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Het Internationaal VakVerbond (IVV), Education International (EI) en Public Service
International (PSI) hebben de recente aanvallen van regeringstroepen in eSwatini op
werkende mensen veroordeeld. (hieronder meer)

Het leger van de koning schoot op minibus met transportarbeiders
Door Eugene Dube, Swati Newsweek, 19 oktober 2021 MBABANE –
"Ik zag bloed op de grond", zei een getuige en democratiseringsaanhanger Dr.
Cembelesicalaba Ndzinisa. Gisteren werden op verschillende momenten in de regio Lubombo
meer dan 10 mensen aangevallen door soldaten. Meerdere bronnen hebben verschillende
incidenten bevestigd waarbij Eswatini-politieagenten en soldaten naar verluidt vreedzame
demonstranten die naar huis terugkeerden, zouden hebben neergeschoten en aangevallen.

Ndzinisa zei: "Ik was erg van streek door de situatie. Ik was op weg naar Mpaka. Ik vond veel
soldaten. Ze blokkeerden auto's. De soldaten omringden een groep mensen. Ze schopten en
vielen deze mensen aan met metalen voorwerpen." (hieronder meer)

Verpleegkundigen protesteren in het hele land - SWADNU
Door Khulile Thwala, Times of eSwatini, 19 oktober 2021
MBABANE – De Swaziland Democratic Nurses Union (SWADNU) heeft gezegd dat
verpleegkundigen binnenkort in het hele land zullen gaan demonstreren vanwege het tekort
aan medische benodigdheden en apparatuur. Dit werd bevestigd door SWADNU-president
Welcome Mdluli nadat de verpleegsters van het Mbabane Government Hospital gisteren
tijdens hun lunchpauze hadden besloten om te staken, vanwege het tekort aan medische
benodigdheden en een ontoereikend dieet voor de patiënten die in de gezondheidscentrum
waren opgenomen. Deze betoging begon bij de ingang van het ziekenhuis bij de polikliniek,
waar de verpleegsters zich verzamelden, met borden waarop stond: "We eisen medische
benodigdheden en apparatuur", en "Tafa yindlala tigulane tetfu", wat kan worden vertaald als
"Onze patiënten sterven van de honger.” (hieronder meer)

Oproep van het IVV
eSwatini: Wereldwijde vakbonden veroordelen brute aanval op burgers
Het Internationaal VakVerbond (IVV), Education International (EI) en Public Service
International (PSI) hebben de recente aanvallen van regeringstroepen in eSwatini op
werkende mensen veroordeeld.
22-10-2021 Op 20 oktober werden werknemers in de publieke sector aangevallen door de
politie terwijl ze op weg waren om een petitie in te dienen waarin werd opgeroepen tot een
herziening van het salaris, fatsoenlijke arbeidsvoorwaarden en fundamentele
vakbondsrechten. Volgens berichten zijn zeker 80 mensen gewond geraakt bij het geweld in
de hoofdstad Mbabane en de stad Manzini.
IVV-secretaris-generaal, Sharan Burrow, zei: “We veroordelen deze laatste brute aanval op de
mensen van eSwatini ronduit en onze gedachten zijn bij de gewonden en hun families.
“Het is duidelijk wat de regering moet doen om de situatie op te lossen: de
verantwoordelijken voor deze aanval opsporen en vervolgen, en zich officieel inzetten voor
een pad naar democratie dat vakbonden, het maatschappelijk middenveld en politieke partijen
omvat.
“De internationale gemeenschap, waaronder de VN, de SADC, de Afrikaanse Unie en het
Gemenebest – wiens regels het regime in eSwatini allemaal overtreedt – moet een standpunt
innemen tegen deze flagrante misbruiken.
“We zijn solidair met de mensen van eSwatini en hun strijd voor arbeidersrechten en
democratie. De regering daar moet begrijpen dat ze deze beweging niet kunnen verpletteren
en ze moeten beginnen te praten.”

