
OPCQR I ANC Sydafrikas przsident gennem ni ir, Thabo Mbeki, trak sig i denne uge efter pres fra flertallet i regerini 
Han efterlader sig et land, der er lige s i  prxget af arrnod og ulighed som under apartheid 

Sydafdca er giet fra apartheid ti1 elite 
AF ULLA POULSEN 

Thabo Mbekis mor, Epaineue 
Mbeki, er przcis s i  stolt afsin 
son, som flertallet afforzldre er 
afderes born. 
- Jeg er begejstret for det, han 

efterlader sig, og det, han har 
opniet i sin tidrsagde den 92- 
irige kvinde ti1 den sydafrikan- 
ske avis Daily Dispatch, efter at 
hendes son, Sydafrias przsi- 
dent, for snart en uge siden blev 
pressetaf et flertal i sit parti, 
ANC, ti1 at g i  af efter ni i r  p i  po- 
sten - syv mineder for det ordi- 
nzre valg i april zoog. 

Begejstringen for Mbekis re- 
sultater kan ti1 gengzld ligge 
p i  et rile sted blandt de kredse i 
regeringspartiet ANC med for- 
manden Jacob Zuma i spidsen, 
der stod bag kravet om hans 
afgang. Fgrst og fremmest fag- 
foreningerne og de mere ven- 
streorienterede medlemmer. De 
hzfter sig ved, at Sydafrika trods 
en irrzkke med hoj okonomisk 
vzkst ikke harvzret i stand ti1 at 
rokkeved den kolossale ulighed 
og fattigdom, der kendetegner 
landet. Hovedparten aflandets 
sorte indbyggere lever i samme 
slum og armod som for. Eneste 
forandring er, at fattigdommen 
nu ogsi rammer de hvide ind- 
byggere. 
- Politisk set er Sydafrika et de- 

mokrati, men okonomisk og so- 
cialt ligner landet sig selv under 
apartheid. Deter stadig et eks- 
tremt elicgrt samfund, siger 
Andre Sonnichsen, der skriver 
ph.d.-afhandlingved Koben- 
havns Universitet om Sydafrika 
efter apartheid. 

Ifolge FN's udviklingsfond, 
UNDP, var Sydafrika i zoo7 et af 
de lande i verden, hvor forskellen 
mellem rig og fattig var storst. 
Ud af177 lande var Sydafrika 
nummer syv fra bunden. Over 
halvdelen afde knap 50 millio- 
ner sydafrikanere lever under fat- 
tigdomsgrznsen blandt andet p i  
grund afen enorm arbejdslos- 

Ged. Officielt er den p i  24 pro- 
cent, men mange okonomer 
skonner, at den snarere ligger p i  
40 procent. Hver anden ung mel- 
lem 16 og 24 i r  har intet arbejde. 

Andr6 Sonnichsen henviser til, 
at det i boj grader Thabo Mbeki 
og regeringens bevidste satsen 
p i  en nyliberalistisk okonomisk 
politik, der har fastholdt den 
stzrke ulighed. Tesen har vzret, 
at hvis man blot lod private og 
firmaer tjene de penge, de kun- 
ne, uden for megen kontrol, ville 
vzksten og deres dgdom efter- 
hdnden brede sig ti1 de fattigere 
grupper i samfundet. 
- Det har sikkeavzret Mbekis 

overbevisning, at nyliberalismen 
jente Sydafrika bedst Mbeki er 
forst og fremmest en fornem re- 
przsentant for afriltansk natio- 
nalisme og den sikaldte afrikan- 
ske renzssance, og han har mn- 
sket at sikre Sydafrika gkono- 
misk handlefrihed, siger han. 

Det 16 ellers ikke i kortene efter 
apartheids ophor, at ANC slalle 
fore liberalistisk politik. Som ud- 
gangspunktvar der en st9rkua- 
dition i ANC for en socialistisk 
tankegang med krav om nationa- 
liseringer, og den gik igen i Nel- 
son Mandelas forste taler som 
przsident. De forste par i r  for- 

sogte staten da ogsi aktivt at pi- 
virke den okonomiske udvikling, 
men efter blot to i r  ved magten 
sadlede ANC om og slog i stedet 
ind p i  den nyliberalistiske kurs, 
som man siden har ful&. 

Det var der flere irsager til. 
Bkonomien voksede ikke sibur- 
tigt, som regeringen havde hi- 
bet, og det fikden ti1 at tvivle pi,  
om det nu var den rigtige strate- 
gi, den havdevalgt. Samtidigvar 
den under et stzrkt pres fra sivel 
landets forende okonomiske 
magthavere - de store banker, 
virksomheder medvidere - som 
fra de internationale institutio- 
ner med Verdensbanken i spid- 
sen for at lade markedskrzfterne 
fa frit spil. 

-Efter den kolde krig tabte so- 
cialismen terrgn internationalt. 
Detvar nemmere at fa opbak- 
ning ti1 at fore nyliberalistisk po- 
litik. Det har formentligvzret en 
medvirkende irsag til, at detvar 
den kurs, Sydafrika slog ind pi,  
siger Andre Sonnichsen. 

