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Tanzania. Prezydent Samia Suluhu rozpoczyna rządy od walki z nieprawidłowościami i
korupcją w instytucjach państwa. 27 marca, w tydzień po zaprzysiężeniu, nowa
prezydent Tanzanii wraz z członkami rządu przyjęli raport Kontrolera i Audytora
Generalnego (Controller and Auditor General, CAG) dot. wydatków budżetowych za
ostatnie 9 miesięcy. Publikacja odbyła się na trzy miesiące przed zwyczajowym terminem
przyjęcia rocznego raportu przez rząd i parlament Tanzanii. Po przedstawieniu raportu
Prezydent Suluhu natychmiast zadecydowała o zawieszeniu dyrektora generalnego
Tanzańskiego Urzędu Portowego (Tanzanian Port Authority, TPA) i rozpoczęciu
dochodzenia w zakresie zgłoszonych przez CAG nieprawidłowości. Zapowiedziała
też analizę funkcjonowania innych instytucji państwa, w
tym banku centralnego Tanzanii (Bank of Tanzania, BoT), państwowych linii Air Tanzania
i wielkich projektów infrastrukturalnych zapoczątkowanych przez jej poprzednika Johna
Magufuli. Dzień później prez. Suluhu odwiedziła Biuro Zapobiegania i Walki z Korupcją
(Prevention and Combating Corruption Bureau, PCCB), którego kierownictwu zaleciła
porzucenie śledztw związanych z podejrzeniem korupcji, które nie rokują na
późniejszą wygraną w sądzie i skupienie się na tych
Tanzania. Nowym wiceprezydentem dotychczasowy minister finansów P. Mpango.
Prezydent Tanzanii Samia Suluhu Hassan wybrała Philipa Mpango, ministra finansów rządu
zmarłego przed dwoma tygodniami prezydenta J. Magufuli na wiceprezydenta kraju.
Kandydatura ta została zatwierdzona w dniu dzisiejszym przez parlament jednogłośnie
(konstytucja tego kraju mówi, że wiceprezydent musi zostać zatwierdzony większością
bezwzględną.) P. Mpango jest ministrem finansów i planowania od listopada 2015 r.
Wcześniej pełnił funkcje komisarza generalnego tanzańskiej skarbówki (TRA), sekretarza
wykonawczego w kancelarii prezydenckiej oraz osobistego asystenta prezydenta ds.
gospodarczych. Pracował również dla Banku Światowego na stanowisku starszego
ekonomisty.
Komentarz: Philip Mpango posiada duże doświadczenie w obszarze zarządzania
finansami publicznymi i współpracy międzynarodowej. W przeszłości piastował m. in.
stanowiska kierującego Tanzańskim Urzędem Podatkowym (Tanzania Revenue Authority,
TRA), wiceministra odpowiedzialnego za planowanie gospodarcze, a także starszego
ekonomisty Banku Światowego.
Tanzania. Najbardziej zmutowany wariant koronawirusa został wykryty u osób
podróżujących z Tanzanii. Skłoniło to naukowców do wezwania do większego
monitorowania sytuacji epidemicznej w Tanzanii. Odkrycie zostało poczynione przez ten
sam zespół z instytutu KRISP na Uniwersytecie KwaZulu-Natal, który w październiku 2020 r.
odkrył istnienie mutacji południowoafrykańskiej. Według naukowców szczep tanzański ma
10 różnych mutacji w stosunku do oryginalnego genomu COVID-19 - to więcej niż
jakikolwiek wcześniej znany wariant tego wirusa. Wciąż nie wiadomo, czy szczep
tanzański jest bardziej zaraźliwy i śmiertelny niż inne warianty.
Rwanda. Komisja Macrona potwierdza odpowiedzialność Francji za wspieranie reżimu
Hutu. Komisja powołana przez prezydenta Emmanuela Macrona stwierdziła, że doszło do
„porażki” Francji pod rządami Francois Mitterranda w związku z ludobójstwem, w którym
zamordowano około 800 000 ludzi, głównie z mniejszości etnicznej Tutsi. Komisja została
powołana po latach oskarżeń, że Francja nie zrobiła wystarczająco dużo, aby powstrzymać
masakry, a nawet była współwinna zbrodni.
Historyk Vincent Duclert, który kieruje komisją, przekazał Prezydentowi Macronowi raport
z prac. W raporcie stwierdzono, że w archiwach nie znaleziono dowodów na to, aby
Francja była współwinna ludobójstwa. Niemniej jednak podkreślono, że przez długi

czas Francja była zaangażowana we wsparcie reżimu, który zachęcał do rasistowskich
masakr i „pozostała ślepa na przygotowywanie ludobójstwa przez najbardziej
radykalne elementy tego reżimu”. Raport skrytykował francuskie władze pod rządami
Mitterranda za przyjęcie niezbalansowanego poglądu, według którego Habyarimana był
„sojusznikiem Hutu” przeciwko „wrogim” siłom Tutsi wspieranym przez Ugandę.
Skrytykowano zaoferowanie interwencji wojskowej, gdy było już za późno, aby
powstrzymać ludobójstwo. Francja prowadziła operację Turquoise, wojskowo-humanitarną
interwencję rozpoczętą z mandatu ONZ w czerwcu 1994 r. (masakry rozpoczęły się w
kwietniu). Jej krytycy uważają, że w rzeczywistości miała ona na celu wsparcie
ludobójczego rządu Hutu. Pojawiły się również wielokrotne oskarżenia, że władze w Paryżu
pomogły podejrzanym o ludobójstwo w Rwandzie w ucieczce przy zapewnieniu francuskiej
ochrony wojskowej. W raporcie stwierdzono, że w lipcu 1994 r. sprawcy ludobójstwa
znajdowali się w bezpiecznej strefie ustanowionej przez siły francuskie na zachodzie kraju,
a władze francuskie odmówiły ich aresztowania.
Burundi. Prezydent Burundi z wizytą w Egipcie. Prezydent Evariste Ndayishimiye
przebywał z 4-dniową wizytą w Egipcie, gdzie udał się na zaproszenie Abdela Fattaha AlSissiego. Podczas wizyty omawiano m.in. realizację projektów wodnych na jeziorze
Tanganika.
W skład delegacji Burundi poza prezydentem wchodzili szef burundyjskiej dyplomacji,
minister zdrowia, minister rolnictwa i hodowli oraz minister energetyki i górnictwa.

