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- protest in eSwatini 

- nieuw veiligheidspact in textiel 

Pro-democratische demonstranten van Swaziland demonstreren voor het VN-kantoor  
Door Pavan Kulkarni, 10 september 2021   
  
Honderden pro-democratische demonstranten demonstreerden op vrijdag 10 september buiten het 

VN-kantoor in de hoofdstad van Swaziland, Mbabane, voor een einde aan de absolute heerschappij 

van koning Mswati III. Tien vertegenwoordigers van de Political Party Assembly (PPA), een coalitie 

van vijf verboden politieke partijen, ontmoetten Nathalie Ndongo-Seh, de resident-coördinator van 

de VN. 

Dit protest buiten het VN-kantoor kwam een dag nadat drie van Swaziland's grenspoorten met Zuid-

Afrika op 9 september aan de kant van Zuid-Afrika werden geblokkeerd als onderdeel van de Global 

Week of Action ter ondersteuning van pro-democratische protesten. Deze omvatten de grenspoort 

Golela in de provincie KwaZulu-Natal Natal, de grenspoort Matsamo in de provincie Mpumalanga en 

de grenspoort Oshoek in Mpumalanga.   

  
Grensblokkade in solidariteit  
Leden van het Congress of South African Trade Unions (COSATU), die zich solidair aan Zuid-Afrikaanse 

zijde hadden verzameld, werden vergezeld door leden van de pro-democratische organisaties en 

partijen van Swaziland, waaronder de Communistische Partij van Swaziland (CPS) en de People's 

United Democratische Beweging (PUDEMO).  (hieronder meer) 

 

Politieagent onthult: Soldaat gooide 14 demonstranten levend in de brand bij brouwerij. Door 

Zweli Martin Dlamini, Swaziland News, 13 augustus 2021 

MBABANE: Sergeant Cebile Mayenziwe Shongwe heeft onthuld dat een soldaat naar verluidt 

veertien (14) demonstranten levend verbrand heeft in in de brouwerij in Matsapha tijdens de 

recente pro-democratische protesten die zich vervolgens in chaos manifesteerden. Shongwe is de 

politieagent die vrijdag ontslag nam bij de politie en het land ontvluchtte; ze vertelde Swaziland 

News dat ze het zat was om te werken voor een systeem dat mensen blijft doden. (hieronder meer) 

 

IVV bericht: 

Nieuw, uitgebreid veiligheidspact voor werknemers zal voortbouwen op het succes van het 
Bangladesh Akkoord  
 
Vertegenwoordigers van internationale textielhandel hebben een nieuwe overeenkomst van 26 
maanden bereikt met UNI Global Union en IndustriALL die voortbouwt op de vooruitgang die is 
geboekt door het baanbrekende Bangladesh Akkoord, terwijl ze beloven de reikwijdte van de 
wettelijk bindende verplichtingen van het Akkoord uit te breiden.  
Het Internationaal Akkoord voor Gezondheid en Veiligheid in de Textiel- en Kledingindustrie, dat op 1 
september 2021 van kracht wordt, bevordert de fundamentele elementen die het eerste Akkoord tot 



een succes hebben gemaakt, waaronder wettelijk bindende toezeggingen, respect voor de vrijheid 
van vereniging en onafhankelijk bestuur en toezicht. (hieronder meer) 
 

 

Pro-democratische demonstranten van Swaziland demonstreren voor het VN-kantoor  
Door Pavan Kulkarni, 10 september 2021   
  
