
Mondiaal Noord 
Nieuwsflits 12 oktober 2015. 
Kom naar de internationale dag op 31 oktober! 
Meer info: http://www.fnv.nl/over-fnv/internationaal/mondiaal-
fnv/nieuws/nieuwsarchief/2015/oktober/fnv_internationale_dag_2015/?utm_source=emark&u
tm_medium=email&utm_campaign=Mondiaal+Magazine+7+oktober+2015 
 
Swaziland 
Gesprek over democratie in Swaziland ging toch niet door 
Hoewel de pro-koning media in Swaziland er niets over schreven, was via o.a. sociale media 
wijd en zijd bekend dat er door bemiddeling van het Gemenebest op 30 september gesprekken 
zouden worden gevoerd over invoering van de democratie tussen de koning en een groep van 
15 vertegenwoordigers van organisaties die voor invoering van de democratie in Swaziland 
zijn, waaronder de belangrijkste verboden oppositiepartij PUDEMO (People’s United 
Democratic Movement). Hoewel de PUDEMO-leiders Mario Masuku en Mphandlana niet 
welkom waren verklaarde PUDEMO wel deel te zullen nemen. Er werden ook geen 
voorwaarden vooraf gesteld, maar wel kondigde PUDEMO een lange lijst van eisen aan die 
zij in het gesprek met de koning op tafel zou leggen.  Het SSN (Swaziland Solidarity 
Network, opereert vanuit Zuid-Afrika) uitte zich zere kritisch over de voorgenomen 
gesprekken: het zouden hooguit gesprekken ter voorbereiding van gesprekken moeten zijn. 
De gesprekken zijn uiteindelijk niet doorgegaan omdat het door de partij van de koning als 
een belediging van de koning werd gezien als zijn onderdanen eisen aan hem zouden stellen.   
 
Vijf dingen die je volgens de AFL-CIO (VS-vakcentrale) moet weten over de 
vakbeweging in Swaziland. 
In de week van 1 oktober kreeg TUCOSWA de George Meany-Lane Kirkland 
vakbondsrechtenprijs uitgereikt ( we meldden dat in een eerdere Nieuwsbrief). Ter 
gelegenheid daarvan informeerde AFL-CIO zijn leden als volgt: 
Dit zijn 5 dingen die je moet weten over Swaziland, TUCOSWA en hoe werknemers daar 
strijden voor een betere toekomst. (zie voor de toelichting per punt hieronder) 
 
1. Swaziland is Afrika’s laatste absolute monarchie 
. 
2. Werknemers hebben jaren gevochten voor de erkenning van hun bond 
 
3. De VS schortte de preferentiële handelsstatus voor Swaziland op vanwege schendingen van 
arbeidersrechten 
 
4. De premier dreigde vorig jaar een vakbondsleider met verworging 
 
5. president Barack Obama bewees deze week de Swazi werknemers ook eer 
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Politie vuurt op actievoerende textielarbeidsters 
De politie vuurde met vuurwapens en traangas op een rechtmatige protestactie tegen slechte 
arbeidsomstandigheden. Tussen de 2 à 3000 werknemers vande Zheng Yong kledingfabriek 
in Nhlangano hadden een confromtatie met de veiligheidsbeambten van de onderneming. 
Daarbij werd één van de werknemers zwaar geslagen door de bewakers waarna de anderen 
met voorwerpen begonnen te gooien. Het management belde de politie, die meteen begon te 
schieten. De werknemers vluchtten toen alle kanten op. 
 
