
Sydafrika historia, modern 2000 – 2019  

2003  

Sannings- och försoningskommissionen lade fram sin rapport med namn på 22 000 offer för 

apartheid. De ges rätt till skadestånd  

Fick ANC 75 % av platserna i parlamentet och har därmed egen majoritet för att skriva om 

författningen  

Fälldes Winnie Madikizela-Mandela, Nelson Mandelas fd hustru, i domstol för flera fall av korruption 

och stöld  

2004  

Uppskattningsvis 4.5 miljoner människor var drabbade av AIDS i Sydafrika  

Vann ANC åter parlaments- och lokalvalen med stor majoritet  

2005  

Bytte huvudstaden Pretoria namn till Tshwane  

Fick Sydafrika en kvinnlig vicepresident, Phumizile Mlambo-Ngcuka  

Under året gick ett antal parlamentsledamöter från partierna Demokratiska Alliansen, Inkatha och 

NNP över till ANC som därmed ökade sin majoritet i det nationella parlamentet till 293 av de 400 

mandaten  

Tvingades Jacob Zuma från ANC att avgå som vicepresident sedan en domstol pekat ut honom som 

delaktig i en korruptionshärva. Rättegången för korruption sköts upp men han åtalades för våldtäkt  

2006  

Maj  

Frikändes Jacob Zuma i våldtäktsmålet. Senare under året lade åklagaren ner åtalet för korruption  

2007  

I november beslutade Sydafrikas högsta domstol att Jacob Zuma skulle åtalades för, bland annat 

korruption och penningtvätt. Rättegången, som skulle hållas i 2008, lades ned av en domstol med 

motiveringen att "det fanns skäl att anta att beslutet att åtala Zuma hade politiska motiv"  

2008  

September  

Avgick Thabo Mbeki som president efter hård kritik och intern maktstrid. Som tillförordnad president 

fram till valet 2009 utsågs Kgalema Motlanthe, ANC:s vice ordförande  

Oktober  

Beslutade parlamentet att statsåklagarens särskilda grupp för korruptionsutredningar, Scorpions, 

skulle upplösas och att utredarna i gruppen skulle föras över till polisens enhet mot ekonomisk 

brottslighet  



2009  

Januari  

Förklarar landets högsta appellationsdomstol att ANC-ledaren Jacob Zuma åter kunde åtalas för 

korruption  

Februari  

Fick planeringen av parlamentsvalen i april en våldsam start när ANC och det rivaliserande Inkatha-

partiet höll valmöten samtidigt i en stad i KwaZulu-Natal. Tre ANC-anhängare sköts ihjäl  

April  

Lades korruptionsåtalet mot Zuma ned. Åklagarmyndigheten förklarade att det inte var "möjligt eller 

önskvärt" att driva åtalet vidare sedan bandade telefonsamtal visat att rättsprocessen manipulerats  

ANC vann som väntat en stor seger i parlamentsvalet men gick tillbaka något jämfört med 

föregående val och miste sin två tredjedelars majoritet. Därmed kunde partiet inte på egen hand 

ändra författningen. ANC fick 65,9 % av rösterna, Demokratiska alliansen 16,7 % och Cope 7,4 %  

Två veckor efter valet utsågs parlamentet Jacob Zuma till ny president med 277 röster mot 47 för 

motkandidaten Mvume Dandala, som representerade utbrytarpartiet Cope  

Juli  

Utlöste missnöje med fattigdom och arbetslöshet en våg av protester i kåkstäderna  

Oktober  

Ägde massdemonstrationer rum på flera håll och många arresterade  

2010  

Januari  

Gifter sig Jacob Zuma för femte gången och har därmed tre fruar, en av hans tidigare fruar är avliden 

och en annan är han skild från. Giftermålet fördöms på många håll som oförenligt med ett modernt 

samhälle men Zuma försvaras av traditionella ledare som menar att det är bra att han håller på 

zulufolkets traditioner  

Februari  

Orsakade Zuma kontroverser och anklagas för att inte själv följa regeringens råd för att stävja hiv-

smitta då det blir känt att han haft oskyddat sex med dottern till en vän till familjen och gjort henne 

med barn  

Mars  

Gjorde oppositionen ett misslyckat försök att avsätta presidenten i en misstroendeomröstning  

Ledaren för ANC:s ungdomsförbund Julius Malema förbjöds av en domstol att offentligt 

framföra  sången ”skjut boern”, ett förbud som avvisades av ANC och ignoreras av Malema  

Dömdes Julius Malema för hatbrott för att ha sagt att en kvinna som anklagat president Zuma för 

våldtäkt antagligen "hade haft trevligt" under sexakten  



April, Maj  

Mördades ledaren för den högerextremistiska Afrikanernas motståndsrörelse, Afrikaner 

