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Mensenrechtensituatie Swaziland

Schrijfactie Labour Start (i.s.m. met ITUC)

Swaziland: aanvallen op vakbondsactivisten worden opgevoerd. De laatste
absolute monarchie van Afrika heeft zijn aanvallen op vakbonden en activisten
geintensiveerd. Politieke partijen in Swaziland zijn verboden en oppositieleider
Mario Maseku (PUDEMO) en jeugdleider Maxwell Dlamini zijn slachtoffer van
willekuerige detentie. Mensenrechtenadvocaat Thulani Maseko en journalist
Bheki Makhubu zijn veroordeeld tot 2 jaar cel omdat ze aan de kaak hadden
gesteld dat de rechtspraak niet onafhankelijk is.
Klik op onderstaande link (bovenstaande is de vertaling van de Engelse tekst die
je ziet), vul je naam en e-mailadres in en klik op “send message”.
http://www.labourstartcampaigns.net/show_campaign.cgi?c=2689

Europarlementariërs: “schort handelsvoordelen Swaziland op”
Leden van de sociaal-democratische fractie in het Europese parlement vragen de
Europese Unie om de handelsverdragen met voorkeursbehandeling voor
Swaziland te heroverwegen, vanwege de schending van mensenrechten door dit
koninkrijk. Directe aanleiding was de eenzame opsluiting van
mensenrechtenadvocaat Thulani Maseko omdat een brief van hem uit de
gevangenis was gesmokkeld. Maseko en Bheki Makhubu, de hoofdredacteur
van maandblad “the Nation” zijn veroordeeld tot twee jaar cel vanwege kritiek
op de rechtsgang in het koninkrijk. Volgens de Progressieve Alliantie van
Socialisten en Democraten moet de EU “optreden tegen de onaanvaardbare
schendingen van mensenrechten in Swaziland. De beslissing van de regering om
alle federaties van werknemers en werkgevers te verbieden heeft de situatue van
vakbonds- en mensnerechtenactivisten verslechterd.” Richard Howitt,
woordvoerden over mensenrechten, zei: “De EU moet handelen overeenkomstig
zijn principes en niet de ogen sluiten vanwege handelsvoordelen.” David Martin,
zegsman m.b.t. internationale handel: “Mensenrechten en vakbondsrechten
moeten de kern vormen van de Europese buitenlandse politiek, handel
inbegrepen.” Jude Kirton-Darling lid van de commissie Internationale Handel:

“Als de EU mensenrechten serieus neemt wordt het hoof tijd dat we serieus gaan
kijken naar onze criteria die gelden voor het toekennen van handelsvoordelen.”
Sinds 1 januari j.l. raakte Swaziland al de voorkeursbehandeling onder de
AGOA (Wet m.b.t. de groeimogelijkheden van Afrika) met de VS kwijt
vanwege de weigering om democratische hervormingen door te voeren.
Overige protesten
Ook het Verenigd Koninkrijk heeft grote bezorgdheid geuit m.b.t. zowel de
situatie van de journalisten Bheki Makhubu en Thulani Maseko als die van
oppositieleider Mario Masuku (PUDEMO) en Maxwell Dlamini (Jeugdcongres).
Ondanks de veroordeling van Makhubu en Maseko blijft hun maandblad “the
Nation” de autoriteiten uitdagen. Een jaar na de gevangeneming schrijft het blad
dat beide veroordeeld zijn omdat ze hun grondwettelijke plicht deden.

Kledingindustrie Bangla Desh
Eén maand voor de tweede verjaardag van de ramp van Rana Plaza zijn de drie
organisaties die onderhandelen over de comprensaties voor de slachtoffers –
Industraill Global Union, UNI en de Schone Kleren campagne - een campagne
begonnen om consumenten, regeringen en merken duidelijk te maken dat er nog
steeds U$ 9 miljoen te kort is in het fonds voor de slachtoffers. Ze willen
voldoende druk uitoefenen om op 24 april dit gat gevuld te krijgen. Benetton
heeft nog geen cent gesort. Walmart, Mango en The Children’s Place schieten
ernstig tekort. Ook Lee Cooper, JC Penny, Malatan en Kik moeten nog
bijdragen. De gelden uit het fonds komen volledig ten goede aan de slachtoffers
van de ramp en hun families.
Gastlessen kinderarbeid
Begin deze maand heeft Mondiaal FNV Noord i.s.m. Anneke Lindeman
Educatieve projecten gastlessen verzorgd over kinderarbeid. Drie groepen 7/8,
één van de Tamarisk en twee van de Starter, kregen een gastles van Mohammed
Mdaghri – in zijn jeeugd ook kinderarbeider in Marokko. Voor die tijd hadden
hun leerkrachten gebruik gemaakt van het door de Aob gemaakte lessenpakket
Rabab om hen voor te bereiden.
Het was een geslaagde pilot en de werkgroep is van plan deze activiteit in het
najaar voort te zetten. Zie voor het lessenpakket de link.
http://www.aob.nl/default.aspx?id=237&article=49789
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