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Oppositieleiders Zimbabwe ontvoerd 

TUCWOSA (Eswatini) over Coronamaatregelen 

 

ONTVOERING VAN LEIDERS VAN MDC-ALLIANTIE 

 

Het Zimbabwe Congres van Vakbonden (ZCTU) is met afschuw vervuld dat er opnieuw een 

kidnapping en ontvoering van activisten van de oppositie in NAZI-stijl heeft plaatsgevonden in 

Zimbabwe (….) 

 

De kidnapping, ontvoering en foltering van parlementslid MDC Alliance voor het kiesdistrict Harare 

West, Joanna Mamombe, samen met de nationale vice-voorzitter van de jeugdbeweging van MDC 

Alliance, Cecilia Chimbiri, en de nationale tweede-organisator van de jeeugdbeweging van MDC 

Alliance, Netsai Marova, op donderdag 14 mei 2020 is de laatste in een reeks barbaarse 

gebeurtenissen die hebben plaatsgevonden sinds president Mnangangwa in 2017 aan de macht 

kwam met de belofte van een nieuw tijdperk  van tolerantie, respect voor de mensenrechten en 

vrijheden. 

 

Helaas het tegendeel is waar, omdat het land arrestaties, ontvoeringen en martelingen heeft gezien 

van politieke activisten, leiders van maatschappelijke organisaties, vakbonden en zelfs kunstenaars 

die het aandurfden om zich te verzetten tegen de huidige regering. (hieronder meer) 

 

Onze Natie zit op een kruitvat - TUCOSWA 

 

door Vusi Ndlangamandla Independent News, eSwatini, 13 mei 2020 

 

MBABANE: 'Een hongerige man is een boze man', zo luidt een oud gezegde dat verwoordt wat het 

land mogelijk te wachten staat. 

 

Zonder de juiste toewijzing van het door de overheid beloofde voedsel dat via de National Disaster 

Management Agency (NDMA), de bewaarder van de registratie en distributie van de 

voedselpakketten, zeggen commentatoren dat het risico bestaat van gewelddadige uitbarstingen in 

de meest behoeftige sectoren in het hele land. 

 

De secretaris-generaal vande vakbondsfederatie van  Eswatini (TUCOSWA), Mduduzi Gina, 

waarschuwde dat hij rellen verwacht naarmate de distributie van voedsel aan de zwaarst getroffen 

emaSwati voortgaat. (hieronder meer) 
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ONTVOERING VAN LEIDERS VAN MDC-ALLIANTIE 

 

Het Zimbabwe Congres van Vakbonden (ZCTU) is met afschuw vervuld dat er opnieuw een 

kidnapping en ontvoering van activisten van de oppositie in NAZI-stijl heeft plaatsgevonden in 

Zimbabwe onder de zogenaamde 'Nieuwe Dispensatie' en 'Tweede Republiek' (red.: onder deze 

namen wilde Mnagangwa suggereren dat er een nieuwe start gemaakt werd) . 

 

De kidnapping, ontvoering en foltering van parlementslid MDC Alliance voor het kiesdistrict Harare 

West, Joanna Mamombe samen met de nationale vice-voorzitter van de jeugdbeweging van MDC 

Alliance, Cecilia Chimbiri, en de nationale tweede-organisator van de jeeugdbeweging van MDC 

Alliance, Netsai Marova, op donderdag 14 mei 2020 is de laatste in een reeks barbaarse 

gebeurtenissen die hebben plaatsgevonden sinds president Mnangangwa in 2017 aan de macht 

kwam met de belofte van een nieuw tijdperk  van tolerantie, respect voor de mensenrechten en 

vrijheden. 

 

Helaas het tegendeel is waar, omdat het land arrestaties, ontvoeringen en martelingen heeft gezien 

van politieke activisten, leiders van maatschappelijke organisaties, vakbonden en zelfs kunstenaars 

die het aandurfden om zich te verzetten tegen de huidige regering. 

 

Het is verrassend dat niemand voor de ontvoering is aangehouden of ondervraagd, wat de theorie 

bevestigt dat dit puur door de staat is gesanctioneerd. 

 

De ZCTU is ervan overtuigd dat de politie zeer ervaren personeel heeft dat in staat is om de  daders 

op te sporen en te arresteren, maar dat zij om onbekende redenen opzettelijk geen inspanningen 

levert. 

 

De drie activisten van de MDC Alliance zouden verschrikkelijk zijn misbruikt, waaronder seksueel 

misbruik door hun kwelgeesten. 

 

De manier van werken van de ontvoerders lijkt voor al hun operaties hetzelfde te zijn. Dit 

systematische patroon wijst op een goed gecoördineerde en gecentraliseerde aanpak door een goed 

opgeleid team dat richtlijnen krijgt van de hoge echelons van macht. 

 

Dit wordt ondersteund door het feit dat de politie van de Republiek Zimbabwe aanvankelijk 

bevestigde dat ze het MDC-trio had gearresteerd, om vervolgens een radicale ommekeer te maken 

en te beweren dat ze de verblijfplaats van de drie niet kennen. 

 

Deze laatste ontvoeringen en martelingen van de drie MDC-alliantie-activisten zijn een getuigenis dat 

we niet hebben hervormd om diversiteit te omarmen. We zijn bij de oude erfenis gebleven die ons 

tot paria en autoritaire staat heeft gemaakt. Dit is de erfenis die de Zimbabwanen hebben doorstaan 

tijdens het Robert Mugabe-tijdperk. We verwachten niet dat burgers die bij een officiële 

controlepost zijn gestopt en naar een politiebureau zijn gebracht, kunnen verdwijnen en wreed 

kunnen opduiken in de bush. 

