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hus. Och i slutet av februari i år tvingades en 25-åriga kvinna att 
klä av sig vid en taxistation. Taxichaufförerna ryckte av henne 
kläderna och trakasserade henne sexuellt. Allt hon hade gjort 
var att klä sig i kort-kort kjol. Två veckor senare, på internatio-
nella kvinnodagen, hände samma sak vid en annan taxistation. 
Händelserna utlöste ett ramaskri bland kvinnoorganisationer i 
landet. Hundratals kvinnor i kort-korta kjolar demonstrerade 
vid två olika tillfällen för att kräva ett slut på trakasserierna. 

– Beteendet hos taxichaufförerna visar på deras sätt att se sin 
maskulinitet där de har makt och kontroll över kvinnorna och 
anser att de kan behandla dem hur de vill. Vi har också en del 
problem med polisen, som inte alltid tar händelser som dessa på 
allvar. Men demonstrationerna har bidragit till en djupare de-
batt och skapat mer medvetenhet, säger Lesley Ann.

MåNgA KvINNOR SägER att de har gett upp hoppet. Om 
det skett en förändring är den så liten att den knappt märks, 
menar de. De känner att de inte kan göra något åt det som hän-
der. Lesley Ann håller inte med:

– Det finns hopp för Sydafrikas kvinnor, men det krävs att 
alla arbetar som aktivister, att alla tar sitt ansvar. 

Och det finns historier med lyckliga slut. Den om Ntom-
boxolo Ntengo är en sådan. 

Hon har blivit fri från våld och jobbar nu på ett av Masima-
nyanes kontor.

– Min man var en våldsbenägen kvinnotjusare de första fem-
ton åren av vårt äktenskap. Den dagen han hotade mig med 
pistol fick jag nog, berättar hon.

Av en händelse fick hon se några broschyrer från Masima-
nyane. Där stod att hon kunde få hjälp.

– Jag gick dit och fick tala med två kvinnor som hjälpte mig 
att komma vidare. 

Några av broschyrerna tog hon med hem till sin man. Han 
läste dem noga och bestämde sig för att börja ett nytt liv.

– Det är fyra år sedan och vi lever fortfarande tillsammans. 
Det går bra. Och nu vet jag vilka rättigheter vi kvinnor har! 
Mina tårar gav mig ett arbete som kan hjälpa andra.

MARI DAhL ADOLfSSON

I DEcEMBER föRRA åRET valdes den 66-årige Jacob Zuma till 
ANC:s nye president, och om han inte fälls i den pågående kor-
ruptionsrättegången blir han med stor sannolikhet Sydafrikas 
nästa president. 

Reaktionerna i media, både i Sydafrika och i omvärlden, var 
skarpa. ”From Mandela to mess”, skrev Sunday Times redaktör 
Mondli Makhanya. En svensk kvällstidning var inne på samma 
spår; Mandelas mirakel är över och Sydafrika är på väg att bli 
ett ”vanligt afrikanskt land” med en korrupt president som har 
fyra fruar och en kvinnosyn hämtad från medeltiden. 

DET äR AfROpESSIMISM som tycks härröra från samma era 
som Zumas kvinnosyn, och jag ryggmärgstänker när jag läser 
sånt. Fast det är inte så lätt att hitta argument att kontra med, 
men här är en petitess: när Zuma valdes till partipresident i 
slutet av förra året hade han faktiskt bara en fru, Sizakele ”Ma 
Khumalo” Zuma som bor i hans hem i Nkandla-skogen i Kwa-
Zulu/Natal. 

Giftermålet med Ma Khumalo var Jacob Zumas första. Se-
dan gifte han sig i landsflykt med Nkosazana Dlamini-Zuma, 
numera Sydafrikas utrikesminister, och därpå med Kate Zuma. 
År 1998 skiljde han sig från Nkosazana och två år senare begick 
Kate självmord. Efter sig lämnade hon ett brev där hon skrev 
om sitt 24-åriga helvete tillsammans med Jacob.

ANC-medlemmar som försvarar Zuma menar att det var 

svårt att leva upp till kärnfamiljstandard i landsflykt. Många 
kamrater lämnade fru och barn i Sydafrika och gifte sig igen – 
och igen – på olika håll i världen. 

Okej. Jacob Zuma var alltså gift med tre kvinnor samtidigt 
på grund av apartheid. Men hur förklarar man att han i januari 
i år äktade Nampumelelo ”Ma Ntuli” Zuma? Senare i år planerar 
han att gifta sig med Thobeka Mabhija och den swaziska poli-
sen Sebentile Dlamini. Han har redan betalat lobola, brudpris, 
för båda. 