Honderden pro-democratische demonstranten demonstreerden op vrijdag 10 september buiten het 
VN-kantoor in de hoofdstad van Swaziland, Mbabane, voor een einde aan de absolute heerschappij 
van koning Mswati III. Tien vertegenwoordigers van de Political Party Assembly (PPA), een coalitie 
van vijf verboden politieke partijen, ontmoetten Nathalie Ndongo-Seh, de resident-coördinator van 
de VN. Tijdens de bijeenkomst brachten vertegenwoordigers van de PPA de grieven van het volk naar 
voren tegen de laatste absolute monarch van Afrika, inclusief de dringende kwestie van bruut geweld 
door zijn veiligheidstroepen.   
"De Verenigde Naties blijven solidair met het volk van Eswatini [waarnaar Swaziland willekeurig door 
de koning werd hernoemd] en werken eraan om de vrede in de natie te herstellen", zei UNEswatini 
in een verklaring op sociale media. Een van de grootste van de politieke partijen in de PPA is de 
PUDEMO, wiens woordvoerder Sbusiso Syaya tegen Peoples Dispatch zei: "Via deze demonstratie 
buiten het VN-kantoor willen we de internationale gemeenschap oproepen om koning Mswati te 
isoleren", eraan toevoegend dat alleen zijn isolement de echte erkenning zou zijn van de wil van de 
gewone mensen die pleiten voor democratie.   
Dit protest buiten het VN-kantoor kwam een dag nadat drie van Swaziland's grenspoorten met Zuid-
Afrika op 9 september aan de kant van Zuid-Afrika werden geblokkeerd als onderdeel van de Global 
Week of Action ter ondersteuning van pro-democratische protesten. Deze omvatten de grenspoort 
Golela in de provincie KwaZulu-Natal Natal, de grenspoort Matsamo in de provincie Mpumalanga en 
de grenspoort Oshoek in Mpumalanga.   
  
Grensblokkade in solidariteit  
Leden van het Congress of South African Trade Unions (COSATU), die zich solidair aan Zuid-Afrikaanse 
zijde hadden verzameld, werden vergezeld door leden van de pro-democratische organisaties en 
partijen van Swaziland, waaronder de Communistische Partij van Swaziland (CPS) en de People's 
United Democratische Beweging (PUDEMO). Bij de Golela-poort werden leden van deze partijen 
verwelkomd door Skhumbuzo Mdlalose, de provinciale voorzitter van de regio van COSATU. In de 
afgelopen twee decennia heeft COSATU veel grensblokkades gehouden ter ondersteuning van de 
pro-democratische krachten in Swaziland. De demonstratie op Golela werd ook toegesproken door 
COSATU algemeen secretaris Bheki Ntshalintshali, en zag de deelname van vakbonden, waaronder de 
Swaziland National Association of Teachers (SNAT) en het vakbondscongres van Swaziland 
(TUCOSWA).  
"COSATU’s is solidair in actie, niet alleen in woorden en we zullen nooit rusten voordat de mensen 
van Swaziland vrij zijn", zei PUDEMO-president Mlungisi Makhanya in zijn toespraak tijdens de 
demonstratie. Bij de grenspoorten van Oshoek, waar CPS-secretaris-generaal Thokozane Kenneth 
Kunene de demonstratie toesprak, werd een regalia met het gezicht van Mswati verbrand.   
Leiders van de protestbeweging hadden besloten geen demonstratie te houden aan de kant van de 
grens van Swaziland om het risico van een bloedbad te vermijden, vertelde Simphiwe Dlamini, de 
nationale organisator van de CPS, aan Peoples Dispatch. “In plaats daarvan staken onze kameraden 
vermomd de grens over om deel te nemen aan de blokkade met COSATU-leden en de Swazi-diaspora 
in Zuid-Afrika die ook werden gemobiliseerd.” Sbusiso Syaya zei dat PUDEMO-leiders een dag eerder 
naar Zuid-Afrika moesten oversteken om detectie te voorkomen, wat mogelijk tot arrestaties zou 
hebben geleid. “Mswati is bloeddorstig”, vult Dlamini aan. “Hij is op zoek naar een mogelijkheid om 
demonstranten te doden. Elke demonstratie waarbij demonstranten op één plaats samenkomen, 
riskeert een bloedbad', zei hij.   



 
Politieagent onthult: Soldaat gooide 14 demonstranten levend in de brand bij brouwerij. Door 

Zweli Martin Dlamini, Swaziland News, 13 augustus 2021 

MBABANE: Sergeant Cebile Mayenziwe Shongwe heeft onthuld dat een soldaat naar verluidt 

veertien (14) demonstranten levend verbrand heeft in in de brouwerij in Matsapha tijdens de 

recente pro-democratische protesten die zich vervolgens in chaos manifesteerden. Shongwe is de 

politieagent die vrijdag ontslag nam bij de politie en het land ontvluchtte; ze vertelde Swaziland 

News dat ze het zat was om te werken voor een systeem dat mensen blijft doden. In een exclusieve 

video die naar Swaziland News werd gestuurd, zei de politieagent dat ze teleurgesteld was over de 

gang van zaken in het land, het doden van burgers en arrestaties van mensen, waaronder pro-

democratische parlementsleden (parlementsleden) op verzonnen aanklachten.  

