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In deze Nieuwsbrief: 

eSwatini: IVV veroordeelt moord op vakbondsrechtenadvocaat Thulani 

Maseko 

In memoriam Thulani Maseko (Trouw) 

Zuid Korea: Invallen door de regering bij vakbondskantoren veroordeeld 

Labourstart bestaat 25 jaar – terug en vooruitblik; financiële steun gewenst. 

Eswatini: De moord op Thulani Maseko is een "betreurenswaardige daad van 

geweld". 

 

Het IVV betreurt de moord op Thulani Maseko, een mensenrechten- en vakbondsrechtenadvocaat en 

politiek activist in Eswatini. Hij werd op 21 januari voor de ogen van zijn familie in zijn huis in Manzini 

doodgeschoten door onbekende schutters. 



Van 2012 tot 2015 verdedigde Thulani Maseko de rechten van het Trade Union Congress of Eswatini 

(TUCOSWA) m.b.t. haar uitschrijving door de regering. Sindsdien gaf hij juridisch advies aan de 

vakbeweging in Eswatini.  

Hij was ook voorzitter van het Multi-Stakeholder Forum (MSF) dat progressieve groepen 

vertegenwoordigde die zich inzetten voor democratie in Eswatini na het verbod op politieke partijen. 

Eswatini is het enige land in Afrika dat geregeerd wordt door een autoritaire, absolute monarch: 

Koning Mswati III.  

Owen Tudor, adjunct-secretaris-generaal van de ITUC, zei hierover het volgende: "Dit is een 

betreurenswaardige daad van geweld die internationale veroordeling en actie verdient. "De 

wereldwijde vakbeweging betuigt haar diepste medeleven aan de familie van Thulani Maseko en het 

volk van Eswatini voor dit verschrikkelijke verlies van een groot mensenrechtenactivist en 

voorvechter van sociale rechtvaardigheid. "Wij eisen een volledig en onafhankelijk onderzoek en 

geen straffeloosheid: de verantwoordelijken moeten worden berecht. 

"De regering van Eswatini moet zich verantwoorden voor alle politieke moorden die sinds 2021 in het 

land hebben plaatsgevonden. Ik roep de VN-Mensenrechtenraad, het Gemenebest, de Afrikaanse 

Unie en de Ontwikkelingsgemeenschap van Zuidelijk Afrika op om nu te handelen, voordat er nog 

meer mensen worden vermoord. 

"De bevolking van Eswatini wil de basisrechten van vrede en het recht om hun nationale leiders te 

kiezen. De regering moet een sociale dialoog aangaan met de vakbonden en alle belanghebbenden 

om de problemen van het land aan te pakken." 

Sinds een studentenprotest in juni 2021 zijn naar verluidt meer dan 80 mensen vermoord door 

veiligheidstroepen. Veel mensen, waaronder vakbondsleden, zijn ernstig gewond geraakt bij 

aanvallen op demonstraties door veiligheidstroepen, terwijl anderen het land zijn ontvlucht en in 

ballingschap leven. Twee parlementsleden, Mduduzi Bacede Mabuza en Mthandeni Dube, zitten 

sinds 2021 op valse beschuldigingen in de gevangenis na een publiek protest waarin werd gevraagd 

om goed bestuur en een democratische staat. 

Het IVV sloeg deze maand alarm over recente aanvallen op vakbondsleden en pro-democratische 

campagnevoerders. 

In memoriamThulani Maseko (1970 – 2023) 

Verzoenende mensenrechtenadvocaat 

Thulani Maseko riep de koning ter 

verantwoording  

Mensenrechtenadvocaat Thulani Maseko werd afgelopen weekend doodgeschoten in zijn huis 

in Eswatini (voormalig Swaziland). Kort daarvoor waarschuwde de autocratische koning 

Mswati III nog dat diens huurlingen zouden afrekenen met ieder die opriep tot democratie.  

Andrea Dijkstra, Trouw 24 januari 2023 

https://www.trouw.nl/auteur/Andrea%20Dijkstra


 

 
Mensenrechtenactivist en advocaat Thulani Maseko uit Eswatini.Beeld Jeroen van Loon 

Mensenrechtenadvocaat Thulani Maseko was een luis in de pels van koning Mswati III, de 

autocratische koning van het tussen Zuid-Afrika en Mozambique ingeklemde bergstaatje 

Eswatini (het vroegere Swaziland). Maar de activist was ook een toegewijd vader. “Ik vind 

het pijnlijk dat ik ruim een jaar in het leven van mijn zoontje heb gemist”, vertelde de kalme 

en opvallend bescheiden Maseko toen ik hem in 2016 voor een interview opzocht in zijn huis 

op een van de groene heuvels van, toen nog, Swaziland.  

