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In deze Nieuwsbrief nieuws over Swaziland
- ambtenarenactie voor hoger loon
- protest voor meer democratie
- solidariteitsstaking door rechtbank verboden
SWAZILAND: AMBTENAREN DE STRAAT OP VOOR HOGER LOON
Bron: Swazimediafacebookpagina
Ambtenaren in Swaziland plannen op woensdag 20 september 2017 een protestmars en willen een
petitie indienen als onderdeel van een campagne voor een salarisaanpassing i.v.m. stijging van de
kosten van levensonderhoud.
Ze willen een stijging van 9,15 procent, maar de regering van Swazi heeft hen nul aangeboden.
Vakbonden die deelnemen aan de mars voor het ministerie van overheidsdienst, zijn de Swaziland
National Association of Teachers (SNAT), Swaziland Nurses Association, de National Public Services
and Allied Workers Union (NAPSAWU) en de Swaziland National Association of Government
Accounting Personnel ( SNAGAP).
De beslissing komt na het verlopen van een ultimatum in onderhandelingen tussen de overheid en
de vakbonden op woensdag (13 september 2017).
In januari 2017 hebben ambtenaren aangegeven een minimumverhoging van 70 procent nodig te
hebben en bereid te zijn om daarvoor de straat op te gaan. Ze steggelen al jarenlang met de regering
van Swaziland over loon en arbeidsvoorwaarden. Veel internationale groepen zoals het
Internationaal Monetair Fonds (IMF) zeggen dat Swaziland al te veel van zijn totale
overheidsuitgaven aan ambtenarensalarissen besteedt.
In 2016 meldde de Voice of America dat de publieke sector werknemers in Swaziland de afgelopen
10 jaar om hogere lonen hadden gevraagd. Meestal antwoordde de overheid dat de wereldwijde
economische neergang het moeilijk maakte om aan deze eisen te voldoen.
In 2016 ontvingen de ambtenaren een stijging van 17 procent. Leden van het Parlement kregen een
salarisverhoging van 32 procent.
In september 2016 meldden de Times van Swaziland dat de regering van Swaziland beschuldigd was
van het doen van 'lege beloftes' aan het IMF om de overheidsuitgaven te beheersen. De regering, die
aan het handje loopt van King Mswati III, die Swaziland regeert als de laatste absolute monarch van
Afrika ten Zuiden van de Sahara, had beloofd de salarissen van de overheidssector alleen in lijn met

de kosten van levensonderhoud te verhogen. In plaats daarvan steeg het salaris met 17 procent, een
geschatte E300 miljoen (US $ 22.14 miljoen)extra aan overheidsuitgaven.

Swazi's eisen democratie tijdens de Global Week of Action
Duizenden mensen liepen op vrijdag (8 september 2017) door de straten van de hoofdstad
Mbabane van Swaziland om een verzoekschrift af te geven waarin democratie en
sociaaleconomische rechtvaardigheid aan het kabinet van het land wordt gevraagd.
De mars was onderdeel van de jaarlijkse Global Week of Action (GWoA), die volgens de
organisatoren de grootste campagne voor democratie in Swaziland is. Het wordt gehouden
tijdens de week van de onafhankelijkheidsdag van Swaziland, 6 september, en omvat
optredens, seminars en workshops.
Volgens de SUDF-coördinator Wandile Dludlu ondersteunden tussen de vier en vijfduizend
demonstranten het aanbieden van het verzoekschrift van de organisator van de GWoA, het
Swaziland United Democratic Front (SUDF) aan het kabinet van Swaziland.
Het verzoekschrift had zeven eisen aan de regering van Swaziland. Deze omvatten de
overheid en economie voor het volk, betaalbare gezondheidszorg en onderwijs, gelijke
participatie voor vrouwen, landhervormingen en plattelandsontwikkeling.
Aanwezigheid van de politie
Net als in de voorgaande jaren werden de GWoA-marchers nauw door de politie gevolgd, die
vaak dreigend aanwezig zijn op demonstraties en politieke bijeenkomsten.
Hof blokkeert sympathie staking
Het Industrieel gerechtshof in Swaziland heeft een voorgenomen sympathiestaking ter
ondersteuning van Nedbank-werknemers geblokkeerd.
De Swaziland Union of Financial Institution and Allied Workers (SUFIAW) had leden in alle banken van
het koninkrijk gevraagd om op vrijdag (18 augustus 2017) te staken ter ondersteuning van een
langdurig geschil over betaling.
In Swaziland, dat wordt geregeerd door koning Mswati III, de laatste absolute monarch in Afrika ten
Zuiden van de Sahara, zijn 'secundaire' of 'sympathie'-stakingen onwettig.
De staking bij Nedbank over een loonsverhoging ter aanpassings van de kosten van levensonderhoud
van 10 procent duurt voort.
In 2015 werd Swaziland uitgeroepen tot een van de tien slechtste landen in de wereld voor
werknemers, in een rapport van de International Trade Union Confederation (ITUC).
Het koninkrijk werd genoemd naast enige van de ergste schenders van mensenrechten ter wereld,
waaronder Belarus, China, Colombia, Egypte, Guatemala, Pakistan, Qatar, Saoedi-Arabië en
Verenigde Arabische Emiraten.

