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Nieuwbrief 24 september 2020. 

23 september - Internationale dag van solidariteit met Zimbabwaanse 

collega’s – verslagen 

We zullen niet zwijgen over door de staat gesponsord geweld in Zimbabwe, zeggen Zuid-

Afrikaanse metaalbewerkers 

 

24 september, 2020 Het uitbannen van protesten, ontvoeringen en martelingen van activisten 

en studenten, arrestaties van journalisten en de intimidatie van vakbonden zijn geen zaken 

waarover we zwijgen, zegt de National Union of Metalworkers of South Africa (NUMSA). 

NUMSA, dat is aangesloten bij IndustriALL Global Union, organiseerde op 23 september een 

piket voor de Zimbabwaanse ambassade in Pretoria om te protesteren tegen arbeiders en 

mensenrechtenschendingen in het land. Het piket is een reactie op de Internationale Actiedag 

die door ITUC-Africa is uitgeroepen om te protesteren tegen schendingen van de arbeids- en 

mensenrechten in Zimbabwe. (hieronder meer) 

Gezondheidswerkers strijden voor basisrechten in Zimbabwe 

Zimbabwaanse hulpverleners gaan de straat op en gaan in staking om betere lonen en bescherming 

tegen COVID-19 te eisen. Veel gezondheidswerkers verdienen het equivalent van $ 30 per maand - 

ongeveer een maand huur in veel delen van het Afrikaanse land. Volgens de Medical Professional 

and Allied Workers Union of Zimbabwe (MPAWUZ) zetten werknemers hun leven op het spel zonder 

voldoende waarborgen, zoals toegang tot COVID-19-testen. Tot overmaat van ramp is het 

personeelsbestand teruggebracht tot een kritiek laag niveau. (hieronder meer) 
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De vakbond werd bij de picket vergezeld door maatschappelijke organisaties die protesteren 

tegen de schendingen met behulp van de online campagne #ZimbabweanLivesMatter, die de 

misstanden onder de aandacht brengt en wereldwijde steun heeft gekregen. De 

onlinecampagne ontstond nadat via sociale media een van de weinige manieren werd om te 

protesteren nadat de regering van Zimbabwe demonstraties tegen de corruptie op het gebied 

van Covid-19-aanbestedingen en de verslechterende sociale en economische crisis in het land 



die op 31 juli was gepland, verbood. 

De werkloosheid is hoog en de lonen voor de meeste arbeiders zijn slechts 30 dollar per 

maand, wat betekent dat arbeiders in armoede leven. Toen de Zimbabwaanse vakbonden 

campagne voerden voor leefbare lonen om de lonen van arbeiders te beschermen tegen de 

lage lonen en hyperinflatie, die meer dan 800 procent bedraagt, werden ze bestempeld als 

'terroristische organisaties'. 

Volgens het Wereldvoedselprogramma van de VN hebben meer dan acht miljoen mensen 

noodhulp nodig om uithongering te voorkomen. 

Activisten, studenten, journalisten en de organisatoren van de demonstratie van 31 juli werden 

gearresteerd, ontvoerd en gemarteld, voor de rechtbank beschuldigd van pogingen om de 

regering omver te werpen en beschuldigd van "aanzetten tot geweld" of het negeren van de 

voorschriften van Covid-19. De demonstraties werden onderdrukt door een zware politie- en 

legeraanwezigheid en de enkelingen die borden de straat op brachten, werden gearresteerd. 

Tsitsi Dangarembga, genomineerd voor de Booker-prijs voor 2020, wiens roman This 

Mournable Body op de shortlist staat, werd ook gearresteerd wegens 'aanzetten tot geweld' en 

'onverdraagzaamheid'. 

NUMSA eist onder meer dat de Afrikaanse Unie de schendingen van de mensenrechten moet 

onderzoeken en de regering ter verantwoording moet roepen. Verder moet de rechterlijke 

macht onafhankelijk zijn en moet de vrijheid van vereniging worden gerespecteerd. 

Mediavrijheden moeten ook worden gerespecteerd en aanklachten tegen journalisten en 

andere politieke gevangenen moeten worden ingetrokken 
 

Andrew Chirwa, NUMSA-president zei: 

“In plaats van de crisis aan te pakken, heeft de Zimbabwaanse regering gereageerd met wreedheid 

en repressie. Het land is in de greep van door de staat gesponsord geweld tegen zijn bevolking. We 

eisen de vrijheid van werknemers om deel te nemen aan activiteiten van vakbonden van hun keuze 

en dat hun stakingsrecht wordt beschermd. " 

 

Paule France Ndessomin, regionaal secretaris van IndustriALL voor Sub-Sahara Afrika zei: 

“We roepen de regering van Zimbabwe op om de internationale arbeidsnormen te respecteren. 

