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INLEDNING 

Avkoloniseringen av Afrika inleddes med Libyens självständighet 1951, och 1964 hade de flesta 

länder på afrikanska kontinenten frigjort sig. Några få återstod, däribland Rhodesia, nuvarande 

Zimbabwe.1Med en stor vit befolkning som 1969 utgjorde 5% av den totala folkmängden skiljde 

sig Rhodesia från övriga kolonier i södra Afrika, vilket i sig gör Zimbabwe särskilt och intressant. 

Därmed skiljer sig också Rhodesias/Zimbabwes frihetskamp från annan afrikansk frihetskamp. 

Under ledning av Ian Smith som bildade en vit minoritetsregering, gjorde sig landet 1965 

självständigt från Storbritannien. Då hade den inhemska svarta befolkningen redan börjat 

organisera motståndet. 1961 bildades Zimbabwe African People´s Union (ZAPU) som 1963 

deladesi ZAPU och Zimbabwe African National Union (ZANU).2I det här motståndet var 

Robert Mugabe aktiv. ZAPU och ZANU förbjöds och ledarna fängslades. Robert Mugabe satt i 

fängelse 1964-1975.3Den väpnade kampen intensifierades under 1970-talet. Ett fredsfördrag med 

Storbritannien tvingades fram och 18 april 1980 hissades på nationalstadion för första gången den 

zimbabwiska flaggan.4Rhodesia blev Zimbabwe, Robert Mugabe valdes till landets första och 

hittills enda regeringschef.5Längden på hans ledarskap gör Robert Mugabe unik6och han är 

särskilt intressant för den som läser västeuropeiska tidningar där han under slutet av 1990-talet 

och början av 2000-talet tillsammans med sitt parti ZANU-PF och regeringen i Zimbabwe 

kritiseras av en enad journalistkår.7I Dagens Nyheter skriver Anna Koblanck 2008: ”Bilden av 

Zimbabwes president Robert Mugabe har på trettio år ändrats från frihetshjälte till ökänd 

tyrann.”8Detta sammantaget – Robert Mugabes bakgrund som ledare för motståndsarmén mot 

kolonialmakten i ett land med så speciella förutsättningar som Rhodesia/Zimbabwe har, längden 

på Robert Mugabes ledarskap och den varierade bild vi över tid fått av honom i europeiska 

media, får oss att ställa frågan – hur ser afrikanerna på Robert Mugabe och i synnerhet hur ser 

afrikansk press skriven för afrikaner på Robert Mugabe? Anna Koblancks sammanfattning att 

bilden av frihetshjälten Robert Mugabe ändrat sig till tyrann blir i sammanhanget användbar 

eftersom hennes sammanfattning gäller för västerländska media. Utifrån detta kan frågan ställas – 

gäller detsamma för afrikansk press? 

 

 

                                                           
1Grimnes 1987, s. 250; Bjöl 1987, s. 248 
2 Brar 2004, s. 416, x 
3 Bourne 2011, s. 72; Meredith 2007, s. 33 
4 Brar 2004, s. xiv 
5 Robert Mugabe var premiärminister 1980-1987 och president från 1987 
6http://www.relzim.org/tag/robert-mugabe/15.05.2012 
7 Brar 2004, s. 359 
8http://www.dn.se/arkiv/kultur/vad-hande-med-mugabe07.11.2008 

http://www.relzim.org/tag/robert-mugabe/
http://www.dn.se/arkiv/kultur/vad-hande-med-mugabe
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Syfte och frågeställning 

Syftet med uppsatsen är att se om tidskriften New African har ändrat sin syn på Robert Mugabe 

under de tre första decennierna som Robert Mugabe suttit vid makten och i så fall hur den har 

ändrats. Tidskriften New African är en internationell panafrikansk månadstidning som skrivs av 

afrikaner varför det finns möjlighet att den bild av Robert Mugabe som New African ger kan se 

annorlunda ut än den bild som europeiska massmedia ger. För att kunna ställa en fråga som 

börjar med ”om” måste frågeställningen inledas med ”hur” och frågeställningen ser ut och delas 

upp som följer: 

 

Fråga 1: Hur ser tidskriften New African på Robert Mugabe 1980-2010? 

 

Fråga 2: Har tidskriften New African samma bild av Robert Mugabe 1980-2010, eller ändrar den 

sig genom åren? Om tidskriften New African ändrar sin uppfattning om Robert Mugabe 1980-

2010, hur ändras uppfattningen? 

 

Fråga 3: Om tidskriften New African ändrar sin uppfattning om Robert Mugabe 1980-2010, vilka 

förklaringar kan finnas till att uppfattningen ändras? 

 

Frågeställningen är fristående från andra media ochNew African kommer i studien bara att 

jämföras med sig själv. 

 

Material och metod 

Källmaterialet till studien består av tidskriften New African, årgångarna 1980-2010. Tidskriften 

New African ingår i mediekoncernen IC Publications, en av världens största koncerner för 

tidskrifter, nyhetsbrev, magasin och publikationer om och från Afrika. Huvudkontoren ligger i 

London och Paris och kontor finns i större städer i Afrika. IC Publications har som målsättning 

att beskriva Afrika på ett sätt som det inte brukar beskrivas, skapa opinion, analysera och 

kommentera. IC Publications startade 1956 och deras största tidskrifter är New African, New 

African Woman, African Business och African Bankersom IC Publications skriver är marknadsledande 

panafrikanska tidningar på engelska och franska och når 2,6 miljoner läsare i mer än 100 länder. 

New African har getts ut sedan 1966och IC Publications skriver att New African är världens största 

engelskspråkiga panafrikanska tidning. Genom att ge ett afrikanskt perspektiv i internationell 

rapportering sprider New African upplysning om Afrika till världen där annars ignorerade frågor 

tas upp och missförstånd förknippade med kontinenten rättas till. IC Publications skriver att New 
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African erbjuder en möjlighet till bättre förståelse för Afrika, afrikanska frågor, behov, nyheter 

och problem – politiska, ekonomiska, sociala, kulturella, historiska – till världen.91982-1999 är 

Alan Rake chefredaktör för New African. 1999 tillträder Baffour Ankomah som chefredaktör. 

Med studiens syfte hur tidskriften ser på Robert Mugabe och om synen ändrat sig under den 

tidsperiod studien omfattar i tanken har jag läst igenom de artiklar som handlar om Robert 

Mugabe i alla nummer 1980-2010 av New African. Också artiklar skrivna av Robert Mugabe 

kommer att ingå i studien eftersom de publiceras i New African varvid jag antar att texten 

godkänts av tidskriften. Materialet finns att tillgå på Nordiska Afrikainstitutet i Uppsala som har 

alla årgångar av New African. Tidsperioden inom vilken studien görs har bestämts till 1980-2010 

vilket ger tre decennier att arbeta med. Materialet från New African kommer att bearbetas utifrån 

textanalytiska metoder på så sätt att vissa förekommande element i texterna som är uppenbart 

intressanta i den politik Robert Mugabe för och som är av väsentligt värde för omvärldens syn på 

honom som symbolrik kommer att studeras särskilt. Analyserna kommer att i huvudsak inrikta 

sig på innehållsaspekten som kommer att vara det huvudsakliga sättet att studera texterna. Här 

kommer också argumentationsanalys att vara användbar för att se vilken inställning New African 

har och intar gentemot Robert Mugabe och hur den uttrycks i tidskriften. Också retoriken är här 

intressant – hur textmaterialet ser ut och vilken stämning skribenterna söker. Bildmaterialet 

kommer också att i relevanta fall beröras liksom bildtexter. Jag är medveten om problemet med 

tolkningen av texten där också urvalet ingår som ett problem – varför jag har valt ut vissa artiklar 

och valt bort andra. Jag kommer att med citat belägga mina tolkningar för att försöka ge en så 

rättvisande bild som möjligt av materialet hämtat ur New African. Min textanalys bygger på att 

texten relateras till den omgivande diskursen där jag i huvudsak tar hänsyn till textens helhet och 

texten satt i de stora sammanhangen och där delarna är underordnade.10 Valet av artiklar har skett 

efter för studien relevans där teman, kvantitet och kronologi fungerat som mallar där kronologin 

har betydelse för att belysa hela perioden. Eftersom kvantitet och kronologi finns med som delar 

av mallen för att ge perspektiv över decenniet som helhet kommer upprepningar att förekomma. 

Huvudtemat för alla tre perioderna är jordreformen och hit hör rasismen, förhållandet till de vita 

farmarna och till omvärlden. Dessutom kommer korruptionen att beröras och valen i Zimbabwe. 

Korruptionen tar upp stort utrymme i artiklarna i New African under i synnerhet de två första 

perioderna och måste beaktas. Detsamma gäller för valen i Zimbabwe men då i andra och tredje 

perioden. Det totala antalet artiklar skiljer sig åt mellan perioderna vilket kan komma att få 

betydelse för resultatet. 1980-1990 skriver New African ganska mycket om Robert Mugabe. 

Ämnena för artiklarna är mer varierade än under de två följande perioderna – om konkurrenter 

                                                           
9http://www.icpublications.com/images/pdf/group_brochure_lowres.pdf 
10 Bergström&Boréus 2005, s. 24-28 

http://www.icpublications.com/images/pdf/group_brochure_lowres.pdf
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till Robert Mugabe om makten, om stridigheter inom landet, om jordbruket och mattillgången, 

om kultur. 1990-2000 skriver New African färre artiklar om Robert Mugabe och innehållet är 

begränsat till jordreformen, valen, ekonomin och korruptionen, om Robert Mugabes förhållande 

till omvärlden. Mot slutet av perioden skrivs något om Robert Mugabes inblandning i 

Kongokriget. 2000-2010 skiljer sig från de båda tidigare perioderna; nu skriver New African 

mycket mer om Robert Mugabe och Zimbabwe. Ämnena är i huvudsak jordreformen men också 

valen i Zimbabwe och artiklar om oppositionen får mycket plats liksom de kampanjer mot 

Robert Mugabe som utländska, i huvudsak brittiska medier, driver. Baffour Ankomah har blivit 

chefredaktör för New African. Han skriver mycket och han skriver mycket om Robert Mugabe 

som han omväxlande har ett gott öga till och kritiserar utifrån New Africans antiimperialistiska 

ideologi. 

 

Teori 

Rhodesia/Zimbabwe var ett av de sista länderna som 1980 gjorde sig fritt från kolonialismen i 

Afrika och i det sammanhanget är det värdefullt att sätta in studien i ett större sammanhang och 

politiskt perspektiv utifrån teorier om kolonialism och imperialism. I synnerhet har jag behövt 

teorier om imperialism och kolonialism för min förförståelse inför genomförandet av studien. 

Kolonialism/postkolonialism : En introduktion till ett forskningsfält av Ania Loomba är en 

introduktion till teorierna om kolonialism med utgångspunkten att kolonialism, postkolonialism 

och imperialism, som till stora delar är grunden för det Europa vi känner, inom den akademiska 

världen ignoreras trots den betydelse kolonialismen har för skapandet av oss, vår världsdel och 

vår världsbild. Loomba skriver att grunden för all kolonialism är rasismen så att inte bara 

kolonierna i hela sitt vara omstruktureras – samma sak gäller också moderländerna. Loomba 

skriver att i alla koloniala sammanhang är våldet närvarande, nödvändigt och överdrivet. Det går 

inte att separera våldet i kolonierna från de ideologiska processerna, menar hon. Loombas 

huvudtes är kulturens och litteraturens inverkan på skapande av kolonier och upprätthållande 

kolonialismen, och menar att skönlitteratur behöver bli mer accepterat i historiestudier. Loomba 

går också in på hur frigörelseprocessen gick till, hur de underkuvade folken förmådde frigöra 

sig.11 Ania Loomba är litteraturprofessor vid universitetet i Pennsylvania, USA. 

Den globala kapitalackumulationen av Samir Amin är en klassiker i ämnet imperialism som 

beskriver hur moderländerna med våld höll nere kolonierna och hindrade dem från att utvecklas. 

Den globala kapitalackumulationen förklarar förhållandet mellan centrum (i-länder) och periferi (u-

länder) där det, enligt Amin, är centrum som exploaterar periferin vilket innebär att utveckling, 

                                                           
11 Loomba 2006 
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industrialisering och jämställdhet mellan i-länder och u-länder, för att använda Amins egna ord, 

aldrig kommer att äga rum. Ackumulationen av kapital är nödvändigt för kapitalismen och 

relationerna mellan centrum och periferi organiseras så att värden överförs från periferi till 

centrum, skriver Amin. Eftersom Den globala kapitalackumulationen skrevs på 1970-talet är den inte 

helt aktuell längre. Men för att förstå hur fattiga och rika länder hör ihop globalt där skillnaderna 

blivit större sedan 1974 då Amin skrev, är Den globala kapitalackumulationen svår att undvara.12Samir 

Amin är professor i nationalekonomi i Dakar. 