Weerstandsbeweging (AWB), Eugene Terre’Blanche av två lantarbetare. En talesman för AWB 

hävdade att mordet inspirerats av Malemas sjungande av sången ”Skjut boern”. Under oroligheterna 

efter mordet uppmanar ANC sina anhängare att sluta sjunga sången  

Uppstod en spricka mellan Zuma och Malema sedan Zuma tillrättavisat Malema för att han uttalat sig 

positivt om president Mugabes politik i Zimbabwe. Malema kritiserade i sin tur Zuma och ställdes 

inför en disciplinnämnd i partiet anklagad för att sprida oro i partiet genom sina handlingar  

Augusti  

Försämrades Sydafrikas relationer till Rwanda. Sydafrika tog hem sin ambassadör från Rwanda för 

konsultationer efter att den för detta rwandiske överbefälhavaren, Faustin Kayumba Nyamwasa, som 

sökt asyl i Sydafrika utsatts för ett attentat i Johannesburg i juni. Rwanda anklagas för att ligga bakom  

Genomfördes en protestmarsch i Johannesburg mot två lagförslag från regeringen som väntas 

begränsa pressfriheten kraftigt  

2011  

Juli  

Retade Julius Malema upp ANC:s ledning genom att offentligt brännmärka regeringen i grannlandet 

Botswana som han kallar för en marionett styrd av väst. Malema menade att regeringen bör avsättas 

med våld  

September  

Förbjöd landets högsta domstol Julius Malema att fortsätta att offentligt sjunga antiapartheidsången 

"Skjut boern". Att framföra sången är lika med hatbrott slog domstolen fast  

Beslutade regeringen att återuppta utredningen av korruptionsbrott i anslutning till den stora 

vapenaffär som regeringen gjorde 1999. Affären blir aktuell igen sedan det framkommit uppgifter om 

nya mutor till sydafrikanska politiker från den brittiske flygplanstillverkaren British Aerospace  

Oktober  

Ställdes åter Julius Malema inför en disciplinnämnd i ANC. Han anklagas bland annat för att så 

splittring inom partiet och för att ha orsakat internationell uppståndelse genom sitt uttalande om 

regimen i Botswana  

Avskedade president Zuma två ministrar som anklagats för korruption av landets ombudsman. Av 

samma skäl avsattes en hög polischef som varit en nära allierad med Zuma  

November  

Fällde ANC:s disciplinnämnd Julius Malema och han stängdes av i fem år. Detta innebar att han måste 

lämna sin post som ledare för ungdomsförbundet samt att han under de kommande fem åren måste 

avstå från att attackera partiledningen för att inte riskera att bli utesluten ur partiet  

Antog parlamentets underhus en hårt kritiserad medielag som gav myndigheterna vidsträckta 

befogenheter att hemligstämpla dokument  

 



December  

Avslog en domstol den före detta polischefen Jackie Selebis överklagande av en fällande dom för 

korruption. Selebi hade befunnits skyldig till att ha tagit emot mutor från en knarkkung. Selebi, som 

hört till den inre cirkeln inom det regerande ANC, var den hittills högst uppsatte tjänsteman som 

dömts för korruption. Han dömdes till femton års fängelse men frigavs sommaren 2012 av hälsoskäl  

2012  

Mars  

Organiserade fackföreningsrörelsen Cosatu omfattande strejker i över trettio städer i protest mot 

regeringens planer på att införa vägtullar på vägen mellan Johannesburg och Pretoria  

Anklagades vicepresident Kgalema Motlanthes sambo av lokala medier för att tagit emot en 

mångmiljonmuta från ett sydafrikanskt företag som ville få tillstånd att sälja helikoptrar till Iran i strid 

mot FN:s sanktioner  

Fastställde en domstol att den dom som friade Jacob Zuma från korruptionsåtal i april 2009 ska ses 

över  

April  

Gifte sig president Jacob Zuma för sjätte gången och hade därmed fyra fruar  

Avvisade en partipanel Malemas överklagande av uteslutningen ur ANC  

Maj  

Startade en nationell debatt om yttrandefrihet och politikers rätt till privatliv sedan en konstnär ställt 

ut en målning som visade president Zuma med blottade genitalier. Målningen fördömdes av ANC och 

vandaliserades innan galleriet gick med på att ta bort den  

Augusti  

Bröt våldsamheter ut när polisen försökte skingra tusentals strejkande gruvarbetare som beväpnat 

sig med klubbor och machetes utanför i Marikamagruvan nära Pretoria. 34 arbetare sköts ihjäl av 

polisen. Julius Malema utnyttjade händelsen för att gå till angrepp mot president Zuma, som han 

ansåg saknade förmåga att minska fattigdomen i Sydafrika  

September  

Upphörde strejken vid Marikamagruvan när arbetsgivaren Lonmin erbjöd lönehöjningar på mellan 11 

till 22 %. Men protesterna spred sig till andra gruv- och platinagruvor. Runt om i landet strejkade 

tiotusentals arbetare och protesterna uppmuntrades av Julius Malema, som sökte stöd hos armén. 

