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Verkiezingen in Swaziland/koninkrijk eSwatini-akties van de vakbonden 

 

In Swaziland worden momenteel verkiezingen gehouden. Dit zijn geen democratische 

verkiezingen: politieke oppositiepartijen mogen niet meedoen; alleen door de absolute 

koning Mswati III goedgekeurde personen. Tegelijkertijd demonstreren vakbonden hun 

onvrede.  

 

Op vrijdag 24 augustus 2018 vuurde de politie van Mswati met scherp op schoolleraren die 

vreedzaam protesteerden in de stad Manzini in Swaziland, die opriepen tot een verlaging 

van de kosten van levensonderhoud. Eén arbeider werd op de arm geschoten. Er zou meer 

zijn neergeschoten zonder de heldhaftige inspanningen van een van de leraren, Maxwell 

Musa Myeni, die worstelde met een van de gewapende politieagenten en hem het wapen 

afhandig maakte. Myeni werd vervolgens ontvoerd door de beruchte Lukhozi-arm van de 

politie op zondag 26 augustus 2018. Door militante acties van arbeiders en andere 

mensenrechtenactivisten die in groten getale op dinsdag 28 augustus 2018 het Manzini 

Magistrate's Court binnendrongen dwongen het regime van Mswati om Myeni op borgtocht 

vrij te laten. “Myeni vrij of wij allemaal gearresteerd” was hun leuze. 

 

De vreedzame actie van de leerkrachten op vrijdag volgde na een nachtwake op donderdag 

en een vergadering op vrijdagochtend. Het is belangrijk om erop te wijzen dat Mswati alle 

activiteiten in Swaziland op 24 en 25 augustus had verboden in een poging om de mensen te 

dwingen deel te nemen aan zijn schijnverkiezingen van een marionettenparlement.  

 

Op woensdag 29 augustus 2018 gingen arbeiders onder leiding van de Democratische 

Verpleegstersunie van Swaziland de straat op om herstel van een kwalitatief goede 

gezondheidszorg voor de bevolking van Swaziland en verlaging van de kosten van 

levensonderhoud te eisen. Mensen sterven als vliegen in Swaziland omdat openbare 

klinieken en ziekenhuizen geen essentiële medicijnen en apparatuur meer hebben, 

waaronder HIV-testsets, terwijl de overheid armoede bevordert.  

Deze laatste protestacties zijn een vervolg van andere acties geleid door TUCOSWA in april 

en juni 2018. Op 29 juni 2018 vielen politieagenten arbeiders aan die vreedzaam 

protesteerden in de straten van Mbabane en verhinderden gewonde arbeiders toegang tot 

broodnodige medische zorg. 

 

Aangezien het Mswati-regime de zwakke staat van de economie als een excuus voor al haar 

misstanden gebruikt, is het belangrijk te weten dat het eerder dit jaar meer dan US $ 75 



miljoen over de balk gooide om de 50ste verjaardag van Mswati III te vieren. Mswati kocht 

een tweede privé-jet voor zichzelf ter waarde van ongeveer US $ 40,3 miljoen, een 

polshorloge ter waarde US $ 1,6 miljoen, en gaf zijn voor zijn extreem grote familie en 

vrienden meer tientallen miljoenen geschenken gestolen van de natie. 

 

Mswati's propagandakrant, de Swazi Observer, berichtte onlangs op dat de regering van 

Mswati "niet minder dan US $ 1,1 miljoen zal uitgeven om een royaal bejaardentehuis voor 

de premier te bouwen. 

 

Het is bemoedigend dat een grote meerderheid van Swazi’s zich het ondemocratische 

karakter van de lopende verkiezingen voor een schijnparlement heeft gerealiseerd en thuis 

is gebleven. 

 

Koning Mswati III schendt vakbondsrechten op grove wijze 

 

Uit blog van onze Britse zusterorganisatie TUC: 

Recent onderdrukte de Swazische regering op brute wijze een vreedzame demonstratie door 
vakbondsleden - het is tijd om hard te worden tegen dit despotische regime 
De laatste absolute monarch in sub-Saharaans Afrika, koning Mswati III, besteeg op de troon 
in 1986 op slechts 18 jaar oud. 
Hij is sindsdien een controversieel figuur dankzij zijn extravagante bestedingspatroon, 
aanhoudende schendingen van de mensenrechten en vernederende behandeling van 
vrouwen. 
En hij is ook geen fan van vakbonden, zoals we zagen toen meer dan 500 vreedzame 
betogers op brute wijze werden verspreid door de politie met behulp van rubberen kogels 
en stun granaten. 
In de nasleep van dat schokkende geweld schreef de secretaris van de TUC, Frances O'Grady, 
de Hoge Commissaris van Swaziland om de acties van de Swazische regering te veroordelen. 
 
