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Nieuwbrief 12 september 2020.
Zimbabwe
9 september 2020 Op verhaal bij de Zimbabwaanse staatspolitie.
ZCTU President Peter Gift Mutasa, ARTUZ (onderwijsbond) President Obert Masaraure
en Algemeen Secretaris van de ARTUZ Robson Chere hebben zich via hun juridische
vertegenwoordigers Alec Muchadehama en Doug Coltart gemeld bij de Zimbabwaanse politie
omdat ze op de op 27 juli gepubliceerde lijst van meest gezochte personen vermeld stonden.
Volgens de politie worden ze niet gezocht en is er geen aanklacht waartegen ze kunnen
protesteren.
Niettemin is de ZCTU zeer ongerust over hun veiligheid omdat ze contant worden gevolgd
door onbekende personen, waarvan gedacht wordt dat zij agenten van de Staat zijn.
"VROUWEN EN MEISJES STERKEN OM WEERBAAR TE ZIJN BIJ HET OMGAAN MET UITDAGINGEN IN
DE CONTEXT VAN COVID-19" - MS. FLORENCE TARUVINGA - ZCTU 1E VICE PRESIDENT.
10 SEPTEMBER 2020
De workshop, die wordt gehouden in Harare, wordt gecoördineerd door de onderwijs- en
trainingsafdeling van de ZCTU en wordt gevormd door de leden van het uitvoerend comité van de
ZCTU Vrouwencomité en de voorzitters van het Regionale Vrouwencomité uit de 6 regio's van de
ZCTU.
“Het is treurig te moeten opmerken dat we voor deze gelegenheid samenkomen terwijl
gendergerelateerd geweld aan de orde van de dag is en tot zulke onvoorstelbare niveaus is
toegenomen, vooral tijdens de COVID-19-lockdown. (hieronder meer).
FNV-Projectvoorstel voor bijdrage uit solidariteitsfonds aan ZCTU.
Momenteel is een voorstel in behandeling voor solidariteitssteun van € 32.000,- aan de ZCTU, dat als
volgt wordt samengevat: (hieronder meer)
Voor meer informatie zie: https://www.facebook.com/FNVAfrikasubsahara

OPENINGSOPMERKINGEN DOOR ZCTU MS. FLORENCE TARUVINGA - ZCTU 1E VICE PRESIDENT &
GENDER COMITE VOORZITTER: BIJ DE STRATEGISCHe PLANNING WORKSHOP 2020
"VROUWEN EN MEISJES STERKEN OM WEERBAAR TE ZIJN BIJ HET OMGAAN MET UITDAGINGEN IN
DE CONTEXT VAN COVID-19"
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De workshop, die wordt gehouden in Harare, wordt gecoördineerd door de onderwijs- en
trainingsafdeling van de ZCTU en wordt gevormd door de leden van het uitvoerend comité van de
ZCTU Vrouwencomité en de voorzitters van het Regionale Vrouwencomité uit de 6 regio's van de
ZCTU.
“Het is treurig te moeten opmerken dat we voor deze gelegenheid samenkomen terwijl
gendergerelateerd geweld aan de orde van de dag is en tot zulke onvoorstelbare niveaus is
toegenomen, vooral tijdens de COVID-19-lockdown.
Geweld is een recept voor vernietiging en een ernstige schending van de mensenrechten.
Tegenwoordig ondergaan vrouwen en kinderen verkrachting en andere vormen van vernederende
behandeling door daders die geen respect hebben voor het menselijk leven. Dit is een ziekte
waardoor het slachtoffer zich geschonden voelt, minder zelfverzekerd is en zowel emotioneel als
fysiek gekwetst is. Gendergerelateerd geweld (GGG) veroorzaakt grote psychologische trauma's die
het vermogen van het slachtoffer om effectief bij te dragen aan ontwikkeling aantasten. Als
vakbonden moeten we lobbyen voor een alomvattende wet op GGG, inclusief seksuele intimidatie en
discriminatie, terwijl er strengere straffen moeten komen voor de plegers. Collega's we zijn
aangevallen door een ernstige pandemie die duizenden mensen over de hele wereld heeft gedood.
