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Zimbabwe: początek nowej epoki?
Po przymusowej rezygnacji Roberta Mugabe w dniu 21 listopada 2017 r. po 37 latach na stanowisku
prezydenta, w dniu 24 listopada 2017 r. zaprzysiężono nowego prezydenta – Emmersona
Mnangagwę, który potwierdził oddanie dla wolnych i uczciwych wyborów, gotowość do walki z
korupcją oraz wznowienia dialogu ze społecznością międzynarodową w celu przyciągnięcia inwestycji
zagranicznych i ożywienia gospodarki.
Kontekst
Wydarzenia ostatnich miesięcy dają nadzieję na nowe i lepsze czasy w kraju sparaliżowanym przez korupcję,
głęboki kryzys gospodarczy i skrajnie wysokie bezrobocie (szacowane na 90 %). Problemy te są spuścizną po
niemal czterech dekadach autorytarnego reżimu prezydenta Roberta Mugabe, odpowiedzialnego za
gospodarczy izolacjonizm, poważne naruszenia praw człowieka oraz całkowitą zapaść usług społecznych.
Poza nową retoryką pojednania narodowego pierwsze konkretne kroki nowego prezydenta obejmują
trzymiesięczną amnestię na zwrot funduszy państwowych wyprowadzonych za granicę; zmianę na czele
wysoce skorumpowanej policji, a także obietnicę odszkodowań dla białych farmerów wypędzonych z ich ziemi.
Od 2000 r. tysiące białych farmerów, którzy w większości kupili grunty od rządu po uzyskaniu przez Zimbabwe
niepodległości w 1980 r., zmuszono do opuszczenia tych ziem na mocy przyspieszonej reformy rolnej, czego
skutkiem było bezrobocie tysięcy pracowników gospodarstw i zapaść sektora rolnego kraju. Jednak mimo apeli
społeczeństwa obywatelskiego o obejmujący jak największą liczbę zainteresowanych stron rząd przejściowy w
gabinecie mianowanym przez nowego prezydenta, który należy do konserwatywnego skrzydła partii rządzącej
(ZANU-PF), nie są reprezentowani przedstawiciele opozycji. Niektórzy komentatorzy powątpiewają, czy ten
krok – określany przez nich jako wewnętrzny zamach stanu ZANU-PF – przyniesie długo oczekiwane, głębokie
reformy demokratyczne. Traktowanie Roberta Mugabe jest złym znakiem: zamiast ponieść odpowiedzialność
prawną lub przynajmniej moralną za poważne naruszenia praw człowieka, w tym masakry i torturowanie
tysięcy osób, były przywódca odszedł na „zasłużoną emeryturę”.

Polityka UE: między sankcjami a pomocą dla ludności
Od 2002 r. UE stosuje wobec Zimbabwe sankcje, m.in. embargo na handel bronią, ograniczenie wjazdu i
zamrożenie aktywów osobistych wysokiej rangi członków reżimu, a także zawieszenie współpracy na rzecz
rozwoju z instytucjami rządowymi na szczeblu centralnym (z wyłączeniem pomocy humanitarnej i wsparcia dla
społeczeństwa obywatelskiego za pośrednictwem kanałów pozarządowych). Po kolejnych rewizjach obecnie
sankcje dotyczą faktycznie jedynie byłej pary prezydenckiej i embarga na broń (z wyłączeniem materiałów
wybuchowych dla górnictwa). W ramach 11. Europejskiego Funduszu Rozwoju (234 mln EUR na lata 2014–
2020) wznowiono współpracę na rzecz rozwoju w takich priorytetowych sektorach jak ochrona zdrowia,
bezpieczeństwo żywnościowe i administracja. W dniu 22 stycznia 2018 r. Rada UE potwierdziła gotowość do
nawiązania dialogu politycznego z nowymi władzami, do przeglądu polityki wobec Zimbabwe, jeżeli zostaną
poczynione postępy, a także do wysłania misji obserwacyjnej na wybory, które mają się odbyć przed lipcem
2018 r., jeżeli otrzyma stosowne zaproszenie.

Stanowisko Parlamentu Europejskiego
W szeregu rezolucji Parlament Europejski zajmował stanowisko w sprawie występków autorytarnego reżimu
Roberta Mugabe, w tym w sprawie przymusowych eksmisji w specjalnej rezolucji z dnia 21 października 2010
r. W rezolucji przyjętej w dniu 15 września 2016 r. Parlament ponownie zaapelował o pokojowe przekazanie
władzy w drodze wolnych i uczciwych wyborów.

Parlament ma przeprowadzić debatę na temat sytuacji w Zimbabwe podczas pierwszego lutowego posiedzenia
plenarnego (2017/3022 (RSP)) w następstwie oświadczenia Wiceprzewodniczącej Komisji/Wysokiej Przedstawiciel
Unii do Spraw Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa.
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