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Swaziland: economische en politieke druk begint te werken 

TUCOSWA erkend 

Drie jaar na de oprichting van de vakcentrale TUCOSWA (uit de fusie van twee 
eerdere vakcentrales), waarin activiteiten illegaal waren en soms gedoogd, soms 
verboden werden, heeft het ministerie van Arbeid en Sociale Zekerheid op 12 
mei j.l. deze vakcentrale geregistreerd en daarmee gelegaliseerd. Dit geldt 
overigens niet voor een andere vakbondskoepel, ATUSWA (aangesloten bij 
IndustriALL). 

De afgelopen drie jaar is er vanuit het buitenland grote druk uitgeoefend op de 
regering van het absolute monarch Mswati III. De belangrijkste waren de 
veroordeling door de ILO en het opschorten door de VS per 1 januari jl. van de 
preferenties die Swaziland onder het handelsverdrag AGOA genoot. Vooral de 
gevolgen van dat laatste beginnen nu voelbaar te worden in Swaziland. 
Duizenden banen gingen verloren. 

Het is overigens niet te verwachten dat de buitenlandse kritiek hierdoor 
verstomt. Er zijn ook veel campagnes om de poltieke gevangenen waaronder  
Masuku, Maseko, Dlamini en Makhubu vrij te laten. Deze zitten nog altijd vast 
zijn zelfs, volgens recente berichten, overgebracht naar isoleercellen. 

Resolutie Europees parlement 

Tijdens de algemene vergadering van het Europees parlement in Straatsburg op 
21 mei is een resolutie aangenomen waarin gevraagd wordt om de onmiddelijke 
vrijlating van de politiek gevangenen Thulani Maseko (mensenrechtenadvocaat) 
en Bheki Makhubu (journalist en uitgever). Bovendien werd een beroep gedaan 
op de EU om de lopende handelspreferenties voor Swaziland te bezien met het 
oog op de voortdurende mensenrechtenschendingen door dat land. Volgens de 
indieners wordt daarmee de bereidheid om economische stappen te nemen 
getoond. 

 

 



IVV-delegatie bezoekt Swaziland 

Een fact finding missie van het IVV bezoekt momenteel Swaziland. Van de 
delegatie van 6 leden o.l.v. vice-Algemeen-secretaris Wellington Chibebe 
maken verder o.a. Jos Williams (AFL-CIO) en ene vertegenwoordiger van 
COSATU deel uit. De missie arriveerde twee dagen na de erkenning van 
TUCWOSA maar reageerde daar lauw op. “De regering deed alleen waartoe zij 
verplicht is”. De delegatie vraagt de regering: - de antiterrorismewet, waaronder 
vakbonds- en democratische leiders gearresteerd worden, te wijzigen, - 
vakbondsactiviteiten volledig te erkennen, evenals - vrijheid van meningsuiting 
en – vergadering. Aleen dan kan de delegatie eind deze maand een positief 
rapport aan het IVV uitbrengen. 

De delegatie wil ook politieke gevangen in hun cel opzoeken, maar dat is hen tot 
nog toe niet toegestaan. 

Twee dagen na de erkenning van TUCOSWA vertoonde de politie zich 
overigens massaal buiten voor een zaal waar een TUCOSWA-vergadering werd 
gehouden volgens Algemeen-secretaris Ncongwane om te intimideren. 

Bangla Desh 

IndustriALL meldt toch wat positiefs: na de tragedy op 24 april 2013 van Rana 
Plaza waarbij ruim 1000 werknemers omkwamen werd in mei 2013 tussen 
Industriall, Uni en de grote kledingmerken een overeenkomst gesloten – the 
Accord –om de kledingfabrieken in Bangla Desh veilig te maken. The Accord 
werd door meer dan 200 bedijven getekend die met elkaar 1500 fabrieken 
bestreken. Er is daaraan hard gewerkt en twee jaar na het afsluiten kan 
geconstateerd worden dat op het gebied van gezondheid en veiligheid heel grote 
vooruitgang is geboekt. IndustriALL tekent daarbij aan dat het niet geldt op het 
gebied van werknemersrechten . Sterke vakbonden ontbreken nog steeds. 