Samtidigt inledde polisen en förundersökning avseende korruption och penningtvätt mot Malema  

 

 

 

 

 



Oktober  

Strejkade uppskattningsvis 75 000 personer runt om i landet för högre löner i gruvindustrin  

Meddelade ANC:s ungdomsförbund sitt stöd för vicepresidenten Motlanthe som ny ordförande i 

partiet. Landets största fackförbund, Cosatu, stödde Jacob Zuma  

Avskedade gruvbolaget Amplats 12 000 strejkande arbetare  

Uppmanade president Zuma de strejkande att återgå till arbetet och föreslog ett års moratorium för 

lönehöjningar och bonusar för chefer i privat- och offentlig sektor. På vissa håll började gruvarbetare, 

efter hot om uppsägning, återvända till sina arbeten  

Lade Jacob Zuma fram ett nytt förslag till landreform, där regeringen föreslås köpa upp mark till 50 % 

av marknadsvärdet  

November  

Omkom två personer i en skottlossning vid en gruva i KwaZulu-Natal. Enligt polisen höll de på att 

bryta sig in i gruvans vapenförråd när de stoppades av säkerhetsvakter  

Återvände 10 000 arbetare vid två gruvor ägda av South African Anglogod Ashanti till arbetet efter 

löften om löneförhöjningar  

Tog pressen upp president Zumas omdiskuterade husbygge och presenterade dokument som sades 

bevisa att Zuma varit medveten om att bygget kostar skattebetalarna cirka 200 miljoner kronor  

Antog landets provinsråd ett kontroversiellt lagförslag som riskerar att begränsa pressfriheten  

December  

Fick Jacob Zuma förnyat förtroende som ANC:s ordförande vid en partikongressen i Mangaung  

Tidigare presidenten Nelson Mandela, 94 år, vårdades på sjukhus för lunginflammation  

2013  

Januari  

Blockerades motorvägen mellan Kapstaden och Johannesburg och flera bilar sattes i brand. I området 

The Doorms omkom en person efter att han träffats av polisens gummikulor i samband med upplopp  

Strejkade lantarbetare i västra Kapprovinsen för att minimilönen på 69 rand om dagen skulle 

fördubblas till 150 rand. De protesterade också mot den nya lagen som gör att de inte längre fick bo 

på gårdarna där de arbetar  

Februari  

Skadades tretton gruvarbetare i Rustenburg i sammandrabbningar mellan två fackföreningar vid en 

platinagruva  

Beslutade regeringen att minimilönen för lantarbetare skulle höjas från 69 rand till 105 rand om 

dagen. Efter det upphörde strejkerna i västra Kapprovinsen  

 

 



April  

Antog parlamentet en hårt kritiserad medielag som gav myndigheterna vidsträckta befogenheter att 

hemligstämpla dokument  

Maj  

Återupptogs en juridisk process, efter 14 års vila, med syfte att kompensera ättlingar till personer 

som förlorade mark när raslagarna infördes 1913  

Juni  

Vårdades Nelson Mandela på ett sjukhus i Pretoria för en lunginfektion. Tillståndet var kritiskt och 

folket förberedde sig på att Mandela skulle avlida  

Juli  

Accepterade två av landets ledande gruvföretag fackföreningen AMCU som förhandlingspartner, 

eftersom de fått fler medlemmar i bolagens gruvor än det traditionella gruvarbetarfacket NUM. 

Beslutet väckte förhoppningar om ett slut på de många vilda strejker som drabbat gruvnäringen  

Augusti  

Fick Nelson Mandela lämna sjukhuset för vård i hemmet  

Pågick omfattande strejker inför att flera centrala löneavtal skulle omförhandlas  

September  

Återvände fler än 80 000 gruvarbetare till sina arbeten efter att ha strejkat för högre löner. Vid flera 

gruvor fortsatte dock strejkerna. Vid världens största platinagruva, som drivs av företaget Amplants, i 

närheten av Rustenburg, strejkade arbetare mot stora uppsägningar  

Oktober  

Mördades en lokal ledare inom fackföreningen för gruvarbetare NUM i gruvstaden Marikana. 

Rivalitet mellan NUM och AMCU, det mer radikala fackförbundet för gruvarbetare, misstänktes ligga 

bakom dådet  

Publicerade tidningen Mail and Guardian uppgifter om att president Jacob Zuma skulle ha personlig 

koppling till en skandal tidigare under året då en av landets rikaste familjer tilläts flyga in ett par 

hundra bröllopsgäster från Indien till en av landets viktigaste militärflygplatser. Samtidigt stämde 

familjen tidningen på 500 miljoner rand för att ha publicerat felaktiga uppgifter i samband med 

skandalen  

Fortsatte strejkerna inom gruvindustrin vilket enligt en rapport från IMF skulle sänka landets tillväxt 

till 2 % under året, vilket var lägre än föregående år  

December  

5 december Avled Nelson Mandela i sitt hem efter en längre tids sjukdom vid 95 års ålder  

 

 

 



