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Vragen van het lid Kerseboom (FvD) aan de Minister van Buitenlandse Zaken
over de huidige situatie in Zuid-Afrika (ingezonden 16 juli 2021).
Vraag 1
Bent u op de hoogte van de huidige, nijpende situatie in Zuid-Afrika, waar
aanhangers van de voormalige president Jacob Zuma de straat op zijn
gegaan en waar massaal geweld, plunderingen en vernielingen hebben
plaatsgevonden?
Vraag 2
Deelt u de mening dat Zuid-Afrika «state capture» ondergaat en dat er in dit
land weinig onderscheid bestaat tussen de staat en de regeringspartij, het
ANC? Zo ja, hoe beïnvloedt dit de relatie tussen Nederland en het ANC? Zo
nee, kunt u de huidige staat van de rechtsstaat in Zuid-Afrika beschrijven?
Vraag 3
Deelt u de mening dat onderlinge strijd, factievorming en de strijd om de
macht binnen het ANC, nu geuit in een «protest» tegen de opsluiting van
voormalig president Jacob Zuma, de belangrijkste aanleidingen zijn geweest
voor dit geweld? Zo ja, hoe beïnvloedt dit de relatie tussen Nederland en
Zuid-Afrika? Zo nee, wat waren volgens u dan de belangrijkste factoren die
tot dit geweld hebben geleid?
Vraag 4
Deelt u de mening dat het huidige geweld en de plunderingen, die de
bevoorradingsketens in Zuid-Afrika hebben getroffen, gevolgen zullen hebben
voor de voedselzekerheid in Zuid-Afrika? Zo ja, denkt u dat dit aanleiding zal
zijn tot meer geweld en onrust? Zo nee, waarom niet?
Vraag 5
Bent u op de hoogte van de aanval op 113 netwerktorens1 en het in brand
steken van een waterzuiveringsinstallatie in Pietermaritzburg2 door «demonstranten»?
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https://techcentral.co.za/icasa-says-113-base-stations-attacked-as-violence-spirals/109046/
https://twitter.com/Newzroom405/status/1414917158518366210
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Vraag 6
Deelt u de mening dat dergelijke aanvallen op belangrijke infrastructuur een
verontrustend teken kunnen zijn dat facties binnen Zuid-Afrika trachten het
land te destabiliseren om het onregeerbaar te maken? Zo ja, erkent u dat dit
tot een burgeroorlog in Zuid-Afrika kan leiden? Zo nee, hoe beziet u dan de
aanvallen op infrastructuur?
Vraag 7
Wat vindt u ervan dat zelfs de Zuid-Afrikaanse Minister van Politie heeft
uitgesproken dat mensen niet alleen plunderen omdat ze honger hebben,
maar dat er een oorlog komt?3
Vraag 8
Wat vindt u ervan dat de politie het geweld niet in bedwang kan houden, dat
het leger is ingezet, en dat georganiseerde, gewapende groepen burgers
gedwongen zijn hun gemeenschappen te beschermen tegen geweld en
plundering?
Vraag 9
Bent u op de hoogte van «reports of tribal attacks pitting blacks against
Indians in suburbs in the province [Kwazulu Natal]»?4
Vraag 10
Welke stappen bent u bereid te ondernemen om de veiligheid van minderheden in Zuid-Afrika te waarborgen?
Vraag 11
Welke instrumenten heeft Nederland tot zijn beschikking om de veiligheid van
minderheidsgroepen in Zuid-Afrika te waarborgen?
Vraag 12
Deelt u de mening dat minderheden in Zuid-Afrika het grootste risico lopen
het eerste doelwit te worden als het geweld zich uitbreidt en escaleert? Zo ja,
welke minderheidsgroepen denkt u dat het grootste risico lopen? Zo nee,
waarom niet?
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https://twitter.com/PelaneM/status/1415406609996582917
https://www.sanews.gov.za/south-africa/king-misuzulu-calls-end-violence-and-looting en https://
www.opindia.com/2021/07/south-africa-zuma-prison-riots-loot-arson-unrest-ramaphosacivilian-indian-community-arms-self-defence/
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