Nu roepen we het Gemenebest op om Swaziland te schorsen totdat de regering van Swazi 
stopt met het schenden van fundamentele mensenrechten en een eind maakt aan de 
repressie van arbeiders. 
 
Absolute overheersing 
Koning Mswati III oefent absolute macht uit in Swaziland door bij decreet te regeren. 
Door het ultieme gezag over het parlement te behouden, kon hij op zijn 50ste verjaardag 
ook de naam van het land veranderen van Swaziland naar eSwatini (een wettelijke uitdaging 
van mensenrechtenactivist Thulani Maseko zal bepalen of dit ongrondwettelijk was). 
(….) 
Ondertussen blijven de vakbonden van Swazi last hebben van brutale repressie alleen maar 
omdat ze opkomen voor de rechten van werknemers. Demonstranten bij de vreedzame 
mars georganiseerd door onze zusterbond het Vakbondcongres van Swaziland (TUCOSWA) 
werden op brute wijze verspreid door de politie met behulp van rubberen kogels en stun 
granaten. 
Waarom? Gewoon omdat ze opkwamen voor de rechten van werknemers. 
 
In mondiale solidariteit met TUCOSWA en in samenspraak met het schreef de secretaris van 
de TUC, Frances O'Grady, aan de Hoge Commissaris van Swaziland in Londen om de acties 



van de regering van Swaziland te veroordelen. 
 
Helaas is dit geen geïsoleerd incident - Swaziland staat op nummer 4 in de ITUC Global Rights 
Index 2018, wat betekent dat het lijdt onder hoge niveaus van systematische schendingen 
van rechten. 
(….) 
Tijd voor actie 
 
De TUC is van mening dat internationale instellingen het voortouw moeten nemen bij het 
veroordelen van schendingen van de rechten van werknemers in Swaziland. 
 
Daarom zullen we de ministeriële actiegroep van het Gemenebest (de disciplinaire 
commissie van het Gemenebest) oproepen om Swaziland te schorsen totdat de regering de 
fundamentele beginselen en waarden die de Commonwealth-leden moeten naleven, 
schendt. 
(….) 
 

Textielarbeiders willen minimumloon 

 

Textielarbeiders in Swaziland voeren campagne voor een basis minimumloon en voor veel 

van hen betekent dat een verdubbeling van hun inkomen. 

Leden van de Trade Union of Swaziland (ATUSWA) willen een loon van minstens E3.000 

(ongeveer US $ 250) per maand. Momenteel wordt gemeld dat de meeste textielarbeiders 

lonen verdienen tussen E1.300 en E1.500 per maand. 

 

Ze worden gesteund door het Trade Union Congress van Swaziland 

(TUCOSWA).Textielarbeiders behoren tot de meest geëxploiteerde in Swaziland. 

 

Iraanse leraar van onderwijsvakbond tot ruim 10 jaar veroordeeld 

De Iraanse leraar en bestuurder van de onderwijsvakbond ITTA-Tehran Mohammad Habibi is 

veroordeeld tot 10,5 jaar gevangenisstraf vanwege deelname aan een vreedzame bijeenkomst 

op 20 mei. Ook heeft hij een verbod gekregen op sociale en politieke activiteiten gedurende 2 

jaar, een reisverbod van 2 jaar en 74 zweepslagen. 

De internationale sectorbond Education International (EI) veroordeeld met klem deze zware 

straf. De vakbondsfederatie, waarvan ITTA-Tehran lid is, eist ‘onmiddellijke en 

onvoorwaardelijke vrijlating van Mohammad Habibi.’ Ook eist EI de bescherming van alle 

vakbondsmensen tegen dergelijke zware tactieken van handhaving die erop gericht zijn om 

vakbondsactivisten ervan te weerhouden hun legitieme activiteiten te nastreven.’  

Kom in actie, stuur een protestmail! 

EI roept alle progressieve individuen, organisaties, vakbonden en met name 

lerarenorganisaties overal ter wereld op de behandeling van Habibi te veroordelen en zijn 

onmiddellijke en onvoorwaardelijke vrijlating te eisen. Doe mee, u kunt hier een protestmail 

aan de Iraanse autoriteiten sturen. 

 

https://www.labourstartcampaigns.net/show_campaign.cgi?c=3870
https://www.labourstartcampaigns.net/show_campaign.cgi?c=3870

