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Verslag werkbezoek Zuid-Afrika, Swaziland 17 – 23 mei 2012. 

Een dringend appèl 

Samen met twee collega’s van onze zusterbond UNISON heb ik namens Abvakabo FNV een 

werkbezoek gebracht aan Zuid-Afrika en Swaziland. Voor Abvakabo FNV is Swaziland onbekend 

terrein. De activiteiten van onze Landelijke Zuidelijk Afrikagroep (LZA) zijn vooral gericht op 

Zimbabwe. De noodsituatie waarin de bonden in Swaziland zich bevinden en het verzoek van onze 

Engelse collega’s om mee te gaan in een fact finding mission heeft geleid tot het organiseren van dit 

bezoek. 

Groot wantrouwen tegen vakbonden 

Onze toelating tot Swaziland was geen vanzelfsprekendheid. Vooraf moesten wij ervoorzorgen,  dat 

elke verwijzing naar oppositionele partijen ( met name PUDEMO , People’s United Democratic 

Movement) niet in onze papieren terug te vinden was. We werden bij aankomst individueel zeer 

indringend ondervraagd, maar ons verhaal, dat wij na besprekingen in Zuid Afrika voor een lang 

weekend een toeristisch bezoek kwamen brengen was genoeg  geloofwaardig, om ons door te laten. 

Absolute monarchie 

De koning (Mswati III) is alleenheerser. Dit betekent dat alles, door hem als zijn eigendom 

beschouwd wordt. In Nederland is hij mede bekend vanwege zijn jacht op echtgenotes, hij heeft er 

inmiddels dertien (elk levend in een eigen paleis) en zijn luxueuze levensstijl. Wat niet bekend is, is 

zijn autocratische stijl van regeren. Hij benoemt de regering, rechters e.d. Als iemand zich kritisch 

uitlaat over zijn regeerstijl, dan wordt hij ontslagen. Het geschat vermogen van de koning bedraagt 

200 miljoen US dollar. 60 % van de bevolking moet rondkomen van ongeveer 1 dollar per dag! 40% is 

werkloos. Er wonen ongeveer 1 miljoen mensen in Swaziland, dat omringd wordt door Zuid Afrika en 

Mozambique. Hoeveel Swazilanders in de diaspora leven is onbekend, maar geschat wordt dat er 

toch wel rond het miljoen in landen als de VS, Zuid-Afrika en Engeland) leven. Het land heeft het 

hoogste aantal HIV geïnfecteerde mensen ter wereld (1 op de vier). Wat een desastreus effect heeft 

op de gezinssamenstelling: veel wezen. 

 

Democratisch verzet 

Verschillende groeperingen zijn actief om de democratisering van Swaziland een zet te geven. Wij 

hebben met verschillende vertegenwoordigers van de SDC ( Swaziland Democracy Campaign) en met 

PUDEMO gesproken. PUDEMO is een verboden politieke partij. Wij hebben met haar leider Mario 



Masuku op een geheime plaats gesproken, omdat zijn activiteiten als illegaal, dus zijnde terroristisch 

worden beschouwd. Hij heeft net ruim een jaar in voorlopige detentie gezeten. 

De vakbonden en hun rol in het verzet 

TUCOSWA (Trade Union Confederation of Swaziland). TUCOSWA is voortgekomen uit een fusie van 

twee federaties SFTU en SFL, die begin van dit jaar (8-11 maart) plaatsvond. Het aantal leden 

bedraagt ongeveer 15.000. De bond van leerkrachten ( SNAT, Swaziland National Association of 

Teachers) die onafhankelijk was (10.000 leden, goed georganiseerd en in verhouding rijk) is ook 

toegetreden. De minister van arbeid verwelkomde de fusie, maar heeft toch onlangs de registratie 

ingetrokken, vanwege de kritiek op de regering en haar economische beleid, welk scherp 

geformuleerd is in één van de congresresoluties. Hierdoor is TUCOSWA buiten de orde verklaard. 

Leden die op straat met een t-shirt met het logo van TUCOSWA lopen zijn gearresteerd. De federatie 

gaat vooralsnog geen gerechtelijke stappen ondernemen, omdat zij daar niets van verwacht. Men 

richt de pijlen op de jaarlijkse ILO vergadering in Genève, waar Swaziland, vanwege het niet naleven 

van geratificeerde conventies, een apart agendapunt is. De koning en zijn marionettenregering zijn 

gevoelig voor internationale veroordeling, vooral als die door de ILO wordt uitgesproken. 

Onze zusterbonden zijn NAPSAWU ( National Public Service and Allied Workers Union) ongeveer 

7.000 leden op een potentieel van 17.000 en SWADNU (Swaziland Democratic Nurses Union) 

ongeveer 1400 leden op een potentieel van 2500.  

 

Overal oren en ogen van het regiem 

Tijdens ons bezoek verscheen er in de grootste landelijk krant de Swaziland Times twee artikelen 

over onze gesprekken met TUCOSWA en een met een waarschuwing van de minister van arbeid, dat 

wij met illegale vergaderingen zouden bezig zijn. Hij verweet ons onze komst niet bij hem 

aangevraagd te hebben. Bij ons vertrek werden wij op het vliegveld geïnterviewd. We hebben, de 

kritiek van de minister weerlegd en toegelicht wat de reden van ons bezoek was. Ook dit artikel is 

geplaatst in de Times. 
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