
Forbehold for trykfejl. 

HUSH PUPPY
FILM OG MIDDAG
’Hushpuppy’ er blevet kaldt en af årets mest rørende fi lm. 
Køb et gavekort og se fi lmen i kombination med tre italienske retter 
eller giv gavekortet som en rigtig god julegave. 
’Gennemført original, visionær og dybt bevægende’. Sådan skrev 
Politikens fi lmanmelder Kim Skotte efter at have set ’Hushpuppy’
på Cannes-festivalen. 
Gavekort gælder til fi lmen ’Hushpuppy’ i en biograf efter eget valg samt 
en 3-retters ’Menu di pizze’ på  The Italian, Vester Voldgade 25, Kbh. V. 
Menuen består af en antipasti, en pizza og en dolci.

Pluspris 250 kr. Alm. pris 300 kr.
Køb gavekortet i Plusbutikken, 
Vestergade 22, København K, 
mandag-fredag kl. 10-18. Lørdag kl. 10-14  eller på Politiken.dk/plus

Gavekortet ligger i en kuvert og er gyldigt fra 3. januar 2013, og så 
længe fi lmen vises. Gavekortet kan ikke ombyttes til kontanter eller 
andre fi lm. Middagen er gyldig til og med 31. marts 2013.

JULEGAVEIDÉ

Hammerslag: 500.000 kr.  

Hammerslag: 340.000 kr.  

Hammerslag: 260.000 kr.  

Hammerslag: 380.000 kr.  

SÆLG SALTO NU: 

Axel Saltos stentøj opnåede hidtil 
usete priser på årets sidste traditio nelle 
auktion i Bredgade. Overvejer du at 
sælge moderne kunsthåndværk, kan 
vi anbefale at slå til nu! 
Indlevering kan fi nde sted i vores afdelinger alle hverdage 
og lørdage eller ved at kontakte moderne afdeling på 
mail: moderne@bruun-rasmussen.dk
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Søren Frichs Vej 34 D
8230 Åbyhøj
Tel 8818 1100 bruun-rasmussen.dk

Sundkrogsgade 30
2100 Kbh. Ø
Tel 8818 1111

· Dialogmodtagelse, hvor vi sammen gennemgår din Audi

· Audi Mobilitetsservice inkl. vejhjælp i hele Europa – dækker i op til 2 år

· Opdatering af bilens systemer

· Tjek af bilen efter Audis internationale serviceprogram

· Brug af originale dele, så din Audi forbliver en Audi

· Garanti for specialuddannede Audi teknikere, som altid er on-line med Audi

Book tid og læs mere om de mange fordele ved et autoriseret Audi service på audi.dk/service

* Prisen er inkl. servicearbejde i henhold til bilens servicehæfte og km. stand. Prisen er ekskl. bremsevæske, gearolie, ekstraarbejde, reparationer samt reservedele.

Et Audi service omfatter også:

Enhver Audi fortjener den bedste service

Et service hos en autoriseret Audi servicepartner er måske billigere, end du tror, og gør en stor forskel. 
Ingen kender nemlig din Audi så godt som os. Vi er de eneste, der ved, hvornår det er tid til at opdatere software

og teknik, så din Audi yder det optimale uanset alder og historik.

Siden er redigeret/layoutet af:
Henrik Kaufholz/Marcus Grønbech
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T egningen er barsk: To granvoksne
betjente slæber Sydafrikas præsi-
dent, Jacob Zuma, mod fængsels-

porten. Teksten er enkel: Han har vanæret
præsidentposten. 

Bag tegningen står den kritiske avis
Mail & Guardians legendariske tegner Za-
piro. Han blev for alvor kendt, da Zuma –
efter at have været i seng med en ung hiv-
positiv kvinde – tog brusebad for at vaske
smitten af sig. Siden har Zapiro fastholdt
Zumas manglende omtanke ved konse-
kvent at tegne ham med en bruser på ho-
vedet. Zuma truede med retssag, men
indså, at det ville gøre ondt værre. 

I morgen indleder regeringspartiet,
ANC, sin kongres i Manguang. På dags-
ordenen står valg af partiets præsident,
vicepræsident og øvrig ledelse. 

Tiden op til kongressen har været præ-
get af interne magtkampe. »Magtopgør
og kampen for at få fingre i Sydafrikas sto-
re rigdomme har lammet normalt poli-
tisk og ikke mindst regeringsarbejde. Der
er kommet ondt blod mellem friheds-
kampens veteraner, og statens organer
bliver brugt til at få kritikerne til at rette
ind«, siger historikeren og Sydafrika-
eksperten, ph.d. Hans Erik Stolten. 

Socialt oprør truer
Ifølge Jon Gambell fra AP ligger ANC un-
derdrejet på grund af korruption. Ikke
kun på topplan i regeringen, men over
hele landet. En stor del af de frihedshelte,
der i 1990’erne tvang apartheidregimet i
knæ, har travlt med at berige sig selv.

