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Nieuwsbrief  5 januari 2016. 
Klimaat en vakbeweging 
Patrick van Klink was bij de Klimaattop in Parijs als lid van de delegatie van het IVV. Hij schreef: 
“De grootste klimaatshow ter wereld is geëindigd. Actievoerders en onderhandelaars zijn naar huis. 
Daar moet de strijd verder gaan. Voor het eerst in de geschiedenis hebben een kleine 200 landen 
afspraken gemaakt om samen klimaatverandering tegen te gaan. Dat landen in het verdrag het 
belang van het beperken van de temperatuurstijging tot 1,5 graad erkennen is goed nieuws. Maar 
daar houdt het ook wel zo’n beetje mee op.” Zijn hele verslag staat op: 
http://www.grenzeloos.org/content/klimaatverdrag-nu-zijn-wij-aan-de-beurt 
 
Eindejaarsboodschap van SWADNU 
De bond van verpleegkundigen in Swaziland SWADNU stuurde een eindejaarsboodschap waarin zij 
vanuit vakbondsperspectief terugblikken op het afgelopen jaar. Ook de economie en (niet vreemd 
voor een bond uit de gezondheidszorg) en gezondheid komen aan bod. 
“Conclusie 
Wij geloven in een welvarende en democratische samenleving waarin alle burgers gelijke 
toegang tot gezondheidszorg en de rijkdom van het land hebben. WE WENSEN AL ONZE 
LEDEN EN DE SOCIALE PARTNERS, INTERNATIONALE VRIENDEN EEN VROLIJK KERSTFEEST EN 
VOORSPOEDIG NIEUWJAAR.” 
Zie voor het hele verhaal hieronder onder de streep 
 
Anti-apartheid 
Nog steeds werkt Kier Schringa bij het IISG (Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis aan het 
documenteren van de anti-apartheidsstrijd. Zijn eindejaarsbericht:  
“Het afgelopen half jaar ben ik een groot deel van mijn tijd bezig geweest met het verwerken van de 
uitgebreide collectie van fotografe Maya Pejic bij het IISG. Maar dat betekent niet dat het werk met 
en rond de anti-apartheid en zuidelijk Afrika collectie van het instituut helemaal heeft stilgelegen. Zo 
heeft Peter Sluiter, de voormalige secretaris-generaal van deze organisatie, de verwerking van het 
archief van de Association of West European Parliamentarians for Action against Apartheid 
(AWEPAA) over de periode 1982-1994 helemaal afgerond.”  Zie voor het hele bericht hieronder onder 
de streep. 
 
 
Eindejaarsboodschap van SWADNU 
Verpleegkundigen aangesloten bij de Democratische Bond van verpleegkundigen van Swaziland 
SWADNU zijn blij dat het jaar eindelijk voorbij is. We staan stil bij onze helden en heldinnen die in de 

http://www.grenzeloos.org/content/klimaatverdrag-nu-zijn-wij-aan-de-beurt


loop van het jaar zijn overleden, zoals Mandla Mkhabela die lid was van het landelijk bestuur. 
Kameraad Mandla werd op gruwelijke wijze vermoord in zijn huis in Mbekelweni. Elke dag bidden we 
vurig dat recht zijn loop heeft, en dat de moorddadigen snel worden berecht. Onze overledenen 
leefden hun leven in dienst van de menselijkheid, we gedenken hen dankbaar. 

2015 was een bewogen jaar voor de vakbeweging in het algemeen en SWADNU in het 
bijzonder. We hebben vol vreugde de erkenning van onze glorieuze federatie TUCOSWA 
gezien, een federatie geboren uit het zweet en bloed van de werkende bevolking van 
Swaziland. Anderzijds verloren onze zusters, moeders en kinderen hun baan in de 
textielsector omdat zij zich inzetten voor de federatie. Als SWADNU brengen we hen hulde 
voor hun offers, en wij zullen ons volledig inzetten om te vechten voor een beter Swaziland, 
waar alle productiefactoren volledig worden benut, voor een betere verdeling van de 
middelen en een beter leven voor iedereen. Dit is in lijn met één van onze doelen; het 
bevorderen en verdedigen van democratie en socialisme in de werkplaats, de gemeenschap, 
het land en internationaal, vanuit de diepe overtuiging dat alleen onder een echt 
democratisch systeem de vakbeweging kan gedijen en bloeien. 
 
Wij groeten de internationale gemeenschap, het Congres van Zuid-Afrikaanse Vakbonden 
(COSATU), ITUC - Afrika, de World Federation of Trade Unions, de Amerikaanse Federatie 
van Arbeid, voor hun steun aan de arbeiders van Swaziland om de erkenning van TUCOSWA 
te garanderen. Inderdaad hebben arbeiders uit de hele wereld praktische solidariteit 
getoond, overeenkomstig de idealen van Karl Marx, die in het Communistisch Manifest 
verklaarde: "arbeiders van de wereld verenig je, je hebt niets te verliezen dan je ketens". Als 
SWADNU we zijn geïnspireerd door een dergelijke daad van solidariteit . Wij pleiten voor de 
onmiddellijke registratie van ATUSWA, onze zusterbond in TUCOSWA, die door de minister 
van Arbeid en consorten wordt gefrustreerd . 
 
