noord

Nieuwsbrief 7 juni 2020.
Swaziland/eSwatini
Tienduizenden banen in gevaar in Swaziland als gevolg van de pandemie van het coronavirus
Volgens Warnder Mkhonza, secretaris-generaal van de Amalgamated Trade Union of Swaziland
(ATUSWA), dreigen meer dan 18.000 arbeiders in de textielindustrie in Swazi banen te verliezen of
loonsverlagingen te krijgen.
Swaziland is sinds 27 maart 2020 in een gedeeltelijke lock-down vanwege het coronavirus (COVID19). Veel bedrijven werden gesloten, maar sommige, waaronder textielfabrieken, mochten opnieuw
openen.
Mkhonza zei dat textielarbeiders al 'bijna niets' verdienden en dat veel textielbedrijven de
overheidsregels die m.b.t. het coronavirucrisiss waren opgesteld over hoe om te gaan met ontslagen
niet hadden opgevolgd . Hij zei dat de salarissen van werknemers die waren teruggekeerd naar het
werk, met de helft werden verlaagd.
Afzonderlijk zei CEO van Business Eswatini, Nathi Dlamini, dat het onvermijdelijk was dat er banen
verloren zouden gaan als de pandemie voorbij was.
Hij zei dat de pandemie Swaziland alle inkomsten, waaronder belastinginkomsten en
werkgelegenheid, had ontnomen. Hij zei dat de bedrijfsprestaties tot het laagste denkbare niveau
waren gedaald.
Andere coronavirusontwikkelingen in Swaziland:
De tests van Swaziland coronavirus zijn gestopt omdat technici om beschermende uitrusting
vragen
Coronavirus medische laboratoriumtechnici in Swaziland (eSwatini) stopten met werken uit protest
dat ze tijdens het werk geen persoonlijke beschermingsmiddelen kregen.
Als gevolg hiervan werden alle coronavirus (COVID-19) -tests op maandag (1 juni 2020) in het hele
koninkrijk stopgezet. Meer dan 60 technici van het Mbabane Government Hospital - de enige
coronavirus-testfaciliteit in Swaziland - dienden een verzoekschrift in bij de directeur van de
gezondheidsdienst, dr. Vusi Magagula.
Ze voerden aan dat ze hun leven vanaf het begin van de coronaviruscrisis hadden geriskeerd en nog
steeds geen persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM) hadden, waaronder hoofdbedekking,
oogbescherming, maskers, scrubs, wegwerpjassen, schorten, schoenovertrekken,
ontsmettingsmiddelen, zeep en een wastafel.
Ze zeiden dat als ze de PBM niet zouden krijgen, ze alle 97 openbare laboratoria in het koninkrijk
zouden sluiten. Er zijn 267 technici.
De Swazi-regering beschouwt de technici niet als een essentiële dienst tijdens de coronaviruscrisis en
daarom worden ze niet voorzien van persoonlijke beschermingsmiddelen.

