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Nieuwsflits 8 mei 2020 – Textiel – 
Eswatini/Swaziland 

6 mei 2020  We gaan dood door honger voordat het coronavirus ons te pakken krijgt. 

Meer dan 18.000 arbeiders in de textiel- en kledingsector in Eswatini zijn niet betaald sinds de 

aankondiging van de sluiting om de verspreiding van Covid-19 te beheersen. Dit betekent dat de 

arbeiders geen geld hebben om voedsel te kopen, dan wel huur, rekeningen en andere 

basisbenodigdheden te betalen. 

Thandi, een kledingarbeider bij Fashion International in Matsapha, zegt: 'We zijn niet betaald en 

proberen te overleven met het weinige geld dat we hebben. Het is moeilijk. De werkgever moet ons 

ons geld geven zodat we eten kunnen kopen. Sommige vrouwen in de fabriek zijn weduwen en het is 

buitengewoon moeilijk voor hen. 

    'We zullen worden gedood door honger voordat het coronavirus ons te pakken krijgt. We hebben 

ons loon nodig omdat we zelfs geen zout kunnen kopen. We hebben moeite om huur te betalen. 

Waarom betaalt de werkgever ons niet als ze het geld hebben? ' 

Een andere werknemer, Sizwe, van FTM-fabrieken in Nhlangano, zegt: 'Toen mijn kind ziek werd, had 

ik geen geld om hem naar het ziekenhuis te brengen en uiteindelijk bedelde ik. Met het lage loon dat 

ik verdien, heb ik weinig spaargeld. ” 

 

De Amalgamated Union of Swaziland (ATUSWA), aangesloten bij IndustriALL Global Union, eist dat de 

werknemers worden betaald uit het voorzieningsfonds waaraan ze bijdragen. “We voeren 

campagnes bij werkgevers om leefbaar loon te betalen aan werknemers en niet voor hen dat ze zelfs 

het lage loon niet betalen waar werknemers elke maand mee worstelen om te overleven. Deze niet-

betaling is nog pijnlijker onder de zware lockdown-voorwaarden. Het Eswatini National Provident 

Fund kan worden gebruikt voor het betalen van ten minste E 1400 ($ 76), maar ons doel op lange 

termijn is dat de lonen hoger zijn dan E3500 ($ 190)', zegt Wander Mkhonza, algemeen secretaris van 

ATUSWA. 

Algemeen secretaris van IndustriALL Valter Sanches zegt: “Te midden van een pandemie die 

duizenden werknemers dagelijks doodt, moeten werkgevers verantwoordelijk handelen door een 

toch al erbarmelijke situatie niet te verslechteren. Werknemers moeten hun loon tijdig betaald 

krijgen. Verwachten dat arbeiders thuis blijven zonder voedsel voor hun gezin is onaanvaardbaar. ” 

 

In een brief aan de premier van Eswatini, Ambrose Mandvulo Dlamini, benadrukt Sanches: "We 

hopen oprecht dat de huidige onderhandelingen tussen de regering, werkgevers en werknemers in 

staat zullen zijn om dringende maatregelen te nemen om de arbeiders te ondersteunen met 

onmiddellijke betalingen in plaats van hen bloot te stellen aan een dubbele crisis van Covid-19 en 

armoede." 

Het gemiddelde loon is E1.700 (US $ 92) per maand. 

 