Kolonialism och revolution. Samtidshistoriska studier 1956-1970 av Jean-Paul Sartre är en samling 

debattinlägg och artiklar om kolonialism, dess uttryck och följder. Sartre skriver att reformer inte 

är möjliga att genomföra i kolonierna – med reformer upphör den koloniala formen. I kolonin 

görs inga investeringar, kolonins uppgift är att förse centrum med råvaror. Sartre skriver att de 

ekonomiska intressena tvingar kolonisatören att agera i motsats till moderlandets ”demokratiska” 

ideologi med dess värdegrunder som kolonisatören vill åtnjuta men inte dela med koloniserade 

som undertrycks med ett ständigt närvarande våld som visar sig i synnerhet i rasismen. 

Kolonialismen är en verklighet som blir levande erfarenhet hos de konstgjorda kategorierna 

kolonisatörer och koloniserade. Bristen på demokrati tvingar kolonisatörerna att behålla makten 

med våld och förtryck vilket i sin tur föder motstånd. I detta motstånd vilar hoppet om frihet då 

krig är dyra för kolonialmakterna. Texterna i Kolonialism och revolution är debattinlägg mot 

kolonialismen från en tid när Frankrike var kolonialmakt, känslomässigt skrivna och politiskt och 

ideologiskt färgade, men med nyttiga synpunkter.13 Jean-Paul Sartre var fransk författare och 

filosof. 

 

Tidigare forskning 

Jag har inte hittat någon tidigare forskning om varken New African eller Robert Mugabe i New 

African. Forskningen om Robert Mugabe är omfattande. Efter genomläsning av ett antal böcker 

anser jag bristernai den tidigare forskningen om Robert Mugabe vad gäller saklighet vara stora. 

Den tidigare forskningen om Robert Mugabe och New Africans syn på Robert Mugabe skiljer sig 

markant från varandra. 

Mugabe: Power, plunder and the struggle for Zimbabwe av Martin Meredith är en biografi över Robert 

Mugabe. Meredith skriver att när Robert Mugabe på 1980-talet gjorde Zimbabwe till en 

enpartistat hade han goda chanser att förverkliga sina socialistiska ideal. Men istället för att 

utnyttja sina fördelar har Robert Mugabe, enligt Meredith, utvecklats till en maktfullkomlig 

diktator som i tre decennier med våld och fusk vunnit valen, aldrig tillåtit någon opposition och 

                                                           
12 Amin 1974 
13 Sartre 1971 
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gjort de vita farmarna till sina fiender. Martin Merediths propagandistiska språk gör boken svår 

att ta på allvar. Meredith har en litteraturförteckning men ingen notapparat vilket gör slutsatser 

och påståenden otillförlitliga.14Mugabe – Power, plunder and the struggle for Zimbabwe kom ut 2002 och 

med nya upplagor 2003 och 2007. Martin Meredith är historiker, journalist och författare och bor 

i Storbritannien. 

Catastrophe :Whatwentwrong in Zimababwe? av Richard Bourne försöker ta reda på orsakerna till 

vad som, enligt Bourne, har gjort att utvecklingen i Zimbabwe inte blev så lyckad som den borde 

ha varit med tanke på förutsättningarna. Bourne skriver att Robert Mugabes hänsynslöshet har 

tvingat oppositionen att acceptera honom som president och därmed har han blockerat för 

demokrati i Zimbabwe. Bourne anser att Robert Mugabes karaktär och ledarskap måste ses i 

samma sammanhang som rasfrågan, jordfrågan och regional och internationell politik. Den 

ideologi, skriver Bourne, som Rhodes kallade civilisation och som Ian Smith kallade patriotism 

finns både i Robert Mugabes ideologi och i hans parti. Bourne skriver att för att få landet i rätt 

riktning måste makten delas och respekten för allas lika värde införas. Catastrophe – Whatwentwrong 

in Zimbabwe? är ett försök att förklara Zimbabwes problem.15 Richard Bourne är journalist och har 

varit verksam inom NGO:er. 

Makinghistory in Mugabe´s Zimbabwe av Blessing Miles Tendi är en sammanställning över Robert 

Mugabes politik fram till presidentvalen 2002, och särskilt är det jordreformen Tendi analyserar. 

Tendi förklarar den långsamma jordreformen som en blandning av bristande finansiella resurser 

och regeringens oförmåga. Tendi skriver att efter Land AcquisitionAct 1992, en lagändring om 

jordreformen, kom frågan om jord att politiseras vilket Robert Mugabe utnyttjade i sina 

valkampanjer. Tendi kritiserar Lancaster House Act, fredsavtalet 1979 mellan Rhodesia och 

Storbritannien, som han menar har hindrat Zimbabwe från att bli avkoloniserat, och som han 

betraktar som ett brittiskt svek. Makinghistory in Mugabe´s Zimbabwe har intressanta synpunkter på 

jordreformen och på förhållandet mellan Storbritannien och Zimbabwe.16Blessing Miles Tendi är 

universitetslektor i Oxford i Storbritannien. 

Robert Mugabe: a lifeofpower and violenceav Stephen Chan är en ambitiöst upplagd bok om 

Zimbabwes politik och utveckling, men med en ton som ska få läsarna att tänka på Robert 

Mugabe som ”tyrann” vilket gör texten så vinklad att innehållet döljs.17 Stephen Chan var 1977-

1983 medlem av CommonwealthSecretariat, och har varit rådgivare åt Teurai Ropa, minister i 

Robert Mugabes första regering. 

                                                           
14 Meredith 2007 
15 Bourne 2011 
16 Tendi 2010 
17 Chan 2003 
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A predictabletragedy: Robert Mugabe and the collapseof Zimbabwe av Daniel Compagnon behandlar i 

första hand tiden efter år 2000 där tidigare decennier bildar bakgrund till vad som senare hände. 

A predictabletragedyär innehållsrik och välskriven, men citaten är hämtade från brittisk press och går 

inte att kontrollera.18 Daniel Compagnon är professor vid politiska institutet i Bordeaux. 

Conflicts over land and othernaturalresources in Zimbabwe av Nelson Marongwe är en studie over 

jordreformen i Zimbabwe där Nelson Marongwe med utgångspunkt i jordockupationerna som 

ägde rum 1998 och 2000 sammanställt fakta, idéer och åsikter. Jordreformen i Zimbabwe, som i 

och med fredsfördraget Lancaster House Act som skrevs under 1979, är en förutsättning för 

staten Zimbabwes existens och som på allvar inleddes 2000, utgör en huvudlinje i Robert 

Mugabes politik. Marongwe skriver att när en analys ska göras kring konflikten om jord i 

Zimbabwe utgör jordockupationerna som ägde rum år 2000 centrum. Nelson Marongwe 

ifrågasätter inte jordreformen i sig, men han är kritisk till hur den genomförts.19 Nelson 

Marongwe arbetar för miljöorganisationen ”ZERO Regional Environment Organisation”, en 

USA-finansierad NGO i Harare. 

The land question in Zimbabwe av Sam Moyo är en ingående analys av jordreformen som 

presenterar statistik och geografiska och demografiska förhållanden.20 Sam Moyo har varit 

politisk rådgivare åt Robert Mugabe. 

 

Litteratur 

I studien har även använts annan för ämnet relevant litteratur. 

Chimurenga! The liberationstruggle in Zimbabwe av Harpal Brar är en samling artiklar, tal och 

intervjuer från frihetskampen på 1970-talet fram till 2000-talet. Mycket av materialet är skrivet av 

Harpal Brar och tidigare publicerat i brittiska tidningar. Intervjuerna med Robert Mugabe från 

1970-talet då han var frihetskampens ledare, och ögonvittnesskildringar från den aktuella tiden 

skapar en autenticitet som inte kommer fram i texter skrivna i efterhand.21Harpal Brar är 

journalist och ordförande för Communist Party ofGreat Britain – Marxist-Leninist (CPGB-ML). 

 

 

 

 

 

                                                           
18 Compagnon 2011 
19 Marongwe 2002 
20Moyo 1995 
21 Brar 2004 
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Historisk bakgrund 

Affärsmannen och imperiebyggaren Cecil Rhodes gav sig 1870 iväg från England till 

Kapprovinsen i södra Afrika för att bli rik, och på diamantfälten grundlade han en förmögenhet. 

Politiskt avancerade Rhodes till premiärminister över Kapprovinsen varifrån han reste norrut för 

att med hjälp av en kunglig koncession lägga under sig området som döptes till Rhodesia där 

européerna trodde att det fanns guld.22 1888 skrev Rhodes en koncession med kungen över 

Mashonaland, norra delen av dagens Zimbabwe, Lobengula. 

Lobengulaklagadeochsadeatthanskulle ”not recognise the paper, as it contains neither my words 

of those who got it”.231893 invaderade britterna Matabeleland, sydöstra delen av dagens 

Zimbabwe. Eftersom det inte fanns guld i landet exploaterades den bördiga jorden av 

kolonisatörerna. Alla som deltog i invasionen av Matabeleland fick mark. Den första Chimurenga, 

de svartas frihetskamp, utbröt 1896 men slogs ner.24 1899 hade 15,7 miljoner acres (1 acre = 4047 

kvm) av den bördigaste jorden delats ut till européer. Land ApportionmentAct från 1931 

organiserade landet efter kategorin ras. En immigrationskampanj inleddes 1945 och tusentals vita 

flyttade till Rhodesia. 1945-1955 tvingades minst 100000 afrikaner bort från sin mark som gavs 

till européer.25 På 1950-talet hade de vita i Rhodesia den högsta levnadsstandarden i världen. 1960 

var Rhodesia med sina 223000 vita och 3 miljoner svarta invånare i praktiken självständigt från 

Storbritannien och ville bli fritt också formellt. Men Storbritannien fruktade inbördeskrig på 

raslig grund och vägrade. De svarta krävde jord och politisk makt och bildade 1960 National 

Democratic Party (NDP). 1963 bildade de vita farmarna det, som Davidson skriver, rasistiska 

partiet Rhodesian Front under ledning av Ian Smiths regering, och 1965 förklarade sig Rhodesia 

oavhängigt från Storbritannien som inte erkände Rhodesias självständighet. Rhodesia blev en 

polisstat med apartheidlagar. De svartas motståndskamp hade börjat organiseras. När NDP 

förbjöds 1961 bildades partiet Zimbabwe African People´s Union (ZAPU) som 1963 delades i 

ZAPU och Zimbabwe African National Union (ZANU) med Robert Mugabe som ledare. 

Ledarna, bland annat Robert Mugabe, fängslades eller gick i landsflykt.26 1972 utbröt den andra 

Chimurenga i vilken jordfrågan var helt central. ZANU:sordförande Herbert Chiteposa: ”[…] I 

will restrict myself of the question of land because I think this is very basic. To us the essence of 

exploitation, the essence of white domination, is domination over land. That is the real issue”.27 

Robert Mugabe släpptesurfängelset 1975. När Storbritannien lovade att fondera pengar till 

                                                           
22 Wesseling 2009, s. 306-307, 311 
23 Brar 2004, s. 412 
24 Brar 2004, 412-413 
25 Bourne 2011, s. 19; Brar 2004, 414-415 
26 Bourne 2011, s. 48, 68; Brar 2004, s. x; Davidson 1991, s. 169-171; Meredith 2007, s. 25-26, 115 
27 Brar 2004, s. 416 
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jordreformen kom fredsförhandlingarna vid Lancaster House Conference igång i London 1979.28 

I fredsavtalet Lancaster House Act som var giltigt i tio år, skrevs in att jordreformen skulle 

genomföras med systemet ”willingseller/willingbuyer”.29 Kostnaderna skulle delas lika mellan 

Storbritannien och Zimbabwe.30 1980 fanns i Zimbabwe två partier av betydelse: Robert 

Mugabes ZANU och frihetsledaren Joshua Nkomos ZAPU. Det första fria valet 1980 vanns av 

Robert Mugabes parti ZANU, ett marxist-leninistiskt parti enligt principen ”demokratisk 

centralism”31 och Robert Mugabe blev Zimbabwes första premiärminister.32 Lancaster House Act 

innehöll paragrafen om 20% representation vita i parlamentet 1980-1987 vilket blockerade för en 

ny konstitution som krävde 100% uppslutning i parlamentet. 1980-1990 flyttade omkring 100000 

vita från Zimbabwe; de flesta vita farmarna stannade.33 ”Wewillensureeveryone a place in this 

country”34 sa Robert Mugabe i tv. 1987 gick partierna ZANU och ZAPU ihop till ZANU-PF. 

Statschefen blev president.35 Majsproduktionen steg från 41390 ton 1980 till 480613 ton 1985. 

