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In deze nieuwsbrief:
- nieuws uit Swaziland
- youtube filmpje over handelsverdrag TTIP (in het Engels)
- handtekeningenactie uit solidariteit met de Griekse bevolking “Griekenland na de verkiezingen –
Geen bedreiging maar een kans voor Europa”
Griekenland
De aktie is een initiatief van Duitse vakbondsleiders en wordt verspreid via LabourStart. Klik op de
link http://wp.europa-neu-begruenden.de/griechenland-chance-fuer-europa/griekenland-na-deverkiezingen-geen-bedreiging-maar-een-kans-voor-europa/
en onderteken (de tekst is in het Nederlands; tekenen moet je op een Duitse pagina, maar dat wijst zich
makkelijk).
TTIP
https://www.youtube.com/watch?v=eAeiQn3oJZI&feature=youtu.be
Het standpunt van de FNV m.b.t. de handelsverdragen is gebaseerd op dat van de EVV, wat inhoudt:
a) Bescherming van werknemersrechten, en met name ILO verdragen
b) Bescherming van het milieu en respect voor internationale milieuverdragen
c) Betrokkenheid van nationale parlementen en sociale partners bij de totstandkoming van het
verdrag, en bij de monitoring en naleving
d) Geen ISDS mechanisme
e) Uitsluiting van publieke diensten, audio-visuele en culturele diensten, en landbouw
f) Regeringen moeten kunnen blijven besluiten dat water en andere voorzieningen een publieke
dienst blijven.
g) Geen verdere liberalisering van financiële diensten
Het verdrag mag niet leiden tot een ‘race to the bottom’, maar omgekeerd moet juist gestreefd worden
naar een ‘gold standard agreement’
Swaziland
Koning bevordert kinderarbeid
Koning Mswati III heeft gedecreteerd dat de eerste schooldag moest worden uitgesteld om de
schoolkinderen (gedwongen) arbeid op het veld te laten doen. Dit is niet de eerste keer. In een
Amerikaans rapport uit 2014 werd al gemeld dat de koning gebruik maakt kinderen om zijn landerijen
te bewerken.
Opschorting AGOA treft economie Swaziland
Sinds 1 januari zijn de handelsvoordelen van Swaziland in de VS onder het AGOA-verdrag
opgeschort omdat de regering van Swaziland zich niet houdt aan ILO- en andere internationale
verdragen m.b.t. werknemersrechten. Volgens de regering van Swaziland heeft het land er weinig last
van omdat het amper profiteerde van het verdrag. Maar bij Tex Ray worden 1450 werknemers
ontslagen omdat, schrijft het bedrijf in een brief aan de vakbond van textielwerkers SMAWU, het
volledig afhankelijk is van de Amerikaanse markt en nu niet meer kan concurreren. Bij Matsapha
Knitwear verdwijnen 1000 banen. In een onafhankelijk rapport uit 2014 werd verwacht dat de
werkgelegenheid in de hele textielindustrie zou worden gehalveerd (op dat moment bijna 18.000

banen). De meeste textielbedrijven in Swaziland zijn in handen van Taiwanese eigenaren, die een
slechte reputatie hebben op het gebied van arbeidsverhoudingen en uitbuiting van de werknemers.
Koning verantwoordelijk voor faillissement ijzermijn.
Toen de Ngewenya Iton Ore mijn moest sluiten had deze een schuld van 4 miljoen US$. Meer dan 700
werknemers verloren hun baan. Koning Mswati III had, kort na de start van het bedrijf , 10 miljoen
US$ geleend, en hij weigerde dat terug te betalen toen het bedrijf in problemen kwam. De ZuidAfrikaanse investeringsmaatschappij SARL, die 50% van de aandelen bezit, bereidt een claim van
minimaal US$ 141 miljoen tegen het koninkrijk voor. De regering van Swaziland heeft 25% van de
aandelen, en de koning ook 25%.

