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Zimbabwe 

Zimbabwaanse regering noemt vakbond 'terroristische organisatie' 

6 augustus 2020 De Zimbabwaanse regering heeft Covid-19 gebruikt als voorwendsel om 

demonstraties te verbieden. Mensen die gehoor gaven aan de oproep van 31 juli om te protesteren 

tegen corruptie, mensenrechtenschendingen, gevangenneming van staatsinstellingen en voor de 

rechten van arbeiders en een leefbaar loon, werden ontvoerd, gearresteerd, mishandeld, gemarteld 

of gedwongen onder te duiken. (hieronder meer) 

Grote zorgen om vrijheid en veiligheid vakbondsleider Zimbabwe 

De Zimbabwaanse vakbondsfederatie ZCTU meldt dat de politie hun voorzitter, Peter Mutasa, 

op een lijst met ‘gezochte personen’ heeft geplaatst. Een schending van mensen- en 

vakbondsrechten, want zijn enige 'misdaad' is vakbondswerk verrichten. Dit bericht komt 

nadat ruim twee weken geleden de woning van Mutasa door veiligheidsagenten is 

binnengevallen.(hieronder meer) 

 

Uit Nieuwsbrief IndustriAll: 

Zimbabwaanse regering noemt vakbond 'terroristische organisatie' 

6 augustus 2020 De Zimbabwaanse regering heeft Covid-19 gebruikt als voorwendsel om 

demonstraties te verbieden. Mensen die gehoor gaven aan de oproep van 31 juli om te protesteren 

tegen corruptie, mensenrechtenschendingen, gevangenneming van staatsinstellingen en voor de 

rechten van arbeiders en een leefbaar loon, werden ontvoerd, gearresteerd, mishandeld, gemarteld 

of gedwongen onder te duiken. Er is een wijdverbreide internationale veroordeling geweest. 

Onder de gearresteerden bevond zich de bekroonde auteur Tsitsi Dangarembga wier roman The 

Mournable Body op de lange lijst van de Booker Prize staat voor 2020. Ze is op borgtocht vrijgelaten 

terwijl anderen in de gevangenis blijven. Sommige vakbondsleden zijn ondergedoken om de 

arrestaties te voorkomen. 

Het Zimbabwe Human Rights NGO Forum zegt dat er sinds 20 juli meer dan 40 mensen zijn 

gearresteerd, waaronder activisten, onderzoeksjournalisten die rapporteren over corruptie rond 

Covid-19-fondsen, en oppositiepolitici. 

Begin deze week trok een Twitter-campagne, #ZimbabweanLivesMatter, die de schendingen van de 

mensenrechten veroordeelt, regionale en internationale solidariteit aan, met meer dan 700.000 

posts. In reactie op de populaire campagne zei president Emmerson Mnangagwa op 7 augustus dat 

de economische crisis werd veroorzaakt door 'politieke elementen van de oppositie, illegale 

economische sancties, cyclonen, droogtes en meer recentelijk de pandemie van Covid19'. Hij gaf de 



schuld van de crisis ook aan "rotte appels" waarvan hij zei dat ze "zullen worden weggesnoeid." 

De repressie verergert de erbarmelijke situatie van Zimbabwaanse arbeiders. Ze verdienen ver onder 

het leefbare loon en kunnen geen basisbenodigdheden betalen. De werktijd is verkort vanwege 

Covid-19-beperkingen, wat resulteert in nog lagere lonen. In sommige sectoren verdienen 

werknemers slechts $ 40 tot $ 75 per maand en terwijl ze minimaal $ 200 nodig hebben om voedsel 

te kunnen kopen. 

Als werknemers klaar zijn met werken, is er geen openbaar vervoer en sommigen lopen meer dan 25 

km om thuis te komen. Ze moeten deze afstand lopen of worden gearresteerd onder een Covid-19 

avondklok. De regering heeft particuliere vervoerders verboden ten gunste van een onbetrouwbaar 

staatsbusbedrijf. 

IndustriALL Global Union heeft 10 filialen in Zimbabwe die werknemers organiseren in de chemische, 

kunststoffen, energie, metaal en techniek, mijnbouw en textiel, kleding, leer en schoenen en andere 

sectoren. 

Met een hyperinflatie van rond de 737 procent verkeert de economie in een crisis met veel 

brandstof- en geldgebrek. Vakbonden geven echter niet toe. Om arbeiders te beschermen tegen het 

barre economische klimaat, bereiden ze zich voor op een algemene staking voor leefbaar loon. 

