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ungdomsmilis (som av folk i allmänhet föraktfullt kallades för de gröna bombarna) var
att hjälpa regeringspartier Zanu PF hålla sig
kvar vid makten genom att attackera medlemmar av oppositionen under kampanjen
för fyllnadsvalen och presidentvalet .

Mot oppositionen
De gröna bombarna, klädda i sina gröna
kläder, röda eller gröna baskrar och Zimbabwes flagga på bröstet, blev en vanlig men
skrämmande syn, särskilt i större städer som
Harare, Chitungwiza och Bulawayo som sågs
som oppositionens starka fästen.
En av dessa ungdomar, som inte kan namnges, berättar att under utbildningen kunde
de väckas tidigt på morgonen och tvingas gå
till de ställen där man sålde tidningar för att
beslagta och bränna tidningar som var kritiska
mot regeringen. De tvingades även att sjunga
revolutionära sånger och fördöma MDC som
en nickedocka i händerna på väst.
Milisen hade sina egna lagar, genomförde
slumpartade priskontroller och beslagtog varor från affärer som anklagades för att ta ut
överpriser på basvaror.
Detta scenario blev alltför vanligt i hela
landet: milisen uppgavs sälja de stulna varorna på parallellmarknaden för mer än det
dubbla officiella priset.
David Chimhini, ledare för Zimbabwe
Civic Education Trust, Zimcet, avfärdar på-
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ståendet att National Youth Service Training
var avsett att införa disciplin bland de unga.
– Vad för disciplin talar regeringen om
när resultatet av träningen blir plundring,
övergrepp och våldtäkt? Tusentals ungdomar
lockades in i programmet när regeringen sa
att den skulle ge förtur till dem som genomgått träningen när man rekryterade till polis
och armén liksom till andra arbeten i den
offentliga sektorn som sjuksköterskor och
lärare.
Resultatet av denna selektiva rekrytering
till den offentliga sektorn blir att landet kommer att drivas av personer som inte främst är
lojala mot staten utan mot Zanu PF. Det
betyder en partisk poliskår och en armé inställd på att tjäna ett politiskt parti och inte
en vald regering som det borde vara i en
demokrati som ju Zimbabwe uppger sig vara.
Det betyder att barn kommer att läras en
osann historia i patriotismens namn. Det
betyder att de kommer att läras att hata vita
och skylla dem för landets ekonomiska problem, såsom Zanu PF gör.

Kostsamt program
Hittills har sex träningscenter upprättats runt
om i landet och enligt regeringen planeras
ytterligare  stycken.
De gröna bombarna har även varit lett
övertagandet av mark från vita kommersiella
bönder. En vit farmare, Johan Muller, ägare

till Silver Oak farm i Beatrice, nio mil väst
om Harare, blev insmord med kodynga och
kastad i en gyttjepöl sedan han struntat i
milisens order att lämna sin gård som inte
stod på listan för förvärv i statens jordreformsprogram.
Bland andra har mänskliga rättighetsorganisationer kritiserat träningsprogrammet.
– Studenterna där är en ökänd symbol
för Zanu PF:s hotfulla taktik, säger David
Chimhini.
Han menar att spridningen av milisen
över landet har väckt fruktan inom valmanskåren och han tror att detta motverkar fria
och rättvisa val.
Regeringen har även kritiserats för att
lägga pengar på detta kostsamma program
när landet kämpar med den värsta ekonomiska krisen sedan självständigheten. Kritikerna menar att pengarna för denna träning
istället ska gå till sociala ändamål. Det rör sig
om  miljoner USD per år.
– Vi skulle inte ens leka med tanken på ett
sådant nationellt ungdomsprogram. Pengarna
skulle istället användas för att köpa mat till
de svältande, till hälsovård och till skolor.
För vad är det som lärs ut där som inte kan
läras ut i vanliga skolor? undrar Brian Raftopoulous, ordförande för organisationen Crisis
in Zimbabwe.
ADMIRE MUZIRO
Harare

Vera vägrade vara tyst
Zimbabwes mest hyllade författarinna, Yvonne Vera, avled i hjärnhinneinflammation på ett sjukhus i
Kanada den 7 april, 40 år gammal.
I sina romaner och noveller skildrade hon
det postkoloniala Zimbabwe från kvinnors
perspektiv, och skyggade aldrig från att tala
om saker som begravs i tystnad, som incest,
självmord och abort. I en intervju  sa
Yvonne Vera:
– Jag är emot tystnad. Böckerna jag skriver
försöker upphäva den tysta hållning afrikanska kvinnor uthärdat under så många decennier.
Hennes verk korsade gränser, nådde ut
över den afrikanska kontinenten, till stora
delar av världen, och har översatts till en
mängd olika språk.
Yvonne Veras böcker har belönats med
både nationella och internationella priser,
som den svenska PEN-klubbens Tucholskypris för exilförfattare .
Yvonne Vera levde och verkade större
delen av sitt liv i Bulawayo, där hon under
många år var chef för landets främsta museum,

National Arts Gallery, ett givet stopp för alla
besökare till Zimbabwe. Hon doktorerade i
litteratur i Kanada, dit hon återvände .
Hennes poetiska, personliga, metaforiska
språk och modiga val av ämnen, som visade
de patriarkala, orättvisa och glömda sidorna
av befrielsen och det postkoloniala Zimbabwe väckte beundran.
I en minnesartikel skriver tidningen Zimbabwe Independent:
”Hennes död har bestulit Zimbabwe, Afrika och resten av världen på en legendarisk
kvinnlig skribent som inte trodde på tystnaden, och som utvecklade sin talang för att
skriva, lyfta fram och försöka dekonstruera
de sociala och kulturella begränsningar som
lade munkavle på samhället, och främst dess
kvinnor. Hennes verk kommer att förbli kärt
i många människors hjärtan och sinnen”.
Tre år före sin alltför tidiga död sa Yvonne
Vera i en intervju i Financial Gazette att hon
ville bli ihågkommen som ”en författare som
inte var rädd för orden, och som hade en
intensiv kärlek till sitt hemland”.
Hamba kahleYvonne!
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Böcker av Yvonne Vera på svenska
”Under tungan”(1999), ”Flammande fjäril”
(2003). Hösten 2005 utkommer hennes senaste bok ”Jungfrur av sten”, samtliga i
översättning av Roy Isaksson.

