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eliten lever ett bättre liv medans de
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särbehandling då handelsavtal ska

fortsatt kämpar for att ra mat for da-
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skrivas med protektionistiska EU.
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Tyvärr har det inte åtfoljts av ett lika

Och han forsöker presentera godtag-

Mbeki och partiet har adopterat ett

stort resurstillskott till hälsodeparte-

bara argument till varfor Sydafrika

moderat ekonomiskt reformpaket i

mentet och statliga sjukhus har idag

fortsätter sin kontroversiella vapen-

linje med IMFs och Världsbankens

mycket svårt att klara den nya till-

forsäljning, bl a på den konfliktdrab-

önskemål som innehåller ra inslag av

strömningen av patienter. Sydafrika

bade afrikanska kontinenten. Men

ANCs socialistiska forflutna. ANCs
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ledarskap har fatt både fackforbun-
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att 1.500 personer per dag infekteras

ningen kan presidenten väljas om två

vänder Sydafrika som transitland for

av viruset.

gånger. Det betyder att han kan be-

kokain och crack och det finns mer

Utmaningarna infor framtiden är

hålla sin plats i maktens korridorer i

illegala vapen här än någon annan-

enorma på alla plan. Mbeki ska leda

tio år, dvs fram till 2009. Då har det

stans på jorden.

Sydafrika in i en ny era.

gått nästan tjugo år sedan Nelson

Kriminalitet och sociala problem

Mandela släpptes fri och århundraden

har antagit gigantiska proportioner.

Under en nyligen genomford asienresa som Sydafrikas kommande

av rasism började att brytas ned.

härskare berättade han om sin vision.
I Sydafrika ska rasism utrotas och
Afrikas image m åste ändras. Ett
Afrika utan svält, krig och tyranner.
En önskan många delar med honom
men frågan är återigen; kan han leda
landet in på den vägen?

Höll tyst om kinaförtryck
Asienresan handlade framforallt om
ekonomiskt samarbete och handel
med t ex Japan, Sydkorea och Kina.

finns också krafter som helst skulle

''Han vågade dock
posera på Kinesiska
muren iklädd traditionell kinesisk stridsutrustning inför världens
tevekameror. Det var
en ny bild av en mer
avspänd Mbeki som
ingen tidigare sett.

''

Men Mbeki, som fo r bara nio år sedan reste jorden runt for att tala om
sydafrikanernas rätt till frihet, valde

Arvet från apartheid har "släppts ut"
och lämnar inte någon oberörd. Det

Långsamt börjar landets adminis-

önska att ANC och Mbeki inte lyckas ta Sydafrika ut ur det forflutna och
det tuffa nuet. Både från extremhögern och revolutionärer.
Thabo Mbeki är inte folkets man,
de känner honom inte. Han accepteras for att han är Mandelas utvalde.
Nu ska Mbeki visa att han är värdig
uppgiften. Det internationella strålkastarljuset är han van att hantera
med vänner i Washington, Bonn och
Tokyo. Det är också hans styrka.
Han kan sälja Sydafrika utomlands.

att hålla tyst om Kinas ockupation av

tration att forändras men många från

Det finns så mycket som landet kan

Tibet och Indonesiens behandling av

det gamla gardet sitter kvar och sabo-

vara stolt över, dess kulturella och et-

folket på Östra Timar.
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niska mångfald. Underbar natur och
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inte av sina uppgifter, framforallt på

land på samma gång som kan lyckas

sisk stridsutrustning infor världens te-

grund av brist på utbildning. Polisen

om den man som leder det kan
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kämparna i armen.

en av de kommande seklets svåraste

Enligt den sydafrikanska forfatt-

Internationella drogkarteller an-
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uppgifter framfor sig.
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