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November vorig jaar bezochten vakbondscollega’s uit Swaziland Nederland met 
hun informatieve en schokkende verhaal (zie vorige nieuwsbrieven). Hun 
collega’s in de suikerindustrie zijn nu in staking. De IUF roept je op hun strijd te 
steunen! 

Stakende werknemers in de 
suikerindustrie van Swaziland hebben je 

ondersteuning nodig! 
  

Duizenden leden van de agrarische vakbond SAPWU (Swaziland Agricultural & Plantation 
Workerds’ Union) startten een grote staking bij de twee grootste Afrikaanse multinationale 
suikerondernemingen , Tambankulu Estates en Ubombo Sugar. 

 Klik hier om een boodschap aan deze ondernemingen te sturen! 
Ubombo wordt gecontroleerd door de Zuid-Afrikaanse Illovo Sugar, Afrika’s grootste 
suikerproducent, terwijl de koning van Swaziland 40% van de aandelen bezit. Ilovo is voor 
51% eigendom van de Britse AB Sugar Group, onderdeel van Associated British Food. R 
Tambankulu Estates wordt gecontroleerd door sw Zuid-Afrikaanse Tongaat Hulett, die ook 
aanzienlijke belangen heeft in Mozambique, Zimbabwe and Zuid-Afrika. 
 
De vakbond vraagt een loonsverhoging van 10-14%, afhankelijk van functiegroep, 
bijscholing en vergoeding voor gereedschap en – o.a. betaalde vakantie en verbeterde 
verlofmogelijkheden. Het antwoord van de ondernemingen was het stoppen met het 
schooltrasport van de werknemerskinderen en wettelijke stappen tegen pickets. 
 
Stakingen worden dikwijls hevig onderdrukt in Swaziland, date en absolute monarchie is 
waar de koning regeert bij decreet en politieke partijen verboden zijn. SAPWU is aangesloten 
bij de vakbondsfederatie van Swaziland TUCWOSA die werd opgericht in 2012 en het jaar 
daarop werd verboden. 

Vakbondsleden en hun sympathisanten die opkomen voor democratie worden routinematig 
geïntimideerd en opgesloten. De website van de Britse AB Sugar company website pocht: 
"Illovo is een van de goedkoopste suikerproducenten ter wereld." 
 
 

http://iuf.us6.list-manage1.com/track/click?u=e788a43ccacc225abf8e6e748&id=73bb623db6&e=05505fbcc6


Werknemers in de suikerindistrie in Swaziland hebben je hulp nodig! 

 
Klik hier om een boodschap te sturen aan de directieuren personeelsbeleid om hen op te 
roepen de anti-stakingsmaatregelen  stop te zetten en te goeder trouw te gaan 
onderhandelren. 

Als je op de link klikt kom je bij een Engelse tekst waaronder je in de vakjes je gegevens kunt invullen 
(naam,e-mailadres, bond en land) en helemaal onderaan ter controle het getal dat er vlak boven 
staat, en op “send message” klikken. 

 

De vertaling van de Engelse tekst is hetzelfde als wat hierboven staat. De tekst van de boodschap, die 
je ondertekent is: 

 

 

Aan: Jobe Mashwama 
Aan Gugulethu Mthimkhulu 
 
De IUF (Internationale van werknemers in de voedingsindustrie) heft me geïnformeerd over de 
staking van de SWAPU in uw beider ondernemingen, en ik ben zeer teleurgesteld dat uw 
ondernemingen als reactie op de eisen van de stakers gereageerd hebben met dwangbevelen tegen 
pickets en met het stopzetten van het schooltransportt voor kinderen van de werknemers. Swaziland 
staat bekend als een land dat democratische en vakbondsrechten aan zijn laars lapt, en het zou 
ongelukkig zijn voor uw bedrijven als ze worden beschouwd als meelopers met de in Swaziland 
bestaande schending van mensenrechten. Ik dring er bij u op aan om de anti-atakingsmaatregelen te 
stoppen en onmiddellijk te goeder trouw te gaan onderhandelen met SWAPU voor een wederzijds 
bevredigende oplossing van het conflict. 

.  
Hoogachtend, 

 

Je naam verschijnt hier autopatisch als je de vakjes hebt ingevuld. 
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