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Noodkreet van het Zimbabwaans maatschappelijk middenveld
Vorige week gaven 67 organisaties (waaronder de ZCTU, de Zimbabwaanse vakbeweging)
behorend tot het maatschappelijk middenveld een gezamenlijke noodkreet uit over de
toenemende intimidatie en geweld tegen hen uitgeoefend vanwege de naderende
verkiezingen. Zie voor de volledige verklaring zie hieronder.
Zij besluiten de verklaring met de volgende intenties:
“We zullen van nu af aan:
1. Een beroep doen op onze broeders en zusters in de regio Zuidelijk Afrika en de
internationale gemeenschap om door te gaan met het ondersteunen van de Zimbabwaanse
bevolking in haar zoektocht naar recht, vrijheid en democratisering.
2. onze solidariteitspartners dringend vragen om te demonstreren en pickets te organiseren
voor de Zimbabwaanse ambassades en hun eigen Ministeries van Buitenlandse Zaken om
bovengenoemde (in deze Nieuwsbrief: zie onder- red.) zaken onder de aandacht te brengen.
3. een ontmoeting eisen met de leiders van de politieke partijen die in de regering zitten om
aandacht te vragen voor onze klachten.
We zullen onze klachten naar voren brengen bij de SADC en de Afrikaanse Unie en
presenteren aan het gefaciliteerd team belast met de aanvallen op maatschappelijke
organisaties omdat dit samenhangt met de verkiezingen.”
Kort nieuws:
- In dezelfde week veroordeelde het VN Mensenrechtenbureau de recente aanvallen op
mensenrechtenactivisten in Zimbabwe in het kader van de naderende verkiezingen
- De leiders van de regeringspartijen brachten naar buiten dat er overeenstemming is over een
concept-grondwet. In “the Zimbabwean” van deze week worden de leiders van de MDCfacties ervan beschuldigd dat zij accoord zijn gegaan met een dictaat van Mugabe.
Aktie voor gepensioneerde Zimbabwaanse collega’s
ABVAKABO FNV is een actie gestart onder gepensioneerden voor hun Zimbabwaanse
collega’s. Er is een nieuwe flyer uitgebracht (op te vragen bij de redactie van deze
Nieuwsbrief):
Als gepensioneerde Nederlander wordt u vandaag de dag geconfronteerd met een verhoging van de
pensioenleeftijd, geen indexatie en misschien wel verlaging van uw pensioen. Maar voor een
gepensioneerde in Zimbabwe is de financiële situatie nog veel onzekerder. De opgebouwde
pensioenpremies zijn door de hyperinflatie van de afgelopen jaren waardeloos geworden. Men is
afhankelijk van neveninkomsten - als die mogelijkheid er al is - want het staatspensioen bedraagt
maar 50 US dollar per maand (armoedegrens 250 US dollar p.m.). De keuze voor eten of een
vakbondsblad is dan snel gemaakt.

Steun uw medegepensioneerde!
De Landelijke Zuidelijk Afrika werkgroep vraagt u om solidair te zijn met uw medegepensioneerde in
Zimbabwe. Dit kan al voor € 15,- per jaar met een jaarabonnement op vakbondsblad The Worker. Het
is belangrijk dat de lokale bonden hun leden een steuntje in de rug kunnen geven en The Worker is
een van de weinige bronnen van vrije informatie.
Steun een Zimbabwaanse collega met een jaar abonnement op ‘The Worker’ voor
maar € 15,-. Stuur de bon in of ga naar www.abvakabofnv.nl/theworker

Gezamenlijke verklaring over de criminalisering van maatschappelijke organisaties en
hun werk in Zimbabwe
Wij, de hieronder genoemde Zimbabwaanse maatschappelijke organisaties, veroordelen de
schaamteloze intimidatie- en repressieve tactieken die door de Staat worden uitgeoefend tegen
maatschappelijke organisaties en hun leiders in Zimbabwe, en die we nu al geruime tijd onder
de aandacht brengen.