2015 was het jaar van het 7e vierjaarlijkse congres met als thema "Verpleegkundigen kunnen 
de maatschappij veranderen; het begint met: éénieder, onderwijs één ander". Het congres 
gaf ons een duidelijke marsorde hoe we moeten omgaan met zaken die van invloed zijn op 
de verpleging lokaal, regionaal en internationaal. Het congres verrijkte het collectieve 
lichaam van kennis van de organisatie met de kwaliteit van de resoluties inclusief robuuste 
afspraken tussen afgevaardigden als duidelijk teken dat de organisatie van Afrika Magongo, 
Eva Mthethwa en Daisy Bhengu een levend organisme is. Wij roepen alle verpleegkundigen 
op alleen aan de organisatie loyaal te zijn, niet aan individuen . We zeggen toe het leven van 
de verpleegkundigen te verbeteren. 2016 Zal het jaar van minder retoriek en meer 
dienstverlening zijn. We wijzen op de onwil van de overheid om het salaris evaluatieverslag 
vrij te geven en daarop zeggen we " iyolala ibonene " . 
 
Over de economie 
In 2015 heeft er geen positieve verandering plaats gevonden in de economische indicatoren 
die gunstig voor verpleegkundigen en de arbeidersklasse zouden zijn geweest. Inflatie bleef 
op ongeveer 5,8 procent terwijl de publieke sector effectief een inkomensaanpassing van 
6,5% wist te regelen voor de stijging van de  kosten van levensonderhoud. De verwerkende 
industrie werd zwaar getroffen. Het opschorten van AGOA heeft erin geresulteerd dat meer 
dan 3000 werknemers hun baan verloren en dat aantal stijgt nog steeds. De agrarische 



sector, de steunpilaar van de economie, werd en wordt nog steeds hard getroffen door 
ongunstige weersomstandigheden waardoor de lokale productie van elektriciteit tot 
stilstand kwam, die ernstige gevolgen voor de werknemers van de SEC had. Seizoenarbeid in 
de suikerregio is in het ongewisse omdat de productie verminderd is vanwege 
watertekorten, en bovendien hebben we een groot deel van de veestapel verloren als gevolg 
van de crisis. 

Dit betekent extra druk voor de  verpleegkundigen die al belast zijn door het feit dat de 
inkomensverdeling nog steeds scheef is in het voordeel van weinigen (het monopolie 
kapitaal) en de elites. We hebben de voortdurende samenspanning van staat en kapitaal 
gezien, die sociale uitgaven verafschuwt, en de kapitalistische kliek volhardt in een 
weelderige levensstijl die continu wordt betaald door de werkende klasse, terwijl ons leven  
steeds verder wegzakt in ellende en armoede. De staat houdt ook dit jaar nog steeds vast 
aan een economisch regime dat nadruk legt op liberalisering van de handel, financiële 
liberalisering, bezuinigingen, een strak monetair beleid en de onafhankelijkheid van centrale 
bank. Dit heeft ernstige gevolgen voor verpleegkundigen en de bevolking van het land, 
omdat een dergelijk economisch beleid van budgettaire soberheid resulteert in verminderde 
overheidsuitgaven voor belangrijke zaken, zoals gezondheidszorg en onderwijs. Dit 
resulteert in een hogere werkloosheid voor verpleegkundigen als geen arbeidsplaatsen voor 
verpleegkundigen worden gecreëerd en in dat de universele toegang tot gezondheidszorg in 
het gedrang komt. 
 
We roepen op tot een economische groeiagenda die arbeidsintensief zal zijn, fatsoenlijk 
werk creëert en beter in staat is om de armoede, een sociale determinant van de 
gezondheid, te verminderen. Begrotingsbeleid moet gericht zijn op het verhogen van het 
besteedbaar inkomen voor consumptie van huishoudens, en het belastingstelsel moet 
uitgaan van de  noodzaak tot gelijkmatige herverdeling van het inkomen en de rijkdom. 
 
De overheid moet een progressief belastingstelsel toepassen. Daarom roepen we op tot het 
opnemen van de georganiseerde arbeid in de Fiscale Adviescommissie, het verbod op 
koppelbazen, en het stoppen van de flexibisering van contracten. Verder roepen wij op tot 
een conferentie over arbeid in 2016 met alle betrokkenen, die zal gaan over de hervorming 
van het arbeidsrecht om de betrekkingen op de arbeidsmarkt te verbeteren en het algehele 
welzijn van de arbeidersklasse te versterken. 
 