Protesteren tegen de barre omstandigheden wordt door de regering gezien als een poging tot 

"regimeverandering" en werd door de veiligheidstroepen bedreigd en onderdrukt. Zo zei de 

regerende ZANU PF-partij vorige week dat het Zimbabwe Congress of Trade Unions (ZCTU) een 

"terroristische organisatie" is, wat tot scherpe veroordeling door Zimbabwaanse vakbonden, Zuid-

Afrikaanse federaties, regionale en mondiale vakbondsorganisaties leidde. ZCTU-president Peter 

Mutasa zit ondergedoken nadat zijn naam op een politielijst verscheen voor 'interviews' in verband 

met de demonstraties. 

 

Paule-France Ndessomin, regionaal secretaris van IndustriALL voor Sub-Sahara Afrika zegt: 

"De grondwet van 2013 in Zimbabwe erkent zowel fundamentele mensenrechten en vrijheden als 

arbeidsrechten. Dit betekent dat de overheid de verantwoordelijkheid heeft om ervoor te zorgen dat 

deze rechten worden beschermd en niet worden geschonden door staatsveiligheidstroepen. De 

Covid-19-pandemie mag niet worden gebruikt als excuus om arbeiders en mensenrechten te 

schenden. ' 

 

Uit Mondiaal FNV Nieuws 

Grote zorgen om vrijheid en veiligheid vakbondsleider Zimbabwe 

Door Redactie 28 juli 2020  

De Zimbabwaanse vakbondsfederatie ZCTU meldt dat de politie hun voorzitter, Peter Mutasa, 

op een lijst met ‘gezochte personen’ heeft geplaatst. Een schending van mensen- en 

vakbondsrechten, want zijn enige 'misdaad' is vakbondswerk verrichten. Dit bericht komt 

nadat ruim twee weken geleden de woning van Mutasa door veiligheidsagenten is 

binnengevallen. De vakbondsleider meldt dat hij veilig is maar weet niet voor hoe lang. 



 

Foto: Peter Mutasa op bezoek in Nederland, 2019 

 

Huis vakbondsleider binnengevallen 

Peter Mutasa vertelde aan de Daily News hoe zijn huis in Harare was binnengevallen door de 

veiligheidsagenten. “Een groep gewapende mannen arriveerde rond 22.30 uur bij mijn huis en 

vond mijn neef en broer buiten het huis zitten. Ze vroegen naar mijn verblijfplaats en ze 

zeiden dat ze politieagenten waren. Ze zochten mij voor een misdaad die ik naar verluidt had 

begaan. Mijn broer en neef eisten een identificatie van de mannen, maar ze weigerden zich te 

identificeren.” 

“Toen begonnen ze de familie lastig te vallen en eisten dat ze vertelden waar ik was. Ze 

namen mijn broer en neef mee, maar zij slaagden erin te ontsnappen nadat ze heel hard 

hadden geroepen om de buren te waarschuwen. 

“Nadat ze door de buren waren gestoord, gingen de mannen naar de parkeerplaats en staken 

de banden van mijn auto lek. Ze wilden duidelijk voorkomen dat ik weg zou kunnen gaan 

omdat ze toen terugkwamen in een witte Quantum en deden alsof ze verdwaald waren, op 

zoek naar aanwijzingen” vertelt Mutasa. 

‘Wij blijven ons werk doen’ 

Mutasa heeft aangifte gedaan bij de politie, maar hij is niet afgeschrikt om voor de rechten 

van werknemers te vechten. 

“Wij zijn geen vijanden van de staat. Dus we blijven ons werk doen. Ze proberen ons te 

intimideren, maar dat mag niet… dat vereist niet dat de staat ’s nachts veiligheidsagenten 

stuurt. Werknemers zullen doorgaan met hun eisen, samen met verpleegkundigen en artsen in 

protesten. Werknemers hebben geen keus, als ze ophouden met het eisen van een beter loon, 

sterven ze van de honger”, aldus Mutasa aan Daily News. 



Criminalisering van vakbondsleden 

Naast het plaatsen van Mutasa op een 'gezochte personenlijst' meldt de ZCTU dat de 

regeringspartij Zanu PF de vakbond heeft bestempeld als terroristische organisatie. De ZCTU 

zegt op Facebook ernstig bezwaar te maken tegen de criminalisering van vakbondsleden. “We 

verontschuldigen ons niet voor ons werk en geen enkele vorm van intimidatie zou ons ervan 

weerhouden ons mandaat uit de voeren. “ Volgens de Daily News stijgt de politieke spanning 

in het land vanwege een door de ZCTU geplande massademonstratie op 31 juli a.s.  

De FNV heeft een lange solidariteitsrelatie met de ZCTU en steunt de vakbondsfederatie waar 

mogelijk. 
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