Rellen bij hoorzitting ANC-jeugdleider
� Regeringspartij Zuid-Afrika overweegt ‘Juju’ uit partij te zetten na zoveelste controversiële uitspraak
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Johannesburg
Een vlag in de kleuren van de ZuidAfrikaanse regeringspartij ANC
wordt in brand gestoken. Een groepje jonge demonstranten maakt een
vreugdedans om de brandende vlag.
‘Juju, Juju!’, roepen ze. Het is de koosnaam van hun held Julius Malema
(30), leider van de ANC Youth League.
Even later regent het stenen en
flessen richting de journalisten en
agenten die in groten getale zijn komen opdraven. Rollen prikkeldraad
beletten de jongeren de toegang tot
het imposante hoofdkantoor van het
ANC in het centrum van Johannesburg. Daarbinnen strijdt Malema
voor zijn politieke bestaan voor het
disciplinair comité van het ANC.
De jonge leider is een politiek wonderkind. Hij maakte razendsnel carrière binnen de partij. Eerst in zijn
thuisprovincie Limpopo, sinds 2008
in het centrum van de macht als leider van de Youth League. Maar de
ANC-top zit in de maag met de eigengereide jeugdleider.
Onder Malema groeide de jongerenorganisatie uit tot een schaduwmacht die politieke carrières kan maken en breken. In 2009 keerde Malema zich tegen de toenmalige president Thabo Mbeki (een ‘dode slang’)
en schaarde hij zich onvoorwaardelijk achter Jacob Zuma (‘Ik zal doden
voor Zuma’). Mbeki trad af en Zuma
werd president.
Malema noemt zichzelf een ‘revolutionair’ in de traditie van Nelson
Mandela. Maar anders dan de alom
geliefde ‘Madiba’ predikt Malema
geen verzoening. Hij maakte zich gehaat bij de blanke Afrikaners door
keer op keer het strijdlied ‘Kill the
Boer’ aan te heffen. Zijn herhaalde
oproepen tot nationalisering van de
mijnen en onteigening van de grond
van blanke boeren maken hem ge-

Aanhangers van Julius Malema demonstreren bij het hoofdkantoor van het ANC in Johannesburg. ‘Blijf van onze leider af’ staat op de borden. FOTO AFP

vreesd bij de economische elite. De
laatste jaren duikt Malema’s naam
regelmatig op in fraudezaken. Het
lijkt erop alsof hij zijn politieke invloed aanwendt om zakelijke kennissen aan lucratieve overheidscontracten te helpen.
In april vorig jaar werd Malema
voor de eerste keer ter verantwoording geroepen door het disciplinair
comité van de partij, onder meer

vanwege zijn steun voor de Zimbabwaanse leider Robert Mugabe en
diens Zanu-PF partij. Toen kwam hij
er af met een waarschuwing.
Dit keer kunnen de consequenties
ernstiger zijn. De jongerenorganisatie heeft het ANC vorige maand in
verlegenheid gebracht door aan te
kondigen dat het Botswaanse oppositiepartijen wil helpen om de democratisch gekozen regeringspartij al-

daar te wippen. Het disciplinair comité van het ANC kan Malema’s partijlidmaatschap intrekken. In dat geval moet hij aftreden als leider van
de jongerenafdeling. Ergens deze
week zal het comité zijn besluit bekendmaken. Een schorsing van Malema is een risicovolle zet. Het zal de
partij verdelen en het zadelt Zuma
op met een machtige tegenstander.
Als Malema na afloop van de eerste

zittingsdag naar buiten komt, houdt
de stenenregen abrupt op. Ten overstaan van een juichende menigte veroordeelt de jongerenleider de aanvallen op journalisten en de vlagverbrandingen. “Dat is de vlag van Mandela en van andere ANC-leiders die
stierven voor onze vrijheid. Laten we
onze energie bewaren voor onze echte vijanden.” Wie dat zijn, laat Malema in het midden.

