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FNV FEBE ELISABETH VELASQUES VAKBONDSRECHTENPRIJS 2021

De FNV Febe Elisabeth Velasques prijs voor vakbondsrechten voor 2021 is toegekend aan
Peter Mutasa, voorzitter van de Zimbabwaanse vakcentrale ZCTU.

Pter
Mutasa, mobiel ergens in Zimbabwe bij leden van de ZCTU
Een keer in de twee jaar reikt de FNV de Febe Elizabeth Velásquez Vakbondsrechtenprijs uit
aan een vakbondsvertegenwoordiger die zijn of haar werk doet met persoonlijk risico. De
prijs wordt gegeven aan een iemand die zich op bijzondere wijze en vaak met persoonlijk
risico heeft ingezet voor de verdediging of bescherming van vakbondsrechten in landen waar
de erkenning van mensen- en vakbondsrechten nog veel te wensen overlaat.
De prijs wordt (digitaal) uitgereikt tijdens de vergadering van het ledenparlement op 11 juni.
(Hieronder meer)
De politie verhindert dat leraren een petitie indienen bij de waarnemend premier.
26 mei 2021:

De politie blokkeerde leden van de Swaziland National Association of Teachers (SNAT) die een petitie
wilden indienen bij het kantoor van de waarnemend premier, waarin de heraanstelling van leraren
werd geëist, de toegang. De petitie vijf eisen die dringende aandacht van de regering nodig hebben,
waaronder het opnieuw inschakelen van alle leraren wiens contract in december 2019 en 2020
afliep.
“Alle docenten van wie het contract in december 2019 en 2020 afliep, moeten opnieuw worden
aangenomen om les te geven aan leerlingen die momenteel niets kunnen doen zonder docenten. De
regering moet een einde maken aan de vermindering van het lesgeven door de wettelijke
kennisgeving nummer 147 van 2009 in te trekken, waarmee de regering de tewerkstelling van
leraren op basis van twee (2) contracten voor bepaalde tijd legitimeerde”, luidt een deel van het
verzoekschrift.
Hoofdinspecteur Phindile Vilakati, de politiewoordvoerder, heeft nog niet niet gereageerd op de
vragen die “Swazialnd News”stelde. In een verklaring aan deze krant zei Mbongwa Dlamini, de
voorzitter van de Swaziland National Association of Teachers (SNAT), dat de gemeente Mbabane
weigerde hen toestemming te geven om samen te komen in het Coronation Park, maar dat ze
uiteindelijk bijeenkwam in de buurt van het Government Hospital. "De politie hield ons tegen op weg
naar het kantoor van de premier, vlak bij het Government Hospital, en zei dat ze alleen het Nationaal
Uitvoerend Comité (NEC) zouden doorlaten, maar we besloten om terug te keren. Op dit moment
demonstreren onze leden op de Mbabane-busrangschikking", zei de SNAT-president.

Mondiaal Magazine over het werk van Mondiaal FNV in
2020
Het magazine Mondiaal. is uit. In het kleurrijke magazine laten we de veerkracht zien van
onze vakbondspartners en vakbondsleden en dat we gezamenlijk veel bereikt hebben in 2020,
ondanks de coronapandemie.

Maak kennis met onze helden wereldwijd en lees de achtergrondverhalen, weetjes en
interviews. Bekijk ook de speciale fotoreportage uit India over de verbeterde situatie bij de
scheepssloop aldaar.
https://www.fnv.nl/getmedia/e8fae770-b676-460d-91d1-d43c0144908d/Mondiaal-Magazine-2020NED-LINKS-FINAL.pdf
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Peter Mutasa was een aantal keer in Nederland, o.a. voor de Afrikadag van de Foundation
Max van der Stoel en als gast van de sub Sahara Afrikawerkgroep van de FNV, die hem
voordroeg. Uit de voordrcht: “Eind vorige eeuw was de ZCTU een van de drijvende krachten
achter democratisering en een van de initiatiefnemers van de oprichting van de MDC, die het
eenpartijstelsel doorbrak. Als vakbond zetten de ZCTU en de aangesloten vakbonden zich in
voor fatsoenlijke werk- en leefomstandigheden, hogere lonen etc. Daardoor werd de ZCTU
het doelwit van onderdrukking en geweld van de kant van de overheid en de heersende partij
ZANU PF. De ZCTU werd zwaar getroffen en haar rol leek voorbij. Peter Mutasa zette de
ZCTU weer op de kaart. De ZCTU speelde nauwelijks een rol bij de overgang van Mugabe
naar Mnangagwa. maar toen duidelijk werd dat de nieuwe regering nog gewelddadiger werd
dan de vorige, nam de ZCTU onder leiding van Mutasa, samen met dominee Evan Mawarire,
het voortouw in wijdverbreide protesten in 2019 tegen draconische regeringsmaatregelen.
Sindsdien wordt hij bedreigd door het regime: beschuldigd van verraad, bedreigd en moest hij
onderduiken. Hij is nog steeds mobiel zonder vaste verblijfplaats.