   Om Jacob Zuma tar över från Thabo Mbeki i valet 2009 
kan alltså Sydafrika – Afrikas mest progressiva land då det gäl-
ler jämställdhet –  få en statschef med inte mindre än fyra 
fruar.

SyDAfRIKANSKA KvINNOORgANISATIONER beskriver Ja-
cob Zuma som en ”katastrof” (med undantag av ANC:s kvin-
noförbund som stödjer Zumas presidentkandidatur). 

– Polygami är oförenligt med vår konstitution. Det är en rät-
tighet som gäller enbart för män, och det cementerar ojämlikhe-
ten mellan könen, påpekar Carrie Shelver, som jobbar för Cen-
tre for the Study of Violence and Reconciliation i Johannesburg.

Grundlagen, som antogs 1996, gjorde rent hus med alla ex-
klusiva rättigheter för vita, kristna, heterosexuella män. Polyga-
mi har överlevt tack vare gråzonen som skyddar kulturella rät-
tigheter.   

Kommentar:

Jacob Zuma och kvinnorna



Shelver, som också är aktiv i våldtäktskampanjen One in 
Nine, menar att våldtäktsrättegången mot Jacob Zuma var det 
största bakslaget mot jämställdheten sedan apartheids fall. 

Då, föR SNART Två åR SEDAN, var Zuma anklagad för att 
våldtagit en hiv-positiv kvinna, bara hälften så gammal som han. 
Han friades i rätten, men hans uttalande om att han försökte bli 
kvitt hiv-smittan genom att ta en dusch efter samlaget ledde till 
ett omfattande fördömande. Den forne ärkebiskopen Desmond 
Tutu sa att Zuma är moraliskt bankrutt och att Sydafrika borde 
välja en president ”som vi slipper skämmas för”. 

Men skadegörelsen slutade inte med det ökända dusch-utta-
landet. Under ed förklarade Zuma att kvinnor som klär sig i 
byxor sänder ”sexuella signaler” och att man i zulukulturen be-
traktar en kvinna som sitter utan att lägga benen i kors som 
”villig”.

Det är inte svårt att förstå varför genderaktivister som Carrie 
Shelver oroar sig för att de framgångar som gjorts inom jäm-
ställdheten kommer att gå om intet under Zumas president-
skap, och att de vackra orden i konstitutionen i sin tur kommer 
att förringas till en relik från den progressiva yra som rådde 
efter det första demokratiska valet.

LJuSET LåNgT BORTA i änden av tunneln är att Jacob Zuma, 
till skillnad från Thabo Mbeki, sägs lyssna till sina rådgivare. Ett 
exempel: i januari skulle han uppträda tillsammans med tung-
viktsmästaren Mike Tyson, dömd för misshandel och våldtäkt, 
på en välgörenhetsgala utanför Pretoria. När protesterna började 

strömma in avråddes Jacob Zuma från att ställa upp, vilket han 
också gjorde (Winnie Madikizela-Mandela, före detta ordföran-
de i ANC:s kvinnoförbund, gick i hans ställe). 

En annan ljusglimt är att det inte enbart är så kallade kvin-
nosakskvinnor som opponerar sig mot Zuma utan även en väx-
ande skara modiga män. Journalisten William Gumede, själv 
zulu, skrev i Sunday Independent att ANC-presidentens kvin-
nosyn inte är zulukultur utan zuma-kultur. Zuma svarade med 
att stämma Gumede på fem miljoner rand. 

– Polygami är inte längre vanligt i zulukulturen. Jacob Zu-
mas månggiften ska snarare ses som ett undantag än en norm, 
påpekar Gumede och fortsätter:

— hISTORISKT SETT vAR pOLygAMI ett sätt att skydda kvin-
nor vars män dött, och för zulukungarna var det en ren överlev-
nadsstrategi att äkta kvinnor från rivaliserande utbrytargrupper. 
Men det historiska sammanhanget är sedan länge överspelat och 
polygami borde avskaffas. 

Som Gumede ser det är Jacob Zumas förlegade kvinnosyn 
särskilt farligt i ett land som Sydafrika där våldet mot kvinnor 
och flickor är lika brutalt som ofta förekommande.

– Valet av Zuma som ANC-president signalerar att det inte 
är något egentligt fel med sexism, och det finns risk för att till 
exempel det sexuellt riskabla beteende som han visat prov på, 
kommer att framstå som något helt normalt, avslutar Gume-
de.

ANNIKA fORSBERg LANgA
Johannesburg
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winnie Madikizela-Mandela  och ANc:s kvinnoförbund stödjer Jacob Zumas presidentkandidatur.       Foto: Annika Forsberg Langa
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