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Nieuwsbrief 6 april 2021
Nieuws over akties in het onderwijs en de textiel in Swaziland
En over een nieuwe brochure over vakbonden in de MENA-regio, en aankondiging van een cursus
internationaal vakbondswerk.

De FNV start weer een nieuwe cursus internationale solidariteit.
De cursus internationaal vakbondswerk start in september 2021. De opleiding is in eerste instantie
gericht op kaderleden met een achterban, op weekplekken met een internationale dimensie (bijv. bij
een multinational, of internationaal gerichte instelling). Er is plaats voor max. 15 deelnemers en er is
een selectieprocedure. Opgave vóór 1 mei. Meer informatie op:
https://www.fnv.nl/actief-voor-de-fnv/kaderacademie/opleidingen-overzicht/kaderopleidinginternationaal-vakbondswerk

MENA Werkgroep FNV heeft brochure uitgebracht
Palestinawerkgroep FNV heet voortaan MENA werkgroep. Sinds 2019* heeft de MENA Werkgroep de
scope verbreed. Nu betrekt het vrijwel alle Arabischsprekende landen in de regio bij dit
beleidsgebied. Voor die tijd ging het voornamelijk om het conflict tussen Israël en de Palestijnen.
Met deze verbreding heeft ook de voormalige Palestina Werkgroep FNV haar naam aangepast tot
MENA Werkgroep FNV.
Om de bekendheid met de regio en de nieuwe FNV-nota te vergroten en heeft de MENA Werkgroep
een brochure uitgebracht over dit verbrede beleidsgebied. De brochure is hier te lezen. Deze PDF is
interactief. Door de klikbare inhoudsopgave kom je direct op de pagina of het artikel van je keuze.
Via de ‘thuis-knop’ keer je weer terug naar de inhoudsopgave.
De leiders van lerarenvakbond zijn bang dat de scholen in Swaziland niet klaar zijn om te heropenen
nu de regering de lockdown van het coronavirus versoepelt. 22 maart 2021
De Swaziland Nationale Associatie van leerkrachten in Swazialnd wil dat er ten minste 5.000
permanente nieuwe lerarenposten worden gecreëerd voordat scholen veilig kunnen heropenen na de
coronaviruscrisis. De Swazilandse (eSwatini) minister van Onderwijs en Vorming, Lady Howard
Mabuza, heeft opdracht gegeven tot heropening van scholen op 29 maart 2021. Sikelela Dlamini,
secretaris-generaal van SNAT, zei dat de Swazi-regering ook voor materialen moet zorgen, waaronder
voldoende watervoorziening en persoonlijke beschermingsmiddelen voor alle 933 openbare scholen
in het koninkrijk. (hieronder meer)
Voornemen om 900 leraren in te huren om Swazilandse scholen te heropenen na het opheffen van
het coronavirus. 1 april 2021
Swaziland (eSwatini) krijgt mogelijk 900 extra leraren om scholen te helpen bij de heropening na de
lock down vanwege het coronavirus. (hieronder meer)

Spanningen wanneer Great Spring Textile 200 werknemers schorst omdat ze hun
productiedoel niet hebben gehaald.
Door Mduduzi Hlophe, Swaziland News, 24 maart 2021
Matsapha. 200 werknemers van de Great Spring Textile werden dinsdag naar huis gestuurd
omdat ze het hun opgelegde productiedoel van de werkgever niet haalden. Dit leidde tot
spanningen met andere werknemers die eisten dat ze met onmiddellijke ingang weer in dienst
werden genomen. (hieronder meer)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------De leiders van lerarenvakbond zijn bang dat de scholen in Swaziland niet klaar zijn om te heropenen
nu de regering de lockdown van het coronavirus versoepelt. 22 maart 2021
De Swaziland Nationale Associatie van leerkrachten in Swazialnd wil dat er ten minste 5.000
permanente nieuwe lerarenposten worden gecreëerd voordat scholen veilig kunnen heropenen na de
coronaviruscrisis. De Swazilandse (eSwatini) minister van Onderwijs en Vorming, Lady Howard
Mabuza, heeft opdracht gegeven tot heropening van scholen op 29 maart 2021. Sikelela Dlamini,
secretaris-generaal van SNAT, zei dat de Swazi-regering ook voor materialen moet zorgen, waaronder
voldoende watervoorziening en persoonlijke beschermingsmiddelen voor alle 933 openbare scholen
in het koninkrijk.
In een verklaring zei Dlamini: ‘De regering moet ten minste 5.000 leraren in dienst hebben (op een
permanente basis) om volledige naleving te garanderen met betrekking tot het aantal leerlingen dat
elke leraar op een bepaald moment les zou moeten geven (verhouding leraar-leerling). Dlamini zei dat
leraren maximaal 20 leerlingen in een klas led zouden moeten geven. SNAT roept ook dringend op tot
het vaccineren van leraren. De minister van Onderwijs zei dat niet alle leerlingen fulltime naar school
zouden gaan als ze weer open gingen.
In een verklaring zei Mabuza dat scholen ‘sinds maart 2020 geen enkele ervaring met lesgeven
hadden’. Ze voegde eraan toe: ‘De beslissing van de regering om scholen te heropenen is niet omdat
het virus is ingeperkt, maar dit wordt gedaan met het oog op de sociaaleconomische impact van
langdurige sluiting van scholen. Het percentage tienerzwangerschappen, seksueel misbruik,
kinderarbeid en vroege kinderhuwelijken is aanzienlijk gestegen sinds de sluiting van scholen. ' Ze riep
scholen op om plannen te ontwikkelen voor veilige heropening, waaronder 'het thermisch scannen
van leerlingen, het afbakenen van vloeren in klaslokalen voor sociale afstanden, schoonmaakschema's,
monitoring van COVID-19 (coronavirus) richtlijnen, ervoor zorgen dat handenwasstations operationeel
zijn en ervoor zorgen dat leerlingen dat onderling niet door elkaar lopen tijdens pauzes. '
Los daarvan vertelde Bertram Stewart, hoofdsecretaris van Onderwijs en Vorming, op een
persconferentie dat ouders het schoolgeld van het afgelopen jaar moesten betalen, ook al waren de
scholen gesloten. De Saturday Observer meldde dat Stewart zei: ‘We kunnen als regering geen richtlijn
geven, maar het standpunt is dat ouders verplicht zijn om te betalen voor het onderwijs van hun
kinderen.’
Voornemen om 900 leraren in te huren om Swazilandse scholen te heropenen na het opheffen van
het coronavirus. 1 april 2021
Swaziland (eSwatini) krijgt mogelijk 900 extra leraren om scholen te helpen bij de heropening na de
lock down vanwege het coronavirus.
Minister van Onderwijs en Opleiding Lady Howard Mabuza zei dat ze verwachtte dat de Swazische
regering het aannemen van leraren onmiddellijk zou goedkeuren. In een interview met de Times of
eSwatini zei ze dat deze leraren degenen die met pensioen waren gegaan, overleden of het beroep
hadden verlaten, zouden vervangen. Ze voegde eraan toe dat ze ook contracten aan het verlengen