2014  

Januari  

Lamslogs platinaindustrin när 70 000 medlemmar i gruvfacket Amsu gick ut i strejk. Arbetarna krävde 

ingångslöner på 12 500 rand i månaden, vilket motsvarade ungefär 8 100 kronor  

Mars  

Ombads president Zuma att betala tillbaka den del av pengarna som lagts ut en ombyggnad av hans 

bostad som han enligt en granskning behållit för egen räkning. Affären tärde mer på Zumas 

popularitet än tidigare skandaler och många ville att Zuma ska lämna presidentposten till förmån för 

sin ställföreträdare Cyril Ramaphosa  

Maj  

Ledde strejken i landets platinagruvor, som omfattade 70 000 arbetare, en kostnad för företagen på 

omkring 10 miljarder kronor. Till följd av strejken skrev IMF ned sin tillväxtprognos för 2014 från 2,8 

till 2,3 %  

Gjorde ANC sitt sämsta val hittills när Sydafrika firade 20 år som demokrati. Missnöje med den 

ekonomiska utvecklingen och politiska korruptionsskandaler ansågs ligga bakom det dåliga 

valresultatet. ANC fick lite drygt 62 % av rösterna vilket var nära 4 % lägre än de fick i valet 2009. 

Oppositionspartiet Democratic Alliance fick 22,2 % av rösterna, vilket var en ökning med drygt 5 % 

jämfört med förra valet. Partiet EFF fick lite drygt 6 % av rösterna. Resultatet innebar att ANC och EFF 

tillsammans nådde två tredjedelars majoritet i nationalförsamlingen och därmed kunde göra 

ändringar i konstitutionen om kunde komma överens  

Juni  

Avbröts den fem månader långa strejken i platinagruvorna  

Augusti  

Slutade en parlamentsdebatt i kaos och polis tillkallades när medlemmar ur EFF öppet visade sitt 

missnöje med president Zuma. EFF krävde att president Zuma skulle betala tillbaka de pengar han 

behållit för egen del i samband med renoveringen av hans bostad  

December  

Bekräftade polisen att en undersökning inletts av omständigheterna kring renoveringen av president 

Zumas hus i Nkandla  

2015  

Januari  

Frigavs yrkesmördaren Eugene de Kock efter 20 år i fängelse. De Kock ledde en dödsskvadron inom 

polisen som hade i uppdrag att döda regimmotståndare under apartheidtiden. Han erkände omkring 

100 mord, tortyr och andra brott inför den tros- och sanningskommission som tillsattes 1995 för att 

göra upp med arvet efter apartheid  

Dog sex personer i samband med upplopp i kåkstaden Soweto som pågått under en vecka. Plundrare 

attackerade butiker som ägdes av utlänningar efter att en utländsk affärsägare skjutit ihjäl en 

tonåring som försökt råna honom  



Februari  

Bröt kaos ut i parlamentet när president Zuma ska hålla sitt årliga tal till nationen efter att 

medlemmar ur Julius Malemas parti EFF avbröt talet med högljudda uppmaningar till Zuma att betala 

tillbaka de stora summor han lagt på att renovera presidentpalatset. EFF:s parlamentariker blev 

utvisade ur parlamentet och Demokratiska alliansens medlemmar lämnade det i protest  

April  

Upploppen följdes av en polis- och arméaktion för att hitta illegala invandrare i slumområden. Mer 

än 12 000 personer greps  

Ledde främlingsfientliga stämningar till upplopp och attacker mot invandrare. Sju människor dödades 

i olika incidenter. Våldet hade sin grund i den höga arbetslösheten. Många utländska 

affärsinnehavare stängde sina affärer efter plundringar. Armén sattes in för att stoppa våldet och 

tusentals människor flydde till sina hemländer. Zulufolkets kung Goodwill Zwelithini anklagades för 

att ha underblåst våldet när han i ett tal gav invandrarna skulden för den ökade brottsligheten och 

sagt att de måste lämna landet  

Juni  

Under Sudans president Omar Hassan Ahmad al-Bashir besök i Sydafrika i samband med ett AU-möte 

uppmanade Internationella brottmålsdomstolen, ICC, där han var efterlyst för krigsbrott, brott mot 

mänskligheten och folkmord att han skulle gripas. Trots att Sydafrika var medlem i ICC arresterade 

man honom inte. Efter att en domstol utfärdat en häktningsorder skulle man gripa honom men då 

hade Omar Hassan Ahmad al-Bashir redan hunnit lämna Sydafrika  

Enades Sydafrika och 25 andra länder om ett nytt frihandelsavtal, Tripartite Free Trade Area. Avtalet 

måste godkännas av respektive lands parlament innan det träder i kraft  

Förklarade landets polisminister att president Zuma inte behöver betala tillbaka pengar för den 

kritiserade renoveringen av presidentbostaden i mars 2014  

September  

Beordrade president Zuma en utredning för att klarlägga vilken roll polischefen Riah Phiyega spelade 

när 34 gruvarbetare sköts ihjäl av poliser under en strejk 2012  

December  

Avskedade president Zuma finansminister Nhlanhla Nene, vilket får värdet på landets valuta, rand, 

att tappa i värde. Presidenten angav inget skäl för avskedandet. Nene ersattes av Pravin Gordhan 

som var finansminister 2009 - 2014. Ministerbytet stärker stärkte valutan  

Besökte Kinas president Xi Jinping Sydafrika. Länderna undertecknar flera samarbetsavtal som 

motsvarade kinesiska investeringar på 6,5 miljarder dollar. Pengarna skulle i första hand användas för 

att förbättra Sydafrikas infrastruktur  

 