De mensenrechtenactivist verwees naar de vijftien maanden die hij in de cel had gezeten, 

nadat hij samen met een journalist een artikel had gepubliceerd over machtsmisbruik door een 

rechter van het hooggerechtshof. Daarvan bracht hij 21 dagen door in een isoleercel, als 

‘straf’ voor de open brief aan de toenmalige Amerikaanse president Barack Obama die hij in 

augustus 2014 vanuit de gevangenis naar buiten had laten smokkelen en die de Britse krant 

The Guardian publiceerde.  

In die brief vroeg hij de Amerikaanse leider om koning Mswati III sancties op te leggen die 

hem zouden dwingen tot democratisering. Door Amnesty International werd Maseko 

uitgeroepen tot gewetensgevangene. Uiteindelijk sprak de rechter hem vrij.  

Verzoenend karakter  

Maseko zette zich jarenlang in voor de rechten van de 1,18 miljoen inwoners van Eswatini, 

waarbij hij ook mensen bijstond die door het autocratische regime van hun land waren gezet. 



“Door zijn verzoenende karakter speelde hij tevens een cruciale rol binnen de 

oppositiebeweging waar hij conflicten wist te sussen en ons verenigde”, vertelt Siboniso 

Mkhabela, internationaal secretaris van oppositiebeweging Pudemo.  

Zijn tijd in de cel brak Maseko allerminst. Zo richtte hij zijn pijlen ook daarna nog regelmatig 

op koning Mswati III, de laatste absolute monarch in Afrika. De koning is in het buitenland 

vooral bekend vanwege de zogeheten ‘Reed Dance’, een ceremonie waar hij ieder jaar een 

nieuwe vrouw mag kiezen uit duizenden dansende meisjes. Minder bekend is dat de chiefs – 

die net als de koning onschendbaar zijn – alle inwoners opdragen hun dochters aan de 

ceremonie te laten deelnemen. “Wie dit weigert, moet een fikse boete betalen”, vertelde 

Maseko in 2016.  

In 2018 sleepte de inmiddels internationaal befaamde mensenrechtenactivist de koning zelfs 

voor de rechter omdat die van de ene op de andere dag Swaziland omdoopte in Eswatini. De 

koning had volgens de grondwet eerst het volk en het parlement moeten raadplegen, bepleitte 

Maseko. De kosten van de naamsverandering konden, volgens de activist, beter worden 

ingezet om de leefsituatie van het volk te verbeteren. Terwijl de koning jaarlijks meer dan 45 

miljoen euro aan salaris opstrijkt, leeft 69 procent van de bevolking nog onder de 

armoedegrens.  

“Maseko werd gezien als een bedreiging voor de koninklijke autoriteiten vanwege zijn 

intellect, zijn onverschrokken toewijding aan de democratie, en de band die hij had met mede-

inwoners”, stelt de Amerikaanse mensenrechtenactivist Jeffrey Smith die dikwijls met 

Maseko samenwerkte. “De impact van zijn dood zal daarom nog lang voelbaar zijn.”  

Afgelopen zaterdagavond werd de 52-jarige Maseko voor de ogen van zijn vrouw en twee 

kinderen door onbekende mannen thuis doodgeschoten. De regering van Eswatini ontkent 

elke betrokkenheid en zegt de zaak tot de bodem uit te zoeken. Mensenrechtenactivisten en 

journalisten in Eswatini hebben weinig vertrouwen in een lokaal onderzoek en vragen de 

Southern African Development Community (SADC) en de Afrikaanse Unie om een 

internationaal onderzoek naar de moord.  

 

Zuid-Korea: Invallen van de regering bij vakbonden een aanval op de 

democratie 

 



Het IVV veroordeelt de invallen van de inlichtingendiensten in de kantoren van de 

Koreaanse vakbonden als een openlijke aanval op de democratie en de 

arbeidersbeweging. 

De kantoren van de Korean Confederation of Trade Unions (KCTU) en de Korean Health and Medical 

Workers' Union (KHMU) waren 18 januari het doelwit van de Koreaanse spionagedienst. Volgens 

persberichten werden de invallen op 19 januari voortgezet en richtte de politie zich op bouwbonden 

die zijn aangesloten bij de KCTU en de Federatie van Koreaanse vakbonden (FKTU).  

In een verklaring zei de KHMU dat de regeringstroepen haar kantoren gedurende verscheidene uren 

hebben doorzocht, ondanks haar voornemen om mee te werken: "Wij veroordelen krachtig de 

onderdrukking van de arbeidersbeweging door de openbare veiligheid. Wij zullen ons hier krachtig 

tegen verzetten ... Wij zullen nooit toegeven aan de gerichte openbare veiligheidsdrang van de 

regering." 

Owen Tudor, adjunct-secretaris-generaal van het IVV, veroordeelde de invallen: "Wij staan pal achter 

de Koreaanse arbeidersbeweging bij deze openlijke agressie en intimidatie door de regering. 

