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Swaziland
Vlam in de pan in Swaziland
24 doden en meer dan 70 gewonden tijdens hardhandig optreden tegen prodemocratische protesten in Swaziland
Minstens 24 mensen werden op 29 en 30 juni in Swaziland gedood toen het leger van koning Mswati
III meedogenloos hardhandig optrad tegen pro-democratische demonstranten die de heerschappij
van de laatste absolute monarch van Afrika uitdagen. Naar verluidt ontvluchtte Mswati het land in de
nacht van 28 juni te midden van de intensivering van de protesten.

Het dodental van de repressie zal waarschijnlijk stijgen, aangezien veel van de gewonden zich in een
kritieke toestand bevinden. Verder kan het aantal doden zelf worden onderschat vanwege het
gebrek aan toegang tot informatie als gevolg van de sluiting van het internet. Volgens rapporten
hebben veiligheidstroepen talloze aanvallen uitgevoerd nadat ze de huizen van mensen waren
binnengevallen. Op woensdagochtend 30 juni werden meer dan 50 mensen met schotwonden
opgenomen in het regeringsziekenhuis in de hoofdstad Mbabane. Vijf van hen werden dood

verklaard. Nog eens vijf bezweken aan hun verwondingen in het Raleigh Fitkin Memorial Hospital in
de stad Manzini, het economische centrum van het land. In een gezondheidscentrum in Nhlangano,
in het zuiden van het land, werden nog eens 20 slachtoffers opgenomen die met scherpe munitie
werden beschoten, van wie er één stierf. In de middag van 30 juni hielden ongeveer duizend
inwoners van Simunye en naburige dorpen in het kleine stadje Simunye in de oostelijke regio van
Swaziland een demonstratie die ook werd beschoten door veiligheidstroepen. Ook werden
verschillende deelnemers gearresteerd. “Ongeveer 500 demonstranten die zich na de aanval hadden
gehergroepeerd, marcheerden naar het politiebureau van Simunye en eisten hun vrijlating. De politie
vuurde met scherpe kogels op hen net buiten het station. Een groot aantal van hen is ernstig
gewond”, vertelde Pius Vilakati. Volgens Vilakati heeft de politie, in hun ijver om de avondklok te
handhaven, op 30 juni ook het vuur geopend op kinderen en een 14-jarige gedood in de stad
Matsapha. De stad is het grootste industriële centrum van het land. De pro-democratische beweging
escaleerde zijn tactiek nadat de politie met geweld had ingeslagen op de vreedzame marsen in het
hele land door bewoners om verzoekschriften aan de kantoren van hun respectieve parlementsleden
te bezorgen.
De Swaziland Breweries, die gedeeltelijk eigendom is van de koning en ook gevestigd is in Matsapha,
werd op 29 juni 's avonds in brand gestoken. Soortgelijke aanvallen op eigendommen van de koning,
demonstraties en geweld door de veiligheidstroepen zijn gemeld in steden in de vier regio's van het
land..

Het totale aantal gewonden in Swaziland blijft onbevestigd. Verschillende ziekenhuizen in het
land worden overspoeld door slachtoffers. Met zijn schromelijk ondergefinancierde
gezondheidszorg die lijdt aan ernstige tekorten aan medicijnen, basisuitrusting en personeel
ruim voor het begin van de pandemie, krijgen veel van de ernstig gewonden mogelijk niet de
zorg die ze nodig hebben. Desalniettemin gaan mensen in het hele land - in het stedelijke en
landelijke Swaziland - de straat op, "vooral na zonsondergang, wanneer het gemakkelijker is
om de strijdkrachten te ontwijken.