Ministers uit Swaziland bezochten Brussel 
In mei nam het Europese parlement een resolutie aan waarin werd gevraagd om de 
onvoorwaardelijke vrijlating van Thulani Maseko en alle andere gewetens- en politieke 
gevangenen. De resolutie vroeg ook om erkenning van vakbonden en wettelijke hervormingen 
om de basisrechten zoals het recht van vereniging en het recht van collectieve 
onderhandelingen te erkennen. De resolutie dreigde met economische repercussies. 
(hieronder meer) 
 
TTIP 
 
Lawaaiprotest op 10 oktober in Amsterdam 
De FNV is één van de organisatoren van de TTIP-demonstratie met meer dan 7000 
deelnemers. Zie hier het verslag van Linda Vermeulen: 
ruim 7000 mensen slaan TTIP Alarm in Amstardam  
 
Palestina en TTIP 
Zie blogspot FNV Pal. Werkgroep:  
http://www.palestinawerkgroep-abvakabo.blogspot.nl/2015/10/ttip-dus-ook-bds-
palestina.html 
 
College van B. & W. wijst verzoek FNV (Groningen TTIPvrij) af 
Zie hier de Collegebrief: 
http://groningen.notudoc.nl/cgi-bin/showdoc.cgi/action=view/id=1349499/type=pdf/TTIP-
vrije_gemeente.pdf 
 
Verslag TTIP-avond Groningen 
Zie bijlage TTIP debat met tosti 
 
Vluchtelingen 
 
7 oktober Wereldwijde dag voor gewoon goed werk 
Thema vluchtelingen. De FNV besteedde er aandacht aan met een bijeenkomst in de Burcht. 
Zie: 
World Day for Decent Work op 7 oktober 
 
13 september Vluchtelingen welkom 
De FNV was mede-organisator van de manifestatie “Vluchtelingen welkom” op 13 september 
in Amsterdam. 
Catelene Passchier sprak namens de FNV: 
“Mijn organisatie, de FNV, steunt deze actie. 
Net als meer dan 50 andere organisaties, uit alle hoeken en gaten van onze maatschappij. Net 
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als andere vakbonden overal in Europa.  
Wij vinden het onze plicht om de deuren te openen voor mensen die vervolgd worden en 
verdreven zijn. Op de vlucht voor oorlog en geweld, voor honger, armoede en 
uitzichtloosheid.  
(hieronder meer) 
 
 
Vijf dingen die je volgens de AFL-CIO (VS-vakcentrale) moet weten over de 
vakbeweging in Swaziland. 
1. Swaziland is Afrika’s laatste absolute monarchie 
King Mswati III heeft het laatste woord m.b.t. wetgeving en rechtzaken en kiest de premier en 
een aantal parlementariërs. De regering beperkt de vrijheid van meningsuiting en is 
beschuldigd van ernstige vormen van onderdrukking zoals willekeurige arrestaties, 
gevangenneming, politiegeweld en buitengerechtelijke executies. Temidden van 
wijdverbreide armoede, slechte levensomstandigheden en HIV leeft de koning een 
verkwistende leefstijl op kosten van het land. Ondanks het verbod op politieke partijen en 
politieke standpunten weigert TUCOSWA te stoppen met het uiten van zijn steun voor een 
meer open en democratisch systeem. 
2. Werknemers hebben jaren gevochten voor de erkenning van hun bond 
De vakbeweging in Swaziland wordt al jarenlang beschouwd als het centrum van de 
onafhankelijke burgermaatschappij. Vakbonden vertrouwden op het systeem van 
arbeidsverhoudingen in het land t.b.v. belangenbehartiging. Maar de laatste jaren wankelde dit 
systeem omdat vakbonden, politieke activisten en journalisten onder steeds grotere politieke 
druk kwamen te staan. Toen TUCWOSA in 2012 werd gevormd als fusie van voorgangers 
vakbondsfederaties werd registratie geweigerd en moest ze gedurende drie jaar illegaal 
opereren. Na een strijd van drie jaar, van nationale en internationale campagnes, werd de 
federatie eindelijk door het koninkrijk Swaziland erkend. Maar nog steeds staan 
vakbondsleden bloot aan druk omdat de politie vakbondsleiders en –leden bij elke 
gelegenheid intimideert. 
3. De VS schortte de preferentiële handelsstatus voor Swaziland op vanwege schendingen van 
arbeidersrechten 
Vanwege de openlijke schendingen van arbeidersrechten is Swaziland met ingang van januari 
2015 niet langer toegelaten tot de AGOA (Africa Grow and Opportunity Act) voor 
preferentiële toegang tot de VS-markt. Geschat wordt dat als gevolg van de onwil van de 
regering om vakbondsrechten te respecteren meer dan 10.000 banen in de textielindustrie 
verloren kunnen gaan. Dit komt extra zwaar aan omdat het werkloosheidspercentage al meer 
dan 40% bedraagt, en het effect zal hard aankomen bij de arbeiders in het land vooral in de 
textielindustrie waar de meerderheid uit vrouwen bestaat. Hoewel TUCWOSA zich verzette 
tegen de opschorting van de AGOA-voordelen, lieten de autoriteiten gelegenheden om te 
voldoen aan de afgesproken criteria m.b.t. werknemersrechten voorbijgaan. TUCOSWA 
leiders streven ernaar het verlies van duizenden banen te compenseren door druk uit te 
oefenen om te komen tot politieke hervormingen zodat het land voldoet aan de criteria. 
4. De premier dreigde vorig jaar een vakbondsleider met verworging 
De regering – bang om de AGOA-status te verliezen – uitte harde kritiek op TUCOSWA 
leiders die hun standpunt uitten. Ze probeerde de arbeiders de schuld te geven van het verlies 
van de handelsprefernties, hoewel de repressie van de regering de eigenlijke horde was 
waardoor niet werd voldaan aan de AGOA-criteria. Dit ging zelfs zo ver dat toen TUCOSWA 
leiders vorig jaar naar de VS reisde voor de VS-Afrika top, de premier liet verklaren dat zij bij 
terugkeer naar het koninkrijk zouden worden gewurgd. Ondanks dit dreigement keerden zij 



