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Ambtenarenstaking in Swaziland verboden 

Algemene staking in Zimbabwe in bloed gesmoord 

Schrijfactie voor Guatemala 

Schrijfactie voor Filippijnen 

 

Industrial Court van Swaziland verbiedt op het laatste moment ambtenaren om te staken 

28 januari 2019 

 

Het Industrial Court in Swaziland / eSwatini vebood de nationale staking door ambtenaren een paar 

uur voordat het moest beginnen. Op een spoedhoorzitting op zondag (27 januari 2019) oordeelde 

rechter president Sifiso Nsibande dat de staking niet kon doorgaan  De staking voor een 

loonsverhoging was uitgeroepen door vier vakbonden: de Swaziland National Association of Teachers 

(SNAT); Swaziland National Association of Government Accountants Personnel (SNAGAP); Swaziland 

Nurses Association (SNA) en de National Public Service and Allied Workers Union (NAPSAWU). Allen 

zijn aangesloten bij het Trade Union Congress van Swaziland (TUCOSWA). (hieronder meer) 

 

Ambtenaren op zoek naar een mogelijkheid om sectie 90 aan te vechten 

28 januari 2019 

 

Ambtenaren in het Koninkrijk Eswatini zoeken assiste3ntie om Sectie 90 van de Industrial Act- 

geamendeerd in 2000 aan te vechten. Dit volgt op de uitspraak van de rechtbank om staking te 

verbieden die door de Public Service Association zou zijn begonnen vanaf vandaag 29 januari 2019 in 

alle vier de regio's van het land. 

In een verklaring uitgegeven door de National Public Service Allied Workers Union (NAPSAWU), gaf 

de organisatie aan dat het nodig is om de grondwettigheid van sectie 90 van de Industrial Act aan te 

vechten, omdat deze steeds zal worden misbruikt tegen een wettelijke staking in het koninkrijk van 

Eswatini. (hieronder meer) 

 

Zimbabwaanse vakbondsleider gearresteerd na oproep tot algemene staking 

Japhet Moyo, secretaris-generaal van het Zimbabwe Congress of Trade Unions (ZCTU), werd vorige 

week gearresteerd op de luchthaven van Harare en beschuldigd van subversie na een oproep van de 

ZCTU voor een algemene staking tegen een dramatische stijging van de brandstofprijzen. 

De arrestatie komt na meer dan een week van beroering in Zimbabwe waardoor 12 mensen dood en 



honderden gewond zijn geraakt. Politie en soldaten reageerden op massale betogingen op 14 januari 

en gebruikten scherpe munitie op demonstranten. (hieronder meer) 

 

Guatemala: Trek aanklachten tegen vakbondsleiders in - stop de repressie 

 

De afgelopen maanden heeft de regering Morales de vervolging van 

gemeenschapsleiders, activisten, journalisten en vakbondsleden 

stelselmatig opgevoerd.  

 

Luis Alpirez Guzmán, algemeen secretaris van de National Union of Health Workers 

van Guatemala (SNTSG), en Dora Regina Ruano, van dezelfde organisatie, werden 

bijna tien dagen (17-28 januari) vastgehouden wegens onderhandelingen over en 

ondertekening van een cao tussen de bond en de autoriteiten van het ministerie van 

Volksgezondheid in 2013.  

 

De huidige regering beschuldigt hen van 'machtsmisbruik' omdat het ministerie van 

Volksgezondheid niet genoeg geld had om de verplichtingen die voortkwamen uit de 

nieuwe CAO te betalen. Ondanks hun vrijlating uit de gevangenis, blijven beide 

vakbondsleiders onder huisarrest.  

 

SNTSG en PSI zijn begonnen met een urgente campagne om te eisen dat de 

Guatemalteekse regering onmiddellijk alle aanklachten tegen Dora Regina Ruano en 

Luis Alpirez Guzmán laat vallen en een einde maakt aan de repressie van alle 

gemeenschapsleiders, activisten, journalisten en vakbondsmensen. 

 

Ondersteun deze campagne en klik hier. 

 

Doodsbedreigingen aan het adres van vakbondsactivisten schrijfactie Filippijnen 

 

De Education International, de wereldwijde vakbondsfederatie voor leraren, 

maakt zich grote zorgen over het laatste nieuws vanuit de Filippijnen. 

 

Tijdens een recente persconferentie, waarin de Alliantie van Bezorgde Leraren (ACT) 

pesterijen en bedreigingen aan de kaak stelde waarmee leden en leiders worden 

geconfronteerd, ontving de algemeen secretaris, Raymond Basilio, 

doodsbedreigingen op zijn telefoon. 