Det Sydafrikanske Kirkeråd, SACC, der
anført af fhv. ærkebiskop Desmond Tutu
stod i spidsen for modstanden mod apar-
theid, mener, at de nuværende ledere i
ANC har mistet det moralske kompas.

»De har glemt Nelson Mandelas mål at
bygge et ikkeracedelt demokrati på rui-

nerne af apartheid«, skriver SACC i et
åbent brev til Jacob Zuma

»Under overfladen rumler et socialt op-
rør. Folk har svært ved at forstå, at de, der
tidligere kæmpede kampen mod magt-
haverne, i dag sidder bag polerede skrive-
borde i direktionskontorer«, siger Hans
Erik Stolten.

Ramaphosa på vej tilbage
Da minearbejderne tidligere i år gjorde
oprør, var den tidligere formand for mi-
nearbejdernes fagforbund Cyril Ramap-
hosa en af direktørerne i det mineselskab,
hvor politiet åbnede ild og dræbte 34 ar-
bejdere. Det er samme Ramaphosa, der i
1990’erne forhandlede den første demo-
kratiske forfatning på plads. I dag forval-
ter han arven efter Mandela som en af de
rigeste forretningsmænd i landet. Han er
en af De Sorte Diamanter, rige sydafrikan-
ske oligarker, og menes at have en formue
på ca. 2 mia. kr. 

Ramaphosa er blandt dem, der drøm-
mer om at blive Zumas afløser. Om ikke li-
ge nu, for Zuma synes sikker på genvalg.
Men måske som vicepræsident. Det vil gi-
ve ham et godt udgangspunkt til at efter-
følge Zuma i 2019, når han i henhold til
forfatningen ikke kan genopstille. 

På kongressen bliver Zuma udfordret af
sin egen vicepræsident, Kgalema Motlan-
the, der for få dage siden meddelte, at han
stiller op som præsident. 

Men iagttagere giver ikke Motlanthe
mange chancer: »Jeg er sikker på, Zuma
vinder«, siger Hans Erik Stolten. Han tilfø-
jer, at Motlanthe kun kan vinde, hvis fler-
tallet af de 4.500 delegerede på kongres-
sen virkelig stemmer mod Zuma under
de hemmelige afstemninger. 

Flere fattige
En helt anden kamp finder sted ude i de
sorte slumområder, townships, hvor fat-
tigdommen og arbejdsløsheden har
bredt sig, siden Sydafrika fik flertalsstyre
og frihedsledere på topposterne. 

Den såkaldte Ginikoefficient taler sit
ubehagelige, men tydelige sprog: Afstan-
den mellem rige og fattige er blevet større
siden 1994. Langt de fleste sorte sydafrika-
nere lever fortsat i usle rønner flikket
sammen af sækkelærred og blik. Halvde-
len lever under fattigdomsgrænsen.

»I mange områder er arbejdsløsheden
oppe på 80-90 procent. Ungdomsledighe-
den er 32 procent. Skolerne er elendige.
Der er for få lærere. Sydafrika er ved at ta-
be en generation på gulvet. Det skaber høj
kriminalitet. Der er intet alternativ, hvis
man vil overleve«, siger Hans Erik Stolten.

Væksten på 2,5-4,5 procent har været
for lav til at sænke arbejdsløsheden. Det
har fået bankdirektører til at kritisere re-
geringen for »ikke at være i stand til at le-
de en moderne stat« og fået internatio-
nale kreditvurderingsbureauer til at ven-
de tomlen nedad.

Oven i dette kommer, at mange inve-
storer er usikre på Sydafrika. De lytter
f.eks. til ANC’s Ungdomsliga, der fasthol-
der krav som banknationaliseringer og
jordreformer, hvor hvide farmere sættes
ud.

Hvide sidder fortsat på den økonomi-
ske magt. Tal fra den sydafrikanske børs

viser, at 90 procent af virksomhederne
fortsat ejes af hvide. 

»Problemet er, at ANC’s retorik er en sær
blanding af neoliberalisme, kommunis-
me som i Sovjet under Bresjnev, hvor
mange af de tidligere frihedskæmpere og
nuværende ledere har studeret, og afri-
kansk socialdemokratisme. ANC-lederne
taler fortsat til venstre, men handler til
højre. Revolutionsretorikken går hånd i
hånd med økonomisk liberalisme«, siger
Hans Erik Stolten, der tilføjer, at ANC fort-
sat er et parti med kadrer, og hvor man til-
taler hinanden ’kammerat’.
kaari@pol.dk

sydafrika 

PETER WULFF KÅRI

Med omfattende fattig-
dom og høj arbejdsløshed
i bagagen holder det syd-
afrikanske regeringsparti
ANC kongres. Præsident 
Jacob Zuma udfordres 
i sidste øjeblik som parti-
leder af sin vicepræsident. 

Social uro truer
Sydafrikas styre

UTILFREDSE.
Minearbejderne
var engang en af
ANC’s højborge,
men nu er minear-
bejderne utilfredse
med regeringspar-
tiets samarbejde
med mineselska-
berne. Arkivfoto:
Themba Hadebe/
AP 


