Robert Mugabe opnieuw president
De 89-jarige Robert Mugabe begint aan een nieuwe ambtstermijn van vijf jaar
als president van Zimbabwe. Zijn partij de Zanu-PF claimt de overwinning
van de verkiezingen op 31 juli. Al in de eerste ronde won Mugabe 61% van de
presidentiële stemmen. Zijn opponent Morgan Tsvangirai behaalde slechts 34%
en noemt de verkiezingen een farce omdat er op grote schaal is gefraudeerd.
Tsvangirai diende een klacht in bij het constitutionele hof maar zich
uiteindelijk neergelegd bij de officiële uitslag.
Ongeveer 6,4 miljoen Zimbabwanen konden op 31 juli jl. stemmen voor het
parlement en een president maar gezien ervaringen van de laatste decennia,
lag in de lijn der verwachting dat de verkiezingen niet eerlijk zouden
verlopen. Het was de derde keer dat Morgan Tsvangirai met zijn MDC
(Movement for Democratic Change) het opnam tegen Mugabe. Vijf jaar geleden
won Tsvangirai de eerste ronde van de presidentsverkiezingen, maar moest
zich tijdens de tweede ronde terugtrekken vanwege geweld en intimidatie
tegen zijn aanhangers. Mugabe werd president maar moest onder
internationale druk de macht delen. Tsvangirai werd premier.
Beinvloeding verkiezingsuitslag
In 2013 lijkt Mugabe niets aan het toeval te willen overlaten. Volgens
waarnemers van de MDC werden duizenden mensen verhinderd hun stem uit te
brengen, alleen al in de hoofdstad Harare mochten een miljoen mensen niet
stemmen. Op kieslijsten stonden namen van personen, die als zij nog zouden
leven, meer dan honderd jaar oud zouden zijn. Personen in overheidsdienst
mochten eerder stemmen zodat Mugabe een inschatting kon maken over het
verloop. Officiële waarnemers uit het westen werden niet toegelaten. Nog
voor de uitslag bekend was claimde een partijfunctionaris van de ZANU-PF,
van wie de naam niet werd genoemd, via persbureau Reuters al een glansrijke
overwinning ondanks dat het in Zimbabwe officieel verboden is en zelfs
strafbaar om voortijdig verkiezingsresultaten naar buiten te brengen. De
officiële uitslag is dan ook volgens Tsvangirai ongeldig. De Zanu-PF heeft
de uitslag gemanipuleerd en vervalst.
Afrikaanse waarnemers
Waarnemers van de Afrikaanse Unie (AU) en de Zuid Afrikaanse
Ontwikkelingsgemeenschap (SADC) spraken van vrije en vredige verkiezingen
en zeggen geen sporen gevonden te hebben van systematisch gesjoemel met de
verkiezingsuitslag maar gingen niet zover de verkiezingen ook als fair aan
te merken. 'Ik heb nog geen verkiezingen meegemaakt die perfect waren',
verklaarde de voormalige Nigeriaanse president Olusegun Obasanjo, als
woordvoerder van de AU. Hij gelooft niet dat de manipulaties zo ernstig
zijn dat de uitslag niet de wil van het volk vertegenwoordigt en gaat
daarom niet zover als Tsvangirai om de verkiezingen ongeldig te verklaren.
Wel vroeg hij aan de plaatselijke kiesraden een aantal klachten over het
wegsturen van kiezers te onderzoeken.
Reacties vanuit de EU, VS en de VN
De secretaris Generaal van de VN, Ban Ki Moon riep de rivalen op tot
matiging maar wil ook dat de berichten over onrechtmatigheden onderzocht
worden. De verschillen wat betreft de verkiezingsuitslag zou op
transparante en rechtvaardige wijze opgelost moeten worden. Een zelfde
oproep deed Catherine Ashton namens de EU vanwege het gebrek aan
transparantie, vermeende onregelmatigheden en berichten dat kiezers van
deelname werden uitgesloten. Groot Brittannië, de EU en de VS weigerden de
overwinning van Mugabe te erkennen. Minister van Buitenlandse Zaken John
Kerry liet namens de VS weten dat hij niet gelooft dat de uitslag de wil
van het volk in Zimbabwe representeert.
Geen westerse inmenging
Op de begrafenis van een hoge militair nam Mugabe de gelegenheid te

verkondigen ideeën vanuit Washington of Londen niet op op prijs te stellen
en bedrijven die in buitenlandse handen zijn, uit te wijzen vanwege hun
bemoeienis met de politiek van Zimbabwe sinds 1980. 'Als jullie mij raken
raak ik jullie. Wij moeten een land besturen en we moeten vrij zijn om dat
te kunnen doen. Er komt een tijd dat we ons geduld verliezen met de druk
uit het westen voor democratische hervormingen' Het westen blijft de
economische sancties tegen Mugabe en de leiders van zijn partij handhaven.
.
Eigendomsrechten
Nu Mugabe aan een nieuwe ambtstermijn begint wil hij voortgaan met zijn
beleid om blanke en buitenlandse bedrijven te dwingen de eigendomsrechten
voor tenminste 51% in Zimbabwaanse handen te laten overgaan. Mugabe beweert
dat zijn programma banen en economische groei zal creëren wat niet mogelijk
was vanwege de oppositie die geleid werd door Tsvangirai. Sommige economen
waarschuwen dat dit beleid een nieuwe economische achteruitgang tot gevolg
zal hebben, net zoals in 2000 toen de regering begon de boerderijen van
blanken te onteigenen.
Een dag van nationale rouw
Tsvangirai heeft juist geprobeerd om buitenlandse investeringen aan te
moedigen en zei het regime van Mugabe te boycotten. De 31 juli noemde hij
een dag van nationale rouw. Aanvankelijk wilde hij een klacht indienen bij
het Constitutionele Hof maar legde zich uiteindelijk neer bij de uitslag
omdat de procedure aan het Hof een farce geworden zou zijn.
Mugabe werd premier in 1980 nadat de onafhankelijkheid van Zimbabwe was
erkend. In 1987 werd hij premier. Aanvankelijk voerde hij een gematigd
socialistisch beleid dat gericht was op verzoening maar oppositie werd met
harde hand onderdrukt. Mugabe wordt beschuldigd van talrijke schendingen
van mensenrechten. In 1982 richtte Mugabe de vijfde brigade die
verantwoordelijk wordt gehouden voor de moorden op 20.000 mensen in
Matabeleland die verdacht werden de oppositie te steunen. Hoelang de nieuwe
ambtstermijn gaat duren is ongewis. Mugabe is ernstig ziek en zou nog korte
tijd te leven hebben.