 

Raymond werd gewaarschuwd dat het bevel om hem te doden zou worden 

uitgevoerd, tenzij hij zou toegeven aan eisen van de beller. 

 

De politie ontkent enige betrokkenheid, maar de vakbond heeft vernomen dat leden 

van de politie in verschillende regio's van het land  haar leden op de korrel blijven 

nemen, in strijd met nationale en internationale wetgeving. 

 

Maak even tijd en stuur een bericht naar president Rodrigo Duterte, waarin wordt 

geëist dat de regering Raymond en andere vakbondsleiders beschermt, dat de 

doodsbedreigingen worden onderzocht, dat de privacy van vakbondsleden wordt 

https://labourstart.us2.list-manage.com/track/click?u=f3995b46c18cb039818f29a32&id=c039e19519&e=0ff45e3802


gegarandeerd en elke illegale inzameling van gegevens over hen stopt. 

 

Steun de campagne hier. 

 

 

Industrial Court van Swaziland verbiedt op het laatste moment ambtenaren om te staken 

28 januari 2019 

 

 

Het Industrial Court in Swaziland / eSwatini vebood de nationale staking door ambtenaren een paar 

uur voordat het moest beginnen. Op een spoedhoorzitting op zondag (27 januari 2019) oordeelde 

rechter president Sifiso Nsibande dat de staking niet kon doorgaan omdat er nog een zaak voor de 

rechtbank liep. 

 

De staking voor een loonsverhoging was uitgeroepen door vier vakbonden: de Swaziland National 

Association of Teachers (SNAT); Swaziland National Association of Government Accountants 

Personnel (SNAGAP); Swaziland Nurses Association (SNA) en de National Public Service and Allied 

Workers Union (NAPSAWU). Allen zijn aangesloten bij het Trade Union Congress van Swaziland 

(TUCOSWA). 

Voorafgaand aan de staking dreigde premier Ambrose Dlamini van Swaziland dat werknemers die 

meededen zouden worden ontslagen en dat elk een boete van maximaal E10.000 zou kunnen 

krijgen. In Swaziland hebben zes op de tien mensen een inkomen van minder dan E25 per dag. 

 

Naar aanleiding van de uitspraak van het Industrial Court, zei SNAT dat het een vergadering van 

leden zal houden op maandag (28 januari 2019) om te bespreken hoe verder. 

 

Ambtenaren op zoek naar een mogelijkheid om sectie 90 aan te vechten 

28 januari 2019 

 

Ambtenaren in het Koninkrijk Eswatini zoeken assiste3ntie om Sectie 90 van de Industrial Act- 

geamendeerd in 2000 aan te vechten. Dit volgt op de uitspraak van de rechtbank om staking te 

verbieden die door de Public Service Association zou zijn begonnen vanaf vandaag 29 januari 2019 in 

alle vier de regio's van het land. 

 

In een verklaring uitgegeven door de National Public Service Allied Workers Union (NAPSAWU), gaf 

de organisatie aan dat het nodig is om de grondwettigheid van sectie 90 van de Industrial Act aan te 

vechten, omdat deze steeds zal worden misbruikt tegen een wettelijke staking in het koninkrijk van 

Eswatini. 

 

Dezelfde gevoelens deelde de Swaziland National Teacher's Association vandaag toen ze reageerde 

op een vandaag door NEHAWU uitgegeven verklaring. De organisatie waardeerde de solidariteit en 

vroeg om hulp hoe om te gaan met de sectie in de licht van vandaag. 

 

https://labourstart.us2.list-manage.com/track/click?u=f3995b46c18cb039818f29a32&id=f49eb04c14&e=0ff45e3802


In artikel 90 van de Industrial Relation Act geamendeerd in 2000 staat dat een persoon, organisatie, 

federatie of een partij bij een geschil niet mag doorgaan met of een staking of een lock-out mag 

instellen tijdens procedures in verband met een geschil waarop die actie betrekking heeft, in 

behandeling bij de rechtbank. 

 

De regering van Eswatini benaderde via het ministerie van Arbeid en Sociale Zekerheid de rechtbank 

op basis van sectie 89, waarbij ze het een kwestie van nationaal belang noemde omdat de staking de 

dienstverlening aan het publiek zou verstoren. Vanwege het tijdstip waarin de documenten werden 

ingediend, heeft de rechtbank nooit de argumenten van Paragraaf 89 kunnen horen en heeft bepaald 

dat de staking niet moet worden voortgezet in afwachting van de voltooiing van deze hoorzitting. 