We bestrijden de onbeschaamde aanvallen door de Staat op het maatschappelijk middenveld.
Deze laten zien dat de democratische en electorale ruimte wordt afgesloten en dat alle
organisaties die zich bezig houden met aan de verkieingen verwante thema’s worden
gecriminaliseerd.
Als maatschappelijke organisaties hebben we een weloverwogen en steeds intensievere aanval
op onze vrijheden en activiteiten gedocumenteerd, inbegrepen die op verdedigers van de
mensenrechten, advocaten en mensen actief in kunst en media. Zowel de Staat als andere met
de staat verbonden actoren maken zich schuldig aan laster, intimidatie, overvallen, arrestaties,
en vervolging.
Volgens ons zijn deze intimidaties, die recent culmineerden in de arrestatie, vervolging en
gevangenschap van de directeur van ZimRights – de Zimbabwaanse mensenrechten associatie
– Okay Machisa, die ook voorzitter is van de Crisis in Zimbabwe coalitie, bedoeld om
organisaties die zich inzetten voor een eerlijke ontwikkeling voor gewone mensen tot zwijgen
te brengen. Deze zaak volgt op de opsluiting van een andere werknemer van ZimRights, Leo
Chamahwinya, op basis van valse beschuldigingen van vervalsimg, fraude en het verspreiden
van onwaarheden. Vergelijkbare beschuldigingen en acties zijn ondernomen tegen andere
organisaties als de YIDEZ (Jonereninitiatief voor democratie in Zimbabwe) en het
Onderzoekscentrum verkiezingen (ERC).
Het belangrijkste doel van deze woeste aanval is eenvoudigweg het criminaliseren van het
werk van het maatschappelijk middenveld, dit in discrediet brengen en dit afschilderen als
onvaderlandslievend en het nationaal belang in gevaar brengend. Dit discours, dat is
aangezwengeld vanuit sommige kringen binnen de Staat en andere politieke partijen, lijkt nu
momentum te krijgen en is tot stand gebracht door welbewuste en subtiele intimidatie en het
kwellen van activisten van maatschappelijke organisaties en de mensenrechtenadvocaten die
hen verdedigen, gebaseerd op valse beschuldigingen of gewoon omdat ze hun werk doen. De
meedogenloze aanval op het maatschappelijk middenveld en de beschuldigingen van
verschillende overtredingen zijn bedoeld om het publiek bang te maken voor het bestaan van
een wijdverbreide samenzwering tegen de stabiliteit van het land, en om de maatschappelijke
organisaties af te schilderen als een gevaar voor de staatsveiligheid.

Als maatsschappelijke organisaties verwerpen we unaniem al deze insinuaties en opzettelijke
onjuiste voorstelling van zaken van ons rechtmatige werk.
De orkestratie van zware beschuldigingen tegen maatschappelijke organisaties is ook bedoeld
om de aandacht van het publiek en de internationale gemeenschap af te leiden van de
belangrijke problemen waar het land mee geconfronteerd wordt die draaien om de volledige
implementatie van het Algemeen politiek akkoord en het houden van vrije en eerlijke
verkiezingen met inachtneming van de noodzakelijke hervomingen om het respect en de wil
van het volk te herwinnen.
We zijn er zeker van dat de Zimbabwaanse autoriteiten, politie en gerechtelijke autoriteiten in
het bijzonder, zich wel bewust zijn van de rol van het maatschappelijk middenveld, maar
dikwijls in opdracht van hun politieke bazen doelbewust de publieke opinie misleiden over
onze rechtmatige activiteiten. In dit opzicht wijzen we met spijt en verwarring op de resolutie
van ZANU PF op hun congres in december 2012, waar de partij besloot om alle zogenaamde
“dwalende NGO’s die buiten hun mandaat opereren” onrechtmatig te verklaren. We
bergijpen dat dit een manier van kwaadspreken is en een eufemisme om organisaties als
ZimRights en vergelijkbare die zich bezig houden met mensenrechten, en bestuur en
verkiezingsitems te treffen.