Men jordreformen gick långsamt. 1980-1990 hade 71 000 hushåll fått mark.36 1990 upphörde 

Lancaster House Act att gälla och den nya lagen Land Reform Act avslutade systemet med 

”willingseller/willingbuyer”.37 ZANU-PF övergav marxist-leninsmen och öppnade för IMF:s och 

Världsbankens lån och bidrag.38 Strukturrationaliseringarna som följde ledde till arbetslöshet, 

fattigdom och inflation i Zimbabwe. Korruptionen var omfattande hela 1990-talet.39 När Tony 

Blair vann valet i Storbritannien 1997 avbröt han det tidigare utlovade ansvaret för jordreformen 

vilket ledde till jordockupationer över hela Zimbabwe.40 1998 gick Robert Mugabes trupper in i 

Kongo som stöd för Demokratiska Republiken Kongos president Laurent Kabila.41 1999 

skapades oppositionspartiet the Movement for Democratic Change (MDC) som i huvudsak 

stöddes av fackföreningar, medelklassen och kommersiella farmare. Ledare för MDC var 

fackföreningsledaren Morgan Tsvangirai.42 2000kom en ny våg av jordockupationer ledda av 

krigsveteranerna, och samma år avslogs i en folkomröstning the Draft Constitution som skulle 

påskynda jordreformen. De första åren på 2000-talet var Zimbabwes ekonomi dålig och mellan 
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tre och fyra miljoner zimbabwier emigrerade.43 Krigsveteranernas jordockupationer tvingade 

Robert Mugabe att 2002 starta Fast Track Program för att fullfölja jordreformen. Zimbabwe sade 

upp sina avtal med IMF och Världsbanken och västmakterna inledde sanktioner mot Zimbabwe. 

2003 lämnade Zimbabwe Brittiska Samväldet. 2004 var Fast Track Program fullbordat.44 2005 

delades MDC i två partier, MDC-T med Tsvangirai som partiledare och MDC-M med politikern 

Arthur Mutambara som partiledare. När Robert Mugabe vann presidentvalet 2008 bildades the 

InclusiveGovernment med Robert Mugabe som president, Morgan Tsvangirai som 

premiärminister och Arthur Mutambara som vice premiärminister.45 

 

Robert Mugabe innan 1980 

Robert Gabriel Mugabe föddes i Kutama Mission i Zvimba, dåvarande Sydrhodesia, 21 februari 

1924. Sin universitetsexamen tog han på Fort Hare University College, ett förnämligt universitet 

för svart elit i Sydafrika. Under åren 1958-1960 i Kwame Nkrumahs Ghana fick Robert Mugabe 

sin första politiska fostran och utvecklade de marxistiska idéer som han träffat på under 

studietiden.46 Många frihetsledare i Afrika var vid denna tid marxister. Med marxist menas att 

erkänna marxismens grundprincip om klasskampen som de historiska händelsernas främsta 

drivkraft.47 Robert Mugabe återkom till Rhodesia 1960 och gifte sig med Sally Heyfron som var 

från Ghana. Samma år valdes Robert Mugabe till informationssekreterare i NDP. 1961 förbjöds 

NDP. Nu började afrikanerna organisera motstånd mot kolonisationen och ZAPU bildades med 

Robert Mugabe som en av ledarna. 1963 delades ZAPU i ZAPU och ZANU. Robert Mugabe 

valdes till generalsekreterare i ZANU. 1964 fängslades Robert Mugabe tillsammans med andra 

ledare. Fängelsetiden utnyttjade Robert Mugabe till studier.48 1966 dog Robert och Sally Mugabes 

son i hjärninflammation i Ghana. Robert Mugabe ansökte om permission för att övervara sonens 

begravning men Rhodesias regering vägrade, något som Robert Mugabe aldrig förlåtit. 1975 

släpptes Robert Mugabe ur fängelset och han flydde till Moçambique. Under tiden i Moçambique 

formades Robert Mugabe och insåg hur han skulle omvandla sina teoretiska kunskaper i politik 

och statskunskap till praktik. Under kriget 1976 bildade ledarna för ZANU och ZAPU en 

koalition under namnet Patriotic Front (PF).49 ZANU ville ha Robert Mugabe till sin ledare 

                                                           
43 Bourne 2011, s. 164, 172, 186; Brar 2004, s. xv, 364; Meredith 2007, s. 165, 167 
44 Bourne 2011, s. 182; Brar 2004, s. xv-xvi 
45 Bourne 2011, s. 188, 198; 
http://www.academia.edu/9461119/How_successful_has_the_attempt_of_Inclusive_government_been_in_so
lving_the_problems_of_Zimbabwe 12.11.2015 
46 Bourne 2011, s. 1; Meredith 2007, s. 19, 22, 24 
47 Marx & Engels 1947, s. 16 
48 Bourne 2011, s. 53, 55, 67-68; Davidson 1991, s. 170-171; Meredith 2007, s. 25-27, 29, 32-34 
49 Brar 2004, s. xii 

http://www.academia.edu/9461119/How_successful_has_the_attempt_of_Inclusive_government_been_in_solving_the_problems_of_Zimbabwe
http://www.academia.edu/9461119/How_successful_has_the_attempt_of_Inclusive_government_been_in_solving_the_problems_of_Zimbabwe


13 
 

istället för konkurrenten om partiledarposten NdabaningiSithole. Robert Mugabe var, enligt 

Bourne, yngre, kyligare, intelligentare och studerad, han var mindre villig att kompromissa med 

andra nationalistiska grupper och han var beredd att slåss för sin sak med vapen i hand.50 

 

STUDIEN 

Inledning till studien 

En tidskrift är materia och kan inte uttrycka en åsikt. Det är ägarna till och skribenterna i 

tidskriften som bestämmer visioner, programförklaring och innehåll och sedan i nästa steg läsarna 

som genom sina köp av tidningen och sin återkoppling med kommentarer och insändare som 

skapar tidskriften sådan den manifesterar sig. Därmed blir tidskriften en kombination av stilistik, 

form och innehåll där innehållet bestämmer stilistiken och formen som anpassar sig till innehållet. 

Så hur ska vi veta vad som är New Africans syn på Robert Mugabe de tre första decennierna av 

hans statschefskap och vad som ska härledas till enstaka skribenter? Generellt kan sägas om New 

African att tidskriften är öppen för åsikter och ideologier av olika politisk färg. Många röster hörs i 

New African som på det viset upplevs som en bred tidskrift med diskussioner och varierande 

uttalande som med sitt omfång breddar intresset för olika frågor, vilket gör det svårare att ange 

en ”linje” som går att applicera på New African. Men samtidigt känner läsarna tidskriftenNew 

Africansom antiimperialistisk – ett av tidskriften medvetet gjort val. New African har ingen uttalad 

programförklaring men innehållet uttrycker sig och speglar en antiimperialistisk hållning som 

studien utgår ifrån och där skribenterna i tidskriften ingår som fristående delar; i grunden 

antiimperialister men i varierande grad och med sina fria ord åtskilda efter en odefinierad skala. 

 

Första perioden 1980-1990 

I januari 1980 är det bara veckor kvar innan Zimbabwe konstituerar sig som självständigt land 

och New Africans reporter Victor Ndovi skriver om förberedelserna inför det första fria valet i den 

självständiga staten Zimbabwe: ”With the final hurdlesovercome, Rhodesia has moved back 

intolegality […]”51 och antar med orden ”moved back intolegality” en antikolonial ton där 

”moved back” kan syfta på tiden före koloniseringen av landet vilket förtydligas med ”legality” till 

skillnad från den icke-legala koloniseringen, de sista årtiondena före självständigheten 

representerad av minoritetsregeringenunder Ian Smith om vars politik Ndovi skriver 

”[…]discriminatorypolitical andeconomic system”.52Ndovissympatier liggerhos 

detnyasjälvständiga Zimbabwe.I enintervju medNew African säger Robert Mugabe: ”What we 
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want the world to see is the unfairness of the whole position in which we feel we are.”53I 

intervjun får Robert Mugabe utrymme att svara på frågorna och han framställer sig själv och 

framställs i texten som beslutsam och hårdför – en man med målet klart för sig: ”I saythis from 

the pointofviewofthe law and moralityinvolved.”54PåNew Africans fråga om den 

rättsligaprocessenav ”crimes against the people”55svarar Robert Mugabe: ”I said a fair trial in 

court with prosecutors”.56Robert Mugabe visar sig inte hämndlysten men rättsmedveten – de som 

införde apartheidlagarna och ledde kriget mot gerillan i Rhodesia ”and 

broughtaboutsuffering”57ska rättsföras i domstol.Robert Mugabe säger: ”I cannot ignore, hold 

back or not voice my repugnance for the massacres that have taken place.”58I intervjun framgår 

att han är politiskt påläst, tillförlitlig och obeveklig gentemot motståndarna som är Ian Smiths 

minoritetsregering men också ZAPU.Valet hålls i februari. Brar skriver att i Zimbabwes första 

fria val fick Robert Mugabes parti ZANU 63% av rösterna.SåblevRobert Mugabe 

detfriaZimbabwesförstapremiärminister.59”Rhodesia has become Zimbabwe and another African 

State has ended colonialism and is embarking on reconstruktion.”skriver David Coetzee 

iaprilnumret 1980 avNew African.60Coetzee använder som Ndovi ett språk som anger en 

antikolonial hållning varför läsaren inser att vad som hänt i Zimbabwe och vad Robert Mugabe 

gjort som partiledare för det ledande partiet ZANU och som gerillaledare har fört gott med sig. I 

huvudsak är texten i Coetzees artikel såväl som i Ndovis saklig i det att skribenterna som är 

professionella undviker värdeladdade ord. Men de finnsdär och ger en positiv ton åt artiklarna. 

Men snarare än positiv i ordets bemärkelse så positiv som motsatsen till negativ som handlar om 

det som varit, kolonialismen, som nu kan försvinna, vilket ger läsaren känslan av skribenternas 

tillförsikt om att det som ligger framåt som måste betraktas som självständigheten och befrielsen 

från kolonialismen är bra. I sin artikel i aprilnumret 1980 skriver Coetzee om kriget som varit 

långt och blodigt och om den process av förändringar och förbättringar som nu inleds, ”[…]for 

which the warwasfought […]”,61 med en lagstiftning som skapar raslig jämställdhet och med en 

jordreform. Liksom Ndovi beskriver Coetzee Robert Mugabes målmedvetenhet och kompetens 

som rustar honom för svårigheterna. Landet är skadat av kriget, en miljon är på flykt. Coetzee 

skriver att Robert Mugabe måste akta sig och i synnerhet för militären. Kvar i landet finns de 
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vitas styrkor mot vilka gerillan slogs. ”Real powers lies with the army […].”62 säger Coetzee. 

Robert Mugabe har bett britterna om hjälp inom områden som militär och polisväsendevilket 

Coetzee menar minskar risken för att vita officerare stämplar mot regeringen. Coetzee skriver att 

Robert Mugabe måste försäkra sig om de vitas lojalitet och förhindra att de emigrerar och två 

vita, David Smith och Dennis Norman, erbjuds ministerposter.63 Robert Mugabe vill att de vita 

stannar då de är till nytta för landet.64Men tidskriften New African gör sig inga illusioner om den 

verklighet som kommer att möta den nya premiärministern. I aprilnumret 1980 finnsingressen: 

”After a crippling war, the new Zimbabwe regime will have to take control of economic power 

from the minority without impairing economic recovery as a whole.”65I satsens raka, självklara 

och villkorslösa påstående syns tydligt var New African står angående Robert Mugabe och 

Zimbabwe. Inga starka adjektiv utan bara en förutsättning för hur det måste bli. I en artikel som 

beskriver Zimbabwes historia använder New African shonaordet ”Chimurenga”, frihetskrig, och 

skriver att den andra Chimurenga som enade två stora etniska grupperi Zimbabwe och ledde till 

ett val 1980 avslutade en historiskt kort period av kolonialism.66New African manifesterar sin 

antikolonialism i sitt ordval där kolonialism betraktas som en historisk parentes, och visar sig 

därmed nöjd med utvecklingen i Zimbabwe och med Robert Mugabe. Betraktas aprilnumret 1980 

av New African i sin helhet kan vi konstatera att tidskriften ger det nya självständiga Zimbabwe tio 

sidor med egen vinjett; ”Zimbabwe Birth Pangs” under en bild på Robert Mugabe med en 

knuten näve i luften.67”Birth Pangs”, födslovåndor, är ett tvetydligt uttryck med komponenterna 

födsel – lycka och vånda eller hårt arbete och stor smärta utan vilken en födsel inte blir. Uttrycket 

”Birth Pangs” kan därmed betraktas som framåtblickande mot framtiden, ett uttryck som i sig 

måste betraktas som positivt eftersom vi generellt ser ”framåt” som bättre än dess motsats, och i 

begreppet ”Birth Pangs” är det födseln som är tongivande eftersom våndan, smärtan, 

födsloarbetet leder till tillfredsställelsen av att ha gett nytt liv. A.M.Babuskriveri sin långaessä, 

”The Babu Essay”: ”Warm congratulations on your victory […]”.68Babu skriver att Robert 

Mugabe är bestämd utan att vara dogmatisk, modig utan att vara äventyrlig. Lovorden tar inte slut 

