
SELINA NJARA, 26 åR Och MOR till två barn, berättade att 
de sov två nätter i bergen av rädsla för att bli dödade.

– Vi vaknade av att grannarnas hus stod i lågor och vi flydde 
när folk närmade sig vårt hus. Vi såg hur de plundrade det 
innan de satte eld på det.

De enda valresultat som då fanns tillgängliga var oppositio-
nens siffror som visade att den vunnit. Detta var nog för att 
milisen skulle anklaga folk för att ha röstat mot president Ro-
bert Mugabe, för att bränna ner hus, misshandla invånarna och 
plundra i skydd av mörkret..

Det statliga radio och tv-bolaget visade hur krigsveteraner 
gav de få kvarvarande vita, kommersiella bönderna order att 
lämna sina gårdar, i vissa fall redan inom 24 timmar. Minnen 
krigsveteranernas blodiga övertaganden av gårdar år 2002 spö-
kade. Men aldrig tidigare hade en gård med svart ägare attack-
erats. 

Detta var en desperat tid som krävde desperata åtgärder: pre-
sident Robert Mugabe hade verkligen, efter 28 år förlorat valet 
i det land som en gång var södra Afrikas kornbod.

Arbetarna på gården anklagar polisen för att inte ha ingripit 
i tid. När de rapporterade den första attacken saknade polisen 
transportmedel och föreslog att de skulle ”försvara sig”.

När ytterligare hus brändes den följande natten beslöt män-
nen att gå till fots de 19 kilometrarna till polisstationen för en 
anmälan. Under tiden återvände angriparna och kvinnor och 
barn flydde åter upp i bergen.

ENLIgT fLERA pOLITISKA BEDöMARE blev valnederlaget en 
väckarklocka för det regerande partiet Zanu PF som släppte lös 
en terrorvåg över landet. Zimbabwe Association of Doctors For 
Human Rights, som följer upp offer för politiskt våld, säger 
att sedan den 29 mars har tusentals människor skadats i dessa 
angrepp på oppositionella, även dödsfall har rapporterats. 700 
personer vet man har behandlats av läkare. Men många män-
niskor kan inte ta sig till sjukhus på grund av av transportpro-
blem eller brist på pengar. I somliga områden vägrar dessutom 
lokala företrädare för regeringspartiet vissa personer tillgång till 
sjukvård. 

ENLIgT LAg SKA EN ANDRA OMgåNg av presidentvalet ske 
inom tre veckor efter att valresultat tillkännagivits om ingen av 
kandidaterna fått över 50 procent av rösterna. Men fortfarande 

är det oklart när det blir av. Professor Brian Raftopolous från 
Institute for Justice and Reconciliation, säger att det står klart att 
våldet riktas mot anhängare till oppositionen.

– Tanken är uppenbarligen att demoralisera MDC och att se 
till att folk inte röstar i den andra omgången. Jag tror att de har 
blivit allvarligt skakade.

Kingsley Mamabolo, representant för det regionala samar-
betsorganet Southern African Development Community, menar 
att en andra omgång inte är möjlig under nuvarande omständig-
heter. Så med inget slut i sikte, med en medlare, Sydafrikas 
president Thabo Mbeki som hävdar att det inte råder någon kris 
i Zimbabwe, med en ny omgång i domstolar med ifrågasättan-
det av valet och en del betänkliga uttalanden av chefen för 
valkommissionen, är det möjligt att president Robert Mugabe 
styr landet i ännu ett år.

TSvANgIRAyI MuKwAZhI
Harare

Småbönder nya mål för milisen
I Centenary, 25 mil norr om Zimbabwes huvudstad Harare, ligger en gård 
som fick en ny ägare i den kontroversiella jordreformen. Dit anlände, redan en 
vecka efter valet, s.k krigsveteraner och Zanu PF-milis för att ta itu med folk de 
misstänkte hade röstat på oppositionen. Angriparna krävde att de anställda på 
gården skulle delta i invasionerna men de vägrade. 28 bostäder brändes ner.

Människorna i centenary är inte de enda som fått sina hus 
nedbrända. Rapporter om våld, mord och övergrepp har 
ökat i skrämmande takt efter valet. 
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