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Geachte Minister Blok en Minister Kaag, 

 

Namens de FNV wil ik u vragen om namens onze 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 IAO-Commissie voor de Toepassing van Arbeidsnormen (CAS) van afgelopen juni 2019.   

Wij signaleren met ongerustheid een voortdurende intimidatie van vakbondsleden die sociaal-

economische rechtvaardigheid eisen. 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. Salarissen houden geen gelijke tred 

met de inflatie en dit leidt tot toenemende armoede voor de bevolking. We blijven daardoor uitermate 

bezorgd over de toenemende kosten van levensonderhoud voor de werknemers en de bevolking van 

Zimbabwe in het algemeen, als gevolg van mislukte bezuinigingsmaatregelen van de regering van 

Zimbabwe.   

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. In de 

huidige context kan Zimbabwe nooit voldoen aan zijn verplichting in het kader van SDG 8 inzake 

duurzame ontwikkeling (fatsoenlijk werk en economische groei). 

 

Een jaar na de vrijlating uit de gevangenis van Peter Mutasa en Japhet Moyo (respectievelijk voorzitter 

en algemeen secretaris van het “Zimbabwe Congress of Trade Unions”, ZCTU), blijven we ons zorgen 

maken over de voortdurende vervolging van vakbondsleden, waaronder Dickson Chaeruka en 18 

anderen die gearresteerd zijn door staatsveiligheidstroepen in Mutare op 11 oktober 2018 na een 

ZCTU-protestactie tegen de invoering van de belasting op geldoverdrachten.  
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De 19 ZCTU-leden zijn meer dan 11 keer in de rechtbank verschenen en zullen vandaag, 4 februari 

2020, weer in de rechtbank verschijnen. 

 

We zijn ook bezorgd over de voortdurende vervolging van acht vakbondsfunctionarissen van de Energy 

Sector Workers Union of Zimbabwe (ESWUZ), een aangesloten bond van de ZCTU. Zij zijn gearresteerd 

in maart 2018 tijdens een hoorzitting bij de Zimbabwe Electricity Supply Authority (ZESA) nadat ze 

geschorst werden van hun werk vanwege een staking omdat een collectieve arbeidsovereenkomst niet 

werd nageleefd. 

 

De heer Thomas Masvingwe, algemeen secretaris van de National Energy Workers Union of Zimbabwe 

(NEWUZ), heeft sinds maart 2018 ook te maken met strafrechtelijke vervolging wegens het leiden van 

een staking tegen ZESA.  

En verder is de tweede vice-president van de ZCTU, de heer John Chirenda, nog steeds ontslagen door 

de Zimbabwe Revenue Authority (ZIMRA) vanwege het vertegenwoordigen van werknemers op die 

werkplek. 

 

De IAO CAS (Permanente Commissie voor Naleving van Arbeidsstandaarden) had als aanbeveling dat 

de regering van Zimbabwe “afziet van de arrestatie, hechtenis of betrokkenheid bij geweld en/of 

intimidatie tegen vakbondsleden die legale vakbondsactiviteiten uitvoeren en om een directe 

contactmissie van de IAO te accepteren om de voortgang van naleving van de ILO-standaarden te 

beoordelen voor Juni 2020 ”. 

 

Vandaar nu onze oproep aan de Nederlandse regering om bij de regering van Zimbabwe aan te 

dringen op een aantal urgente maatregelen: 

1. Alle wetgeving, zoals de “Criminal Law Codification and Reform Act, the Maintenance of 

Peace and Order Act, the Labour Act, the Public Service Act, en de Health Services Act” te 

laten voldoen aan de VN-normen inzake het recht op vrijheid van vreedzame vergadering en 

vereniging, rekening houdend met de aanbevelingen van het gezamenlijke rapport van de 

speciale VN-rapporteur over dit recht, in 2016 ( A / HRC / 31/66); 

2. De wetgeving dusdanig aan te passen en daarbij de principes van de IAO-verdragen inzake 

vrijheid van vereniging en bescherming van het recht om zich te organiseren (C87) en het 

recht om zich te organiseren en collectief te onderhandelen (C98) in praktijk te brengen; 

3. De aanbevelingen van de IAO-Commissie voor de Naleving van Arbeidsstandaarden(CAS), 

zoals aangenomen door de Internationale Arbeidsconferentie in juni 2019, uit te voeren, 

inclusief het accepteren van een IAO “Direct Contact Mission” om de voortgang op dit 

gebied te beoordelen; 

4. Bevorderen van een cultuur van sociale dialoog bij de ontwikkeling van sociaal-economisch 

beleid via het “Tripartite Negotiating Forum” (TNF); 

5. Respecteren van de rechtsstaat en de mensenrechten; 

6. Accepteren van een interventie of bemiddeling van de Verenigde Naties (VN) bij het 

oplossen van de interne politieke problemen van Zimbabwe met de actieve deelname van 

vakbonden en de rest van het maatschappelijk middenveld om overeenstemming te 

bereiken over de koers die het land moet inslaan. 
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We hopen en vertrouwen dat u de nodige maatregelen zult nemen om onze zorgen over te brengen, 

en we blijven beschikbaar voor verdere informatie of betrokkenheid hierover. 

 

 

Vriendelijke groet, 

 

 

 

 

Han Busker, 

Voorzitter FNV. 

 

 

 

Cc: 

 Zimbabwe Congress of Trade Unions (ZCTU): info@zctu.co.zw   

 Joost van Deutekom: joost-van.deutekom@minbuza.nl 

 Dutch Embassy, mevrouw Barbara van Hellemond : BM-van.Hellemond@minbuza.nl   

 Permanent mission of Zimbabwe in Geneva: missionzimbabwe@bluewin.ch 

 Embassy of republic of Zimbabwe in Brussels: zimbrussels@skynet.be  

 ITUC: tur@ituc-csi.org 
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