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Bestuurlijke context
Beantwoording vragen D66 ex artikel 38 van het RvO inzake de Stedenband Haarlem-Mutare
(bijlage)



Beantwoording schriftelijke vragen D66 ex artikel 38 van het RvO inzake de stedenband Haarlem-Mutare

De afgelopen weken is de mensenrechtensituatie in Zimbabwe ernstig verslechterd. Over de arrestaties en
mishandeling van oppositieleider Tsvangirai van het MDE is uitgebreid in het nieuws bericht. Nederland heeft in
de EU gepleit voor een aanscherping van de sancties tegen het regime van Mugabe. De Nederlandse
mensenrechtenambassadeur die 26-28 maart jl. Zimbabwe zou bezoeken om mensenrechtenactivisten een hart
onder de riem te steken kreeg geen toegang tot het land.

1. Welke berichten ontvangt het college van onze stedenbandcoördinator ter plaatse? Is er nog sprake van
een constante monitoring van de politieke situatie?

Coördinator Cees Meijer rapporteert regelmatig over de situatie in Mutare, waarbij naast de voortgang
van de projecten ook de actuele situatie in Zimbabwe aan bod komt. Na het aantreden van een nieuwe
Nederlandse ambassadeur in Zimbabwe bracht dhr. Meijer hem een kennismakingsbezoek, waarna hij
een impressie van het gesprek en de politieke situatie in Zimbabwe stuurde. Hierin wordt o.a. gewag
gemaakt van de repressie, w.o. politiecontroles en gewapende patrouilles, en het mishandelen van de
oppositie. Daarnaast is er aandacht voor de sociaal-economische situatie, die de bevolking op een
minder zichtbare maar niettemin zeer ernstige manier treft en die tot armoede en honger leidt.

2. In de stedenband met Mutare speelt de informatievoorziening een belangrijke rol. Kunt u aangeven
waarom de laatste berichten op de website dateren van 18 september 2006 en zou meer actie niet
wenselijk zijn?

Inmiddels is de website Haarlem-Mutare.nl geactualiseerd. Weliswaar dateerde een eerdere update van
de permanente rubrieken van september vorig jaar, op de site is een groot aantal links met prominente
“Zimbabwe watchers” aangegeven, waaronder de International Crisis Group. Ook de stedenbandkrant, 
die in iedere editie ingaat op de politieke situatie is onder de vaste rubrieken te openen.

3. Bent u op de hoogte van de reis naar Mutare, onlangs gemaakt door een medewerker van het Mondiaal
Centrum? Een uitgelezen kans om uit eerste hand geïnformeerd te worden over zaken die spelen in onze
zusterstad. Heeft u daarvan verslag ontvangen? Zo ja, zou de Raad dezelfde informatie mogen
ontvangen?

Ja. Het verslag van de betreffende reis is onlangs gepubliceerd en verstuurd aan o.a. de Haarlemse
gemeenteraad. Ook is het verslag te lezen op de website van de stedenbandstichting. Op 21 maart is
bovendien een presentatie gehouden over de zeer zorgwekkende situatie in Zimbabwe tijdens een
drukbezocht Café Globaal in het Mondiaal Centrum.

4. Onder druk van de omstandigheden is in de stedenband nadrukkelijk gekozen voor niet-politieke
projecten. In scholen en buurten wordt aan Haarlemmers een beeld gepresenteerd van altijd vrolijke
mensen bezig met kunst, traditionele dans en sport. Bent u nog steeds van mening, met huidige
omstandigheden als 80% werkeloosheid, inflatie 1700% en een gemiddeld levensverwachting van 34
jaar, dat dit een juiste keuze is?

De projecten waar het om gaat richten zich nadrukkelijk op de armen in de Mutarese samenleving en op
de verbetering van hun economische positie.



5. De belangrijkste vakbonden willen de druk op Mugabe opvoeren en gaan staken. Na jarenlang
stilzwijgen noemen de katholieke bisschoppen in Zimbabwe het regime van Mugabe racistisch, corrupt
en wetteloos. Zij willen een nieuwe grondwet. Vindt het college van Haarlem, onder deze
omstandigheden, een voortzetting van de stedenband met Mutare nog wenselijk? Zo ja, zou een teken
van afkeuring als steun aan de oppositie mogelijk zijn?

Zoals in eerdere discussies rond dit onderwerp is geconcludeerd vormen de weliswaar kleinschalige
stedenband-projecten voor veel Mutarezen lichtpuntjes in een verder duister bestaan. Dit heeft o.m. te
maken met het feit dat door de projecten werkgelegenheid ontstaat en / of een opleiding geboden wordt.
Meer dan ooit geldt nu het adagium dat je je vrienden in tijden van nood niet in de steek laat.
De grens is naar de mening van het college overschreden wanneer de stedenbandactiviteiten voor
politieke doeleinden misbruikt worden. Dat is tot nu toe niet het geval.
Wat betreft het in de vragen geopperde “teken van afkeuring” constateert het college dat regeringen, de 
EU en de VN met hun openlijk geuite afkeuring niets bereikten. Het college verwacht dan ook niet dat
een dergelijke uiting door gemeente Haarlem enig positief effect zal hebben.
Bovendien bestaat het gevaar dat dit op een negatieve wijze terugslaat op de velen die in Mutare bij de
stedenband betrokken
De grootste oppositiepartij MDC is op de hoogte van de stedenbandactiviteiten en spreekt zich
nadrukkelijk vóór de projecten uit, die op bescheiden wijze bijdragen aan de lotsverbetering van de
mensen in Mutare.