– ”euforiaoffreedom”, ”fortunate”, ”onearrivalinto the world arena as aproud, free country”69 

och inflätat mellan dem finns uppmaningen att tjäna folket.70 I april 1981 firar Zimbabwe 
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ettårsdagen av självständigheten och jubileet får stort utrymme iNew African.Deputy Editor Mark 

August Nyirendeskriver: “The prophets of doom who predicted a bloody transition, or economic 

chaos, are eating their words as the new social order emerges.”71Nyirende betonar i sin text 

Zimbabwes betydelse för hela regionen och skriver att det mesta av Zimbabwes nuvarande 

problem går att härleda bakåt till den sjuka ekonomin och de ojämlika sociala strukturerna under 

den vita minoritetsregeringen.72 Så blir Nyirende med sitt ordval tydlig om avsikterna med sin 

text; att Robert Mugabes regering är den riktiga och rättvisa medan regimen som var innan 

Robert Mugabe valdes var illegitim.Nyirendes text innehåller ord och uttryck som ”hard-

wonfreedom”, ”sick economy” och ”unequal social order” riktat mot kolonialtiden och den tid 

som kommer med självständigheten beskrivs med en bild på glada barn i snygga kläder med 

bildtexten: ”Independencebroughthopetothis new generation.”73Nyirendes text liknar andra 

texter i New African i det att den är saklig och ger utrymme för grundläggande fakta, ingående 

förklaringar och genomarbetade analyser.Basil Davidson skriver under rubriken ”Mugabe: A 

triumph for cool realism”74 att jämfört med Ian Smith är Robert Mugabe en moralisk jätte utan 

fördomar och utom räckhåll för hat och hämnd.Davidsonavslutar: ”The most obvious of these is 

the influence of Mugabe´s non-racism: better, of his anti-racism.”75och syftar på att i Rhodesia, 

bara några år tidigare, var ras organisationsformen kring vilket allt rörde sig. Även senare under 

1981 återkommer New African till Robert Mugabe och rasfrågan76 som under lång tid kommer att 

vara grunden för allt som händer i Zimbabwe eftersom landet organiserades efter ras under 

kolonialtiden och jordfrågan som är den viktigaste frågan för Robert Mugabes politik har sina 

rötteri ras.Det var om jorden kriget handlade. Stan Winer skriver att Robert Mugabe gjort 

underverk i landet, men pekar också ut stora svårigheter med i synnerhet jordreformen som 

måste skyndas på.77Trevor Grundy skriver att Zimbabwesnart kommer att vara en ö av välstånd i 

en region av fattigdom, och beskriver hur snabbt landet stabiliserats efter sju års krig, ett beröm 

riktat i synnerhet mot Robert Mugabe. I början av 1982 dyker de första artiklarna om korruption 

upp78och de kommer att följas av fler.De flesta vita farmarna är kvar i landet och regeringen är 

lättad, skriverBob Hitchcock, somskriver berömmande om Robert Mugabes pragmatism och om 

hans mål att utveckla Zimbabwe socialt, jämlikt och demokratiskt ochom hans planer för 
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jordreformen som han alltid sätter främst.79Trevor Grundy skriver att Robert Mugabe ställer sig 

in hos de vita farmarna och att jordreformen går för långsamt – folket svälter trots goda skördar. 

En allmän mening i Zimbabwe, skriver Grundy, är frågan om varför de kommersiella farmarna 

ska ha betalt för jord som stulits från folket.80Robert Mugabe ärförsiktig, skriverGilbert Mawarire, 

och”[…] has recognised the importance ofintegrating the inherited capitalist economy into his 

Marxist-Leninist approach”.81164000 familjer har fått jord och sjukhusen tar numera emot alla. 

Mawarire är nöjd med att Robert Mugabe fått hela ekonomin under kontroll, men klagar också; 

om Robert Mugabe vill bygga ett socialistiskt land måste han hålla efter korruptionen82 anser 

Mawarire som skriver ”Corruptionscandals rock the bodypolitics”.83 Efter fyra år som 

premiärminister, skriver Howard Barrel, försöker Robert Mugabe följa en 

”[…]genuinelypragmatic and non-alignedcoursedespite the immensepressuresexerted on him.”84 

Tonen i artikeln är saklig och informativ med ett språk som med sina långa meningar och täta 

skrift visar bearbetning och kännedom i ämnet, ochatt Barrel antar ett perspektiv som framställer 

Robert Mugabe som en pålitlig ledare. Artikeln handlar om att Robert Mugabe i internationella 

media ensam får bära ansvaret om något går fel som om Zimbabwes framtid beror på Robert 

Mugabe ensam.85Även om New African i stort stödjer Robert Mugabe och hans politik släpps de 

kritiska och relevanta rösterna fram. Artiklarna i New African är ärliga och rättframma och med 

mycket text. Trots omfattande texter med tättskriven stil är ämnena koncentrerade; det som hör 

till saken får utrymme men för det mesta är tonen återhållen; propagandistiska tilltal saknas, 

värdeladdade ord är sällsynta. Arbetet med jämställdhet mellan raserna ger resultat och efter några 

år börjar de vita som från Zimbabwe emigrerat till Sydafrika återvända, skriver John Edlin.En vit 

kvinna säger till Edlin: ”There´s a positive future for ushere […].”86I Zimbabwe, skriver Edlin, 

har svarta politisk makt men den ekonomiska makten ligger även fortsatt hos de vita vars livsstil 

inte ändrats.Edlinskriver: ”Mugabe pledged a policy of reconciliation between whites and black 

[…]”87.Han ser ut att lyckas, skriver Edlin. Texten i artikeln är trevlig med en positiv stämning 

som bärs av en växande insikt om fördelarna med jämställdhet mellan raserna.88 Sju år som 

självständig stat och problemen är tydliga, skriver Gerry O´Kane och skriver att Robert Mugabe 

inte klarar att hantera korruptionen ens i sin egen ministär. ”Neighter has hebeenabletoeffectively 
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deal withhisown ministers accusedofcorruption and incompetence.”89 Arbetslösheten är hög 

menRobert Mugabe är optimistisk och det är de vita också; farmerna och industrin går bra. Men, 

skriver O´Kane, ”Robert Mugabe knows he has problems in the future”.90Lancaster House Act 

har upphört att gälla och de tjugo stolarna reserverade för vita finns inte längre. När Howard 

Barrell beskriver akten i parlamentet som, när de tjugo ”vita” stolarna försvann, gjorde 

Zimbabwe till en demokrati på riktigt skriver han vackert och känslosamt och kallar ceremonin 

”highly emotional”. Texten beskriver skönheten i ceremonin, indignerat om den historia som 

började med Cecil Rhodes som ledde fram till det här ögonblicket, skadeglatt om Ian Smith, och 

beundrande om politikern Robert Mugabe. Den viktigaste segern, skriverBarrell, är att i centrum 

av politiken finns arbetet med att ena landet. Rasism avvisas.Barrell döljer inte hur nöjd han är 

med vad som händer i Zimbabwe där han sätter Robert Mugabe i centrum som en stark, slug och 

intelligent ledare.91 Då och då dyker problemen med korruptionen upp i artiklarna. I en lång, 

utredande text skriver Gilbert Mawarire om korruptionen i Zimbabwe.Mawarireskriver: ”Mugabe 

and a few others are known to be the only leaders living on their salaries […]”.92Det första 

decenniet går mot sitt slut och i januari 1989 skriver James MacKay att allmänt anses att Robert 

Mugabe har bra politik som håller ihop Zimbabwe men fortfarande är rasfrågan ett stort 

problem. Robert Mugabe anser att det hänt för lite inom ekonomin som de vita fortsätter att ha 

makten över, skriver MacKay.931989 tar förförstagångenNew Africanställning mot Robert Mugabe 

ochdethandlaromkorruptionen. ”But Mugabe, while at the same time accepting that some of his 

ministers were corrupt, accused some people in the media of going all out to castigate, embarrass 

and disgrace his party, and government.”94skriver Gift SisphoSiso irriterat.När Baffour Ankomah 

i sin kolumn i New African ”Baffour´sBeefs” beskriver korruptionen i Zimbabwe är han mycket 

kritisk och riktar kritiken direkt mot presidenten. Så hårda och direkt negativa ord har inte 

tidigare förekommit mot Robert Mugabe i New African. Korruptionen har beskrivits men 

presidenten har inte tidigare fått skulden. Ankomah skriver: ”[…] let President Mugabe 

remember that if hespares the rod on corruption he will spoil 

Zimbabwe.”95Påpresskonferensensa Robert Mugabe: ”Who among us has not lied?”96vilketgör 

Ankomah ursinnig. ”A nation that honours lying is a nation in trouble.”97Ankomah skriver att när 
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Robert Mugabe utnyttjade sin presidentmakt för att rädda ministrarna ur svårigheter satte han ett 

farligt prejudikat. Han glömde att han ställde sig utanför lagen och gjorde ljugandet nationellt 

uppskattat, högaktat.98 Baffour Ankomah är den första som skriver sarkastiskt om Robert 

Mugabe. I tidigare artiklar har tonen varit i huvudsak rak och saklig även om positionen satts på 

förhand och satts på Robert Mugabes sida och sedd ur hans synvinkel. Ankomah skriver 

annorlunda; hånfullt, underhållande och med ironi vilket känns modernare än andra artiklar som 

bygger upp texten runt grundligt undersökta fakta och där skribenten har ett budskap att 

framföra och en vision att förmedla, snarare än att få läsaren att indigneras eller dra på munnen. 

”What country does the President thinkhe is building – a nation of liars?”99 Den första perioden 

1980-1990 avslutas med januarinumret 1990 av New African. Tidskriften har bett sina läsare svara 

på frågan ”Who is Africasmostpopularruler?” Robert Mugabe valdes av New Africans läsare till det 

mest populära statsöverhuvudet i Afrika, en seger som New African beskriver som enastående 

eftersom han haft mindre tid på sig att etablera ett rykte än många andra statsledare. New African 

skriver att Robert Mugabe fick röster från hela Afrika och från läsare över hela världen.100 

 

Andra perioden 1990-1999 

1990-talet innebär en förändring i Robert Mugabes politik. Colin Legum skriver attmarxism-

leninismen överges och Robert Mugabe inleder samarbete med IMF och Världsbanken,101 men 

krigsveteranerna blir ursinniga – ”This is not the same ZANU(PF) webuilt.”102Legum skriver 

torrt och sakligt med positiva ord inlagda i texten – ”stimulate”, ”Zimbabwe´sleap for growth” – 

men här finns också tvivel. Legumavslutar sin artikel med enmeningsomkantolkassomenvarning. 

”The country´s future political stability depends on its success in achieving greater equity with 

greater economic growth.”103Land AquisitionAct ger regeringen möjlighet att bestämma 

kompensationen till farmarna vars jord ska ingå i jordreformen, och i aprilnumret 1991 redogörs 

för president Mugabes ilska när han i en intervju för belgisk tv får frågan om inte regeringen 

brister i respekt när den själv sätter priset på kommersiella farmer. ”Was it ever fair toseize the 

land from the people in the firstplace?”104 Artiklarna om Robert Mugabe och Zimbabwe i New 

African under 1990-talet handlar i huvudsak om jordreformen. Något står om de zimbabwiska 

valen, om inrikespolitiken med stor inflation och mot slutet av 1990-talet ges frågan om 

Zimbabwes inblandning i kriget i Kongo visst utrymme. Chris McIvor skriver att inte bara regnet 
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utan också politiken påverkar hur mycket majs som når befolkningen. Regeringen vill inte höja 

priset på majs vilket gör att bönderna går över till att odla mer lönsamma grödor, som 

tobak.105Colin Legumskriver under rubriken ”Mugabe´s toughest hour” att president Mugabe´s 

”[…] political fotunes are at the lowest ebb since independence 12 years ago”.106Artikeln 

beskriver omformeringar av regeringen, torkan, folks missnöje och fortsatt korruption men tonen 

hålls saklig och de klagomål mot Robert Mugabe som finns i texten uttalas av andra än New 

Africans reporter som bara fungerar som förmedlaren och så måste Legums artikel beskrivas – 

som förmedling av andras uppfattningar där Legum själv inte torgför sina åsikter. Däremot är det 

en egen analys Keith Somerville gör under rubriken ”A boatadrift” i oktobernumret 1992 av New 

African. Lugnt och behärskat beskriver Somervilleden politiska situationen i Zimbabwe som är 

svår med fallande BNP och en missnöjd befolkning och där ledarskapet inom regeringen 

fungerar dåligt, en situation som Somerville sammanfattar ”[…] a boatadrift on an 

increasinglystormy ocean without a rudder […]”107; som är Somervilles uppfattning, men som han 

framför mot bakgrunden i Robert Mugabes personliga sorgearbete – presidentens hustru och 

mor har dött.108 Innehållet i Somervilles text är läsning om vägen mot undergången men ställd 

mot fonden av presidentens personliga tragedi får Somerville undan Robert Mugabe ur ansvarets 

centrum och kritiken går förbi presidenten.Jordreformen tar upp det största intresset i 1990-talets 

artiklar om Robert Mugabe och Zimbabwe. Fortfarande 1993 äger vita kommersiella farmare 

40% av landets totala areal. Det måste bli en ändring skriver New African.109 Chris McIvor skriver 

att regeringens planer för jordreformen skapar heta diskussioner och i den känsliga frågan skriver 

McIvor återhållet och lugnt; han låter alla tala – de kommersiella farmarna, de jordlösa, 

jordbruksministern och politiker i oppositionen. Tonen i artikeln är tillförlitlig och 

hemmahörande i verkligheten eftersom verkligheten i frågor som jordreformen i Zimbabwe är 

komplicerade. Men genom att McIvor beskriver att småbönderna med egen jord odlar minst lika 

effektivt som kommersiella farmer anger han ett perspektiv som ställer sig på jordreformens sida. 