terug en bleven zij actief in de strijd voor democratie. Vincent Ncongwane, een van de 
bedreigde leiders, is nu in de VS om de Meany-Kirklandprijs in ontvangst te nemen. 
5. president Barack Obama bewees deze week de Swazi werknemers ook eer 
Eerder deze week tijdens de Algemene Vergadering van de VN huldigde de regering van de 
VS TUCOSWA bij een vergadering op hoog niveau, genaamd “hand in hand met het 
maatschappelijk middenveld” ter ere van leiders van maatschappelijke groeperingen die 
overal ter wereld werken in autocratische en moeilijk omstandigheden. Het doel van de 
dialoog was het om regeringen te pushen tot de noodzaak van collectieve actie om de ruimte 
voor het middenveld te vergroten en pro-democratiseringsbewegingen te steunen. 
 
Ministers uit Swaziland bezochten Brussel 
In mei nam het Europese parlement een resolutie aan waarin werd gevraagd om de 
onvoorwaardelijke vrijlating van Thulani Maseko en alle andere gewetens- en politieke 
gevangenen. De resolutie vroeg ook om erkenning van vakbonden en wettelijke hervormingen 
om de basisrechten zoals het recht van vereniging en het recht van collectieve 
onderhandelingen te erkennen. De resolutie dreigde met economische repercussies. 
Als ontwikkelingsland profiteert Swaziland namelijk van belangrijke handelspreferenties van 
de EU. Weliswaar kan het Europees parlement daar niet alleeen over beslissen, maar kan wel 
druk uitoefenen op de Commissie en de regeringen. 
Mede door deze druk werd Maseko vrijgelaten. 
Eind september bezocht een delegatie van ministers uit Swaziland Brussel om op de resolutie 
te reageren. De delegatie toonde bereidheid tot aanpassingen, wat positief is maar nog veel te 
weinig. 
 