Ondertussen stopten regionale responsteams in de regio's Manzini en Shiselweni uit protest omdat
het ministerie van Volksgezondheid niet reageerde op hun eisen voor risico- en overuren.
Contacttracering en screening werden stopgezet.
Ze zijn ook bezorgd over een gebrek aan PBM en hun eigen regelmatige tests.
Het ondersteunend personeel van het MBABANE regeringsziekenhuis zei dat ze een hoog risico
liepen om COVID-19 op te lopen omdat ze niet werden voorzien van persoonlijke
beschermingsmiddelen (PBM). Ze zeiden ook dat een bus die hen van en naar het werk vervoerde,
nooit werd ontsmet.
Zimbabwe
Verklaring van de ZCTU ter gelegenheid van 6 juni - de nationale dag voor veiligheid en
gezondheid.
Het is vandaag achtenveertig jaar geleden sinds de Hwange Coal Mine-ramp op 6 juni 1972 het leven
kostte aan onze Dierbare Broeders en Vaders. Het was precies om 10.25 uur toen een ernstige
ondergrondse explosie op de Kamandama Mijn Schacht nummer 2 plaats had. Het blijft het
dodelijkste mijnongeval in de geschiedenis van Zimbabwe. Door de aanhoudende explosies die
wolken giftig gas in de 4,8 kilometer lange tunnels verspreidden, werd het moeilijk verdere
reddingspogingen te ondernemen en op 9 juni stopte de directie van de mijn de reddingsoperaties
en het resultaat was 427 dode Mijnwerkers doodden en slechts 8 overleefden. Moge hun dierbare
zielen in vrede rusten totdat we elkaar weer ontmoeten
De toenmalige regering heeft het Disaster Relief Fund opgericht, wat een nobel idee was, maar een
vraag van een miljoen dollar die we ons allemaal moeten afvragen is of de overlevende echtgenoten
wel of niet de echte begunstigden zijn? We willen er bij het mijnbeheer op aandringen om niet te
vergeten om hen uitgebreide sociale bescherming te bieden zodat ze niet in extreme armoede leven;
ons laatste bezoek aan hen ter herdenking van deze zeer trieste dag in ons leven toonde een andere
situatie en de meesten van hen maakten zich zorgen dat ze lijden en vergeten zijn. Toen de ZCTU de
impact zag die de ramp had, besloot deze tijdens haar Nationale Veiligheids- en
Gezondheidsconferentie in 1992 6 juni tot Nationale Veiligheidsdag uit te roepen en nog steeds
eisen wij dat deze datum tot Nationale Herdenkingsdag word uitgeroepen.
Het is verontrustend om op te merken dat de mijnbouwsector het hoogste aantal ongevallen in het
land blijft registreren en zich in grotere mate ook presenteert met de hoogste aantallen mensen die
lijden aan pneumoconiosis (stoflong) met een aantal beroepsziekten zoals silicose en lood, evenals
kwik vergiftiging. We zijn ook teleurgesteld dat de regering in een onafhankelijk Zimbabwe de
veiligheidsschendingen en het algemene misbruik van werknemers, vooral door de Chinese
werkgevers, negeert. We zullen vasthouden aan onze eis en de overeenkomst in het TNF (tripartiet
onderhandelingsforum) dat gezamenlijke inspecties worden uitgevoerd bij alle Chinese activiteiten
om werknemers te beschermen. Werknemers mogen niet langer misbruikt blijven maken door
Chinese werkgevers. We zijn geen kolonie van China.

Het is onze hoop dat het ministerie van Justitie ook zal beginnen met het uitbreiden van zijn
inspectieprogramma's, aangevuld met de autoriteit Sociale Zekerheid, het zakenleven, regering en

vakbonden. De huidige pandemie treft ons allemaal, vereist dat we ons allemaal houden aan de
principes van preventie. We willen alle werkgevers die profiteren van de huidige situatie om
opwerknemers te bezuinigen, waarschuwen dat ze dat moeten opgeven, ZCTU zal er zijn om alle
betrokkenen koste wat kost te verdedigen. De regering van Zimbabwe heeft niet goed gereageerd op
deze pandemie. Veel kwetsbare groepen zijn aan hun lot overgelaten zonder sociale bijstand. Het
transportaanbod van ZUPCO stelt veel werknemers bloot aan infecties omdat het ontoereikend en
overbelast is. Nogmaals, de screening- en testmaatregelen op de werkplek waren niet
overeengekomen en we gaan niet akkoord met het gebruik van de snelle diagnostische test omdat
deze niet betrouwbaar en nuttig is. We maken ons ook zorgen over het overlaten van zo'n
belangrijke nationale gezondheidsaangelegenheid aan particuliere spelers die in hun jacht op winst
mogelijk niet de richtlijnen volgen.
We dringen er bij iedereen echter op aan om de juiste tests niet te schuwen en te onthouden dat we
de sociale afstand van 1-2 meter moeten aanhouden. Laten we ook onze handen wassen met zeep
en altijd desinfecterende middelen gebruiken. De reactie op de pandemie moet holistisch zijn,
waarbij alle belanghebbenden zinvol betrokken zijn bij de strijd tegen de verspreiding ervan. We zijn
ook bezorgd over de toestand van quarantainecentra, er is een duidelijk bewijs dat er in sommige
gevallen uitdagingen zijn op het gebied van water en sanitaire voorzieningen, die het op zichzelf
moeilijk maken om de curve af te vlakken.
Concluderend vragen wij als wereldwijde vakbonden om COVID-19 tot beroepsziekte te verklaren om
mogelijk te maken dat al diegenen die werkzaam zijn als eerstelijnsgezondheidswerkers en anderen
in staat worden gesteld compensatie te krijgen in geval van besmetting.
Dankjewel.
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