Som stöd till texten finns bilder på demonstranter med bildtexten: ”Zimbabweansdemonstrate in 

support of land aquisitionscheme.”110Enjordbruksexpertsäger: ”Land redistribution is in 

everyone´s interest, including those of commercial farmers. If they want to avoid social unrest 

and civil conflict they should realize that the present system of land inequality cannot 
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continue.”111Det ska konstateras att vid några tillfällen citerar New African icke namngivna 

experter.Bobbie Jo Kelso skriver att när sex kommersiella vita farmare stämmer regeringen för att 

ha tagit egendom med våld svarar Robert Mugabe: ”Wewill not brookany decision by anycourt 

from acquiringany land. […]If we have to resolve to have a UDI on land we will do so. Of 

course, we wouldn´t want to do that, but if they want to play tricks with us we are equally 

capable.”112UDI – Unilateral DeclarationofIndependence, instiftades 1965 av Ian Smith när 

Storbritannien vägrade Rhodesia självständighet. Robert Mugabes hot om UDI visar hur 

brådskande och nödvändig jordreformen är.Kelsos artikel visar på jordfrågans komplexitet. Den 

handlar om social och ekonomisk jämlikhet men också om nationell ekonomi eftersom jorden 

ska försörja hela befolkningen. Robert Mugabe kallar vita farmare: ”[…] greedy bunch of racist 

usurpers who stole the land from the ancestors of black Zimbabweans.”113Kelso är hårdare i sitt 

uttryckän vad som är vanligt i New African och texten anpassar sig till innehållet där det blodiga 

allvaret med jordreformen därmed understryks. Alla sidor kommer till tals –Kelsoär angelägenatt 

belägga och belysa olika ståndpunkter och även om han anlägger perspektivet att jordreformen är 

rättfärdig är han inte alldeles nöjd med Robert Mugabe och regeringen. Han presenterar UDI-

hotet i normal ton och skriver att det visar allvaret i jordreformen, men inser också att 

jordreformen riskerar att bli rasistisk när bara vita kommersiella farmer tas ut till jordreformen 

och svarta politiker frekvent använder epitetet ”rasist” när vita zimbabwier omnämns. Det hjälper 

inte – slutsatserna i artikeln vänder sig ändå så attde står parallellt med de svarta som Kelso anser 

ska ha sympatierna. Han avslutar: ”And, at least on the land front, Mugabe seems determined to 

strive for equity until it´s achieved.”114New African kan än en gång applådera Robert Mugabe.I 

mitten av 1990-talet börjar irritation mot Robert Mugabe synas i New African.Kashe wa Mbala 

skriver om valen och bristen på konkurrenter till ZANU-PF och Robert Mugabe vars rykte och 

status gör honom ohotad.115Under mitten av 1990-talet skrivs inte så mycket om Robert Mugabe 

och Zimbabwe som om New African tappat intresset för den unga staten. Julius Zava skriver att 

Robert Mugabe kräver att vita företag gör sig av med gamla rasistiska mönster och anställer 

kvalificerade bland lokalbefolkningen. Diskussionen har blivit infekterad och utländska 

investerare avvaktar. Robert Mugabe säger att de vita inte är beredda att lämna ifrån sig makt; inte 

över företagen och inte över jorden. ”Heretheywanttocontinue the system of all white 

management, all whitecontrol and whiteownership.”116 Texten är saklig och de propagandistiska 
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uttalandena skrivna så att det framställs som Robert Mugabes egna ord, men i sin ton och med 

sitt innehåll finns i artikeln en svag kritik av Robert Mugabe. Men inte mot Robert Mugabe 

ensam utan i synnerhet riktas – den försiktiga – kritiken mot regeringen. Mot slutet av 1990-talet 

ökar missnöjet med Robert Mugabe och särskilt med regeringen i 

Zimbabwe.DumazaNgwenyaoch Julius Zava skriver att jordreformen går för långsamt, folket 

protesterar och Jonatan Moyo, representant för de protesterande säger: 

”Weareveryangrybecauseourleadersmadeus fight a war for land which is still not ours 

[…]”117Sedan självständigheten har antalet jordlösa ökat men det finns inga donatorer till 

jordreformen, skriver Zava.118DumazaNgwenyas text är tung och nästan hotfull av indignation 

mot makthavarna som inte håller sina löften till folket, och även om Ngwenya i huvudsak skyller 

missförhållandena på regeringen så slipper inte heller Robert Mugabe undan. ”Mugabe´s broken 

promises” skriver Ngwenya, en mening som är fylld av skam eftersom brutna löften är kränkande 

för den som blivit bedragen och skamligt för den som brutit sitt löfte som därmed hamnar i en 

position som otillförlitlig – en roll som i vilket samhälle som helst är svår att leva med. ”Broken 

promises” är fula ord och en beskyllning som ingen vågar anteckna som inte vet att det är sant. 

Julius Zava beskriver situationen i Zimbabwe på liknande sätt med ord som ”unable” och 

”hepromised” om löften som inte infriats. Zava understryker allvaret i sina ord med en bild på en 

liten pojke bakom stängsel som hämtar vatten i plåtburkar. Varken Nbwenya eller Zava använder 

invektiv eller oförskämdheter. Lugnt och sakligt beskrivs situationen och de fattigas väntan – mer 

indignerat än irriterat, känslosamt och lite uppgivet sorgligt så innehållet får sitt stöd i den fysiska 

texten.Jordreformen fortsätter att engagera i New African. Never Gadaga skriver att Robert 

Mugabes jordreform kommer att göra tusentals lantarbetare arbetslösa. Gadagaärupprörd. ”A 

cloud of darkness hangs over more than 100000 commercial farm workers […]”.119 Robert 

Mugabesjordreformerharintegynnat de fattigaochlantarbetarna, 

skriverGadagaochenekonomsomintenamnges, säger: ”Mugabe wants to go down in history as the 

unfailing revolutionary who resolved the burning land issue for the people.But his thrust could 

plung Zimbabwe´s agro-driven economy into an economic abyss.”120Gadaga ser sig som 

talesperson för lantarbetarna och deras utsatthet. IGadagahar Robert Mugabe ingen anhängare 

och i synnerhet tycker Gadaga att jordreformen skötts illa. Därmed får Robert Mugabe 

personligen utstå en förhållandevis ovanlig direktkritik av en skribent i New African. Gadaga 

förminskar Robert Mugabe och hans politiska insats genom att skriva att arbetet med 
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jordreformen återupptas inför valen 2000 och 2002 – som valfläsk. Gadagas sympatier för 

lantarbetarna underbygger han med uttalanden från fackföreningsledare, kyrkans företrädare och 

människorättsaktivister och som det inte sällan ser ut i texter byggda kring en engagerande fråga 

om maktlöshet färgar innehållet av sig på texten som blir känslosam och sorglig. I Gadagas text 

är det synd om lantarbetarna som har så låga löner att de inte kan spara pengar och saknar 

socialförsäkringar, och i just den här frågan lyfter också Gadaga sin text till normalitet genom att 

avsluta artikeln med Robert Mugabes uttalande om att de kommersiella farmarna inte brydde sig 

om villkoren för sina lantarbetare innan de började ängslas för jordreformen.“It is only now that 

they are making a fuss.”121I juli/augustinumret 1997 avNew African står: ”President Mugabe 

became heavily involved when Zimbabwe´s cellular phones were put out to tender.”122Det 

handlar om korruptionsskandaler som skakar Zimbabwe och New Africans dom är hård. 

Dessutom – ministrarnahartömtkrigsveteranernaskompensationsfond.New African skriver: ”He 

(Mugabe) has not lifted a finger or said a thing in public about any of this.”123Tonen i artikeln är 

öppet ilsken som om den förde en talan och då i första hand folkets. 

Ordenitextenärsålagdaochsåvalda – ”Mugabe has taken no action”, ”The President´s ministers 

and relatives have helped themselves to the War VictimsCompensation Fund”124 –

attanklagelsernaslårdirekt mot Robert Mugabe som den 

somharansvaretvilketläsarnaskaansevaraoacceptabelt. ”Ordinary Zimbabweans want to know 

how long the already rich will be allowed to line their own pockets?”125“President Robert 

Mugabe´s popularity reached rock bottom […]”126skriverNew African.Texten är saklig och 

redogörande för det ekonomiska och politiska läget i Zimbabwe – beskrivande snarare än 

ställningstagande. I maj 1998 skriver New African oförsonligt och nästan brutalt att det är dags för 

Robert Mugabe att avgå innan han störtas. Ekonomin har kollapsat, priserna stiger och bördan 

faller på vanligt folk – ”not the fat cats in the party”127. I andra artiklar låter skribenterna åsikter 

komma från relevanta tillfrågade men här är det korrespondenten själv som står för åsikterna. 

Hela artikeln är en kritik av Robert Mugabe och hans vanstyre som, enligt korrespondenten,är 

totalt blind för folkets behov, som låter korruptionen fortgå och som köper krigsveteranernas 

lojalitet med pengar utanför budgeten vilket resulterade i ekonomiskt kaos.128 1998 skickar Robert 

Mugabe trupper till kriget i Demokratiska Republiken Kongo för att stödja president Kenneth 
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Kabila. Francois Misser och Alan Rake rapporterar om kriget och är mycket kritiska till Robert 

Mugabes ”militaryescapade”. Misser och Rake använder nedvärderande uttryck som ”his new 

macho role” och ”a knight on a charger” om presidenten för attförlöjliga honom med 

förklenande metaforer.129 Zimbabwe står inför en ekonomisk kollaps som folket skyller Robert 

Mugabes underbudgeterade militära äventyr för. New Africanär i januari 1999 mycket kritisk till 

hur Robert Mugabe hanterar situationen som resulterar inte bara i inrikesproblem med hög 

arbetslöshet, våldsamma demonstrationer och problem med kreditorer, utan också i en ansträngd 

relation till Sydafrika.130 Artikeln är lugn och saklig och mer bekymrad i sin ton än irriterad, för att 

framföra dåligt skött politik är inget någon gläder sig åt att skriva vilket märks i texten som 

undviker adjektiv och ord som märks och känns. Så framställs de trista fakta med ett torrt språk 

som håller nere ett olyckligt land. Bildtexten lyder: ”Mugabe definitely not a happy man”.131 

Decenniet är snart slut och Robert Mugabe förbereder en ny konstitution, ett arbete som 

oppositionen bojkottar.132New African skriver kort men utan analys med argument från Robert 

Mugabe eller regeringen eller hur arbetet med konstitutionen ser ut. Notisen utgår från 

oppositionens perspektiv. Kritiken mot Robert Mugabe är inte utåtagerande utan ligger under 

texten.Gift SiphoSisoskriver om Robert Mugabesompåenpresskonferenssäger: ”Time up for me 

is when that time for me to retire comes up.” I Sisos trevligt skrivna artikel beskrivs Robert 

Mugabe som intelligent, klok och målmedveten, en man som kan föra sig, som inte låter andra 

trampa på sig. Närpresidentenfårfrågan om de trakasserier media utsätter Zimbabwe 

försvararhan: ”My government does not take issue with constructive criticism […] but any 

government would be uncomfortable with journalists who poked fun at the leadership. We 

believe that journalists have an important job to do, but such a job should be done in a 

responsible manner.”133Bildtexten lyder: “Mugabe in combative form”134 

 

Tredje perioden 2000-2010 

År 2000. Zimbabwe firar 20-årsjubileum som självständig stat ochNew African publicerar Robert 

Mugabes tal från jubileumsceremonin 18 april. 
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The bitterness of our colonial experience could have so easily driven us into a pogrom against the 
white community, most of whom diligently served and sustained UDI. Yet our high level of political 
consciousness soared above bitterness and had long made us see the Rhodesian problem as a system 
of racial injustice, and not in the colour of the skin of those who manned that system.135 

 
Baffour Ankomah, som snart varit chefredaktör för New African i ett år, lägger fram det mönster 

efter vilket New Africanframöver till delar kommer att arbeta och också fungera och tänka.Här 