De COVID-19-pandemie is niet alleen een moordenaar, maar heeft ook een negatieve invloed op
onze mensenrechten, inclusief onze rechten op het gebied van reproductieve gezondheid. Het heeft
ook de last van de zorgverlenende rol van vrouwen tijdens de lockdowns verergerd. Terwijl we
worstelen om in leven te blijven tijdens deze crisis, worden we ook geconfronteerd met geweld en
intimidatie door wetshandhavers, waardoor het beveiligingssysteem verwaterd is. Vrouwen en
kinderen moeten als kwetsbare groepen worden beschouwd als het gaat om crisissituaties en
veiligheid. Vrouwen en kinderen moeten daarom als een prioriteit worden beschouwd in elke
levensbedreigende of veiligheidsbedreigende situatie. De politie, het leger en andere
veiligheidshandhavers moeten worden getraind in veiligheidskwesties voor vrouwen en hoe ze
daarop kunnen reageren. Als ZCTU pleiten we ervoor dat de rechterlijke macht haar mandaat als
onafhankelijke arm van de regering terugkrijgt om gerechtigheid te vergemakkelijken en de plegers
van geweld te bestraffen. Het is een van de fundamentele rechten van alle mensen om in vrede te
leven, zonder gebrek of angst. De uitdaging begint met ons allemaal hier aanwezig; om de handen
ineen te slaan en COVID-19 en deze ziekte genaamd "geweld" te bestrijden.
Samen kunnen we een veilige en vredige omgeving creëren voor onze kinderen. Zoals ze zeggen
"liefdadigheid begint thuis", moeten we daarom onze rol spelen als vakbonden om werknemers
bewust te maken van COVID-19 en preventiemaatregelen. We moeten werknemers en zelfs
gemeenschappen bewust maken van GGG om gedragsverandering te beïnvloeden. Het is ons
mandaat als vakbeweging om te lobbyen voor de ratificatie en implementatie van IAO-conventie 190
over geweld en intimidatie in de wereld van werk als een stap in de richting van een effectieve
eliminatie van GGG in Zimbabwe.
Kameraden, ik spoor jullie allemaal aan om deel te nemen en om te gaan met vrede en eenheid.

Want nu moeten we een strategie bedenken, willen we relevant blijven in het Nieuwe Normaal. De
ZCTU Gender en Opleidingscommissies zullen er zijn om met u samen te werken en u te
ondersteunen bij de uitvoering van uw plan.
Met deze paar opmerkingen verklaar ik namens de ZCTU Leiderschap, Algemene Raad en de
Gendercommissie deze workshop officieel geopend.
Shinga Mudzimai Shinga !!!!
FNV-Projectvoorstel voor bijdrage uit solidariteitsfonds aan ZCTU.
Momenteel is een voorstel in behandeling voor solidariteitssteun van € 32.000,- aan de ZCTU, dat als
volgt wordt samengevat:
De omverwerping van het Mugabe regime en de installatie van de nieuwe president hebben de
hooggespannen verwachtingen van Zimbabweanen voor een betere toekomst niet waargemaakt.
Integendeel, de economische malaise is verergerd en de repressie is juist toegenomen. Een gebrek
aan brandstof, schoon drinkwater en betrouwbare elektriciteit is een dagelijkse realiteit, maar nog
erger is dat door droogte de voedselzekerheid voor vele Zimbabweanen op het spel staat. De
informele economie was al langer de grootste economische sector (plm. 94%) en dat is alleen maar
toegenomen. De lockdown heeft deze schrijnende situatie verergerd: nog hogere prijzen voor
basisbehoeften en van medische zorg kan nog nauwelijks gesproken worden. Stakende
verpleegkundigen werden mishandeld, vastgezet en ontslagen. Ook de ZCTU is doelwit van
intimidate. De onlangs op 31 juli 2020 afgeroepen nationaal protest/demonstratie, die uiteindelijk
moest worden afgeblazen vanwege te grote risico’s op slachtoffers, was het startsein van het
Manangagwa regime om de duimschroeven aan te draaien door de ZCTU als terroristische
organisatie te bestempelen en ZCTU-leiders op een lijst van gezochte personen te zetten. Sinds dien
leiden Peter Mutasa, de president en Japhet Moyo, de secretaris-generaal en hun gezinnen een
nomadenbestaan door telkens bij andere vrienden, familie te bivakkeren. Dit voorstel voorziet in een
aantal urgente behoeften: transport, eten en veiligheidsmaatregelen voor bedreigde vakbondsleiders
en activisten, rechtshulp, voorlichtingsmateriaal om ZCTU-personeel in staat stellen om thuis te
kunnen werken.