 

De ambtenaren in het koninkrijk Eswatini zouden vandaag hun staking beginnen vanwege een 

dispuut over het loon. De bonden vragen momenteel om een verhoging van 6,5% en de overheid 

heeft daarop gereageerd dat ze failliet is en zich de aanpassingen nog niet kan veroorloven. In het 

laatste onderhandelingsoverleg heeft de regering een herzien aanbod van 3% aangeboden, dat pas in 

2020/2021 zal worden uitgevoerd en dat door de vakbondsleiders resoluut wordt afgewezen. 

 

De vier vakbonden die betrokken zijn, zijn de Swaziland National Association of Teachers (SNAT), de 

Swaziland National Association of Government Accountants Personnel (SNAGAP), Swaziland Nurses 

Association (SNA) en de National Public Service and Allied Workers Union (NAPSAWU). Allen zijn 

aangesloten bij het Trade Union Congress van Swaziland (TUCOSWA). 

 

Zimbabwaanse vakbondsleider gearresteerd na oproep tot algemene staking 

 

Japhet Moyo, secretaris-generaal van het Zimbabwe Congress of Trade Unions (ZCTU), werd vorige 

week gearresteerd op de luchthaven van Harare en beschuldigd van subversie na een oproep van de 

ZCTU voor een algemene staking tegen een dramatische stijging van de brandstofprijzen. 

 

De arrestatie komt na meer dan een week van beroering in Zimbabwe waardoor 12 mensen dood en 

honderden gewond zijn geraakt. Politie en soldaten reageerden op massale betogingen op 14 januari 

en gebruikten scherpe munitie op demonstranten. 

 

Op 15 januari deed de politie een inval in het huis van ZCTU-president Peter Mutasa, waarbij 

eigendommen werden vernietigd. Hij was op dat moment niet thuis en zijn verblijfplaats is 

onbekend. Zijn broer, die thuis was, werd zwaar geslagen. Mutasa's "misdaad" was het opnemen en 

verspreiden van een videoboodschap voor werknemers om deel te nemen aan de algemene staking 

van 14-16 januari om vreedzaam te protesteren tegen het overheidsbeleid. 

 

Japhet Moyo - die nog niet in Zimbabwe was op het moment van de staking - werd op het vliegveld 

gearresteerd bij zijn terugkeer naar het land en beschuldigd van ondermijning voor de rol die hij naar 

verluidt had gespeeld. 

 

De president van de Amalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe, Obert Masaraure, werd 



ontvoerd, gemarteld en gevangengezet. Volgens een tweet zegt hij in zijn laatste oproep aan een 

vriend: "Ik ben niet ok; zij (veiligheidstroepen) komen binnen. " 

 

Zimbabwe maakt een spiraal van financiële crisis door. Door een ineenstorting van de valuta in 2009 

heeft het land de Amerikaanse dollar in gebruik in plaats van de eigen valuta, maar het heeft niet de 

deviezenreserves om aan zijn verplichtingen te voldoen. De prijzen zijn dramatisch gestegen en de 

koopkracht is ingestort. Begin januari maakten de 305.000 ambtenaren van het land melding van 

stakingsacties nadat ze waren betaald in de lokale valuta, tegoedbonnen in plaats van dollars. 

 

Op 12 januari verhoogde de regering de brandstofprijzen met meer dan 200 procent, waardoor 

Zimbabwaanse benzine de duurste ter wereld is. De volgende dag riep de ZCTU een driedaagse 

algemene staking uit, die werd gesteund door een aantal maatschappelijke organisaties. De 

wijdverspreide woede bracht duizenden mensen ertoe deel te nemen aan massademonstraties - niet 

geëist door de ZCTU - waaronder plundering en vernietiging van eigendom. Dit leidde tot een bruut 

optreden van de veiligheidstroepen. De overheid sloot ook het internet af, waardoor communicatie 

moeilijk werd. 

 

IndustriALL Global Union algemeen secretaris Valter Sanches schreef aan de president van de staat 

Zimbabwe, Emmerson Mnangagwa, en riep hem op om Japhet Moyo vrij te laten en de veiligheid van 

Peter Mutasa te garanderen: 

 

    "We vragen om een einde te maken aan de vervolging en intimidatie van vakbondsleiders, en voor 

de overheid om deel te nemen aan een sociale dialoog waarbij vakbonden en andere 

belanghebbenden betrokken zijn om de economische crisis in Zimbabwe op te lossen en om de 

hyperinflatieomgeving die verarmende werknemers is tegen te houden. Wij geloven dat gezond 

economisch beleid, waarvan de formulering inclusief is, enkele van de manieren zijn om met de crisis 

om te gaan. " 

 


