
KITTy de KOCK, 38 fRåNSKILd med fyRA BARN. Arbetar med att plocka 
frukt, tjänar minimilönen på 1 418 kronor i månaden.

”Efter valet hade vi en annan relation till chefen. Men egentligen förändrades 
ganska lite. De säger att apartheid är borta, men på många håll finns apartheid 
fortfarande kvar. 

Den bästa tiden för mig var när Mandela var president, då genomfördes 
förändringar. Folk var ovana vid att svarta och vita kunde tala med varandra, 
men det började då. Skolorna fick mer resurser, vi såg en ljusning. Sen kom 
Mbeki, han reste bara utomlands hela tiden och verkade bara vara president 
för pengarnas skull. Sen Zuma! Jag har ingen respekt för Zuma, han är en våld-
täktsman som kom undan. Jag tror inte att de som har makten har en aning om 
vad de sysslar med. Representanter för regeringen kan inte ens besvara de 
enklaste frågor. Vi vill att Zuma ska komma och prata med oss, men han vill 
inte komma för han kan inte svara på våra frågor. 

Barnen går hungriga ibland, men det värsta är att inte ha råd med en utbild-
ning. Ibland har jag inga pengar alls, jag åker till stan och fönstershoppar.” 

6161

dIANe hLATI, 37, GIfT, TRe BARN, den äldsta är 19 och behöver omvårdnad 
för särskilda behov, den yngsta 7. Maken är arbetslös och Diane är säsongsarbe-
tare på vingårdar. Hon har arbete 6–7 månader om året och tjänar då 350 kronor 
i veckan. Söker nu arbetslöshetskassa, oklart hur mycket det kan bli. Övrig in-
komst är barnbidrag, 259 kronor/månad för den yngsta.

”Jag hade förväntat mig att bo i ett stort hus och ha allt i det nya Sydafrika. Men 
egentligen har inget hänt. Min familj har det svårt nu, för jag har bara säsongs-
arbete och min man är arbetslös. Vi kämpade för friheten, men vi är inte klara 
än. Tydligen finns mer kvar att göra. Vi bojkottade boerna, folk som köpte deras 
tvättmedel fick äta upp det. De dödade oss och jagade våra ledare. Så jag har 
kämpat för ANC och kommer alltid att vara medlem och rösta ANC oavsett vad 
som händer. Du förstår, jag röstar inte på Zuma, jag röstar på ANC. Det är inte 
hans parti, och jag bryr mig inte om vad han gör. 

Jag tror att vi är fattiga nu för att vi röstar på fel personer, men jag vet inte 
vilka de rätta personerna är längre. Kanske dem de dödade, som Chris Hani. 
Om Zuma avgår vet jag inte vem vi kan rösta på istället, för nu är de alla lika-
dana.” 

Inte så mycket har hänt sedan 1994
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