åsyftas polemiken.Under perioden ökar den utländska mediala kritiken mot Robert Mugabe i 

synnerhet i brittiska medier vilket New African använder sig av på så vis att New Africans skribenter 

utifrån kritiken i ett ordkrig framför sina åsikter och klargör mönster för att påvisa, enligt New 

Africans syn, felaktigheter.Ankomah skriver under rubriken”Why Mugabe is right […] and these 

are the facts”. ZANU-PF förlorade folkomröstningen om den nya konstitutionen i februari 2000 

och sedan dess har Robert Mugabe i brittisk press porträtterats som ”a man gone mad”. Är det 

sant, frågar sig Ankomah att problemen i Zimbabwe försvinner om Robert Mugabe 

försvinner.Jordreformen måste genomföras.Bara jämlik fördelning av jord kan stabilisera 

Zimbabwe politiskt, skriver Ankomah. Britterna har brutit sitt löfte om att bistå ekonomiskt till 

jordreformen. ”Most Africans find it obscene!”136 skriver Ankomah. Ankomahs artikel är lång 

och vidlyftig och skribenten håller inte undan sina åsikter. Tydliga historiska genomgångar där 

perspektivet är afrikanskt visar orättvisan i den jordfördelning som råder.137 En bild som hör till 

artikeln föreställer en svart man på ett fält med bildtexten: ”For how long 

willthisZimbabweanwork as a labourer on a white farm? Doesn´t he also deserve to have his own 

farm?138Vid ett internationellt toppmöte i Bryssel, skriver Francois Misser och Baffour Ankomah, 

lades en motion av Sydafrika att Storbritannien inte kan dra sig undan sitt ansvar för 

jordreformen i Zimbabwe. Motionen stöddes av majoriteten av länderna utanför EU. Artikeln 

har rubriken ”Mugabe 1, Britain 0”.Misser och Ankomah är i sin text mycket kritiska till inte bara 

Storbritannien och brittiska media som, enligt Misser och Ankomah, sprider lögner och förtal om 

Robert Mugabe, men också till den zimbabwiska oppositionen. Kritiken existerar som rak kritik 

men syns i huvudsak som sarkasmer och öppet hån och, när det gäller presidenten, lika öppen 

beundran: ”As the domestic opposition huffs and puffs to ”kick him” […] President Robert 

Mugabe has won a significant […] victory […].”139Noa J.Muzororiskriver: ”How can Zimbabwe 

’impose’ land reform liability on Britain?”140varefter han går igenom bakgrunden till Zimbabwes 

ojämna fördelning av jord, vilket tyder på inte bara Muzororis sympatier för Robert Mugabes 
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planer på en jordreform utan också New Africans stöd till Robert Mugabe.Francois Missner, 

Baffour AnkomahochNoa J. MuzororifårstödavAnverVersisomskriverattbrittisk press 

tappadeallaproportioner ”When the government of Zimbabwe passed a bill giving the state the 

right to nationalise excess land owned by white farmers […]”141.Versiskriveromjordfrågan. 

”Unless this is settled, nothing else is settled”142.Storbritanniens inblandning i Zimbabwes interna 

affärer driver in rasiala kilar mellan svarta och vita, skriver Versi. 

 
”We are not now, and have never been, apologists for Mugabe or his party. […]But we cannot sit 
back and quietly watch the demonisation of Mugabe and his party as a smoke screen for the real 
issue – which is land redistribution. We believe the fuss being made in the British media is only 
because the farmers involved are white and have British ancestry.”143 

 
Versi är ursinnig och den tätskrivna texten kokar av upprörd stämning. Normalt är artiklarna i 

New African sakliga, svala, ofta formella, en tradition som Versi bryter med genom sitt våldsamma 

verbala angrepp på brittisk politik, på brittiska media och på brittiska politiker. ”In the 

midststreamofinvective and hyperbole, the one relevant question has beentotallyignored: 

Whatcrime has Zimbabwe committed, and why is Britain so incensed?”144Versi angriper på alla 

nivåer. Han tar fram fakta där han anser att britterna har fel, han är sarkastisk för att på ett 

bakvänt men tydligt sätt få läsaren att tänka efter, dra på munnen och ställa sig på Versis sida, och 

han hånar britterna där han tycker de är hycklare eller när de ljuger. ”The maincheerleaderofthis 

anti-Mugabe crusade, for months prior to the legislation, has been the British Foreign Office 

minister, Peter Hain.”145 Däremellan låter han texten simma i historiska fakta för att klargöra en 

bakgrund till den, enligt Versi, berättigade vreden. ”Whattheyhaveneglectedtotell the public is 

that the land question is, and has been for over 110 years, the issue.”146I siniNew African 

regelbundetåterommandekolumnBaffour´s Beefs fortsätter Baffour Ankomah påsammatema: 

”The British media have called Mugabe a lot of names – despot, tyrant, […] the Hitler of 

Africa.”147Grundlöst, skriver Ankomah. Ian Smith som plågade zimbabwierna under 

minoritetsregeringen lever i full frihet och ändå kallas Robert Mugabe despot. Ankomah frågar 

varför brittisk press behandlar Robert Mugabe så – är det för att han vill att de vita medborgarna 

i hans land ska dela jorden med svarta medborgare?Baffour Ankomah har ett skarpt anslag i sina 

texter och de blir undan för undan aggressivare med ord som skär igenom, enligt Ankomah, 

hyckleriet och förräderiet mot Zimbabwes tjugo år gamla självständighet och britternas 
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imperialistiska metoder mot den forna kolonin. ”We´veseen a lotof, and heard a lot from Morgan 

Tsvangirai in the Brittish media thesepastfewweeks. Perhaps I have to declare my hand early: 

Morgan frightens me to death.If what we´ve heard from him so far is any guide, God have mercy 

on black Zimbabweans.”148Ironiskt på gränsen till hån gentemot brittisk press som Ankomah 

anser lägger sig i saker de inte har med att göra.Nu ska jordreformen fullföljas, skriver Tom 

Mbakwe. Riktlinjerna för den drogs upp vid ett möte i Abuja – riktlinjer som i sin helhet 

presenteras i New African, vilket tyder på att tidskriften har intresse för jordreformen i 

Zimbabwe.149Daniel Tetteh Osabu-Kle ger en annan syn på Robert Mugabes politik och arbete 

med jordreformen: 

 
The fundamental problem in Zimbabwe is not that President Robert Mugabe is taking land from 
whites and giving it to blacks. It is that some Africans with white skin think they are Europeans. 
What Mugabe is doing in the interest of unity is to make the white Africans think African and, in so 
doing, be true and honourable Africans.150 
 

En minoritet som äger nästan allting är mycketoafrikanskt, skriver Osabu-Kle och skriver att 

Robert Mugabe bara visar hur jordägandet ser ut i Afrika och det gör honom till den visaste bland 

afrikanska ledare.151I en fyra sidor lång artikel får professor KatamaMkangi från Kenya skriva sitt 

resereportage om Zimbabwe. När zimbabwierna klagar, skriver Mkangi, över den dåliga 

ekonomin är det inte presidenten utan de vita farmarna som placerar sina vinster på 

tobaksexporten på utländska banker, de anklagar.Mkangis artikel är skriven ur överraskningens 

perspektiv.Mkangi var inställd på att möta en annorlunda verklighet än den han såg vilket gör 

hans vittnesmål intressant.152ProfessorMkangi får svar av New Africans korrespondent Bram 

Posthumus som skriver om de vita zimbabwiernas rasism och om jordockupationerna, men han 

skriver också om korruptionen – om hur partitopparna berikar sig och frågar hur afrikaner står ut 

med despoter som Robert Mugabe. 

Posthumusskriverattenregeringsominteklararsittuppdragskabort. ”The answer is simple: a 

government that fails to deliver should be out on its ear. There is nothing imperialistic, white, 

British or American about it.This is what the Zimbabweanpeoplesaytheywant.”153Posthumus 

skriver indignerat och övertalande, nästan propagandistiskt när han går in i svaromål på Mkangis 

artikel. Posthumusskriver: ”[…] his [Mkangi´s] Zimbabwe was not different from what your 

average white tourist would see.”Därmed förminskar Posthumus i sin artikelMkangis 
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iakttagelseförmåga och tillförlitlighet som skildrare av en resa och ett land.154New African 

censurerar inte vare sig KatamaMkangi eller Bram Posthumus utan ger dem båda utrymme. Bram 

Posthumusfårisin tursvarav Baffour Ankomahsomskriver:“The answer to why “the international 

community” has selected Mugabe for removal […]lies in his new-found temerity to take on the 

powerful landowners of Zimbabwe […].”155Också detta ger New African utrymme vilket tyder på 

att tidskriften inte är rädd för debatt, och inte heller ängslas om en skribent går emot New Africans 

egen linje.2002 hölls i Bryssel ett möte mellan EU och Zimbabwe och New African trycker delar 

av Zimbabwes utrikesminister Stanley Mudenges öppningsanförande. Mudenge sa att före 1997 

kallades president Mugabe ”Afrikas lejon” i brittisk press och nu flödar hatet mot presidenten i 

samma tidningar. Orsakerna, sa Mudenge, finns i Robert Mugabes beslutsamhet att 

fullföljajordreformen.Mudenges tal är djupt allvarlig och en lektion i 

kolonialism.Mudengeärintedogmatisk men bådediplomatiskochpedagogisk. Men 

närhanpolemiserar mot 

brittiskahatartiklarochavslöjarfalskaanklagelserblirtonenbitvislågmältursinnig. ”The UK has used 

its considerable holdings and or control of the media in Southern Africa and in the UK [itself] to 

blackout truthful information about the significant [and] positive strides made by Zimbabwe in 

the very same areas identified by the EU as areas of concern.”156Artikeln är illustrerad med en 

obehaglig bild från 1896 på hängda mashonarebeller.157Inför 22-årsjubileet i april 2002 av 

självständigheten intervjuas Robert Mugabe av Baffour Ankomah.Robert Mugabe säger att 

jordfrågan måste lösas.Under kolonialismen tömdes stora områden i Zimbabwe på afrikaner. 

”[…] Colour cleansing yes, but sometimes the two go together – colour cleansing and 

ethnic.”158Robert Mugabe säger: “Our people can never, never allow themselves to come once 

again under British control – remote control or direct control – never!”159Intervjun är som text 

utformad så att frågorna är korta och klara utan att vara ledande.Ankomah vet vad han vill ha 

svar på och svaren från Robert Mugabe brer ut sig över sidorna vilket gör att det är Robert 

Mugabes syn på sin egen politik och på situationen i Zimbabwe som bildar text i New 

African.”And the British are still on withtheirpovertyalleviationthing, butofcourse the situation 

now is, wearepoles apart, nothingcan be done at the moment.”160 Robert Mugabe är en stolt, 

klarsynt och hårdför politiker vilket tydligt framkommer i texten. Hans omdömen om de vita är 

inte bara hård utan är också irriterad vilket innebär att det han säger om dem när han kallar dem 
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”rasister”, ”illojala” och ”imperialister” innebär att han tycker att de här stadierna när vi betraktar 

hudfärg som kategori borde ha passerats liksom önskan att tillgodogöra sig andra länders 

tillgångar.“If that is what we are going to pay we will pay it for sustaining our principle and the 

right of our people to be sovereign over their resources, yes.”161Under 2000-talet tas mycket 

utrymme i New African upp av valen i Zimbabwe. Oppositionen har organiserat sig iMovement 

for Democratic Change (MDC)under Morgan Tsvangirai. Minister John Nkomo säger att MDC 

är ett brittisksponsrat parti, skriver Baffour Ankomah.162New African rapporterar om valet som 

Robert Mugabes parti vann år 2000 och Ibrahim Seaga Shaw skriver att SADC gratulerar honom 

till valsegern.163Läsaren inser att skribentens sympatier ligger hos Robert 

Mugabe.TawengwaGotora och Vito Echevarria skriver om hur, enligt analytiker, Tsvangirai 

kastade ut alla demokratiska värden när han hotade presidenten att ”vidta 

åtgärder”.164GotoraochEchevarriaärkritiska tillTsvangiraisförhållningssätt till politiken. ”He railed 

against President Mugabe – a right of every opposition leader – but Tsvangirai did not stop there; 

he went on to advocate violence as a way of bringing change to the number one office of the 

country.”165Om Robert Mugabe inte får positiva omdömen i artikeln så kommer kritiken mot 

Tsvangirai att slå tillbaka som positiva rekyler på Robert Mugabe som kan sola sig i klandrets 

strålande baksida där han själv befinner sig. Osei Boateng skriveratt jordreformen inte kommer 

att slutföras om Morgan Tsvangirai vinner presidentvalet. Boatengskriver berömmande 

omRobert Mugabes arbete för Zimbabwe och skriver med avsky hur, enligt Boateng, britterna 

försöker styra politiken i Zimbabwe.”Reading the British press, Mugabe has not a dog´schance 

for re-election.” Genom att använda ”dog” sänks nivån på diskussionen i brittisk press till den 

lägsta och därmed inte bara betydelselösa utan också värdelösa vilketdärmed gör allt brittisk 

media trycker värt ingenting. Bildtexten under bilden på en nöjd Robert Mugabe i solskenet med 

armen höjd i en inbjudande men samtidigt rebellisk gest och med en praktfull blombukett i 

blickfånget lyder: ”Fighting tough: […]”.166Sanktioner som EU och USA inleder mot Zimbabwe 