"Dit is een beschamende aanval op de vakbonden en daarmee op de democratie in Zuid-Korea. Als 

IAO-lidstaat heeft de Koreaanse regering de plicht de IAO-normen inzake vrijheid van vereniging te 

handhaven. Dat betekent dat de mensenrechten en vakbondsrechten moeten worden gerespecteerd 

en dat moet worden gewaarborgd dat vakbonden zonder angst en vervolging kunnen opereren. 

"De vakbonden in Zuid-Korea hebben een trotse geschiedenis van vechten voor sociale 

rechtvaardigheid en winnen voor werkende mensen. Ik weet dat ze zich niet de mond zullen laten 

snoeren, dat ze hun werk zullen voortzetten ondanks deze intimidatie, en ze hebben de steun en 

solidariteit van de hele IVV." 

Dit is niet de eerste daad van repressie door de Koreaanse regering tegen de vakbeweging. In 2021 

werd de voorzitter van de KCTU gearresteerd en in december probeerden de autoriteiten 

vakbondskantoren binnen te vallen om een staking van vrachtwagenchauffeurs te breken. 

We worden 25! 

 

Voordat er Facebook, Twitter en WhatsApp waren, was er LabourStart.  We werden gelanceerd in 

maart 1998 en dit voorjaar vieren we onze 25e verjaardag.  

Het afgelopen jaar hebben we het erg druk gehad.  Hier zijn een paar hoogtepunten: 

 



• We hebben plannen gemaakt met het Georgische vakverbond om eind april van dit jaar in 

Tbilisi een wereldwijde solidariteitsconferentie te houden.  We sturen volgende week meer 

details. 

• Op Internationale Vrouwendag vorig jaar hebben we in samenwerking met de International 

Domestic Workers Federation een live online-evenement georganiseerd met meer dan 300 

deelnemers. Voor May Day organiseerden we een groot online-evenement dat enkele uren 

duurde en door duizenden vakbondsleden werd bekeken.  

• We hebben campagne gevoerd ter ondersteuning van de in moeilijkheden verkerende 

vakbeweging in Wit-Rusland en onze huidige campagne heeft al 8.000 supporters.  We zullen 

deze campagne de komende weken intensiveren.   

• In 2022 hebben we campagnes gevoerd voor democratie in Myanmar, arbeidsrechten in 

Oekraïne, tabakwerkers in Turkije, stakende werknemers in Litouwen, leraren in Jordanië, 

uitgesloten acteurs in Canada en elektriciens in Puerto Rico.  We hebben campagne gevoerd 

tegen onderdrukking in Algerije, Colombia, Kazachstan en Iran, en ter ondersteuning van 

verdedigers van arbeidsrechten op de Filippijnen.  

En we hebben goed nieuws te melden: 

• Tot onze vreugde konden wij melden dat de Canadese vakbondsman Cihan Erdal, die in 

Turkije gevangen was gezet, eindelijk is vrijgelaten en naar huis is teruggekeerd.   

• We hebben ook vernomen dat vakbondsleiders die bij Castorama in Polen zijn ontslagen, na 

een van onze campagnes weer in dienst zijn genomen.   

• Twee verdedigers van arbeidsrechten in Iran die het onderwerp waren van een van onze 

campagnes dit jaar werden ook vrijgelaten uit de gevangenis.   

• En we hebben met een grote campagne bijgedragen aan de overwinning van de werknemers 

van Nagaworld in Cambodja.  

We voerden onze eerste campagnes ooit in het Armeens, Ests, Grieks, Lets en Litouws.  Sommige van 

onze campagnes liepen in 20 talen of meer. En vorig jaar konden we opnieuw stagiairs van de Global 

Labour University aannemen - deze keer drie. 

Dit alles kost geld, en ik schrijf u nogmaals om een donatie te vragen.  In 2023, met onze eerste post-

pandemische conferentie in Tbilisi, weten we dat we als nooit tevoren geld moeten inzamelen.  We 

zijn afhankelijk van de steun van vakbondsleden zoals u voor wat we doen.  

Klik hier om te doneren: https://www.labourstart.org/pico/?en/donate  (NB zie noot hieronder) 

Ik hoop dat ik op uw steun kan rekenen.  Bedankt! Eric Lee 

Noot: om het bankwezen niet te veel te spekken (bij elke internationale overschrijving worden kosten 

in rekening gebracht) kunnen lezers die willen doneren dat ook doen op IBANrekeningnummer  NL41 

INGB 0000 3414 01 t.n.v. FNV REG WERKGR MONDIAAL NOORD, o.v.v. Labourstart. Dan wordt het 

totale bedrag in een keer met éénmalige kosten overgemaakt. 

https://www.labourstart.org/pico/?en/donate