 

 



2016  

Mars  

Röstades en misstroendeförklaring mot president Zuma ned i parlamentet  

Förkunnade författningsdomstolen att president Zuma brutit mot landets grundlag då han underlåtit 

att följa rekommendationerna från den offentliga ombudsman som i mars 2014 slog fast att Zuma 

borde betala tillbaka en del av de statliga medel som använts för att renovera hans privata 

sommarställe. Finansdepartementet åläggs att inom 60 dagar avgöra hur mycket Zuma ska betala 

tillbaka och presidenten får därefter 45 dagar på sig att betala tillbaka pengarna. Även från ANC kom 

kritik. President Zuma sade att han ska återbetala pengarna. Oppositionen startade en process för att 

ställa Zuma inför riksrätt  

Drabbades Sydafrika hårt av torka till följd av väderfenomenet El Niño. Regeringen kallade torkan för 

den värsta på ett sekel. För att förhindra hungersnöd planerade regeringen att importera minst fyra 

miljoner ton majs  

April  

Röstades oppositionens förslag om att ställa president Zuma inför riksrätt ned med stor marginal av 

ANC:s ledamöter i parlamentet  

Maj  

Bröt slagsmål ut i parlamentet när ett tiotal parlamentsledamöter från partiet EFF försökte hindra 

president Zuma från att presentera sin budget. De tvingas lämna kammaren av tillkallade vakter. Två 

veckor senare hände samma sak och EFF meddelade att man inte längre anser Zuma vara landets 

president och att det är han som borde kastas ut ur parlamentet  

Juni  

Drabbades huvudstadsområdet av våldsamma sammanstötningar mellan olika politiska läger inför de 

lokalval som skulle hållas i början av augusti. Konflikten gällde borgmästarkandidaterna i Pretoria. 

Två människor dödades under oroligheterna och omkring 40 grips av polis  

Meddelade finansdepartementet att president Zuma var skyldig staten närmare 8 miljoner rand, 

motsvarande omkring 4,6 miljoner kronor, som använts för att renovera hans privata sommarställe. 

Han hade beordrat arbeten som inte var säkerhetsrelaterade  

Juli  

Genomfördes en demonstration utanför SABC, landets radio- och TV-bolag, för att vinkla sina 

sändningar till förmån för regeringen inför de planerade lokalvalen i augusti, till exempel sänds inte 

inslag som visade med protester mot regeringens politik  

Augusti  

Gjorde ANC sitt sämsta val sedan de kom till makten för 22år sedan i lokal valen. Antagligen berodde 

detta på skandalerna runt president Zuma. ANC förlorade sin majoritet i storstaden Johannesburg 

och i huvudstaden Pretoria. I Pretoria fick partiet DA drygt 43 % av rösterna mot 41 % för ANC. Även i 

hamnstaden Port Elisabeth gick ANC tillbaka kraftigt. Oppositionspartiet EFF gjorde sitt första val och 

fick 8 % av rösterna  

 



September  

Meddelade finansdepartementet att president Zuma betalat tillbaka de pengar, cirka 4.6 miljoner, 

han var skyldig staten för överflödiga renoveringar på sitt lantställe  

Övergick en demonstration vid Wits-universitetet i Johannesburg mot höjda studieavgifter i 

våldsamheter när säkerhetsvakter på campus drabbade samman med studenterna. Även i 

Kapstaden, Pretoria och Bloemfontein hölls demonstrationer mot de höjda avgifterna  

Spred sig studentprotesterna över landet. Polisen använde gummikulor mot demonstranter i 

Johannesburg och Grahamstown  

Oktober  

Inleddes en rättslig process mot finansminister Pravin Gordhan som anklagades för att ha skapat en 

olaglig enhet för skatteövervakning när han var chef för landets skattemyndighet. Han var också 

anklagad för att ha lurat staten på motsvarande 675 000 kronor som en av hans kollegor fick som 

avgångsvederlag 2010. Gordhan bestred anklagelserna och menade att de tillkommit för att tysta 

honom eftersom han aktivt kämpade mot korruption hos personer runt president Zuma  