Dit zwartmaken van NGO’s en hun werknemers gaat geheel in tegen de geest die verwacht
mag worden van een regering van nationale eenheid, die zich moet inzetten voor
veranderingen na jaren een eiland van repressie te zijn geweest in een zee van democratie in
de SADC-regio.
In de loop der jaren hebben we ervaren dat maatschappelijke organisaties ineens een
bedreigde soort worden zodra er een indicatie is van politieke strijd, vooral als het gaat om
verkiezingen. Hoewel we dus niet verbaasd zijn dat men opnieuw in verleiding komt, eisen
we van de regering van Zimbabwe op te houden met deze noodlottige en onrechtvaardige
gewoonte, en af te zien van geweld en intimidatie als werktuigen voor beïnvloeding van
binnenlandse politiek, zeker nu het land koerst naar een referendum over de grondwet en
algemene verkiezingen in 2013.
Daarom verklaren wij hetvolgende:
1. Dat de politieke leiders in de regering van nationale eenheid onmiddellijk moeten handelen
om de onnodige intimidatie van maatschappelijke organisaties in het hele land te staken.
2. Dat de regering van Zimbabwe dringend maatregelen moet nemen om de bescherming van
de maatschappelijke organisaties en mensenrechtenverdedigers te waarborgen en geen
belemmering mag vormen voor hun legitieme activiteiten die uitvoering en naleving van de
mensenrechtenverplichtingen door de statelijke en niet-statelijke actoren bevorderen.
3. Dat de politie en gerechtelijke autoriteiten professionaliteit moeten tonen en hun taken
uitvoeren op een niet-partijgebonden wijze en moeten afzien van de intimidatie van NGOmedewerkers door onnodige en ongerechtvaardigde bezoeken en onderzoeken.
Wij laten zien dat deze pogingen om NGO's te criminaliseren en hun werk in diskrediet te
brengen geheel samenhangen met de komende verkiezingen en we doen dus een beroep op de
SADC, in overeenstemming met hun eerdere resoluties tijdens hun topconferenties en de
Afrikaanse Unie om:
1. er bij de regering van Zimbabwe op aan te dringen om toe te staan dat CSO's in Zimbabwe
opereren zonder te worden gecriminaliseerd, geïntimideerd en lastiggevallen, als cruciale
voorwaarden voor het houden van verkiezingen, die de test van geloofwaardigheid kunnen
doorstaan.

2. de regering van Zimbabwe op te dragen om het beginsel van de scheiding tussen de
uitvoerende en de rechterlijke macht te respecteren zodat rechtbanken hun werk kunnen doen
zonder enige ongepaste beïnvloeding.
“We zullen van nu af aan:
1. Een bereop doen op onze broeders en zusters in de regio Zuidelijk Afrika en de
internationale gemeenschep om door te gaan met het ondersteunen van de Zimbabwaanse
bevolking in haar zoektocht naar recht, vrijheid en democratisering.
2. onze solidariteitspartners dringend vragen om te demonstreren en pickets te organiseren
voor de Zimbabwaanse ambassades en hun eigen Ministeries van Buitenlandse Zaken om
bovengenoemde zaken onder de aandacht te brengen.
3. een ontmoeting eisen met de leiders van de politieke partijen die in de regering zitten om
aandacht te vragen voor onze klachten.
We zullen onze klachten naar voren brengen bij de SADC en de Afrikaanse Unie en
presenteren aan het gefaciliteerd team belast met de aanvallen op maatschappelijke
organisaties omdat dit samenhangt met de verkiezingen.”
Ondertekend door 67 maatschappelijke organisaties (vakbond, jongeren, vrouwen, kerkelijk,
NGO, mensenrechten, etc.)