Vakbonden spelen een belangrijke rol bij het verbeteren van het welzijn van arbeiders en 

arbeidersgemeenschappen, maar ze kunnen dit alleen doen als hun vrijheden en rechten worden 

gerespecteerd. " 

 

De 10 filialen van IndustriALL in Zimbabwe, die zich organiseren in de sectoren chemie en 

kunststoffen, energie, techniek, metaal, mijnbouw, productie en textiel, kleding, schoenen en leder, 

verwelkomden de steun van NUMSA, die volgens hen niet alleen de internationale solidariteit 

versterkte, maar ook hun vastberadenheid. te blijven vechten voor de rechten van werknemers en 

mensenrechten. 
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"Werkgevers laten werknemers jammerlijk onvoorbereid achter en kunnen niet reageren op de 

toenemende bedreigingen, aangezien steeds meer mensen de symptomen van COVID-19 vertonen", 

zegt Tecla Barangwe, secretaris-generaal van MPAWUZ. Onze leden riskeren hun leven om anderen 

te redden en zijn niet in staat om de basisbehoeften te betalen, vanwege de stijgende inflatiecijfers 

door het devalueren van de Zimbabwaanse dollar. Particulieren betalen voor gezondheidsdiensten in 

Amerikaanse dollars, en onze leden worden betaald in een devaluerende valuta, wat betekent dat 

hun salaris elke maand steeds minder waard is. " 

 

Vanwege inflatie onderhandelt de vakbond elke drie maanden met werkgevers. Maar zelfs met deze 

regeling is het loon van de arbeiders nog steeds onvoldoende om rond te komen. De laatste 

onderhandelingen, die in juli plaatsvonden, hebben geleid tot grote verliezen voor arbeiders. 

 

Werknemers worden ook blootgesteld aan het virus bij gebrek aan geschikte persoonlijke 

beschermingsmiddelen (PBM) of door regelmatige tests. Sommige werknemers krijgen bijvoorbeeld 

stoffen maskers, die in een medische omgeving niet voldoende zijn. Testen zijn alleen beschikbaar in 

de grote stedelijke centra, en zelfs daar is het minimaal. Werknemers die wel positief testen, worden 

naar huis gestuurd, waardoor hun gezin in gevaar komt, vaak zonder ondersteuning of medische 

behandelingsopties die door de werkgever worden geboden. Om het nog erger te maken, hebben 

gezinsleden van werknemers die positief testen, ook geen toegang tot gratis behandeling. 

 

"Werknemers in testcentra weten dat tests 60 USD kosten, dus werkgevers kunnen het zich 

veroorloven om lonen te verhogen en zelfs in USD te betalen, maar werkgevers blijven beweren dat 

ze de stijgende kosten ook niet kunnen bijhouden", aldus Tecla Barangwe, secretaris-generaal van 

MPAWUZ. "Werknemers in de medische sector eisen een leefbaar loon in Amerikaanse dollars, 

aangezien alle diensten in Amerikaanse dollars worden betaald en werknemers in lokale valuta 

worden betaald om te besparen op arbeidskosten." 

 

Een groot concern is de multinational Lancet Laboratories, dat actief is in heel Afrika en waar 

volgens MPAWUZ werknemers worden blootgesteld aan COVID-19, en geen persoonlijke 

beschermingsmiddelen of toegang tot tests krijgen verstrekt. "Ik vind dat werkgevers gehoor 

moeten geven aan de zorgen van werknemers", zei de voorzitter van de arbeiderscommissie 

van Lancet Laboratories die werd ontslagen na een staking. "Waarom koestert Lancet wrok 

tegen onschuldige zielen die een fatsoenlijk bestaan eisen voor hun gezinnen ”. 

 

"De situatie voor gezondheidswerkers in Zimbabwe is verschrikkelijk", zegt Adrian Durtschi, 

hoofd van UNICARE. "Deze arbeiders moeten zichzelf aan de frontlinie in gevaar brengen en 

zijn niet in staat hun gezinnen te beschermen, te voeden en te huisvesten." 

 

MPAWUZ blijft vechten voor werknemers en oplossingen vinden tegen extreme 

bedreigingen. 

 


