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Zuid-Afrika: Duizenden werknemers doen mee aan nationale staking 

2017/09/28 

 

Duizenden werknemers gingen de straat op marcheerden in 13 steden in Zuid-Afrika ter 

ondersteuning van een nationale staking tegen “overname van de staat” en corruptie op 27 

september. De staking, die een beschermde staking in termen van de wet was, werd uitgeroepen 

door het Congres van Zuid-Afrikaanse Vakbonden (COSATU). De bij IndustriALL aangesloten bonden: 

de Chemical, Energy, Paper, Printing, Wood and Allied Workers Union,de  National Union of 

Mineworkers en de Southern African Clothing and Textile Workers Union deden mee. 

 

“Overname van de Staat” verwijst naar de corrupte betrokkenheid van zakelijke belangen bij 

overheidszaken. De familie Gupta werd in een rapport van de toenmalig publieke Protector Thuli 

Madonsela beschuldigd betrokken te zijn bij de benoeming van ministers en bij de toekenning van 

overheidsaanvragen. COSATU, die om een rechterlijke onderzoekscommissie naar overname van de 

Staat vraagt, pleitte dat corruptie de sociaaleconomische rechten van werknemers bedreigt. Verder 

ondermijnt het de "grondwettelijke en ontwikkelingsgerichte staat” die het lot van de armen en de 

arbeiders wil aanpakken". 

 

Een Cosatu pamflet stelt: 

"Overname van de Staat” en corruptiekanker zijn immorele en criminele daden, die de bevolking van 

Zuid-Afrika in hun  levensonderhoud aantasten, hun bestaansmiddelen stelen, banenverlies 

veroorzaken en de armoede laten voortduren." 

 

In Johannesburg werden verzoekschriften aangeboden aan de Stad Johannesburg, de banken en de 

financiële sector, en de Kamer van Mijnen, waar ontslagen werden veroordeeld .Bonden beloofden 

door te gaan met hun strijd tegen de sluiting van vijf kolencentrales. Dit toonde aan dat het beleid 

van de regering inzake hernieuwbare energie geen eerlijke transitie bevorderde, maar banen op 

offerde. Het bevorderen van onafhankelijke energieproducenten in de sector hernieuwbare energie 

was het privatiseren van het elektriciteitsbedrijf ESKOM.  

 

Het schandaal waarbij de Guptas betrokken zijn, heeft zich uitgebreid en de imago’s van 

internationale bedrijven, waaronder Bell Pottinger en KPMG, aangetast. 

 



Fabian Nkomo, regionaae secretaris van IndustriALL Sub Saharan Africa, zei: 

    "Wij steunen de Zuid-Afrikaanse werknemers die staan tegen overname van de staat en corruptie. 

Werknemers moeten in verzet komen tegen neoliberale beleidsmaatregelen die de afbraak van 

werkgelegenheid bevorderden en de controle van staatsbedrijven door particuliere belangen 

bevorderen. " 

 

Egyptische autoriteiten hebben de afgelopen weken een aantal leiders van onafhankelijke 

vakbonden gearresteerd. Negen leiders zijn gearresteerd en van hen verblijven er zeven in de 

gevangenis. 

 

Dit zijn onder meer leiders van de vakbond van vastgoedbelastingwerknemers en de vakbond van 

werknemers in elektriciteitsbedrijven. Er is bezorgdheid dat ook andere vakbondsleiders binnenkort 

gearresteerd zullen worden. Het Centrum voor Vakbond en Werknemersdiensten (CTUWS) in Caïro 

heeft onze hulp gevraagd om hun vrijlating te bewerkstelligen. 

Deze oproep wordt ondersteund door de International Trade Union Confederation en Public Services 

International. 

Sluit je aan bij onze eis aan de Egyptische regering voor hun onmiddelijke vrijlating: 

 

https://www.labourstartcampaigns.net/show_campaign.cgi?c=3585 

 

Alvast bedankt! 

 

 

Verpleegkundigen staken vanwege tekorten aan medicijnen 
Swazi Media Commentaar, 27 september 2017 

  

Verpleegkundigen in Swaziland zijn van plan om te protesteren tegen het tekort aan drugs in 

het koninkrijk. Ze zullen op vrijdag 29 september 2017 door de straten van de hoofdstad 

Mbabane marcheren om een verzoekschrift aan de Swazi-premier Barnabas Dlamini te 

overhandigen. 

De president van de Swazilandse Democratische Verpleegkundigen Bond (SWADNU), Bheki 

Mamba, zei dat er ook een aantal andere grieven was en gezondheidswerkers vonden dat de 

overheid ze negeerde. 

 

In de krant Zondag Observer in Swaziland (24 september 2017) schreef dat er tekorten waren 

aan medicijnen voor allerlei ziektes en aandoeningen, waaronder epilepsie, hypertensie, 

diabetes, zweren en behandelingen voor HIV-positieve mensen. 

De krant voegde toe:de ziekenhuizen en klinieken niet alleen geen medicijnen, ze hebben ook 

geen alcoholen desinfecetringssmiddelen voor desinfectieapparatuur, en de voorraad verband 

en handschoenen bereikt een laagterecord. ' 

 

Het ministerie van Volksgezondheid ontkende dat er tekorten waren. 

 

Het tekort aan medicijnen speelt al jaren in Swaziland. De regering van Koning Mswati III, 

die Swaziland als de laatste absolute monarch van Afrika ten Zuiden van de Sahara bestuurt, 

verzuimt vaak zijn rekeningen aan leveranciers te betalen. 

http://labourstart.us2.list-manage.com/track/click?u=f3995b46c18cb039818f29a32&id=0c7863f979&e=0ff45e3802


 

In juni 2017 vertelde de Swazi Senator Prince Kekela het parlement dat tenminste vijf mensen 

zijn gestorven als gevolg van het tekort aan medicijnen in Swaziland. 

 

Op dat moment werd gemeld dat in mei 2017 ongeveer 18 miljoen dollar aan verschuldigd 

was aan medicijnleveranciers en dat zij de levering van geneesmiddelen hadden opgeschort 

totdat de facturen werden betaald. 

 

Terwijl gewone mensen vanwege gezondheidskrisis stierven, vertelde premier Dlamini dat 

koning Mswati en zijn moeder hem betalen om naar Taiwan te reizen voor zijn eigen 

medische behandeling. Dlamini werd niet verkozen tot PM door de mensen van Swaziland. 

Hij werd persoonlijk benoemd door de Koning, evenals alle andere ministers en toprechters in 

het koninkrijk. Geen van de senatoren van Swaziland wordt door de mensen verkozen. 

 

In 2014 zijn ten minste 44 kinderen gestorven en werden er honderden in het ziekenhuis 

opgenomen tijdens een uitbraak van diarree. Het Ministerie van Volksgezondheid zei dat het  

gemakkelijk toegankelijke medicijnen niet kon bekostigen. Vervolgens betaalde de regering 

1,7 miljoen dollar voor de duurste klasse BMW 's voor ministers en topambtenaren. 

 

De aankoop was een van vele voorbeelden van onverantwoorde uitgaven in het koninkrijk. 

 
 