Under ett försök att än en gång öppna Wits-universitetet i Johannesburg, som varit stängt till och 

från under de senaste veckornas studentprotester, utlöstes nya sammanstötningar mellan studenter 

och polis  

Vände sig president Zuma till domstol för att blockera en rapport om finansfamiljen Guptas 

inflytande över regeringen. Enligt anklagelser hade familjen Gupta påverkat utnämning av ministrar 

och beslut kring statliga kontrakt och företag  

Lämnade oppositionspartiet EFF in en stämningsansökan mot bröderna Gupta samt mot Duduzane 

Zuma, en av presidentens söner, och Mosebenzi Zwane, minister med ansvar för landets 

mineraltillgångar. I stämningen anklagades samtliga för korruption, stöld, bedrägeri, penningtvätt, 

organiserad brottslighet och andra ekonomiska brott  

Överklagade oppositionspartiet DA regeringens beslut att lämna ICC till författningsdomstolen. DA 

sade att beslutet stred mot landets författning  

Beslutade Sydafrikas regering att landet skulle avbryta sitt medlemskap i Internationella 

brottmålsdomstolen (ICC). Orsaken till detta var konflikten med ICC som uppstod när Sydafrika 2015 

underlät att gripa Sudans efterlyste president Omar al-Bashir när denne deltog i ett AU-toppmöte i 

Johannesburg. Human Rights Watch kritiserade också Sydafrika för att de inte grep Sudans president  

Uppmanade ANC:s gruppledare i parlamentet Jackson Mithembu hela partiledningen, inklusive 

president Zuma, att avgå. Han motiverade kravet med partiets dåliga lokalval i augusti, 

fraktionsstrider och bedrägeriåtalet mot finansminister Pravin Gordhan. Mithembu hävdade att 

åtalet var politiskt grundat  

Beslutade riksåklagaren att lägga ned bedrägeriåtalet mot finansminister Gordhan  

November  

Riktade antikorruptionsmyndigheten brottsmisstankar mot president Zuma och uppmanade 

åklagarmyndigheten att inleda en formell utredning för Zumas band till finansfamiljen Gupta  

 



December  

Avgick styrelseordföranden för det statliga radio- och TV-bolaget SABC avgår. Företaget har i flera 

månader anklagats för censur och slöseri  

2017  

April  

Föreslog vicepresident Cyril Ramaphosa att en oberoende utredning skulle tillsättas för att granska 

anklagelserna om korruption på högsta politiska nivå  

Bildade flera oppositionspartier, religiös grupper, fackförbund och samhällsaktivister en allians med 

namnet Frihetsrörelsen med avsikt att tvinga president Zuma att avgå. Bland initiativtagarna var den 

förre ärkebiskopen Desmond Tutu  

Maj  

Ökade kritiken mot president Zuma från flera håll, bland annat från ledande företrädare inom ANC  

Tog de tre expresidenterna F W de Klerk, Thabo Mbeki och Kgalema Motlanthe initiativ till en 

nationell dialog om den politik som fördes i Sydafrika, som de ansåg var präglad av korruption på 

högsta nivå och sjunkande förtroende för landets politiska ledare  

Juni  

Erkände president Zuma att regeringspartiet ANC genomsyrades av korruption och så allvarliga 

slitningar att dess maktställning hotades. President Zuma, som hade de flesta 

korruptionsanklagelserna mot sig, uppmanade partiet att genomföra reformer så att det kan stärkas 

inför valet 2019  

Antog Sydafrika nya regler för gruvbrytningen. Alla bolag som i framtiden sökte nya licenser för 

gruvprospekteringar måste ha en majoritet av svarta aktieägare. För företag med redan gällande 

kontrakt höjdes kravet på svarta aktieägare från 26 till 30 %. Beskedet fick en rad gruvbolags aktier 

att tappa 5-6 % i värde  

Polisanmälde oppositionspartiet EFF president Zuma och den nye finansministern Malusi Gigaba för 

att ha försnillat statliga pengar när järnvägsbolaget Transnet köpte nya lok år 2012  

Juli  

Förbjöd Sydafrikanska kommunistpartiet SACP president Zuma att tala på partiets kommande 

kongress. Kommunistpartiet hörde till dem som uppmanat Zuma att avgå  

Slog Internationella brottmålsdomstolen (ICC) fast att Sydafrikas regering bröt mot sina åtaganden 

när den underlät att gripa Sudans brottsmisstänkte president al-Bashir när han besökte landet i juni 

2015  

Präglades ANC:s partikonferens av konflikterna inom partiet, och mellan de två kandidater som 

nämndes som president Zumas efterträdare, Nkosazana Dlamini-Zuma och Cyril Ramaphosa  

Efter att parlamentet bestämt att misstroendevotum skulle väckas mot president Zuma gav också 

Högsta domstolen tillstånd till detta  

 