Het leger van de koning schoot op minibus met transportarbeiders
Door Eugene Dube, Swati Newsweek, 19 oktober 2021 MBABANE –

"Ik zag bloed op de grond", zei een getuige en democratiseringsaanhanger Dr.
Cembelesicalaba Ndzinisa. Gisteren werden op verschillende momenten in de regio Lubombo
meer dan 10 mensen aangevallen door soldaten. Meerdere bronnen hebben verschillende
incidenten bevestigd waarbij Eswatini-politieagenten en soldaten naar verluidt vreedzame
demonstranten die naar huis terugkeerden, zouden hebben neergeschoten en aangevallen.
Ndzinisa zei: "Ik was erg van streek door de situatie. Ik was op weg naar Mpaka. Ik vond veel
soldaten. Ze blokkeerden auto's. De soldaten omringden een groep mensen. Ze schopten en
vielen deze mensen aan met metalen voorwerpen."
"Dit zijn jeugdige vrijheidsstrijders, die de soldaten hadden geschopt en geslagen. Hun bloed
was beter zichtbaar op de grond ", legde Ndzinisa uit. Hij bleef zeggen dat het meer dan 50
soldaten en een politieagent waren. Hij voegde eraan toe: "Andere politieagenten kregen van
de soldaten te horen dat ze weg moesten gaan. Later namen de soldaten deze mensen mee
naar een onbekende bestemming."
Sticks Nkambule, waarnemend secretaris-generaal van de Swaziland Communications and
Allied Workers Union (SWATCAWU), bevestigde de zaak. "De veiligheidstroepen hebben
een Quantum (minibus) met vier Swazi's beschoten", zei Nkhambule. De minibus vervoerde
transportarbeiders en leden van de EFF Swaziland die van een vreedzame mars kwamen.
Nkambule zei: "Andere transportmedewerkers werden aangevallen en raakten gewond aan de
testikels. De gewonden in de regio Lubombo werden gevonden en behandeld in het
ziekenhuis. Helaas heeft de politie vandaag andere mensen neergeschoten in Manzini."
Een andere groep Swazi's die gisteren van Siteki kwam, werd geblokkeerd op de openbare
weg van Mpaka Road. De vijf passagiers werden mishandeld. Een van de passagiers, Banele
Nkhambule, bevestigde de zaak vandaag in een interview met deze Swati Newsweek
WhatsApp Radio. Banele Nkambule legde uit: "We kwamen van Siteki. De soldaten
blokkeerden onze bus in Phinduvuke en dwongen ons naar Mpaka. Ze vielen ons aan met
knobbels en metalen voorwerpen. Ik heb pijn in de zaadbal Ik werd in de zaadbal aangevallen
door de vele soldaten. " Ik werd behandeld en ontslagen." "Bij een ander 4e incident werden
bepaalde mensen die in een kombi reisden aangevallen in Mbadlane", zei Banele.
Woordvoerder Sphelele Nkomondze van de Economic Freedom Fighters of Swaziland (EFF
Swazi) veroordeelde de veiligheidstroepen van Mswati voor het aanvallen van onschuldige
Swazi's. De EFF Swaziland is geschokt door het hoge niveau van wreedheid van de
koninklijke politie en het leger, die burgers vermoorden, ze als niet-levende wezens slaan en
ze verder naar onbekende locaties brengen voor hun dood. De EFFSWA veroordeelde de
aanval op vrijheidsstrijders en burgers. "We veroordelen dergelijke wreedheid met de
minachting die het verdient. Er is gemeld dat vrijheidsstrijders en exploitanten van openbaar
vervoer, die van een bijeenkomst en mars in Manzini kwamen en op een kwantum naar
Simunye reisden, door soldaten op de wielen werden beschoten en zo onmiddellijk gestopt.
Volgens strijders die meereden met hetzelfde transport, en die erin slaagden te voet te
vluchten, begonnen de politie en soldaten de mensen onmiddellijk zo zwaar te slaan dat het
sterke, dikke hout dat ze gebruikten gerafeld was en de mensen niet konden lopen. Dit
gebeurde in Mbhadlane. Nadat dit wrede werk was voltooid, sleepten het leger en de politie
deze Swazi's naar een dichtstbijzijnde struik. Anderen zouden later de ziekenhuizen hebben
bereikt. Nkomondze zei dat zelfs leerlingen door de soldaten van Mswati waren aangevallen.
Bij een ander incident ging zwaarbewapende onbekende politie naar de huizen van twee
middelbare scholieren in Ka-Shewula en nam hen mee naar een onbekende locatie. Toen we