 

De ZCTU veroordeelt de ontvoeringen en eist een onafhankelijk onderzoek naar de zaak door een 



onafhankelijk team van onderzoekers, aangezien de politie al lange tijd lippendienst betuigt m.b.t. 

deze kwesties. 

 

Japhet Moyo 

SECRETARIS-GENERAAL 

 

Onze Natie zit op een kruitvat - TUCOSWA 

 

door Vusi Ndlangamandla Independent News, eSwatini, 13 mei 2020 

 

MBABANE: 'Een hongerige man is een boze man', zo luidt een oud gezegde dat verwoordt wat het 

land mogelijk te wachten staat. 

 

Zonder de juiste toewijzing van het door de overheid beloofde voedsel dat via de National Disaster 

Management Agency (NDMA), de bewaarder van de registratie en distributie van de 

voedselpakketten, zeggen commentatoren dat het risico bestaat van gewelddadige uitbarstingen in 

de meest behoeftige sectoren in het hele land. 

 

De secretaris-generaal vande vakbondsfederatie van  Eswatini (TUCOSWA), Mduduzi Gina, 

waarschuwde dat hij rellen verwacht naarmate de distributie van voedsel aan de zwaarst getroffen 

emaSwati voortgaat. 

 

Gina zei dat de regering in gedachten moet houden dat wat er gebeurt in andere landen waar 

supermarkten worden geplunderd, ook kan gebeuren in Eswatini. Volgens de vakbondsman kan dit 

bijvoorbeeld gebeuren als een ontslagen werknemer wordt uitgesloten van de voedseldistributie op 

grond van het feit dat hij of zij heeft gewerkt. “Werk hebben moet niet worden gezien als een label, 

maar als een beloningsstatus en als een werknemer vanwege de COVID-19-pandemie ontslagen 

moet worden, moet hij als een kwestie van recht op leven worden gerekend tot degenen die baat 

hebben van de voedselpakketten ”, zei Gina, eraan toevoegend dat hij verontwaardigd was toen hij 

van een van de plaatselijke media hoorde dat een bepaalde ontslagen textielarbeider niet kon 

worden geregistreerd op de lijst van begunstigden. 

 

Gina zei dat zelfs vóór de uitbraak er mensen waren die vanwege de magere salarissen zonder 

voedsel zaten en dat de overheid met een dergelijke achtergrond rekening moest houden in de 

voedseldistributies. De secretaris-generaal zei dat de regering van dezelfde wijsheid zou moeten 

uitgaan bij het verzamelen van de gegevens van degenen die in aanmerking komen voor voedselhulp 

om te bepalen wie de pakketten echt moeten krijgen, anders is het land gedoemd tot voedselrellen  

zoals in andere landen. 'Het zou alleen maar verstandig zijn voor de regering om dit advies serieus te 

nemen', zei de SG. 

 

Gina zei verder dat hij voortdurend te horen krijgt van mensen, vooral in zwaar getroffen gebieden 

zoals in de regio Lubombo, dat het verbod van de regering op vrij verkeer hen van hun 

levensonderhoud heeft beroofd. Hij zei dat mensen geen andere keus hebben dan gehoor te geven 

aan het gebod van de regering thuis te blijven omdat politiepatrouilles de gemeenschappen elke 



seconde controleren. 

 

Volgens sommige getroffen mensen nadert, ondanks dalende criminaliteit als gevolg van de uitbraak, 

het moment waarop het zal omslaan in het tegendeel snel. "We zullen elkaar bevechten met de 

hebzucht die gelijk is aan die van monsters van de zeeën die de hulpeloze vis opslokken waarvan ze 

leven," zei een bron die de voorkeur gaf aan anonimiteit. Hij zei dat het een kwestie is van de ‘Have-

nots ’ die de ‘Haves’ niet in een hinderlaag lokken tijdens hun zoektocht om hun families te voeden. 

Dit komt allemaal omdat mensen zijn teruggeworpen op niets hebben en van hand in de tand, zei de 

secretaris-generaal van de arbeidersfederatie. 

 

De voedselpakketten zijn bedoeld voor mensen die hard zijn getroffen door de COVID-19-pandemie, 

zoals mensen die zijn ontslagen op het werk of mensen uit het kleine bedrijfsleven die hun producten 

niet kunnen promoten. Nu er bij het Parlement ruzie is ontstaan tussen politici over wie de pakketten 

wel of niet moet krijgen, zei Gina dat het niet kan worden uitgesloten dat de ruzies zullen 

doorsijpelen naar de gewone mensen in de straat die rechtstreeks zijn getroffen door de COVID-19-

voorschriften zoals vastgesteld door de overheid. 

 

Een aantal mensen die door deze publicatie werden geïnterviewd, verklaarden dat ze de knagende 

honger al begonnen te voelen en hun opties afwegen bij de volgende stap. 

 

De NDMA stelde voor dat politici niet direct betrokken zouden moeten zijn bij de registratie van 

mensen die zwaar zijn getroffen door de pandemie, en dat viel bij sommigen van hen niet goed 

omdat ze invloed wilden hebben bij het identificeren van de behoeftigen in hun verschillende 

gemeenschappen. 

 

Van politici en lokale autoriteiten werd alleen verwacht dat ze het taakteam hielpen bij het 

identificeren van de meest kwetsbare mensen tijdens de moeilijke tijden, zei NDMA-CEO Russell 

Dlamini. Het bureau heeft functionarissen van verschillende niet-gouvernementele organisaties 

opgeleid om tijdens de beoordeling samen te werken met de politici en de lokale autoriteiten, de 

gemeenteraden en zorgverleners.  

 