Over gezondheid 
Het afgelopen jaar bleef het gezondheidszorgsysteem van ons land ziek. Dit is een gevolg van 
onvoldoende financiering, gecombineerd met een tekort aan vaardigheden. Een aantal 
artsen en verpleegkundigen hebben het land verlaten voor groenere weiden. We hebben 
gezien dat de wereldwijde markt voor verpleging opnieuw open staat en als de overheid niet 
voorzichtig is kunnen we een exodus van verpleegkundigen naar Australië , het Verenigd 
Koninkrijk, Canada en andere landen verwachten. In 2016 hebben we behoefte aan een 
overheid die zorgt voor zijn schaarse hulpbronnen i.c. verpleegkundigen en andere 
hulpverleners. We hebben behoefte aan een regering die maatregelen neemt om het 
nijpende tekort aan verpleegkundigen in Matsanjeni, Mkhuzweni en andere zorginstellingen 



in het land te verminderen. We hebben behoefte aan een regering die verpleegkundigen een 
fatsoenlijk loon biedt. 
SWADNU voegt zich bij de wereldwijde oproep van gezondheidsactivisten om het 
patentsysteem zoals gepromoot door de Wereldhandelsorganisatie niet toe te passen, 
omdat dit de gezondheidszorg onbetaalbaar maakt. Dit is het gevolg van de controle van de 
prijzen van geneesmiddelen door octrooihouders waardoor het moeilijk is voor 
ontwikkelingslanden om zich medicijnen veroorloven . 
 
Burundi en andere conflicten 
Wij zijn in deze moeilijke tijden solidair met de verpleegkundigen en mensen van Burundi, en we 
vragen om een wapenstilstand aan alle fronten; als organisatie zijn wij van mening dat elk verloren 
leven er een te veel is. We hebben er vertrouwen in dat de Afrikaanse Unie in staat en bevoegd is om 
onder leiding van Dr. Nkosazana Dlamini – Zuma, een vrouw en gezondheidszorgwerknemer van 
beroep, de crisis aan te pakken. Afrika zal opstaan uit de imperialistische opdeling van het continent 
op de Conferentie van Berlijn september 1884- februari 1885, tot een weer verenigd Afrika dat in 
staat is zijn eigen problemen op te lossen. We zijn solidair met de verpleegkundigen en de mensen 
van de bezette Westelijke Sahara, Syrië, Libanon, Irak, Afghanistan, Zuid-Oekraïne, Israël en 
Palestina. We zijn solidair met de zwarte bevolking van de Verenigde Staten, die onder vuur ligt van 
de racistische blanke politie. Wij verwerpen religieus fundamentalisme in zijn geheel. 
Overeenkomstig onze slogan "toegewijd aan de mensheid" zijn wij toegewijd aan de bevordering van 
een humane samenleving voor iedereen . 

Conclusie 
Wij geloven in een welvarende en democratische samenleving waarin alle burgers gelijke 
toegang tot gezondheidszorg en de rijkdom van het land hebben. WE WENSEN AL ONZE 
LEDEN EN DE SOCIALE PARTNERS, INTERNATIONALE VRIENDEN EEN VROLIJK KERSTFEEST EN 
VOORSPOEDIG NIEUWJAAR. 
 
Verklaring namens de NEC door Sibusiso Lushaba , secretaris-generaal 
 
Eindejaarsbericht Kier Schuringa: 
Het afgelopen half jaar ben ik een groot deel van mijn tijd bezig geweest met het verwerken 
van de uitgebreide collectie van fotografe Maya Pejic bij het IISG. Maar dat betekent niet dat 
het werk met en rond de anti-apartheid en zuidelijk Afrika collectie van het instituut 
helemaal heeft stilgelegen. Zo heeft Peter Sluiter, de voormalige secretaris-generaal van 
deze organisatie, de verwerking van het archief van de Association of West European 
Parliamentarians for Action against Apartheid (AWEPAA) over de periode 1982-1994 
helemaal afgerond. Deze maand hebben we de inventaris van het AWEPAA-archief op de 
IISG-website gepubliceerd:  http://hdl.handle.net/10622/ARCH04320. AWEPAA speelde in 
die jaren een belangrijke rol in de internationale campagne voor sancties tegen Zuid-Afrika, 
ondersteuning van de bevrijdingsbewegingen van Namibië en Zuid-Afrika  en steun aan de 
frontlijnstaten in zuidelijk Afrika. Daardoor is dit archief een waardevolle aanvulling op onze 
collectie.  

Dit najaar heb ik tevens geregeld dat er op de IISG-website een kleine online tentoonstelling 
staat met 30 prachtige zwart-wit foto’s van de Nederlandse fotograaf Ernst Schade die hij 
tussen 1985 en 1997 maakte in Mozambique, met als thema “Aan het werk”. Zie voor jezelf: 

http://hdl.handle.net/10622/ARCH04320


https://socialhistory.org/nl/collecties/aan-het-werk-mozambique-fototentoonstelling-ernst-
schade 
Over bovengenoemde en andere onderwerpen heb ik ook het afgelopen half jaar weer een 
aantal blogberichten gemaakt – zie: https://socialhistory.org/nl/blog/south-africa-project 
De eerste helft van 2016 zal ik vooral bezig zijn met de begeleiding van Marjan Boelsma, die 
het archief van het Azania Komitee gaat bewerken, èn met de definitieve verwerking van de 
fotocollecties die van het NiZA en de Werkgroep Kairos zijn gekomen, vooral om de online 
toegankelijkheid daarvan te verbeteren. Voor nu rest mij om jullie allemaal een heel goed 
2016 toe te wensen 
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