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Säkerhetstjänsten bankrutt
Zimbabwes säkerhetstjänst hotades
förra året av kollaps till följd av
korruption, girighet och grov
ekonomisk vårdslöshet. Ett lån från
centralbanken räddade verksamheten till vidare.
Enligt en källa inom den fruktade spionbyrån
Central Intelligence Office, CIO, är korruptionen så vanligt förekommande bland organisationens högsta chefer att minst  procent av budgeten går till att finansiera deras
personliga projekt och överdådiga livsstil
samtidigt som anställda av underordnad
rang knappt får det att gå ihop.
– Flera av byråns aktiviteter hade nästan
helt stannat upp på grund av brist på pengar
om det inte varit för det tillfälliga lånet från
centralbanken, säger en frustrerad CIOtjänsteman som av säkerhetsskäl inte vill
namnges.
Den ekonomiska situationen blev så svår
att byråns direktörer i hemlighet (det vill
säga utan president Robert Mugabes kännedom) gick till direktören för Zimbabwes
centralbank, Gideon Gono, för att be om ett
lån.
På grund av den vanskliga ekonomiska
situationen fick inte CIO-anställda sin traditionella löneförhöjning i juli. Det är första
gången sedan vår källa började jobba på byrån
för tio år sedan. Detta ledde till stor frustration bland tjänstemännen som vanligtvis får
löneförhöjningar två gånger om året, även
då andra statstjänstemän inte får några alls.
– De flesta av byråns affärer med olika
leverantörer har avbrutits för att man inte
har betalat räkningar. Det rör sig om verkstäder som har servat organisationens bilar,
två handelsbanker och försäljare av material
och utrustning för kontoren.
Därför är över  av byråns bilar borta
från vägarna, vilket försvårar många viktiga
aktiviteter där det behövs fordon.

Minskad aktivitet
Toppmodern utrustning som importerats från
Kina för att spionera på e-postmeddelanden
och blockera signaler från radiostationer,
fungerar inte längre för att det saknas pengar
till service.

Byråns forskningsenhet, som kallas Dynamic Global Analysis Unit och som har i
uppgift att varje dag informera presidenten
om situationen i landet, kunde inte fullgöra
sina plikter på ett effektivt sätt eftersom det
inte fanns tillräckligt med pengar för att
betala informationskällor från oberoende
media, ickestatliga organisationer, ambassader
och regeringsdepartement.
Övervakning av Counter Intelligence Unit,
som spionerar på topptjänstemän inom ickestatliga organisationer, privata företag,
framstående affärsmän, politiker i höga positioner och ambassader för fientliga länder
tvingades nästan göra halt på grund av på
penningbrist. I frustration över att inte kunna
utföra sina uppgifter längre har många tjänstemän sagt upp sig. De har inte ersatts för det
finns inte resurser inom organisationen att
rekrytera ny personal.

Missbruk och bedrägerier
– Situationen var faktiskt så illa att tjänstemän på uppdrag utanför sina arbetsplatser
inte fick ersättning för resor och uppehälle
längre, de förväntades betala för mat och
andra utgifter ur egen ficka och sova i bilen,
säger tjänstemannen.
– Ibland hände detta medan agenten bevakade en regeringsminister som sov på ett
femstjärnigt hotell. Disciplinära åtgärder,
som degradering eller avsked, har vidtagits
mot tjänstemän som vågat klaga på de allt
sämre arbetsvillkoren.
– Missbruk av bilar blir allt vanligare och
det leder till många olyckor, ibland då bilarna bara är några dagar gamla, säger tjänstemannen och tillägger att över  krockade
fordon står parkerade på byråns träningsskola
i förorten Hatfield i Harare. Han menar att
de flesta olyckorna sker till följd av rattfylleri
och för att kollegorna kör utan körkort.
Fyra högre tjänstemän från finansdepartementet avskedades förra året för bedrägerier med tiotals miljarder zimbabwiska dollar.
Ingen av dem drogs inför rätta för offentlig
prövning.
– Deras fall behandlades av en nämnd
med CIO:s chef Happyton Bonyongwe och
flera av hans biträdande direktörer.
Vår källa vet inte vad som kom fram

under prövningen, men ingen har satts i
fängelse.

Farmer prioriteras
Medan byråns lägre tjänstemän fortsätter att
arbeta under svåra förhållanden är det lyx
som gäller för byråns höjdare. De högsta
cheferna åtnjuter fortfarande gratis boende,
de senaste bilmodellerna, säkerhetsvakter i
sina hem, hembiträden och generösa representationskonton. I december lade höjdarna
och deras familjer ut miljarder zimdollar på
en nyårsfest som ägde rum på husbåtar på
Karibasjön.
– Men sanningen är att de högsta cheferna
inte arbetar på byrån längre, för de lägger
ner större delen av sin tid på sina gårdar,
säger vår källa. Alla från avdelningsdirektör
och uppåt har fått minst fyra motorcyklar
som köpts in från Kina, för att hjälpa dem
att patrullera sina gårdar som sägs vara för
stora för att patrullera till fots. Överordnade
CIO-agenter hör till de högre regeringstjänstemän som roffade åt sig de bästa gårdarna
från vita kommersiella bönder, men tyvärr
är det väldigt lite produktion på de flesta
gårdar.
Bonyongwe sägs ha minst tio av byråns
fordon, inklusive två lastbilar, för personligt
bruk i sitt hem och på sin gård, och hans
ställföreträdare, Mernard Muzariri, sägs ha
minst sex bilar.
Kontrakt för att leverera varor och tjänster
till spionbyrån tilldelas företag som ägs i
hemlighet av överordnade CIO-tjänstemän
eller deras nära släktingar eller vänner, som
de sedan får en del av vinsten från, uppger
vår källa.
De lägsta tjänstemännens löner ligger på
ungefär tre miljoner zimdollar plus månadstillägg enligt följande: transport  ,
boende   och kläder  . Men
numera kostar transport över en miljon för
dem som bor långt ute i förorterna, hyran
för ett litet rum ligger på minst en miljon
dollar, och en hygglig skjorta minst  
zimdollar.
(I mitten av januari var den officiella kursen:  SEK = cirka   zimdollar)
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ska i år börja läsa kinesiska, meddelar utbildningsminister Stan Mudenge. Detta som ett
led i president Mugabes satsning Look East.
Med den vill han att folket ska strunta i väst

som ju infört sanktioner för regeringens brott
mot mänskliga rättigheter.
Enligt ministern är det ett ”tvingande
behov” att föra samman folken i Kina och
Zimbabwe och öka handel och turism.

Studenternas representanter säger att regeringens galenskap når nya höjder och att
försöken att få Kina att finansiera en korrupt
regim inte ska ske på studenternas bekostnad.
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