaskri och folk bloggade, 
ringde och skrev brev till media. Vissa begärde att Jonathan 
Shapiro skulle avskedas. 

MEN DE SOM äR OROLIgA för pressfrihetens framtid i Syd-
afrika menar att satir är en konst som är tänkt att tänja gränser, 
att skapa oro, att överdriva. I satiren har tecknaren rätt att driva 
med allt. Ju större frihet en satirtecknare har, desto högre är 
kvoten av demokrati i samhället, säger de. 

Shapiro själv kommenterar att visst har vem som helst rätt att 
stämma, men på det sätt som Zuma går tillväga handlar det om 
att skrämma media och ha makten över press- och åsiktsfrihe-
ten.

MARI DAhL ADOLfSSON

En serie tecknade karikatyrfilmer av Jonathan Shapiro om 
ledande politiker skulle ha visats i sydafrikansk tv i slutet av 
november men skjuts nu upp. Programmen är inte svartlistade, 
men de är ”känsliga och innovativa och måste därför behand-
las med försiktighet” meddelar tv-bolaget SABC.

Kommer pressfriheten i Sydafrika att hotas under Jacob Zuma? Ja, den frågan ställer sig 
många eftersom ANC:s högste ledare och blivande president åtskilliga gånger har 
stämt folk inom media. Satirtecknaren Jonathan Shapiro är en av dem.

Oro för att Zuma vill tysta media
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