2002 är ett återkommande ämne i New African under 2000-talet.Ekonomin går dåligt och maten 

tar slut i affärerna. Baffour Ankomah skriver att för att de farmare som tvingas dela med sig av 

sin jord är vita straffas 13 miljoner svarta med ekonomiska sanktioner.1672002 gerNew African 

Robert Mugabe egetutrymmeitidskriften. 
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This is the land which until now, was being heldby sons of our colonial oppressors at our expense. 
[…] We set for ourselves the deadline of end of August by which distribution of land under the A2 
Model of resettlement should have been completed. […] This is about the survival of our nation; 
that is about securing the food needs of our people. […] Many farmers have relocated in 
compliance with our one-farmer-one-farm [policy]. No farmer has been rendered landless on this 
principle. Only the greedy ones are complaining.”168 

   

Robert Mugabe är medveten om att New African är en publikation som når utanför Afrika vilket 

gör det intressant att fundera över syftet från New Africans sida att ge utrymme, faktiskt 

propagandautrymme, åt Robert Mugabe. Svaret ligger nära – en antiimperialistisk tidskrift ger 

utrymme åt en president som tidskriften anserarbetar mot imperialismen i ett antiimperialistiskt 

projekt som jordreformen. Ifebruarinumret 2003 skriver Baffour Ankomah 

ienfärggladartikelomjordreformensomavslutats. ”Amidst the mounting Western […] the 

government has quietly pressed ahead with its fast track land reform programme, bringing it to a 

virtual end.”169Nu ökar matproduktionen i Zimbabwe, skriver ChipoShoko och syftar på 

hundratusentals nya småbruk. Sådana nyheter är fruktade utomlands. Risken finns enligt Shoko 

att folket kräver jordreform i sina egna länder nu när de ser att det är möjligt.170När Bruce 

Anderson i the Independent skriver: ”It is not clear that [Africa] can generate its own salvation. It 

may be necessary to devise a form of neo-imperialism, in which Britain, the US and the other 

beneficient nations would recruit local leaders and give them guidance to move towards free 

markets […].”171skriver Baffour Ankomahi sin kolumnBaffour´s Beefs:“Behind Nkrumah, at No. 

2 on the list of Western animoisty, comes President Robert Mugabe over whom Andersonprefers 

Ian Smith (”Ian Smith was displaced by Robert Mugabe”, is how he put it).”172Ingen 

behövertvivlapåAnkomahs sympatier.När Ankomah frågarNamibias president Sam Nujoma 

varför de flestaafrikanskaledarestödjer Robert Mugabe svararNujoma: ”[…] we cannotallow any 

foreigners to come and attack one of our members or single it out for overthrow. We say injury 

to one is injury to all. So if the imperialists are trying to divide us, we will not allow it, because our 

strength depends on unity […]”.173Baffour Ankomahs intervju med president Nujoma fungerar 

som en kraftsamling, en demonstration gentemot västvärlden eftersom intervjun avser att visa att 

det finns politisk styrka och enighet på afrikanska kontinenten. I intervjun styr Baffour Ankomah 

riktningen på innehållet men håller sig annars undan. Utrymmet behärskas av president Nujoma 

som får så stor plats han behöver för att lägga ut texten, presentera sitt land, det afrikanska 
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samarbetet, imperialismen och Afrika i världen. Imperialismen är ett återkommande tema i New 

African på 2000-talet. Antonio de Figueiredo skriver om toppmötet mellan Afrikanska Unionen 

(AU) och EU som riskerar att inte bli av eftersom EU vill utestänga Robert Mugabe från mötet, 

vilket ett flertalafrikanska ledareinte accepterar.Figueiredoanvänderordet ”imperialist” isamband 

med atthanskriver om sanktionerna mot Zimbabwe:”If Blair´s Britain and Bush´s America join in 

sanctions against Zimbabwe (as they have already done), that is theirmperialist business, not 

Europe´s.”174I januarinumret 2004 av New African skriver tidskriften om tumultet iBrittiska 

Samväldet som ville utesluta Zimbabwe som själv lämnade Samväldet.175“Mugabe fought again, 

won again, and the Commonwealth has lost.”176skriver Stella Orakwue. “Not only did he give his 

people country to call theirs, but now he´s given the people back their land.”177När Orakwue 

skriver “back” syftar hon på tiden innan koloniseringen av Zimbabwe vilket därmed betyder att 

de rättmätiga ägarna får tillbaka jorden, ”given […] back their land”, vilket i sin tur innebär att 

jorden, enligt Orakwue, tidigare tagits olovligt.Orakwue är euforisk i sin artikel som fylls med 

utrop, adjektiv, sarkasmer, versaler, applåder.Orakwueskriverockså om imperialismen: ”God how 

whites hate losing to blacks! It really kills them.”178”Mugabe´s historic achievements on land 

reform will live on in the consciousness of Africans for millenia. Weshall never forget.”179 I 

brittiska parlamentet har Zimbabwe slagit ett rekord – debatten om vad som händer Zimbabwe 

varade i fem timmar, skriverOsei Boateng. Utrikessekreterare Jack Straw sa att inga trupper 

kommer att skickas.180 Robert Mugabe svarar på frågan om Tony Blair betraktar Zimbabwe som 

en koloni: ”Yes, hedoes, hedoes.He doesn´t say so but his actions do say so.”181I 

augusti/septembernumret 2004 av New African publicerades resultatet av en undersökning bland 

läsarna om den populäraste afrikanen genom tiderna. På första plats Nelson Mandela; ”A symbol 

for freedom […]”. På andra plats Kwame Nkrumah: ”A true son ofAfrica […]”. Påtredje plats 

Robert Mugabe: ”A great freedom fighter. A 21st century African leader, he has demonstrated 

that the African is capable and can steer his own course without being told what to do by foreign 

powers.”182skriver en läsare.I novembernumret 2004 av New African trycker tidskriften delar av 

amerikanska presidenten George W.Bushs tal och delar av Robert Mugabes tal som de höll i 
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FN.Bush sade: ”We stand for peace and human rights […].”183Robert Mugabestalfickde 

störstaapplåderna, skriverNew African.Robert Mugabesade: ”The West should spare us their 

lessons on human rights […]”184.Uttrycket i Robert Mugabes tal varbrutalt när han kallade Tony 

Blair ”laglös natur”. 

 
Mr Tony Blair, the British prime minister, has arrogantly an unashamedly announced in his 
Parliament that his government was working with Zimbabwe´s opposition party to bring about 
regime change. […] the lawless nature of this man, who along with his Washington master believes 
he is God-ordained to rule our world, has shown himself.185 

  

Talen är så placerade och organiserade med utdragna citat som förstorats i tidskriften att de ger 

en möjlighet för New African att accentuera sina åsikter om Bushs, som tidskriften anser, 

imperialistiska inställning till omvärlden där hans retorik och uttryck tas upp och besvaras av 

Robert Mugabe som i sitt tal menar att amerikansk frånvaro i den internationella politiken skulle 

vara en bättre väg till ”mänskliga rättigheter”. En vanligare form när tidningar ska presentera 

politiska tal som är platsbesparande, men som också genom skribenten ger tidningen möjlighet 

att påverka innehållet och uttrycket, är referat. New African trycker istället stora delar av Bushs 

och Robert Mugabes tal som får varsitt helt uppslag i tidskriften med rubrik och bild på talaren. 

2007trycker New African George W.Bushs tal och Robert Mugabes tal som de höll i FN. Bush 

sade: “In Zimbabwe, ordinary citizens suffer under a tyrannical regime… The behaviour of the 

Mugabe regime is an assault on its people […].”186 Robert Mugabe sade: 

 
Mr Bush, Mr Blair and now Mr Brown´s sense of human rights precludes our people´s right to their 
God-given resources, which in their view must be controlled by their kith and kin. I am termed 
dictator because I have rejected this supremacist view and frustrated the neo-colonialists.187 

  
Talen är placerade i den ordningen,vilket är sannolikt att det var också i generalförsamlingen i 

FN, och så formulerade med Bushs tal först och Robert Mugabes tal som nästa artikel, varför 

New African tar sin möjlighet att genom rubriker, ingresser och utdrag göra Robert Mugabes tal till 

svar på Bushs tal för att visa läsarna på vems sida New African står.Genom att trycka talen som de 

skrivits och hållits blir de samtidigtsanningsenliga vittnen på annat sätt än referat blir och läsaren 

kan därmed dra sina egna slutsatser.2005 firas Zimbabwes 25-årsjubileum som självständig stat 

med en 40 sidor lång presentation i olika reportage under rubriken ”Zimbabwe Silver Jubilee, 25 

yearsofIndependence, Democracy and Development”188.Jordbruksminister Joseph Made 
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säger:“Zimbabwe´s land reform was to address the racial imbalances of land ownership in the 

country and the historical rights of the Zimbabweans.”189Justitieminister Patrick Chinamasasäger: 

”President Mugabe is not a problem in his country, he is not a dictator. He works in accordance 

with the current constitution, and the current constitution gives him the power that any 

constitution gives to a president anywhere in the world.”190Åt New African intervjuar Stuart Price 

den vita medlemmen i MDC Roy Bennett som säger: ”[…] I am white and because of the African 

colonial baggage and the racist past of what has happened in Africa, this is held against 

me.”191Bennet säger: “Africa applauds Mugabe because… he slapped the white man in the face 

and took away the farms, because he challenged Britain and cussed Tony Blair, people love him 

and respect him. But they don´t realize the real issues in Zimbabwe.”192Bennett uttalar sig fritt 

och får utrymme för sina åsikter. Price styr intervjun som intervjuare alltid styr för att få ledtrådar 

till en annan tankevärld och ger därmed läsaren tillgång till meningen hos en vit zimbabwier som 

engagerar sig i politiken. Men att Price inte är någon anhängare av MDC lyser igenom i texten, 

dolt och utan gester men otvivelaktigt närvarande.Bennett censureras inte. Han kallar ZANU-PF 

”maffia”, men småorden avslöjar Price: ”If this is the case […].”Genom att skriva ”if” sås av 

Price ett medvetet tvivel om sanningshalten eller tillförlitligheten angående Bennetts påståenden. 

Delar av det längre citatet ovan har New African placerat avkortat i en röd ruta mitt på sidan, men 

citatet är hämtat ur sitt sammanhang i ett längre stycke och i sin ensamma ruta avbryts det och får 

ingen avslutning. Bara den som läser hela texten får reda på vad Bennett menar med ”the real 

issues in Zimbabwe”. 

  
Africa applauds Mugabe because of the colonial baggage. Because Mugabe slapped the white man in 
the face and took away the farms, because he challenged Britain and cussed Tony Blair, people love 
him and respect him. But they don´t realize the real issues in Zimbabwe. Mugabe has been very 
clever with that baggage and in playing the race card to suppress the people under the fact that he  
perceives the opposition party as a Western-sponsored colonial evil.193 
 

Syftet med att New African gör på det viset ser ut att vara att den läsare som inte läser hela artikeln 

bara läser Bennetts beskrivning av Robert Mugabe som hjälte. Därav får New African fram sina 

egna åsikter om Robert Mugabe genom det utvalda citatet.I en artikel som handlar om att Malawi 

har döpt en gata efter Robert Mugabe i Blantyre och kontroverserna omkring detta, säger 

Malawis presidentBingu wa Matharika: 
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Here we are, we have a hero, an African hero, and someone in his proper sense of mind, born here 
in Malawi, will come and say ‘no it´s not right and proper to honor Robert Mugabe’. Are you 
serious? If we cannot honour Robert Mugabe and other true sons of Africa, who can we honour? 