13 september Vluchtelingen welkom 
De FNV was mede-organisator van de manifestatie “Vluchtelingen welkom” op 13 september 
in Amsterdam. 
Catelene Passchier sprak namens de FNV: 
Mijn organisatie, de FNV, steunt deze actie. 
Net als meer dan 50 andere organisaties, uit alle hoeken en gaten van onze maatschappij. Net 
als andere vakbonden overal in Europa.  
Wij vinden het onze plicht om de deuren te openen voor mensen die vervolgd worden en 
verdreven zijn. Op de vlucht voor oorlog en geweld, voor honger, armoede en 
uitzichtloosheid.  
Asiel verlenen is zo oud als Nederland. Het is een kwestie van beschaving.  
En wat ons betreft neemt ons land, en neemt Europa, veel meer vluchtelingen op. 
Wij roepen Nederland en Europa op: 
- Zorg voor veilige vluchtroutes 
- Zorg voor meer en menswaardige opvang in Europa 
- Erken de waarde van vluchtelingen! Het zijn mensen met kennis, ervaring en talenten. Geef 
ze de ruimte om een positieve bijdrage te leveren aan onze samenleving en arbeidsmarkt. 
Maar ook roep ik onze eigen regering en andere landen in Europa op: zorg voor 
DRAAGVLAK. 
Gisteren nog stonden wij, hier vlakbij, met onze manifestatie ‘Red de Zorg’. 
De bezuinigingen in Europa treffen vooral de mensen aan de onderkant van de samenleving.  
Die ondervinden dagelijks de gevolgen: ontslag en werkloosheid, minder zorg, te weinig 
sociale huisvesting…..  
Dat ondergraaft het draagvlak voor onze gastvrijheid. 
Wat ik u nu vertel staat ook in een brief die we vrijdag aan premier Rutte hebben gestuurd. 
Europa is een rijk continent, dat wel tegen een stootje kan. 



Maar binnen Europa groeit de ongelijkheid en sociale ONZEKERHEID.  
En zolang we daar niks aan doen, en het sociale beleid wordt verwaarloosd, groeit de 
voedingsbodem voor vreemdelingenangst.  
WIJ, hier allen vandaag bij elkaar, willen graag de mensen ervan overtuigen om gastvrij te 
zijn, en de deuren te openen voor iedereen die onze bescherming 
dringend nodig heeft. 
Maar dat kan alleen met een breed en samenhangend pakket van sociale en solidaire 
maatregelen die ook bescherming bieden aan wie NU al in Nederland is. 
Ruimhartige opvang van vluchtelingen moet hand in hand gaan met een eerlijk en sociaal 
beleid, waarin IEDEREEN kan rekenen op werk, huisvesting, gezondheidszorg, en sociale 
zekerheid. 
Zodat mensen niet bang hoeven te zijn dat ZIJ de dupe worden. 
En dus heb ik ook een oproep aan de Nederlandse werkgevers. 
Het is goed dat VNO-NCW en de uitzendbranche hun sociale gezicht laten zien en snel in 
actie komen om jonge high-potentials uit Syrië te registreren en aan het werk te zetten in hun 
organisaties en bedrijven.  
Maar laat dan ook hetzelfde sociale gezicht en dezelfde voortvarendheid zien ten aanzien van 
de migrantenjongeren hier in Nederland, die nog niet eens een stageplaats kunnen vinden als 
ze geen Jansen of Pietersen heten; laat staan een echte baan…..  
EERLIJK delen is het sleutelwoord.  
Eerlijk delen betekent ook:  
investeren in vrede en duurzame ontwikkeling in de landen waar nu veel vluchtelingen en 
migranten vandaan komen.  
Niemand verlaat zomaar huis en haard, met achterlaten van alles wat dierbaar is….  
Er moet dus MEER in plaats van minder geld naar ontwikkelingssamenwerking.  
Dat is ook in ONS belang.  
Dus wij zeggen: vluchtelingen zijn welkom!  
Maar om dat ook WAAR te maken moet er nog veel gebeuren.  
Als vakbonden willen wij daar graag voluit een bijdrage aan leveren. 


