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Zeer geachte Mevrouw Kaag, 

 

Graag vragen wij wederom uw aandacht voor de zorgwekkende situatie in Zimbabwe.  

De opstelling van de regering van Mnangagwa en de heersend partij ZANU-PF,  leidt tot toenemende 

criminalisering van vakbonden en het maatschappelijk middenveld. 

 

Op 27 juli 2020 verklaarde woordvoeder Patrick Chinamasa van de regerende partij van Zimbabwe, 

ZANU-PF, tijdens een persconferentie, dat de vakcentrale ZCTU, een onafhankelijke en internationaal 

erkende vakbond, een terroristische organisatie was samen met een andere kritische NGO de “Crisis in 

Zimbabwe Coalition”. Deze uitspraak volgde op eerdere pogingen van de Zimbabwaanse regering om 

vreedzame protesten tegen corruptie en wanbeleid van maatschappelijke organisaties in Zimbabwe te 

onderdrukken. 

 

We zien aanhoudende zware schendingen van mensen- en arbeidsrechten in Zimbabwe. Het doel van 

de regering lijkt vooral te zijn om critici, die terechte eisen stellen, de mond te snoeren. Werknemers 

en vakbondsleden in Zimbabwe worden dagelijks bedreigd, lastig gevallen en vervolgd voor hun 

activiteiten, terwijl ze simpelweg fatsoenlijk bestuur eisen voor hun land. 

Zo werden 12 leiders van een verpleegkundigenbond op 6 juni jl. gearresteerd en strafrechtelijk 

vervolgd vanwege stakingsacties voor betere salarissen en voor beschermingsmateriaal (PPE).  Op 12 

juli werd ingebroken in de woning van ZCTU-voorzitter Peter Mutasa, en probeerde een gewapende 

bende hem te ontvoeren. Toen zij hem niet thuis vonden, werden de banden van zijn auto lek 

gestoken. Na aangifte hiervan is er door de politie geen actie ondernomen en is niemand voor deze 

gewelddadige actie vervolgd. Op 27 juli heeft de Zimbabwaanse politie een lijst gepubliceerd van 

gezochte personen met daarop de namen van verschillende vakbondsleiders zoals Peter Mutasa, maar 

ook Obert Masaraure en Robson Chere van de Artuz (onderwijzersbond voor rurale gebieden). Veel 

decreten die in het kader van de bestrijding van COVID-19 door de regering worden uitgevaardigd, zijn 
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pogingen om de vrijheid van organisatie van burgers verder in te perken. Dit zijn daadwerkelijk 

schendingen van de verplichtingen die Zimbabwe is aangegaan om te voldoen aan de internationale 

normen van de VN en de ILO. 

 

We vragen u met klem om via de u beschikbare kanalen maximale druk uit te oefenen op de regering 

van Zimbabwe. Daarbij vragen wij om de regering er op te wijzen te voldoen aan de volgende 

specifieke eisen: 

 Publieke distantiering door ZANU-PF van de claim dat de ZCTU een terroristische organisatie 

is.  

 De ZCTU te erkennen als een legitieme sociale partner waarmee de regering afstemt in 

bijeenkomsten van het zgn. “Tripartite Negotiating Forum”. 

 Stoppen met de criminele vervolging van vakbondsvertegenwoordigers, die slechts hun plicht 

doen door de autoriteiten te wijzen op de benarde situatie van de werkenden in Zimbabwe. 

 Vrijlaten van alle activisten die vervolgd zijn omdat ze hun recht op vrijheid van organisatie 

uitoefenden. 

Bovenstaande eisen worden volledig onderschreven door de internationale vakbeweging bij monde 

van de ITUC. 

 

We hopen dat u al uw mogelijk capaciteit inzet om de Zimbabwaanse regering aan te zetten tot 

naleving  van mensen- en arbeidsrechten en specifiek om aan bovenstaande eisen te voldoen. 

Wij kijken uit naar uw reactie. 

 

Met vriendelijke groet,  

 

 

 

 

Tuur Elzinga 

Vicevoorzitter FNV 

 

 

 

Cc: tur@ituc-csi.org 

heske-van.boekel@minbuza.nl 

sanne.lowenhardt@minbuza.nl 

NL Ambassade Harare: har@minbuza.nl 
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