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NäR KgALEMA MOTLANTE uTSågS till ny statschef i höstas 
var instruktionerna från ANC:s styrelse tydliga: den tillfällige 
presidenten ska varken visa prov på initiativförmåga, vision el-
ler handlingskraft. Han ska hålla ställningarna tills Jacob Zuma 
kan ta över.    

Motlanthe har följt order. Han är grå, lågmäld och tråkig. 
Ändå framstår han som en statsman, i alla fall i jämförelse med 
Zuma. 

Det är inget som undgått Zuma-lägret och presidentens pro-
blemfria karaktär har blivit... ja, ett problem eftersom ett snabbt 
växande antal sydafrikaner säger sig föredra Motlanthe framför 
Zuma.  

Sedan hände det här: i mitten av januari skrev tidningen So-
wetan att presidenten lever som en munk och att hans fru aldrig 
hälsat på i presidentpalatset, än mindre stannat över natten. Två 
veckor senare rapporterade en söndagstidning att Motlanthe se-
dan flera år tillbaka har en affär med sin sekreterare och att han 
gjort en 24-årig kvinna på ANC:s högkvarter gravid. 

Det där om 24-åringen visade sig vara en lögn, men presiden-
tens klanderfria image fick sig ändå en rejäl törn enligt logiken 
”ingen rök utan eld”. Eftersom i princip ingenting kan ske i Syd-
afrika utan att det viskas om konspirationer, nickades det nu i 
riktning åt Zuma-lägret. Det sas också att det var en ledande 
ANC:are, som efter valet kommer att konkurrera med Motlanthe 
om posten som vice president, som planterat historierna i media.

OPPOSITIONSPARTIERNA cOPE Och DA gav legitimitet åt 
spekulationerna genom att slå fast att det faktiskt är rimligt att 
medborgarna känner till vem som är landets första fru, en fråga 
som utan tvekan kommer att bli aktuell igen när Jacob Zuma tar 
över som president. 

Just nu har han två fruar och två fästmöar. 
Under tiden sägs Kgalema Motlanthe inte enbart vara tillfäl-

lig president, utan numera också en högst motvillig sådan. 
ANNIKA FORSBERg LANgA

Johannesburg

     

Den sydafrikanske presidenten Kgalema Mothlantes 
problemfria karaktär har blivit ett problem. Nu hängs 
han ut i media som en kvinnokarl, inte helt olik den 
tilltänkta efterträdaren Jacob Zuma.
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