“Een soldaat doodde 14 mensen bij Brewery door ze levend in het vuur te gooien. Je kunt een 

persoon niet doden alleen voor het verbranden van een bierkrat, alleen maar omdat je een bevel 

hebt gekregen om te doden. Die persoon die je vermoordde liet kwetsbare families achter. Wij, 

politie en soldaten, we worden zwaar onderbetaald, maar nemen orders aan om mensen te doden”, 

zei ze.  

 

 
Nieuw, uitgebreid veiligheidspact voor werknemers zal voortbouwen op het succes van het 
Bangladesh Akkoord  
 
Vertegenwoordigers van internationale textielhandel hebben een nieuwe overeenkomst van 26 
maanden bereikt met UNI Global Union en IndustriALL die voortbouwt op de vooruitgang die is 
geboekt door het baanbrekende Bangladesh Akkoord, terwijl ze beloven de reikwijdte van de 
wettelijk bindende verplichtingen van het Akkoord uit te breiden.  
Het Internationaal Akkoord voor Gezondheid en Veiligheid in de Textiel- en Kledingindustrie, dat op 1 
september 2021 van kracht wordt, bevordert de fundamentele elementen die het eerste Akkoord tot 
een succes hebben gemaakt, waaronder wettelijk bindende toezeggingen, respect voor de vrijheid 
van vereniging en onafhankelijk bestuur en toezicht.  
De belangrijkste kenmerken van het internationale akkoord zijn onder meer:  

• Een verbintenis om het gezondheids- en veiligheidsprogramma in Bangladesh voort te zetten 
via de onafhankelijke RMG Sustainability Council (RSC);  



• Een overeenkomst om het akkoord uit te breiden naar nieuwe landen;  

• Een optie om de reikwijdte van het akkoord te vergroten om due diligence op het gebied van 
mensenrechten aan te pakken;  

• Een optioneel gestroomlijnd arbitrageproces om de voorwaarden van het akkoord af te 
dwingen.  

 
"Deze nieuwe overeenkomst is een verder bewijs dat het Akkoord-model werkt", zegt Christy 
Hoffman, secretaris-generaal van UNI Global Union. “Met zijn verantwoordingsplicht, transparantie 
en juridisch bindende verplichtingen is het Internationaal Akkoord een voorbeeld van hoe moderne 
due diligence eruit zou moeten zien in Bangladesh en daarbuiten. Het erkent ook dat het werk in de 
kledingindustrie in Bangladesh niet gedaan is, en deze overeenkomst helpt de RSC te versterken en 
de toewijding van merken aan de mensen die hun producten maken te verdiepen.”  
Net als de vorige overeenkomst is dit een juridisch bindende overeenkomst tussen bedrijven en 
vakbonden om Ready-Made Garment (RMG) en textielfabrieken veilig te maken. In Bangladesh 
wordt de overeenkomst uitgevoerd door de onafhankelijke nationale tripartiete RMG Sustainability 
Council, bestaande uit merken, vakbonden en de industrie. De overeenkomst komt er na maanden 
van intensieve onderhandelingen, waaronder een verlenging van drie maanden in mei.  
Het oorspronkelijke Bangladesh Akkoord werd ondertekend door kledingmerken en wereldwijde 
vakbondsfederaties drie weken nadat de ramp met Rana Plaza op 24 april 2013 meer dan 1.100 
werknemers om het leven bracht. Er werd een lokale organisatie opgericht die onafhankelijke 
veiligheidsinspecties, transparante herstelprotocollen, een klachtenmechanisme en training voor 
werknemers uitvoerde. Ongeveer 200 wereldwijde merken hebben het ondertekend en de 
overeenkomst van 2018 heeft betrekking op meer dan 1.600 fabrieken en twee miljoen werknemers  
Het Akkoord, UNI en IndustriALL moedigen alle kleding- en textielbedrijven aan om deze 
overeenkomst te ondertekenen en zich aan te sluiten bij hun gezamenlijke doel van veilige en 
duurzame RMG en aanverwante industrieën. Op 1 september wordt de eerste lijst van 
ondertekenaars van het Internationaal Akkoord bekendgemaakt.  
 

 


