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Vakbonds- en mensenrechtensituatie Swaziland
Amnesty jaarboek 2015

Het pasverschenen jaarboek van Amnesty International over de mensenrechtensituatie in alle landen
van de wereld meldt dat in Swaziland de situatie m.b.t. de rechtsstaat, de mogelijkheden om in
beroep te gaan en de bescherming van mensenrechten in 2014 weer verslechterd is. Onder de breed
en vaag gefrormuleerde criteria van de “Suppression of Terrorisme Act” (Wet ter bestrijding van het
terrorisme) en de “Sedition and Subversive Activities Act” (Wet tegen opruiïng en subversieve
activiteiten) zijn activisten in detentie genomen. O.a. de leider van de verboden oppositiepartij
Pudemo Mario Masuku (wegens het roepen van “Viva Pudemo”) en de jeugdleider Maxwell Dlamini
(vanwege kritiek op de koning). Thulani Maseko en Bheki Makhubu, die in “the Nation” kritisch
hadden geschreven over de rechtsgang toen een rechter een opsporingsambtenaar die een collegarechter betrapt had op ambtsmisbruik gevangen liet nemen, kregen een gevangenisstraf van twee
jaar vanwege minachting van de rechtbank.
Onderdrukking vakbeweging
Recent heeft de regering een pseudo-vakbond (koningsgezind) in het leven geroepen: SEIWU
(Swaziland Economic Improvement Workers Union). De bond wil de “economische stabiliteit
stimuleren” en streeft “harmonieuze relaties op de werkvloer na”. Met de oprichting van de SEIWU
wil de regering de (verboden) vakcentrale TUCOSWA nog meer in het nauw brengen.
Een bijeenkomst van TUCOSWA op 28 februari j.l. in Manzini werd door gewapende politie
verhinderd en verboden (toen toch nog 100 activisten de vergaderzaal wisten te bereiken) omdat
“meer-partijendemocratie” bediscussiëerd zou worden.
De minister van Arbeid en Veiligheid Winnie Magagula liet zich in de Swazi Observer (waarvan de
koning mede-eigenaar is) uitgebreid citeren dat de regering “vakbonden met politieke aspiraties” zou
verhinderen te opereren.
Een nieuwe ontwikkeling was dat half maart een vergadering van het landelijk bestuur van TUCOSWA
(dus geen openbare bijeenkomst) door de politie werd ontbonden, omdat de agenda van de
vergadering niet ter goedkeuring aan politie was voorgelegd.
Gepensioneerden
Besluiten we met positef nieuws over de gepensioneerden in Swaziland: ben je ouder dan 60, dan
krijg je er 2 U$ per maand bij (wordt U$ 24 per maand) -NB de gemiddelde levensverwachting in
Swaziland is 49 jaar; 60% van de bevolking moet rondkomen van minder dan U$ 2,- per dag, de
internationale armoedegrens; dus veel schieten ze er niet mee op – Uit dezelfde begrotingspost voor
pensioenen wordt echter ook het nieuwe huis van de (door de koning aangewezen) premier, dat hij
krijgt bij zijn pensionering, van 700.000 U$, zijn auto (U$ 100.000,-) en een pensioen van 80% van zijn
salaris als premier betaald. De koningsgezinde pers juichte deze prioriteitstelling van de regering
t.b.v.” het welzijn van de kwetsbaren in de samenleving” toe.

