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Nieuwsbrief 8 februari 2020. 

Wereldwijde actiedag voor vrijheid 

Zimbabwaanse vakbondsmensen 

De internationale vakbondsfederatie ITUC riep op om, 4 februari, solidariteitsacties te voeren 

voor 28 aangeklaagde vakbondsmensen uit Zimbabwe. De FNV geeft hier gehoor aan en 

heeft een brief gestuurd aan de ministers Blok en Kaag met een oproep druk uit te oefenen op 

de Zimbabwaanse regering. Op het FNV-hoofdkantoor organiseerde de FNV-werkgroep Sub-

Sahara Afrika een solidariteitsactie. 

 

FNV-actie tijdens lunch 

De FNV-werkgroep Sub-Sahara Afrika organiseert vandaag tijdens de lunchpauze een 

solidariteitsactie op het hoofdkantoor van de FNV in Utrecht. Er is een informatiestand, Dick 

de Graaf sprak de FNV-medewerkers toe over de situatie in Zimbabwe. Er zijn foto's gemaakt 

om te sturen aan de collega's in Zimbabwe. Een handtekeningenlijst werd door ruim 70 

mensen getekend. Veel flyers over de “steun de Worker”-aktie zijn verspreid. 

https://solidariteitsprojectenfnv.nl/nieuws/2020-01-21/theworker/zimbabwe . Spontaan werd voor 

€ 75,- toegezegd.  

De werkgroep heeft een speciale band met voorzitter Peter Mutasa van de ZCTU, Mutasa was 

vorig jaar nog op bezoek bij de FNV. Er is gewezen op de slechte economische situatie van 

https://solidariteitsprojectenfnv.nl/nieuws/2020-01-21/theworker/zimbabwe


Zimbabwe: massale werkeloosheid, een inflatie van 800% per jaar en lonen die nauwelijks 

toereikend zijn om brood te kopen. 

Dick de Graaf van de FNV-werkgroep Sub-Sahara Afrika vertelt collega's in het Centraal 

Vakbondshuis in Utrecht over de solidariteitsactie voor Zimbabwe (voor toespraak Dick, zie 

onderaan)

 

 

Een jaar geleden in januari werden secretaris-generaal Japhet Moyo en voorzitter Peter 

Mutasa van de Zimbabwe vakcentrale ZCTU hardhandig opgepakt tijdens een driedaags 

protest. De actie was gericht tegen de massale prijsstijgingen voor essentiële goederen en 

diensten nadat de regering eenzijdig tot een verhoging van 150% van de brandstofkosten had 

besloten. Tijdens deze protesten vonden 12 werknemers de dood en werden meer dan 200 

activisten opgepakt. 

Rechtszaken vanwege driedaags protest 

Moyo en Mutasa werden na internationale druk van onder meer de ITUC in februari weer 

vrijgelaten. Maar nog steeds worden 28 vakbondsmensen vanwege de acties vorig jaar 

vervolgd. Vandaag worden zij opnieuw voorgeleid voor de rechter. Voor het mensen- en 

vakbondsrechtencomité van de ITUC reden temeer om vandaag uit te roepen tot 

internationale solidariteitsdag met Zimbabwe. Ze roept de Zimbabwaanse regering op alle 

criminele beschuldigingen in te trekken tegen werknemersvertegenwoordigers en leiders van 

het maatschappelijk middenveld die zijn gearresteerd. Ook eist de ITUC dat de 2e 

vicepresident van de ZCTU, John Chirenda, die door de Zimbabwe Revenue Authority 

(ZIMRA) is ontslagen wegens vakbondsactiviteiten, zijn baan weer terugkrijgt. 



FNV schrijft brief aan ministers Blok en Kaag 

In navolging van ITUC’s oproep aan zijn gelieerde bonden heeft voorzitter Han Busker 

vandaag namens de FNV een brief aan minister Blok van Buitenlandse Zaken en minister 

Kaag van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking gestuurd. Hij verzoekt beide 

ministers namens de Nederlandse regering druk uit te oefenen op de regering van Zimbabwe 

om de mensenrechten en arbeidsrechten te eerbiedigen en de aanbevelingen op te volgen van 

de ILO-commissie voor de Toepassing van Arbeidsnormen (CAS) van afgelopen juni 2019. 

