Openbrief aan het ANC
Beste vrienden,
Decennialang hebben wij samen opgetrokken om onrecht te bestrijden. Al vanaf de jaren
zestig schaarde onze partij, de PvdA, zich achter uw beweging in de strijd tegen de
mensonterende apartheid. De PvdA heeft via verschillende wegen het ANC gesteund in de
strijd tegen dit afschuwelijke regime. We kennen dan ook een sterke band. Ook na het
opheffen van de apartheid zijn onze contacten warm gebleven.
We hopen samen op te kunnen blijven trekken tegen onderdrukking en voor democratische
rechten. De bevolking van Zimbabwe heeft ons nu nodig. De Zimbabwanen lijden al tijden
onder het regime van Robert Mugabe. Onder Mugabe stortte de economie in, werd het met
hard werken verdiende geld van de Zimbabwanen duizenden keren minder waard, groeide de
werkloosheid naar 80 procent en nog altijd lijden vele Zimbabwanen onder honger en
armoede. Daarnaast trok Mugabe de teugels steeds strakker aan en onderdrukte op een
agressieve wijze alle tegenkrachten, inclusief de legitieme oppositie.
Na de presidentsverkiezingen van afgelopen zaterdag staat Zimbabwe voor een cruciale
tweesprong in zijn geschiedenis. Zet Mugabe zijn politiek van repressie voort, tegen de wil
van zijn eigen bevolking in of wordt recht gedaan aan de wil van het volk, wordt het
schrikbewind van Mugabe op vreedzame wijze beëindigd en wordt de macht overgedragen
aan de eerlijke winnaars van de verkiezingen?
Het is aan de internationale gemeenschap om zich tot het uiterste in te spannen om de wil van
de Zimbabwaanse bevolking te laten respecteren. Juist door uw bijzondere historische relatie
met Robert Mugabe en zijn beweging kunt u invloed uitoefenen op de toekomst van
miljoenen Zimbabwanen. Ook zij verdienen het dat anderen voor hen opkomen en hen
ondersteunen in hun strijd tegen onderdrukking en armoede. Vanuit onze warme, langjarige
betrekkingen doen wij een dringend beroep op u om niet afzijdig te blijven, maar u actief uit
te spreken voor respect voor de wil van de Zimbabwanen en een vreedzame
machtsoverdracht.
Uiteraard zijn wij ten volle bereid om zij aan zij met u te strijden voor rechtvaardigheid,
democratie en welvaart voor de Zimbabwanen. Wij zullen ons dan ook in Europa voluit
inzetten voor financiële en andere ondersteuning voor de Zimbabwaanse bevolking vanaf het
moment dat een deugdelijke regering gelegitimeerd door eerlijke verkiezingen aanvangt om
Zimbabwe weer op te bouwen. De Zimbabwanen kunnen op onze steun rekenen. We hopen
ook op de uwe.
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