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Pressemeddelelse
Politiske spændinger i Tanzania
Nu hvor alle forventede at støvet havde lagt sig efter Præsident og Parlamentsvalget i Tanzania,
er der opstået nye stærke politiske spændinger, som risikerer at ændre billedet af det fredelige
Tanzania.
DIPD’s besøg hos sin samarbejdspartner, den tanzaniske flerpartiplatform Tanzania Centre for
Democracy, forløb i et stadigt mere anspændt politisk miljø. Oppositionen beklager Præsidentens
dekret om at forbyde politiske partiers offentlige møder frem til 2020 og senest også at interne
partimøder også er omfattet af dekretet. Hertil kommer forbud mod tv-transmission fra Parlamentets sessioner og ny restriktiv cyberspace lovgivning. Arrestationer og fængsling af oppositionspolitikere er sket hyppigt de seneste dage.
På den anden side nævner lokale medier, at regeringen ønsker at forebygge opfordringer til politisk vold og sikre freden i landet og derfor må gribe ind. Både regeringen og oppositionen henviser til beskyttelse af forfatningen og retssikkerheden i deres argumentation og til at demokratiet
er under trussel. Det har ikke hidtil gjort mulighederne for en dialog lettere og situationen synes
fastlåst på en måde, som ikke har været set i landet i årtier.
”Gennem TCD samarbejder vi med alle parlamentariske partier i landet og fokus for vores indsatser er netop flerpartidialog og et demokratisk virke blandt partierne, så det en meget bekymrende
udvikling”, siger Henrik Bach Mortensen, formand for DIPD. ”Det seneste krav om at kontakten
mellem politiske partier og international ambassader og FN-organisationer skal gå gennem Udenrigsministeriet er meget usædvanligt”, tilføjer han.
Situationens alvor har givet anledning til, at de religiøse ledere i et økumenisk initiativ har indkaldt
opposition, regering og øvrige kræfter til drøftelse af løsning af konflikten, men foreløbig er gennembruddet udeblevet. Også Tanzania Commission for Human Rights and Good Governance og
den uafhængige lokale menneskerettigheds NGO, Legal and Human Rights Centre (LCHR), har
forsøgt at tale parterne til rette. LCHR har ytret stærke opfordringer til at overholde både forfatningen og loven omkring politiske partier, som tillader partiernes offentlige og interne møder.
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Opmærksomheden er nu rettet mod d. 1. september, hvor oppositionspartiet Chadema har meldt
at de vil gennemføre fredelige demonstrationer i overensstemmelse med deres demokratiske rettigheder, forfatningen og partiloven. Og regeringen har meddelt stærke indsatser for at foregribe
civil uro bl.a. ved massiv tilstedeværelse af politi og militær på gaderne.
Et ønske om at foregribe denne situation udtrykkes fra mange sider. De religiøse ledere arbejder
fortsat på at understøtte en løsning og EU ambassadørerne har indkaldt til møde med partierne
den 30. august. Muligheden af at prøve lovligheden af præsidentens dekreter ved retten nævnes
også af flere.
Lancering af DIPD publikation omkring bredt politisk samarbejde og forlig – trods forskelligheder
– vakte stor interesse bredt i det politiske spektrum og vi håber, at vi med vores deling af erfaringer
omkring brede politiske forlig kan inspirere, siger HBM, ”vi har opfordret til gensidig respekt både
for hinanden som politiske partier og for forfatningen og partiloven”.
Henrik Bach Mortensen deltog sammen med Seniorrådgiver Hanne Lund Madsen i TCD’s Strategiske Roundtable 24.-27. august og holdt efterfølgende bilaterale møder med de parlamentariske partier CCM, NCCR-Mageuzi, Chadema og ACT.
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