Allerede dengang- i 1996 -ad- 
varede fagforeningerne og det 
kommunistiske stoneparti om, 
at den liberalistislte model risi- 
kerede at svigte de fanigste i Syd- 
afrika. De onskede en mere "so- 
cialdemokratisk udvikling, hvor 
staten ti1 en vis grad styrede ud- 
viklingen og sorgede for, at de 
fattige fikdel i vzksten gennem 
en aktiv omfordeling afpengene. 
- Mbeki tog ikke modstanden 

ti1 efterretning, og det er det, der 
nu med irs forsinkelse ligger 
bag opgoret med ham. ANC har 
altid vzret en bred kirke med en 
spliuet menighed. Mbeki har 
kunnet pacificere folk i en rzltke 
i r  ved at minde dem om, at det 
nodvendigvis m i  tage lang tid at 
zndre strulaurerne i et land med 
Sydafrikas historiske arv. Men de 
seneste 3-4 i r  er frustrationerne 
vokset, ikke mindst p i  baggrund 
afflere seriose rapporter, der do- 
kumenterer, at den okonomiske 
politik udelukkende har vzret ti1 
fordel for et meget lille mindre- 

" 
tali landet, siger Sonnichsen. 

Forfatter og ph.d. i historie med 
speciale i Sydafiika Hans Erik 
Stolten undrer sig ikke over, at 
Thabo Mbeki er blevet presset 
vzk som przsident. Han minder 
om, at det blot er 14 i r  siden, at 
Sydafrika gennemlevede en ud- 
vikling, som bedst kan betegnes 
som en revolution - hvor fredelig 
den end gik for sig. 
- Store dele af den vestlige ver- 

den bilder sig ind, at Sydafrika 
allerede er et "almindeligt" land. 
Men det er et land, hvor en revo- 
lutionzr forandring vzk fra 
apartheid kun delvis er lykkedes. 
Oprorsbevzgelsen sogte bide 
frihed, demokrati og sociale for- 
bedringer. Demokratiet er lykke- 
des, friheden ti1 dels ogsi, men 
de sociale fremskridt mangler, 
siger Hans Erik Stolten. 

Han fremhzver, at de fattige 
sydafrikanere har bygget deres 
forvenminger ti1 et bedre liv op 
gennem irtier, og deres frustrati- 
oner over, at det endnu ikke er 
lykkedes, slir nu igennem. 
- De forste mange i r  fik nyli- 

beralisterne frit spillemm, fordi 
alle var forelsket i det mirakel, 
detvar at have overvundet apart- 
heid. Ingen turde rokke skuden. 
Men venstreflmjen i ANC foler ef- 

"Politisk set er 
Sydafrika et 
demokrati, men 
ral<onomisl< og 
socialt ligner landet 
sig selv under 
apartheid. Det er 
stadig et ekstremt 
elitzrt samfund." 
A N D R E  SONNICHSEN, 
PH.D..STUOERENDE VEO 
KBBENHAVNS UNIVERSITET 

terhinden, at den er blevet be- 
handlet arrogant afMbeki og 
hans stottec Den har ikke faet 
indflydelse p i  den politik, der er 
blevetfort, men har blot kunnet 
konstatere, at de sociale frem- 
skridt udeblev, siger han. 

I rnodsztning ti1 Thabo Mbeki 
synes hans efterfglger, Jacob Zu- 
ma, der i efteriret blevvalgt som 
formand for ANC og ventes at 
blive przsident efter parlaments 
valget i april nzste ir ,  at have op- 
fanget utilfredsheden. 

Gorm Gunnarsen, historiber 
med speciale i Sydafrika og lelt- 
tor ved Christianshavn Gymnasi- 
,urn, peger pi, at Jacob Zuma 
minder om danske politikere 
som Svend Auken og Uffe El- 
lemann-Jensen, der er gode ti1 at 
vzre i direkte kontala med folk 
og fange deres signaler. 
- Zuma har en helt anden stil 

end Mbeki. Mbeki er mere en 
Poul Schliiter eller Poul Nyrup 
Rasmussen. Han er meget em- 
bedsvzrkets mand. Ordentlig og 
redelig, men ogsi pernitten. 
Man kan sige mange gode ting 
om hans reorganisering afden 
sydafrikanske stat efter apart- 
heid og hans succes med at fa de 
internationale samfund ti1 at 
bakke op om landet. Pi  denvis 

. - - - 

fortjener han et godt eftermzle. 
Men han har haft svzrtved at fa 
det ti1 at fungere i forhold ti1 den 
brede sydafrikanslte befolkning. 
Den svinger meget bedre med en 
type som Zuma, siger Gorm 
Gunnarsen. 

Om Zuma kan levere mere end 
oratoriske udfald mod Mbeli og 
ogsi er i stand ti1 at gore noget 
ved uligheden og fattigdommen, 
er det umuligt at afgore p i  nuvz- 
rende tidspunkt, mener han. 
- ~ a ~ f o r e n i n ~ e r n e  og venstrc- 

flmjen i ANC hiber naturlim~s, at 
dekan presse Zuma ti1 at slkabe 
mere social lighed. Deter deres 
dybe onske, og da det er dem, 
der har skaffet ham ti1 magten, 
fomenter de naturligvis noget ti1 
gengzld. Men Zuma er ufomdsi- 
gelig, siger Gorm Gunnarsen. 

Efter hans vurdering er det mu- 
ligt, at Zuma, nir det kommer ti1 
stykket, fortsztter i samme oko- 
nomiske spor som Mbeki. Om- 
vendt kan det ogsi ske, at han 
vzlger den folkelige vej og folder 
sig ud som Afiikas svar p i  den 
venezuelanske przsident, Hugo 
Chivez, der har vakt opsigt med 
sin vensneorienterede okonomi- 
ske politikog skarpe forsvar for 
latinameriltansk uafhzngighed, 
szrligt afUSA. 
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