
journalister, kallade arresteringarna för 
ett hån mot konferensen som hade temat 
”För ett öppet, tolerant och ansvarsfullt 
medielandskap.”

Media Alliance of Zimbabwe tog helt 
avstånd från konferensen men dess med-
lemsorganisation Misa-Zimbabwe inläm-
nade en petition till parlamentets talman 
Lovemore Moyo. Där kräver Misa att för-
följelser, hot och olagliga fängslanden av 
journalister ska upphöra. 

De yrkar på själv reglering istället för 
lagstadgade föreskrifter men regeringen är 
i färd med att bilda en mediakommission 
som i praktiken blir ett instrument för reg-
lementering.

I PETITIONEN KRävER MISA dessutom 
en reform av det statliga radio och tv-bo-
laget ZBC. Man vill se ett sant självständig 
public service-företag, i enlighet med de 
tillägg som gjordes i januari 2008 i Access 
to Information and Protection of Privacy 
Act, AIPPA-lagen. Den antogs år 2000 och 
medförde att fem dagstidningar och två 
radiostationer stängdes. Den ledde även 
till massutvandring av zimbabwiska jour-
nalister. Sedan dess har ett stort antal 
journalister olagligt arresterats, trakasse-
rats och torterats.

Bara under förra året trakasserades 32 
journalister under yrkesutövning. Det 
återstår nu att se om regeringen kommer 
att hålla sin del av avtalet och återkalla 
denna förtryckande lag som försöker kri-
minalisera journalism och som rekommen-
deras på konferensen i maj.

TARISAI MANENE
Journalist i Zimbabwe

BARA Två DAgAR EfTER att den inter-
nationella dagen för pressfrihets hade fi-
rats fängslades åter Jestina Mukoko, tidi-
gare nyhetsankare på Zimbabwe Broadcas-
ting Corporation och frilansfotografen 
Adrison Manyere. Några veckor senare var 
det dags för Vincent Kahiya och Constan-
tine Chimakure från Zimbabwe Indepen-
dent.

Organisationen Media Alliance of Zim-
babwe ser detta som kränkningar av det 
samregeringsavtal som slöts tidigare i år. I 
detta står det tydligt att mediareformer är 
ett prioriterat område. Ändå arresteras 
journalister med avvikande mening.

I AvTALET MELLAN zANu-Pf och de två 
MDC-fraktionerna säger sig koalitionsre-
geringen vara villig att få ett slut på den 
polarisering, splittring, konflikt och intole-
rans som har karaktäriserat zimbabwisk 
politik och samhälle under senare tid. Men 
ändå arresterar den journalister som har 
avvikande meningar.

Zimbabwier i allmänhet har ännu inte 
helt accepterat Robert Mugabes, Morgan 
Tsvangirais och Arthur Mutambaras re-
gering. Nya arresteringar gör inget för att 
stärka förtroendet och det återstår att se 
hur intresserad regeringen är av reformer 
på mediaområdet.

DE föRSTA ARRESTERINgARNA gjordes 
dagen innan regeringens stora konferens 
Media All Stakeholders Conference öppna-
des. Konferensen hölls under protester 
och många intressenter bojkottade den. 
ZUJ, det zimbabwiska journalistförbundet 
som representerar 98 procent av landets 
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