Europeans we don’t know?When are we going to end colonial domination?194 

  

George Shire rapporterar från EU-Afrikamötet i december 2007 där han skriver att närvaron av 

Robert Mugabe inte var självklar för medlemmarna i EU men för de afrikanska ledarna. Det 

mesta av Shires artikel handlar om Zimbabwes och Robert Mugabes internationella relationer och 

om Storbritanniens premiärminister Gordon Brown som bojkottade mötet eftersom Robert 

Mugabe närvarade.Bilden till artikeln är en stor bild på en glad Robert Mugabe: ”In Lisbon: 

President Mugabe relishedevery moment of it.”195 2010 firar Zimbabwe 30 år som självständig 

stat, skriver MabasaSasa och det är jordreformen som har satt spår i folkets minne.Texten skriver 

inget om själva firandet av 30 år av självständighet men bilden till artikeln visar glada dansande 

människor i fina kläder.196 I sista numret som ingår i studien, decembernumret 2010, skriver New 

African att Nelson Mandelas hustru Graca Machel, verksam inom UNICEF, berömmer den 

utveckling som skett i Zimbabwe sedan unitygovernment infördes 2008.Jordbruket utvecklas och 

den politiska och ekonomiska krisen löstes 2009 efter att president Robert Mugabe konstruerat 

”unitygovernment” med sig själv som president, Morgan Tsvangirai som premiärminister och 

Arthur Mutambarasom vice premiärminister,skriver New African.GracaMachelsäger till New 

African: “I have been impressed by the progress made in Zimbabwe. […] Agriculture is being 

revitalized.”197 

 

Resultat 

Studiens syfte är att se hur tidskriften New African ser på Robert Mugabe under åren 1980-2010 

och om tidskriften har samma syn på Robert Mugabe genom de tre decennier studien omfattar. 

Studien inkluderar också en analys över orsakerna till hur Robert Mugabe beskrivs av New 

African. New African är en panafrikansk antiimperialistisk tidskrift och den bild tidskriften ger 

1980-1990 av Robert Mugabe, ledaren i vad som var en av sista kolonierna i Afrika som med 

vapen frigjort sig, är beundrande och berömmande. Robert Mugabe anpassar med sin marxist-

leninistiska ideologi sig till ena sidan i kalla krigets storpolitik och New African ser på Robert 

Mugabe som rätt man att ena landet med den komplicerade socioekonomiska strukturen och 

befolkningssammansättningen. Robert Mugabe engagerar forskare och författare och mycket 

finns skrivet om presidenten. Genomläsning av ett antal biografier och andra publikationer om 
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Robert Mugabe visar att alster av forskare och författare som jag studerat ger en helt annan bild 

av Robert Mugabe och hans politik än den som finns i New African. New African skriver att Robert 

Mugabes viktigaste mål är jämlikhet och nationell enighetmedan Compagnon menar att Robert 

Mugabe istället gör ras till en klassfråga där vit symboliserar överklassen som de svarta ska 

hataoch Bourne skriver att Robert Mugabe ställer grupper mot varandra – svarta mot vita och 

Shona mot Ndebele.198Tendi skriver att Robert Mugabe betraktar alla vita som rasister och som 

sina motståndare.199I New African återkommer artiklarnaom Robert Mugabe som antirasist, 

angelägen att de vita stannar i landet och som tar in vita ministrar i regeringen.200 Kriget som 

föregick självständigheten handlade om jord och New African skriver att i centrum för Robert 

Mugabes politik står jordreformen.201 INew African skriver A.M.Babu euforiskt ett öppet brev till 

Robert Mugabe efter valsegern: ”Warmcongratulations on yourvictory […].”202Meredith beskriver 

istället Robert Mugabe som rå, aggressiv och otrevlig, som bara är ute efter makt och Chan 

beskriver Robert Mugabe som grym och opålitlig.203I huvudsak är New African positiv till Robert 

Mugabe genom hela 1980-talet, även om applåderna mattas mot slutet av perioden och kritiken 

kommer. I synnerhet ser New African korruptionen i Zimbabwe som ett problem. Orsaken till 

New Africans i huvudsak positiva inställning till Robert Mugabe under perioden 1980-1990 måste 

sökas i tidskriftens antikoloniala antiimperialistiska hållning eftersom Robert Mugabe enligt New 

Africangenomför den politik han av en majoritet valdes på – att inte vika sig för stormakternas 

imperialistiska intressen utan genomföra jordreformen, skapa jämlikhet och ett rasneutralt 

samhälle. Perioden avslutas med att Robert Mugabe av New Africans läsare väljs till Afrikas 

populäraste statsöverhuvud.I början av 1990-talet går världen in i en lågkonjunktur med höjda 

räntor och sjunkande råvarupriser. Samtidigt upphör kalla kriget.204 Om Robert Mugabe var 

marxist bland andra marxister på 1980-talet fortsätter han att anpassa sig efter storpolitiken och 

överger på 1990-talet marxismen för marknadsliberalismen. Bourne skriver att med 

kommunismens försvinnande minskade statens roll och IMF och Världsbanken inledde globala 

strukturrationaliseringar som inte fungerade i Afrika och i Zimbabwe ökade fattigdomen.205 I New 

African handlar artiklarna på 1990-talet i huvudsak om jordreformen, men också om de 

ekonomiska kriserna, om korruptionen och om valen i Zimbabwe. Compagnon skriver att några 

                                                           
198Bourne, s. 128-129;Compagnon 2011, s. 123-124 
199Tendi, s. 124-125 
200 New African april 1980, s. 13-14, New African april 1981, s. 23-24 
201 New African augusti, 1981, s. 36 
202 New African maj 1980, s. 44 
203 Chan, s. 133;Meredith, s. 7, 16 
204 Chan, s. 75 
205Bourne, s. 132-133 
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fria och rättvisa val aldrig genomförts i Zimbabwe.206 Tio år har gått sedan självständigheten och 

landet är sig likt med vita farmare på den mesta och bästa jorden. New African anbefaller att 

jordreformen fullföljssom det antiimperialistiska projekt en jordreform är.New African skriver att 

eftersom alla gynnas av nationell enighet och social jämlikhet ligger en slutförd jordreform också i 

de kommersiella farmarnas intresse.207Compagnon skriver att jordreform låter bra i ett land där 

fattiga vill ha jord men menar att jordreformen för Robert Mugabe bara handlar om att behålla 

makten.208 Compagnon skriver att Robert Mugabe med sitt avvisande av IMF visar sitt hat mot 

vita och mot väst.209New African återkommer då och då till Robert Mugabes ”non-racism; better, 

ofhis anti-racism”.Robert Mugabe har sagt ifrån sig socialismen men fortsätter enligt New African 

att bekämpa rasismen och imperialismen och när tidskriften kritiserar Robert Mugabe ser den till 

att foga in några goda ord om honom som om tidskriften ändå vill erkänna hans politik. Meredith 

beskriver Robert Mugabe som en maktfullkomlig diktator som inte respekterar mänskliga 

rättigheter, som använder jord som politiskt vapen och gör de vita farmarna till sina fiender.210I 

mitten av 1990-talet skrivs inte så mycket om Robert Mugabe i New African.När tidskriften är 

missnöjd med korruptionen och den långsamma jordreformen som kritiseras hårt får regeringen 

ta delar av skulden tillsammans med Robert Mugabe.Mot slutet av decenniet börjar irritation med 

Robert Mugabe alltmer synas i New African. När New African skriver om Kongokriget övergår 

tonen i öppet hån vilket inte hänt tidigare och New African ser ut att betrakta Robert Mugabe som 

en bland andra afrikanska ledare som ska granskas och kritiseras. Mot slutet av 1990-talet 

formerar sig oppositionen mot Robert Mugabe i ett parti, regeringspolitiken stramas åt och en ny 

konstitution som ska underlätta genomförandet av jordreformen formuleras. Nu återkommer 

New Africans beundran för Robert Mugabe som på nytt i angenämt skrivna artiklar framställs som 

en statsman som inte låter sig påverkas bort från sina antiimperialistiska ideal, och det ser det ut 

som om New Africans antiimperialism håller jämn kurs i förhållande till världsläget. När Robert 

Mugabe utför vad New African anser vara antiimperialistiskt arbete med antirasism och jordreform 

får han beröm, när han anpassar sig efter marknadsliberal storpolitik avvaktar New African eller 

kritiserar honom. År 2000 firar Zimbabwe 20år som självständig stat och det finns inga spår av 

Robert Mugabes tidigare anpassningar till storpolitiken och världsläget. Jordreformen ska 

slutföras. Compagnon skriver att de nya jordlagarna skapade rasmotsättningar;vita farmare 

misshandlades och dödades.211Compagnon skriver att utdelande av jord åt svarta lantarbetare på 

                                                           
206Compangnon, s. 73 
207New Afrikan November 1993, s. 26-27 
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bekostnad av ”brittiska kolonialister” har lett till det största ”landgrab” någonsin och Meredith 

skriver att jordreformen genom att göra slut på det industriella jordbruketorsakade brist på mat 

och att hundratusentals lantarbetare drevs bort.212Moyo skriver att för kommersiella farmare 

betyder marken möjlighet att berika sig på andras arbete, men för de jordlösa betyder marken en 

möjlighet att överleva.213New African skriver attRobert Mugabe inte bara gav sitt folk ett land de 

kan kalla sitt utan att han också gav folket jord, och vidare att Robert Mugabe alltid kommer att 

mötas av neokolonial avsky och misstänksamhet.214 Jordreformen är huvudtemat i artiklarna om 

Robert Mugabe i New African under 2000-2010 och tonen i tidskriften gentemot Robert Mugabe 

ärfylld av beundran och beröm. New African börjar under perioden arbeta med polemik. I 

utländsk press drivs under 2000-talet kampanjer mot Robert Mugabe och polemik blir därför ett 

tacksamt instrument för skribenterna på New African att tydliggöra åsikter och, som de betraktar, 

fakta. New African skriver under detta årtionde hyllningar till Robert Mugabe som, enligt 

tidskriften, vågar och kan stå emot trycket från västmakterna, och som beter sig som en 

demokratiskt vald ledare i en suverän republik som kämpar för folkets rätt utan att böja sig för 

utländska intressen. Meredith skriver att Zimbabwe kollapsat ekonomiskt och effekterna för 

kommande generationer är oöverskådliga.215När New African publicerar resultatet av en 

omröstning bland läsarna om den genom tiderna populäraste afrikanen kommer Robert Mugabe 

på tredje plats efter Nelson Mandela och Kwame Nkrumah. I sistanumretistudienavNew African 

säger Nelson MandelashustruGracaMachel: ”I have been impressed by the progress made in 

Zimbabwe.”216 
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SAMMANFATTNING 

Den eftertraktade naturtillgången i Rhodesia var jorden. Jorden ägdes av de vita som var i 

minoritet i landet. De svartas krig mot kolonialismen i Rhodesia på 1970-talet handlade om jord. 

När britterna gick med på att delta ekonomiskt i jordreformen gick parterna till förhandlingar 

1979. 1980 hölls val i Zimbabwe och frihetsledaren Robert Mugabe bildade regering.New African 

är en panafrikansk tidskrift som ger ett afrikanskt perspektiv i internationell rapportering skriven 

av afrikaner om afrikanska frågor, och studiens syfte är att se hur New African ser på Robert 

Mugabe 1980-2010 – Robert Mugabes tre första årtionden som statschef i Zimbabwe. Studien tar 

vidare reda på hur New African ändrar sin syn på Robert Mugabe inom tidsperioden och ett 

förslag till orsaker till den ändrade synen presenteras. Längden på Robert Mugabes ledarskap gör 

honom unik och därför intressant. Metoden för studien har varit genomläsning avvad New 

Africanpublicerat om Robert Mugabe 1980-2010, och som analyserats utifrån textanalytiska 

metoder. New Africans syn på Robert Mugabe kan delas in i tre perioder; en per decennium. 1980-

1990 är tidskriftens syn på Robert Mugabe beundrande. Robert Mugabe ses som hårdför och 

målmedveten. Han enar landet men jordreformen går långsamt och korruptionen är besvärande. 

1990-2000 liberaliserar Robert Mugabe ekonomin. Folket blir fattigare, jordreformen går 

långsamt och för presidenten närNew Africanett svaltpositivt intressesom alltmer avtar. Mitt i 

perioden skrivs inte mycket om Robert Mugabe i New African. Runt millennieskiftet har folket 

tröttnat på att vänta och Robert Mugabe inser att jordreformen måste genomföras, vilket sker. 

Under 2000-talet skriver New African mycket om Robert Mugabe och hyllningarna är många. 

Slutsatsen blir att New Africans antiimperialistiska linje som är rak stödjer Robert Mugabe när 

presidenten med hjälp av sin marxistiska ideologi på 1980-talet följer världsläget och för en 

antiimperialistisk politik med enande av landet och en påbörjad jordreform. På 1990-talet 

fortsätter Robert Mugabe att följa världsläget och övergår till marknadsliberal politik och nu 

minskar stödet från New African som kritiserar presidenten för korruption och för hans oförmåga 

att fullfölja jordreformen. Den stora förändringen kommer år 2000. Nu saknar storpolitiken 

betydelse för Robert Mugabe som genomför jordreformen, som hans politik genom åren rört sig 

kring, på några år trots hårt internationellt motstånd och från de vita farmarna i Zimbabwe. New 

African manifesterar sin linje som antikolonial och antiimperialistisk, en linje tidskriften inte viker 

från och som gör att tidskriften på 2000-talet hyllar Robert Mugabe och hans politik som i 

huvudsak handlar om jordreformen, och som tidskriften ser som antiimperialistisk och 

antikolonialistisk. 

Nyckelord: Robert Mugabe, Zimbabwe, imperialism, jordreform, New African 
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