contact opnamen met de ouders van deze studenten, vertelden ze ons dat de politie zowel de
ouders als de kinderen martelde en de polittie beschuldigde hen ervan te hebben toegestaan
dat hun kinderen een politiepost in brand hadden gestoken. De politiepost werd op klaarlichte
dag in brand gestoken door onbekende middelbare scholieren.
Nkomondze voegde toe: "De EFF Swaziland maakt zich zorgen over deze incidenten. Hoe
lang zullen de politie en het leger onverantwoorde bevelen van de onderdrukker van het volk
aannemen. Zijn hun harten gemaakt van stenen en ijzer? Kunnen ze toestaan dat hun kinderen
hetzelfde overkomt? We willen deze krachten, vooral uit de regio Lubombo, waarschuwen
voor het beschermen van een persoon die de Swazi's blijft onderdrukken. De EFFwoordvoerder waarschuwde: "Morgen zullen dezelfde mensen van wie je de bevelen opvolgt
je verloochenen. Bescherm altijd de massa. Het is slechts een kwestie van tijd dat dergelijke
barbaarse en onmenselijke daden resoluut worden aangepakt. Zo'n mate van haat, arrogantie
en harteloosheid zal nooit worden verwelkomd in het nieuwe democratische Swaziland en zal
worden geboekstaafd. Hij concludeerde: "We waarschuwen het leger en de politie om de
mensenrechten te handhaven en met terughoudendheid te handelen. Vermijd doden en het
toebrengen van lichamelijk letsel met alle middelen.
Mede-Swazi's lieten ons allemaal focussen op het doel. We zijn er bijna. De offers die zijn
gebracht door ons allemaal, mede-Swazi's, en degenen die onderweg zijn gevallen, zullen
nooit tevergeefs zijn. Laten we blijven vechten en nooit ontmoedigd zijn. Vrijheid komt
morgen. Het recht zal zegevieren nadat dit alles is gepasseerd', zei Nkomondze.

Verpleegkundigen protesteren in het hele land - SWADNU
Door Khulile Thwala, Times of eSwatini, 19 oktober 2021
MBABANE – De Swaziland Democratic Nurses Union (SWADNU) heeft gezegd dat
verpleegkundigen binnenkort in het hele land zullen gaan demonstreren vanwege het tekort
aan medische benodigdheden en apparatuur. Dit werd bevestigd door SWADNU-president
Welcome Mdluli nadat de verpleegsters van het Mbabane Government Hospital gisteren
tijdens hun lunchpauze hadden besloten om te staken, vanwege het tekort aan medische
benodigdheden en een ontoereikend dieet voor de patiënten die in de gezondheidscentrum
waren opgenomen. Deze betoging begon bij de ingang van het ziekenhuis bij de polikliniek,
waar de verpleegsters zich verzamelden, met borden waarop stond: "We eisen medische
benodigdheden en apparatuur", en "Tafa yindlala tigulane tetfu", wat kan worden vertaald als
"Onze patiënten sterven van de honger.”
Volgens een bron dicht bij de zaak hebben de verpleegsters besloten om de komende dagen
tijdens hun lunchpauze en piket te houden. Het aantal dagen dat deze piketactie zal
plaatsvinden is echter nog niet bepaald.
Voedsel
Het bleek dat het voedseltekort begon op donderdag 7 oktober 2021, toen patiënten vanaf dan
meestal voedsel kregen dat niet aan de gezondheidsnormen voldeed en niet voldeed aan de
dagelijkse voedingsbehoeften. De meeste patiënten krijgen bijvoorbeeld wat beschikbaar is in
plaats van wat specifiek is voor hun dieet. Toen ze werden gevraagd om de grieven die ze
hadden toe te lichten, zeiden de verpleegsters dat patiënten niet langer hun voorgeschreven
maaltijden kregen; mensen met diabetes kregen bijvoorbeeld geen passend dieet meer
voorgeschoteld, mensen die intraveneuze sondes gebruikten om hun maaltijden binnen te

