
 

Haarlem, 3 april 2007. 

 

 

Geacht college 

 

 

De afgelopen weken is de mensenrechtensituatie in Zimbabwe ernstig 

verslechterd. Over de arrestaties en mishandeling van oppositieleider 

Tsvangirai van het MDC 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 j.l. Zimbabwe zou bezoeken om mensenrechten activisten 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? 

 

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? 

 

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? 

 

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 gemiddelde levensverwachting van 34 jaar, dat dit een 

juiste keuze is? 

 

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? 

 

Met vriendelijke groet, 

 

Louise van Zetten, Fedde Reeskamp en Dilia Leitner 

Fractie D66 

 

 

CC: Ben Nijman 


