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Politie in Swaziland botst met verpleegkundigen die protesteren tegen bezuinigingen in de
gezondheidszorg en medicijntekorten. 1 politieknuppel gebroken
De politie in Swaziland hield verpleegkundigen tegen die legaal een petitie wilden indienen bij de
overheid als onderdeel van hun permanente campagne tegen verslechteringen in de
gezondheidszorg. Een lokale krant meldde dat een knuppel van een politieagent in tweeën was
gebroken tijdens de confrontatie. (hieronder meer)
ZCTU OVER UITBRAAK CHOLERA in Zimbabwe
Zimbabwe Congress of Trade Unions (ZCTU) maakt zich ernstig zorgen over de laatste choleraepidemie die in het hele land meer dan 20 levens heeft geëist.
Dit is de tweede uitbraak; de laatste kostte in 2008 4000 levens (Hieronder meer)
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Politie in Swaziland botst met verpleegkundigen die protesteren tegen bezuinigingen in de
gezondheidszorg en medicijntekorten. 1 politieknuppel gebroken
De politie in Swaziland hield verpleegkundigen tegen die legaal een petitie wilden indienen bij de
overheid als onderdeel van hun permanente campagne tegen verslechteringen in de
gezondheidszorg. Een lokale krant meldde dat een knuppel van een politieagent in tweeën was
gebroken tijdens de confrontatie.
Het was de vierde keer in de afgelopen twee weken dat de politie werknemers heeft aangevallen die
legaal actie ondernamen.
Het laatst gebeurde op vrijdag (7 september 2018) in Mbabane, de hoofdstad van Swaziland, onlangs
omgedoopt tot Eswatini door de absolute monarch van het koninkrijk, koning Mswati III.
The Observer - de zaterdagkrant in Swaziland berichtte: 'Een politieagent zag zijn knuppel in twee
stukken breken terwijl hij probeerde verpleegkundigen tegen te houden die op weg waren om een
petitie af te leveren.”
'Er was een korte confrontatie tussen de verpleegsters en leden van de politie, wat resulteerde in
duwen en trekken.
'Tijdens de confrontatie met de politieagenten vroegen de verpleegkundigen waarom ze werden
geblokkeerd want ze hadden toestemming om de mars te houden.'
Verpleegkundigen protesteren samen met andere werknemers in de publieke sector tegen een
bevriezing van hun lonen. Verpleegsters protesteren ook tegen het tekort aan medicijnen en andere
medische apparatuur in overheidsziekenhuizen en klinieken in Swaziland.

De voorzitter van Swaziland Democratic Nurses Union (SWADNU), Bheki Mamba, zei:, 'We zijn
verontrust dat veel Emaswati [Swazi mensen] die hun leven verliezen omdat de overheid geen
medicijnen kan verstrekken in ziekenhuizen. We zijn bedroefd dat mensen voor onze ogen sterven en
we niets kunnen doen om hun leven te redden. '
Tijdens de afgelopen twee weken vuurde de politie in Swaziland verschillende schoten af in
Nhlangano waar textielarbeiders, vooral vrouwen, protesteerden tegen een lage beloning. De politie
schoot en verwondde een onderwijzer in Manzini en in Mbabane werden verpleegsters gearresteerd
tijdens protesten over betaling.
ZCTU OVER UITBRAAK CHOLERA in Zimbabwe
Zimbabwe Congress of Trade Unions (ZCTU) maakt zich ernstig zorgen over de laatste choleraepidemie die in het hele land meer dan 20 levens heeft geëist.
Dit is de tweede uitbraak; de laatste kostte in 2008 4000 levens.
De ZCTU roept de regering op krachtige programma's uit te werken die cholera en tyfus helpen
uitroeien. De eerste stap is schoon water. De uitbraak van cholera en tyfus, die middeleeuwse ziektes
zijn, is een duidelijke aanwijzing dat zowel de centrale overheid als de lokale autoriteiten er niet in
zijn geslaagd de bevolking betere sanitaire voorzieningen te verschaffen.
Er is ook een serieuze laksheid m.b.t. de handhaving van verschillende
voedselveiligheidsvoorschriften: er wordt veel voedsel verhandeld en verwerkt zonder toestemming
van gezondheidsinspecteurs. De Public Health Act kan, indien correct toegepast, ook helpen
voorkomen dat iemand voedsel bewerkt zonder medisch onderzoek te ondergaan.
Het is de hoogste tijd dat Gemeenschappen met gezondheidscommissies komen, wier rol zou zijn om
het milieu te bewaken en het te melden als rioleringen kapot gaan en willekeurig afval gedumpt
wordt en er ook op aandringen dat lokale autoriteiten deze publieke diensten verlenen.
Het is echter verontrustend om op te merken dat in de door de overheid opgezette Task Force
cruciale maatschappelijke organisaties zoals vakbonden zijn overgeslagen, die ook een cruciale rol
kunnen spelen bij de educatie en begeleiding van de gemeenschappen hoe door water
overdraagbare ziekten te voorkomen.
De lange arm van de wet zou snel landbaronnen moeten aanspreken die land blijven verkavelen en
illegale nederzettingen toelaten zonder behoorlijke gemeenschappelijke- en sanitaire voorzieningen.
De autoriteiten moeten vervolging instellen tegen degenen die aan de verkeerde kant van de wet
staan.
De overheid moet serieus middelen inzetten voor mitigatie en behandeling, evenals voor een goede
stadsplanning en publieke dienstverlening om dergelijke rampen in de toekomst te voorkomen.
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