krijgen, konden dit niet langer doen omdat er geen zacht dieet beschikbaar was; dit zijn
meestal voedingsmiddelen die vloeibaar zijn gemaakt zodat de patiënt door de sonde kan
worden gevoed.
"Je merkt dat die ochtend zachte en zure pap wordt geserveerd zonder suiker en de thee
wordt nu ook grotendeels alleen geserveerd, zonder brood of suiker", aldus de bron.
Vermeldenswaard is dat, ondanks deze voedingsproblemen, de patiënten in het ziekenhuis
nog steeds hun voorgeschreven medicatie moeten nemen en zich moeten aan hun
innamemomenten. Tijdens hun piketacties verklaarden de verpleegkundigen ook dat ze
bezorgd waren dat het tekort aan voorgeschreven medicijnen en medische benodigdheden niet
of alleen werd aangepakt als iemand er lawaai over maakte. “Het probleem van
medicijnentekort is een lied dat we dagelijks zingen en we zijn niet de enige
gezondheidsinstelling met dit probleem. Ons belangrijkste probleem is dat als we eenmaal
aangeven welke medicijnen schaars zijn, alleen die aan ons zullen worden verstrekt en dat de
andere beschikbare medicijnen ook afnemen, "zei de verpleegsters.
De medische benodigdheden waarvan werd aangegeven dat ze schaars waren, waren
onderzoekshandschoenen, bloedtoedieningssets, vloeistoftoedieningssets, foleykatheters,
thoraxdrainagebuizen en -flessen. De geneesmiddelen op recept die schaars waren, werden
vermeld als: ringers lactaatoplossing, oxytocine, omeprazol, scopex, mayogel,
calciumguconaatinjectie, metronidazol-tabletten, nifedipine, tramadol-tabletten en
metoclopramide.
SWADNU-president Mdluli verklaarde dat hij op de hoogte was van de pikets van de
verpleegsters en dat ze er als vakbond volledig achter stonden. “Je merkt dat de patiënten
zachte pap zonder suiker voorgeschoteld krijgen en de voeding is over het algemeen
onvoldoende. We zijn ons bewust van de problemen die door onze collega's naar voren
worden gebracht en we steunen hen volledig, we kunnen niet toekijken terwijl onze patiënten
medicatie nemen op een lege maag: dit beïnvloedt de manier waarop de medicatie in het
lichaam van de patiënt werkt,” zei de president . Hij zei dat de piket van de Mbabaneverpleegsters nog maar het begin was en dat andere gezondheidsfaciliteiten snel zouden
meedoen omdat de afgifte van medicatie een probleem was. "De regering heeft besloten
prioriteit te geven aan de bouw van een parlementsgebouw, maar het gezondheidssysteem
faalt en we kunnen niet toekijken hoe dit gebeurt", zei Mdluli.
Bewustzijn
Directeur van de gezondheidsdiensten van het ministerie van Volksgezondheid, dr. Vusi
Magagula, werd gevraagd om commentaar op het bericht dat door de verpleegsters naar voren
was gebracht, waarop hij meldde dat hoewel hij niet op de hoogte was van het piket, de
kwestie van medische benodigdheden en medicatietekorten er een was die bij het ministerie
bekend was. Hij zei dat er veel logistieke problemen waren die dit tekort aanwakkerden, zoals
leveranciers die niet op tijd leverden vanwege misschien vertraagde betalingen in het
verleden, de aanhoudende onrust omdat de meeste vrachtwagens het land in moesten worden
begeleid om te voorkomen dat ze vernield of in brand werden gestoken, wat in sommige
gevallen de hulp van de Royal Eswatini Police Service (REPS) noodzaakte. Hij benadrukte
verder dat minister van Volksgezondheid Lizzie Nkosi in haar toespraak afgelopen vrijdag in
Mandvulo Grand Hall er ook op wees dat veel factoren hebben bijgedragen aan het tekort aan
medicijnen in sommige gevallen, zoals de levertijden van de leveranciers en een paar andere
logistieke problemen.