waren voor leraren die op tijdelijke basis waren aangenomen. Ze kon niet zeggen hoeveel van de 900
leraren permanent zouden zijn.
De scholen gingen maandag (29 maart 2021) weer open en de Swaziland National Association of
Teachers (SNAT) voerde aan dat om veiligheidsredenen het aantal leerlingen per klas beperkt moet
blijven tot maximaal 20. The Times meldde: ‘Het inhuren van leraren komt op een moment dat veel
scholen niet functioneerden vanwege een gebrek aan onderwijzers. Op sommige scholen werden
leerlingen onbeheerd achtergelaten omdat leraren rond moesten rennen om andere leerlingen een
plekje te wijzen. Het gebrek aan leraren op scholen was een van de factoren die had geleid tot een
enorme wanorde op de eerste dag van de heropening van scholen op maandag.'
Sikelela Dlamini, secretaris-generaal van SNAT, zei dat er niet alleen behoefte was aan de verlenging
van contracten voor leraren die op tijdelijke basis werden aangesteld, maar ook aan nieuwe leraren
die voor de eerste keer zouden worden aangesteld. Dlamini schatte dat er 5.000 extra leraren nodig
waren. Hij zei dat er in Swaziland ongeveer 335.000 leerlingen op school zaten.

Spanningen wanneer Great Spring Textile 200 werknemers schorst omdat ze hun
productiedoel niet hebben gehaald.
Door Mduduzi Hlophe, Swaziland News 24 maart 2021
Matsapha. 200 werknemers van de Great Spring Textile werden dinsdag naar huis gestuurd
omdat ze het hun opgelegde productiedoel van de werkgever niet haalden. Dit leidde tot
spanningen met andere werknemers die eisten dat ze met onmiddellijke ingang weer in dienst
werden genomen.
Een van de medewerkers van de textielfabriek vertelde dit Swaziland News dat ze na de
schorsing van hun collega’s vervolgens woensdagochtend een stakingsactie op touw zetten,
die later weer in dienst werden genomen. “Het management stuurde ze gisteren naar huis
omdat ze hun dagelijkse doelstelling (target), ongeveer 200 bestellingen per lijn, niet haalden.
Toen ze vanmorgen terugkwamen, weigerde de baas hen toegangspasjes en dat is het moment
dat we besloten om onze gereedschappen neer te leggen en voor ze te vechten. Het andere
probleem is dat we geen gelijke doelen krijgen. De baas joeg ons de fabriek uit en sprak de
geschorste arbeiders aan, hij schold hen uit en beval hen weer aan het werk te gaan. Het is ons
duidelijk dat het management probeert om werknemers met een lang dienstverband te
frustreren, zodat ze hun baan willen opzeggen; op die manier zou het bedrijf veel geld
besparen in termen van goedkopere cointracten”, zei ze.
Toen Wander Mkhonza, de secretaris-generaal van de Amalgamated Trade Union of
Swaziland (ATUSWA) om commentaar werd gevraagd, zei dat een target bekend en haalbaar
zou moeten zijn en dat de regering haar rol zou moeten spelen bij het beschermen van de
rechten van werknemers. “De meeste van deze textielbedrijven stellen productiedoelen die
moeilijk te bereiken zijn, waardoor werknemers gedwongen worden om zelfs tijdens de lunch
te werken, wat niet klopt.
Er zijn processen die moeten worden gevolgd bij het omgaan met werknemers die de
doelstellingen niet halen. Je ontslaat ze gewoon niet zonder buiten redelijke twijfel te
bewijzen dat ze een haalbare taak niet hebben gehaald. De frustratie van langdurige
werknemers komt ook vaak voor, deze bedrijven doen dit opzettelijk om te voorkomen dat ze
hogere lonen voor ervaren werknemers betalen. De overheid moet ervoor zorgen dat de
rechten van werknemers worden beschermd, deze bedrijven doen wat ze willen, alleen maar
omdat ze weten dat hen geen strobreed in de weg wordt gelegd”, zei de secretaris-generaal
van ATUSWA