Augusti  

Oppositionens misstroendevotum mot president Zuma fick stöd av 177 ledamöter i parlamentet. För 

att avsätta honom hade det krävts ytterligare 24 röster  

September  

Demonstrerade tiotusentals fackföreningsmedlemmar över hela landet med krav på president Zumas 

avgång. Demonstranterna anklagade Zuma för att genom korruption genomföra en massiv plundring 

av statens tillgångar  

Bad oppositionen författningsdomstolen inleda en utredning för att utröna om president Zuma gjort 

sig skyldig till något som skulle motivera att han ställs inför riksrätt  

Oktober  

Demonstrerade tusentals bönder i Kapstaden, Johannesburg och Pretoria och krävde att regeringen 

skulle stoppa attackerna på vita jordägare. Enligt böndernas intresseorganisation AfriForum hade 

antalet attacker på vita bönder ökat de senaste sex åren. Under 2017 hade 72 jordägare mördats, 

uppgav AfriForum  

Dömdes två vita jordägare, Theo Jackson and Willem Oosthuizen, till långa fängelsestraff för att ha 

tvingat ned en svart man i en kista och hotat att sätta eld på den. De dömdes till 14 respektive 11 års 

fängelse. De två männen motiverade sitt handlande med att de ville skrämma mannen som de 

anklagade för att ha stulit kopparkablar från deras egendom  

Beslutade högsta appellationsdomstolen att åtal kunde väckas mot president Zuma för korruption i 

samband med stora vapenaffärer 1999, när Sydafrika köpte vapen för fem miljarder dollar från fem 

europeiska företag, bland annat svenska JAS-plan. Ursprungligen upprättades åtalet år 2005 men 

lades ned 2009. Åtalet väcktes på nytt på begäran av oppositionspartiet Demokratiska alliansen  

December  

Kritiserade författningsdomstolen parlamentet för att president Zuma inte ställts till ansvar för att ha 

renoverat sin privata egendom med statliga pengar  

Lovade vicepresident Cyril Ramaphosa i sin roll som ANC:s nye ledare att han skall utrota 

korruptionen i landet och att föra en radikal ekonomi för att påskynda en jordreform  

På ANC:s kongress valdes vicepresident Cyril Ramaphosa till ny partiordförande efter president Zuma. 

Ramaphosa fick 2 440 röster mot 2 261 röster för motkandidaten Nkosazana Dlamini-Zuma, Zumas 

hustru  

Underkände Högsta domstolen president Zumas val av riksåklagare. Den nuvarande riksåklagaren, 

Shaun Abrahams, utnämndes av Zuma 2015 och har anklagats för att skydda presidentens intressen. 

Vicepresident Cyril Ramaphosa fick i uppdrag att utse en ny inom 60 dagar  

 

 

 

 



2018  

Januari  

Meddelade president Zuma att en offentlig undersökningskommission ska tillsättas för att utreda 

korruptionsfall på högsta nivå inom statsapparaten. Hans besked kom några dagar efter det att 

parlamentet meddelat att det inom kort skulle inleda överläggningar om ett regelverk för hur man 

avsätter en sittande president  

Februari  

I början av månaden meddelade ANC:s högsta ledning att man beslutat ställa in president Zumas 

årliga tal till nationen. Efter detta började spekulationerna om hans framtid  

14 februari Meddelade president Zuma att han avgick med omedelbar verkan efter att ANC hotat 

rösta för ett misstroendevotum mot honom. Påföljande dag utsåg parlamentet vicepresident Cyril 

Ramaphosa till hans efterträdare. I sitt tacktal lovade Ramaphosa att ägna kraft åt att bekämpa 

korruptionen i samhället  

Röstade parlamentet för att initiera en förändring av grundlagen så att det skulle kunna bli möjligt att 

expropriera mark utan att ge ägarna kompensation. Jordreformen har funnits på ANC:s agenda På så 

sätt hoppades regeringen få fart på den jordreform som iscensattes när ANC kom till maki nästan 24 

år utan att komma framåt  

Mars  

Meddelade riksåklagaren att ex-president Jacob Zuma kommer att ställas inför rätta åtalad för 

korruption i 16 fall. År 2005 åtalades Zuma på 783 punkter för korruption, bedrägeri och 

penningtvätt i samband med vapenaffärer år 2005. Dessa åtal lades dock ned år 2009 när Zuma blev 

president  

Juli  

Anslöt sig Sydafrika och fyra andra länder till Afrikanska unionens frihandelsavtal AFCFTA vid 

organisationens toppmöte i Nouakchott, Mauretaniens huvudstad Nouakchott. Avtalet måste 

godkännas av respektive lands parlament innan det kunde godkännas  

Augusti  

Inledde en offentlig undersökningskommission, Zondo-kommissionen, sitt arbete med att granska 

korruption på hög nivå. Först att granskas var förre presidenten Jacob Zuma som anklagades för att 

systematiskt ha plundrat statens kassakistor under sin tid som president  

Gav författningsdomstolen order om att riksåklagare Shaun Abrahams skulle ersättas. Abrahams som 

utsågs till riksåklagare 2015 av Jacob Zuma som då var president har anklagats för att ha skyddat 

Zuma och hans allierade  

 

 

 

 

 