‘Wij signaleren met ongerustheid een voortdurende intimidatie van vakbondsleden die 

sociaaleconomische rechtvaardigheid eisen’, schrijft Busker. ‘De onderdrukking van haar 

eigen bevolking door de regering van Zimbabwe is schandalig. De hoop die aanvankelijk 

gepaard ging met de val van het regime van Mugabe is veranderd in wanhoop, woede en 

angst, nu werkende gezinnen de rekening voor het falende economische beleid van president 

Mnangagwa moeten betalen. (…) De regering van Zimbabwe moet onmiddellijk een einde 

maken aan het repressieve geweld tegen demonstranten en in dialoog gaan met de vakbonden 

om een vreedzame oplossing te vinden.’ 

Oproep om alle wetgeving aan te passen 

Ook stuurde Busker vandaag een brief aan de Zimbabwaanse president Mnangagwa, waarin 

hij de constante aanvallen op de vakbeweging veroordeelt en onder meer oproept alle 

wetgeving te wijzigen ‘om te voldoen aan de VN-normen inzake het recht op vrijheid van 

vreedzame vergadering en van vereniging, rekening houdend met de aanbevelingen van het 

gezamenlijk verslag van de VN van de speciale rapporteur over het recht op vrijheid van 

vreedzame vergadering en van vereniging en de speciale rapporteur over buitengerechtelijke, 

summiere of willekeurige executies over het juiste beheer van vergaderingen.’ 

Speciale actiepagina van de ITUC 

Toespraak Dick de Graaf: 

Goedemiddag, Smakeljk eten. Vandaag is het 4 februari 2020. 

Deze dag is door het IVV, het internationaal verbond van vakverenigingen,  

uitgeroepen tot dag van solidariteit met de vakbondsleiders in Zimbabwe.                                                                                                            

19 van hen worden nog steeds in staat van beschuldiging gesteld. Zij worden 

beschuldigd van opruiing en  hoogverraad  Onder hen Peter Mutasa, de 

voorzitter van de ZCTU, het Zimbabwe Congress of Trade Unions, een 

zusterbond,  net als de FNV lid van het IVV.  

Onder internationale druk, ook die van ons, zijn een aantal aanklachten de 

afgelopen tijd geseponeerd, maar andere aanklachten blijven staan of nieuwe 

worden opgetuigd. Vakbondsleiders en hun gezinnen worden persoonlijk 

bedreigd.  

https://www.ituc-csi.org/Zimbabwe-Solidarity-2020?lang=en


Met Peter Mutasa hebben wij een directe en persoonlijke band. Vorig jaar 

was hij op ons initiatief gastspreker op de Afrika-dag van de Max van der 

Stoel Stichting. En hij bezocht samen met mij dit gebouw en had een 

ontmoeting met ons als leden van de FNV Sub-Sahara Werkgroep.   

In Zimbabwe is de situatie voor de werknemers en het overgrote deel van de 

bevolking dramatisch. Na het ten val brengen van Robert Mugabe was er 

hoop op verbetering. Maar onder zijn opvolger Edward Mnangagwa is de 

situatie alleen maar slechter geworden. Massale werkeloosheid, een inflatie 

van 800% per jaar en lonen die nauwelijks toereikend zijn om brood te kopen. 

Laat staan de rest. Vakbonden organiseren Stay-away acties, stakingen en 

protestmarsen. En de overheid reageert met geweld, intimidatie en 

aanklachten.  

Het IVV, onze mondiale koepel-organisatie roept ons op om vandaag uiting te 

geven aan onze solidariteit met de vakbondscollega’s in Zimbabwe. De  FNV 

heeft daarom nu protestbrieven geschreven aan de  regering van Zimbabwe 

en aan onze eigen minister van Buitenlandse Zaken.  

Maar wij weten dat solidariteitsverklaringen via de sociale media ook een 

geweldig effect kunnen hebben. En daarom staan wij hier. Om jullie te 

informeren en ook om jullie solidariteit te vragen.  

Bezoek onze stand, laat je infomeren en neem plaats achter het spandoek. 

Dan maken wij een foto die we doorsturen naar het IVV en de ZCTU. 

Internationale druk helpt, en jullie kunnen daaraan bijdragen. 

Dank voor jullie aandacht en smakelijk eten verder.  

 


