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Steun de petitie voor de vakbeweging in Zimbabwe 

De Sub-Sahara Afrika werkgroep van de FNV is een petitie gestart op Avaaz voor de Zimbabwaanse 

vakbond ZCTU, zijn voorzitter Peter Mutasa die bedreigd wordt, en tegen de repressie in het land. 

Steun de petitie! 

Naar de petitie 

Politie Swaziland schiet op vreedzame vakbondsdemonstranten; 30 gewonden. 

De vakbondsleider die in de rug werd geschoten met een rubberen kogel door de politie in Swaziland 

/eSwatini bij een vreedzame staking was, vertelt hoe hij zijn handen omhoog stak en de agent 

smeekte niet te schieten. 

Dumisani Nkuna, secretaris-generaal van de afdeling Manzini  van de National Public Service and 

Allied Workers Union (NAPSAWU), was een lid van de ordedienst tijdens een mars in Manzini, de 

belangrijkste handelsstad van het koninkrijk, op woensdag (2 oktober 2019). 

Ongeveer 8.000 mensen marcheerden door de stad als onderdeel van een staking van ambtenaren 

tegen de verhoging van de kosten van levensonderhoud. (hieronder meer) 

IVV veroordeelt politiegeweld in Swaziland 
 
Het Internationaal  Verbond van Vakverenigingen heeft het politiegeweld tijdens de laatste  staking 
van de publieke sector in Swaziland (eSwatini) veroordeeld. 
Eerder had de ITUC kritiek geuit op andere politie-aanvallen op werknemers. Het verklaarde ook dat 
het kleine Zuid-Afrikaanse koninkrijk, dat wordt geregeerd door koning Mswati III als een absolute 
vorst, een van de slechtste scores had ter wereld over de rechten van werknemers. . Het plaatste 
Swaziland bijna onderaan van 145 landen in zijn Global Rights Index voor 2019, waarin landen 
werden gerangschikt op de mate van respect voor de rechten van werknemers in de wet en in de 
praktijk. 
Meer dan 30 mensen raakten gewond toen de politie het vuur opende met rubberen kogels. Ze 
gebruikten ook waterkanon en traangas op demonstranten tijdens een driedaagse staking tegen een 
verhoging van de kosten van levensonderhoud. (hieronder meer) 
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Nkuna vertelde de Times of eSwatini (voorheen Times of Swaziland), de enige onafhankelijke 

dagelijkse krant in het koninkrijk geregeerd door absolute monarch Koning Mswati III, 'Ik stak mijn 

handen op en schreeuwde; “Schiet alsjeblieft niet. Ik ben van de ordedienst ''. 

Vanuit zijn ziekenhuisbed vertelde hij de krant dat hij met de politie had gewerkt om de mars te 

beheersen die uit de hand dreigde te lopen. Hij rende weg met andere demonstranten toen de 

politie traangas afvuurde. Gewapende politie volgde hen. 

De Times citeerde hem te zeggen: 'Het was toen dat ze me in de rug schoten. Ik viel van de lichte 

helling af en kroop naar de hoofdweg in de buurt van de rivier de Mzimnene, waar ik werd geholpen 

om in een auto te stappen en snel naar het ziekenhuis werd gebracht. ' 

 

The Times interviewde ook Fikile Nhlabatsi, die geen deel uitmaakte van het protest en werkt voor 

een verzekeringsmaatschappij, die zei dat ze vier keer op korte afstand werd neergeschoten. Ze werd 

geraakt door twee rubberen kogels in de rechterhand en twee van haar vingers waren gebroken. 

Ze keerde terug naar haar werkplek toen ze mensen zag rennen en een gepantserd voertuig van de 

politie. Toen ze live geweerschoten hoorde, verstopte ze zich in een heg. 

 

Een ander slachtoffer van de rubberen kogels van de politie was Londiwe Mdlovu, lid van de 

Swaziland National Association of Teachers (SNAT), die werd neergeschoten met een rubberen kogel 

in haar linkerarm. 

 

Ze vertelde de Times dat ze wegliep van de politie met twee andere demonstranten toen ze 

rubberen kogels en traangasflessen op hen afvuurden. Ze ontsnapten en liepen naar een 

fastfoodrestaurant van de KFC toen een groep gewapende politieagenten uit een snel rijdend 

gepantserd voertuig stapte en rubberen kogels op hen afvuurde. De officieren sprongen toen terug 

in het voertuig dat wegreed, zei ze. 

 

Later veroordeelde het vakbondscongres van Swaziland (TUCOSWA) in een verklaring op Facebook 

de ‘barbaarse actie.  
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Het Internationaal  Verbond van Vakverenigingen heeft het politiegeweld tijdens de laatste  staking 
van de publieke sector in Swaziland (eSwatini) veroordeeld. 
Eerder had de ITUC kritiek geuit op andere politie-aanvallen op werknemers. Het verklaarde ook dat 
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Meer dan 30 mensen raakten gewond toen de politie het vuur opende met rubberen kogels. Ze 
gebruikten ook waterkanon en traangas op demonstranten tijdens een driedaagse staking tegen een 
verhoging van de kosten van levensonderhoud.  
ITUC-secretaris-generaal Sharan Burrow zei dinsdag in een verklaring van 8 oktober 2019: 
'Eerbiediging van de rechten van werknemers, dialoog te goeder trouw en een regering die reageert 
op de behoeften en zorgen van mensen - net als elk ander land, dit is wat Eswatini nodig heeft, geen 
geweld tegen het volk. Eswatini's koning Mswati beloofde ons eerder dit jaar om deze bruggen te 
bouwen, maar nu zien we de regering alles in het werk stellen om ze te ondermijnen. ' 
 



In een brief aan Swazi premier Ambrose Dlamini, benadrukte de ITUC eerdere toezeggingen om een 
dialoog tot stand te brengen. Het voegde eraan toe: 'Het gebruik van geweld, zelfs om vermeende 
redenen van interne veiligheid, vormt een ernstige schending van de mensenrechten en 
vakbondsrechten.' 
In de brief aan de premier riep ITUC, die 207 miljoen werknemers in 163 landen vertegenwoordigt, 
op tot een ‘dringend en onpartijdig onderzoek’ naar de schietpartijen door de politie. 
 
Het voegde eraan toe dat koning Mswati tijdens een bijeenkomst met de ITUC op de Internationale 
Arbeidsconferentie in Genève in juni een toezegging had gedaan om te goeder trouw een dialoog 
aan te gaan om de industriële betrekkingen te verbeteren. ‘Het geweld en de repressie tegen de 
demonstranten en de juridische obstakels voor stakingsacties en protesten ondermijnen deze 
verbintenis,’ zei ITUC. 
 
 
 

 