Oktober  

Ansåg en domstol att två vita män var skyldiga till en ung svart mans död som de anklagade för att ha 

stulit solrosor på en gård i nordvästra delen av landet. Den unge mannen bröt nacken när han 

kastades ut under en bilfärd. Enligt domen som meddelades senare fick männen fängelsestraff på 18 

respektive 23 år  

Avgick finansminister Nhlanhla Nene efter att ha erkänt att han ljugit om sina kontakter med 

finansfamiljen Gupta som står i centrum för en av skandalerna kring förre presidenten Jacob Zuma  

November  

Meddelade president Ramaphosa att han skulle betala tillbaka kampanjbidrag på motsvarande 35 

000 amerikanska dollar till en firma som hade kopplingar till hans son. Ramaphosa erkände också att 

han misslett parlamentet angående bidraget i oktober 2017  

Avgick inrikesminister Malusi Gigaba efter att ha anklagats för att ha begått mened i en 

domstolsförhandling. Gigaba hade varit en av Zumas lojalaste medarbetare och finansminister under 

honom  

Avskedades Tom Moyane, chef för landets skattemyndighet, av president Ramaphosa anklagad för 

att under flera år misskött myndigheten  

2019  

Januari  

Undertecknade president Ramaphosa under en lag som reglerar offentliga och privata bidrag till 

politiska partier. Enligt lagen ska alla partier inför valkommissionen redovisa vilka donationer de fått. 

Lagen sätter också ett tak för hur stora bidragen får vara  

Infördes minimilön för första gången i landets historia. President Ramaphosa sade att detta kommer 

att leda till att miljoner sydafrikaner får bättre betalt medan fackföreningarna var splittrade i sin 

uppfattning  

Februari  

Anklagade en tidigare ANC-medlem president Ramaphosa för att under apartheidtiden ha angett sina 

kamrater för att själv slippa sändas till den beryktade fängelseön Robben Island. Ramaphosa nekade 

till detta  

Demonstrerade arbetare i flera städer i protest mot den stigande arbetslösheten, som 2018 uppgick 

till drygt 27 % generellt och till mer än 53 % för personer yngre än 35 år  

Blev Shamila Batohi ny riksåklagare och blev därmed den första kvinnan på posten. Hon lovade att 

sätta stopp för korruption och andra brott  

 

 

 

 

 



Maj  

Greps Durbans borgmästare Zandile Gumede anklagad för korruption. Hon var en högt uppsatt 

medlem inom regeringspartiet ANC  

8 maj Genomförde parlamentsval. Det regerande partiet ANC förlorade röster men kunde ändå 

behålla egen majoritet i parlamentet. ANC fick 57,5 % av rösterna vilket gav 230 mandat. Det största 

oppositionspartiet DA gick bakåt med en dryg procent och fick 20,7 % av rösterna vilket gav dem 84 

mandat. Vänsterpartiet EFF blev tredje största parti och ökade i årets val. De fick 10,8 % av rösterna 

och 44 mandat i parlamentet  

Juni  

Stämde två miljögrupper, Ground Work och Vukani Environmental Justice Movement, regeringen för 

luftföroreningar i den nordöstra provinsen Mpumalanga. Mpumalanga hade världens högsta utsläpp 

av kvävedioxid enligt en rapport som miljöorganisationen Greenpeace presenterade i oktober 2017. 

Mpumalanga har landets största kolbrytning och hela tolv kolkraftverk som drivs av det statliga 

elbolaget Eskom  

Juli  

Inledde Zondo-kommissionen förhör med den tidigare presidenten Jacob Zuma som är anklagad för 

korruption. Efter fyra dagars förhör avbröt Zuma sitt vittnesmål och förnekade anklagelser som 

vittnen framfört  

Augusti  

I aktioner mot den organiserade brottsligheten i Johannesburg greps fler än 600 utländska 

medborgare och vapen och smuggelgods togs i beslag  

September  

Dödades minst 12 personer under främlingsfientliga attacker, de flesta i Johannesburg  

Genomfördes protestmarscher över hela landet efter att två unga kvinnor mördades i Kapstaden. 

Demonstranterna krävde stopp på våldet mot kvinnor. I Sydafrika är våldet mot kvinnor stort och 

enligt statistiken mördas en kvinna var tredje timme. Antalet våldtäkter är bland de högsta i världen  

November  

Greps parlamentsledamoten och den före detta ministern för säkerhet, Bongani Bongo, misstänkt för 

mutbrott. Bongo var den högste medlemmen inom regeringspartiet ANC som gripits sedan den nya 

riksåklagaren tillträdde i februari. Bongani Bongo stod nära den förre presidenten Jacob Zuma  

Stormade ett stort antal utländska migranter kontoret för FN:s flyktingorgan i Pretoria. Händelsen var 

en fortsättning på de främlingsfientliga attacker som riktats mot afrikaner i flera stora städer de 

senaste månaderna. Polisen häktade 182 utländska migranter  


