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Nieuwbrief 22 september 2020.
23 september - Internationale dag van solidariteit met Zimbabwaanse
collega’s
Oproep van het IVV-Afrika
23 september Dag van solidariteit met de Zimbabwaanse collega’s
Op 29 juli 2020 veroordeelde de ITUC in een brief aan de president van Zimbabwe de aanduiding van
het Zimbabwe Congress of Trade Unions (ZCTU) als een terroristische organisatie samen met de Crisis
in Zimbabwe Coalition and the Movement for Democratic Change-Alliance. De verklaringen werden
uitgegeven via de regeringspartij ZANU-PF en waarschuwden mensen om niet deel te nemen aan
protestacties. Dit volgde op de aankondiging van een protestactie tegen corruptie door de groep
Beweging van 31 juli onder leiding van de heer Jacob Ngarivhume, een oppositieleider.
Zoals u wellicht de ontwikkelingen hebt gevolgd, heeft de regering van Zimbabwe haar optreden
tegen vakbonden en critici opgevoerd. De ZCTU-president Peter Mutasa werd op lijst van gezochten
door de politie geplaatst. Het leger en de politie sloten het land op 31 juli 2020 en gaven mensen het
bevel thuis te blijven. Demonstranten die naar buiten kwamen, werden gearresteerd, vastgehouden,
geïntimideerd en gerechtelijk vervolgd, terwijl sommigen van hen die een rol speelden bij het
mobiliseren voor de protestacties, werden ontvoerd en gemarteld door vermeende
veiligheidstroepen vanwege het uitoefenen van hun recht op vrijheid van vreedzame vergadering en
vereniging.

De regering van Zimbabwe heeft sindsdien de kunst van het ontkennen en het verschuiven van de
schuld geperfectioneerd in een poging de mensen het zwijgen op te leggen. Het beschreef iedereen
die zijn stem verheft over het gewelddadig optreden als een ‘lasteraar, een rotte appel, duistere
kracht’ enz. Het regeringsoptreden werd veroordeeld door verschillende organisaties en regeringen,
waaronder de Commissie van de Afrikaanse Unie vanwege zijn hardnekkigheid tegen vreedzame
demonstranten.
Bovendien worden de Zimbabwaanse arbeiders het zwaarst getroffen door wanbestuur; de
economie smelt met een inflatie van meer dan 800%. Zimbabwaanse arbeiders die in 2018 een
minimumloon van ongeveer US $ 400,00 per maand verdienden, verdienen nu een schamele US $
30,00 per maand. Dit volgde op de introductie van de waardeloze Zimbabwaanse dollar als enige
valuta in juni 2019 onder het valse voorwendsel dat deze gelijk was aan de Amerikaanse dollar.
Hoewel de regering nu heeft toegestaan dat de meeste goederen en diensten in Amerikaanse dollars
in rekening worden gebracht, blijven de lonen gekoppeld aan de waardeloze Zimbabwaanse dollars,
waardoor de benarde situatie van de arbeiders van waaruit de autoritaire heerser wijlen Robert
Mugabe was vertrokken, verergerde.
In deze tijd van stijgende COVID-19-gevallen in Zimbabwe staken artsen en verpleegsters sinds 6 juni
2020 om betere lonen en persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM's). Hun leiders worden
strafrechtelijk vervolgd voor de staking. De regering heeft onder de dekmantel van COVID-19noodwetten de gelegenheid aangegrepen om afwijkende stemmen te bestrijden die corruptie aan
het licht brachten bij de aanschaf van COVID-19-testkits en vitale medicijnen en degenen die eisen
om het recht op vreedzaam protest uit te oefenen.
Een politieke oplossing is een must om overeenstemming te bereiken over een nieuw sociaal
contract om het land vooruit te helpen.
De ITUC roept zijn aangesloten bonden en internationale partners op om solidair te zijn met de
arbeiders van Zimbabwe en de ZCTU-eisen aan de Zimbabwaanse regering te steunen om:
1. Stop de voortdurende arrestaties, ontvoeringen, intimidatie, pesterijen, martelingen en
gerechtelijke vervolging van vakbondsleden, hun families en maatschappelijke organisaties, en stop
met het bestempelen van hen als terroristen.
2. Respecteer de mensenrechten en de rechtsstaat en laat burgers hun recht op vrijheid van
vreedzame vergadering en vereniging uitoefenen, met inbegrip van het stakingsrecht.
3. Volledige uitvoering geven aan de aanbevelingen van de IAO-onderzoekscommissie van 2009.
4. Betaal arbeiders met een waardevolle valuta die is gekoppeld aan de armoedegrenslijn.
5. Sta de Afrikaanse Unie, de Zuidelijk Afrikaanse Ontwikkelingsgemeenschap (SADC) en de
Internationale Arbeidsorganisatie toe om snel een allesomvattende dialoog te faciliteren en te
bemiddelen om de sociaaleconomische en politieke crisis in Zimbabwe op te lossen.
De FNV heeft ook actie ondernomen richting de eigen regering en om bekendheid aan deze
onrechtmatige behandeling van onze collega’s te geven.

Solidariteitsactie met the Worker is nog steeds actueel

Een vakbondslid in Zimbabwe heeft moed nodig, want de regering in Zimbabwe is geen
vakbondsvriend. Onder het regime van Mugabe was het niet makkelijk. Met de nieuwe
regering leek er verbetering in de algemene democratische situatie te ontstaan. De laatste
maanden van 2018 en de eerste van 2019 hebben aangetoond dat er nog niet veel is
veranderd. Vakbondsleden en andere oppositionele krachten worden gevangen gezet,
mishandeld.
Het is daarom belangrijk dat de lokale bonden hun leden een steuntje in de rug kunnen
geven, onder andere via het vakbondsblad ‘The Worker’, één van de weinige bronnen van
vrije informatie. Maar een vakbondslid heeft geld nodig om het blad te kunnen betalen. De
economische situatie in Zimbabwe is dramatisch, onlangs heeft de regering de
brandstofprijzen verdubbeld, waardoor ook alle andere kosten van levensonderhoud
duurder geworden zijn. De dagelijkse strijd om het bestaan is hard. De keuze voor eten of
een vakbondsblad is dan snel gemaakt. Steun daarom een Zimbabwaanse collega met een
jaar abonnement op ‘The Worker’ voor maar € 15,-.
Stuur de bon in en maak direct een bedrag over

Ja, ik laat een collega in Zimbabwe een jaar lang
The Worker lezen.
Ja ik maak € 15,00 over op rekening : NL41 INGB 0000 3414 01 t.n.v. FNV reg. werkgr. Mondiaal

Noord. Wij zorgen er voor dat het geld bij de ZCTU terecht komt.
Wilt u op de hoogte blijven van onze activiteiten t.b.v. van Zimbabwe en andere Sub-Sahara
vakbondsacties vul dan hier uw naam en adres gegevens in. Email is natuurlijk het gemakkelijkst.

Naam en voorletters:
Adres:
Postcode en woonplaats:
E-mailadres:

U kunt ook een mail sturen aan onze secretaris: gerhardconsten@gmail.com

