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eSwatini (Swaziland) 

Leraren in Swaziland noemen regeringsplan om scholen te heropenen na de 

coronavirusvergrendeling onveilig 

 

Vakbondsleiders hebben er bij de regering van Swaziland (eSwatini) op aangedrongen om niet door 

te gaan met de plannen om volgende week scholen te heropenen na de lockdown vanwege het 

coronavirus, omdat het onveilig is. 

Het Swazi Ministerie van Onderwijs en Training heeft leraren van middelbare scholen opgedragen om 

maandag (29 juni 2020) weer aan het werk te gaan, voorafgaand aan een gedeeltelijke heropening 

van scholen op 6 juli. 

 

De Swaziland National Association of Teachers (SNAT) meldde dat het 20 scholen in landelijke 

gebieden in het hele koninkrijk had bezocht en dat geen ervan voldeed aan de minimale 

veiligheidseis om opnieuw te openen. Het zei dat de regering deze scholen niet hielp om de juiste 

maatregelen te nemen. 

SNAT meldde ook dat 847 leraren zeiden dat ze onderliggende gezondheidsproblemen hadden en 

dat ze tijdens de huidige coronaviruscrisis (COVID-19) in huis moesten blijven. 

In een bericht aan leraren drong SNAT er bij hen op aan zich niet te melden op hun werk totdat er 

veiligheidsmaatregelen waren getroffen. 

De boodschap luidde: 'SNAT wil echt dat scholen opnieuw worden geopend om les te geven en te 

leren. Als mensenrechtenorganisatie kunnen we ons echter niet in een positie plaatsen waarin we 

elkaar met het virus zullen besmetten. We kunnen niet toestaan dat we merken dat we zelfs de 

leerlingen infecteren aan wie we kennis willen overdragen. ' 

 

SNAT had eerder een lijst opgesteld met zaken die ze wilde aanpakken voordat scholen veilig konden 

heropenen. Ze omvatten scholen die moesten worden gedesinfecteerd, alle kinderen werden getest 

op coronavirus, een verpleegster ter plaatse op elke school en vervoer van leerlingen dat voldoet aan 

de sociale afstandseisen. Het markeren van klaswerk en het samen doen met één boek moet ook 

worden stopgezet, zei SNAT. 

 

In Swaziland zijn sinds 18 maart scholen gesloten. 

Minister van Onderwijs en Opleiding Lady Howard-Mabuza vertelde het Huis van Afgevaardigden dat 

E56 miljoen (US $ 3,2 miljoen) nodig was om de heropening van de school te betalen. Dat geld moet 

nog worden vrijgegeven door de overheid . 

Volgens officiële cijfers van het ministerie van Volksgezondheid is het aantal sterfgevallen als gevolg 

van coronavirus in Swaziland de afgelopen week bijna verdubbeld tot 11 in de afgelopen week. Op 28 

juni waren 781 mensen positief getest. 

 

Swaziland behoort tot de slechtste ter wereld op het gebied van arbeidersrechten, zo blijkt uit een 

recent overzicht 

 

Swaziland (eSwatini) heeft volgens de laatste jaarlijkse enquête van het Internationaal Vak Verbond  

(IVV) een van de slechtste scores m.b.t. rechten van werknemers ter wereld. 



Het koninkrijk scoorde een vijf in de Global Rights Index, die de voor werknemers slechtste landen ter 

wereld weergeeft door 139 landen te beoordelen op een schaal van één tot vijf (slechtst) op basis 

van de mate van respect voor de rechten van werknemers. 

 

IVV zei: ‘De rechten van werknemers zijn afwezig in landen met de rating vijf en schendingen vinden 

op onregelmatige basis plaats in landen met de rating één.’ 

Het voegde eraan toe: ‘Landen met een beoordeling van vijf zijn de slechtste landen ter wereld om in 

te werken. Hoewel de wetgeving bepaalde rechten kan omvatten, hebben werknemers feitelijk geen 

toegang tot deze rechten en worden ze daarom blootgesteld aan autocratische regimes en oneerlijke 

arbeidspraktijken.’ 

Elk land wordt geanalyseerd aan de hand van een lijst van 97 indicatoren die zijn afgeleid van 

verdragen en jurisprudentie van de Internationale Arbeidsorganisatie (IAO) en die schendingen van 

de rechten van werknemers in de wet en praktijk vertegenwoordigen. 

 

In een onderzoek naar de rechten van werknemers in Swaziland (eSwatini) tot maart 2020, meldde 

IVV: 'Stakingen werden op brute wijze uit een geslagen in eSwatini, waar de politie op 2 oktober 2019 

tijdens een mars van 8000 ambtenaren in Manzini met scherp schoot.' 

Het voegde eraan toe: 'Een andere mars die op 25 september door 3.500 ambtenaren werd 

bijgewoond om te protesteren tegen lage lonen en stijgende kosten voor levensonderhoud in het 

land, werd door de politie met geweld verspreid met traangas, rubberen kogels en waterkanonnen, 

waarbij vijftien arbeiders ernstig gewond raakten. 

'Een vergadering die op 28 januari 2019 werd bijgewoond door leden van verschillende openbare 

dienstvakbonden om de uitspraak van de rechtbank te bespreken om de geplande stakingsactie te 

annuleren, werd onwettig verklaard door de hoofdsecretaris van het ministerie van Onderwijs en 

Vorming, die een bericht verspreidde aan alle schoolleiders die beweren dat het "illegaal is voor 

leraren om de vergadering bij te wonen zonder voorafgaande toestemming van haar kantoor". ' 

 

In oktober 2019 veroordeelde het IVV het politiegeweld tijdens een staking van een week in de 

publieke sector in Swaziland. Eerder had het kritiek geuit op andere politie-aanvallen op arbeiders. 

Meer dan 30 mensen raakten gewond toen de politie het vuur opende met rubberen kogels. Ze 

gebruikten ook waterkanon en traangas op demonstranten tijdens een driedaagse staking vanwege 

een verhoging van de kosten van levensonderhoud. 

IVV-secretaris-generaal Sharan Burrow zei destijds in een verklaring: 'Respect voor de rechten van 

werknemers, dialoog te goeder trouw en een regering die inspeelt op de behoeften en zorgen van 

mensen - net als elk ander land heeft eSwatini dit nodig, geen geweld tegen de mensen. Koning 

Mswati van eSwatini beloofde ons eerder dit jaar om deze bruggen te bouwen, maar nu zien we de 

regering er alles aan doen om ze te ondermijnen. ' 

In een brief aan de Swazi-premier Ambrose Dlamini wees Burrow op eerdere toezeggingen om een 

dialoog tot stand te brengen. Het voegde eraan toe: 'Het gebruik van geweld, zelfs om vermeende 

redenen van interne veiligheid, vormt een ernstige schending van de mensenrechten en de 

vakbondsrechten.' 

 

Burrow zei: 'De regering beweerde dat de staking een bedreiging vormde voor de nationale 

belangen. Als het Swazi-volk dat om fatsoenlijke arbeidsomstandigheden vraagt in strijd is met de 

versie van "nationaal belang" van deze regering, dan heeft de regering het helemaal mis. ’ 

In de brief aan de premier riep het IVV, die 207 miljoen werknemers in 163 landen vertegenwoordigt, 

op tot een ‘dringend en onpartijdig onderzoek’ naar de schietpartijen van de politie. Er heeft geen 

onderzoek plaatsgevonden. 

 


