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In deze Nieuwsbrief: 

Swaziland/eSwatini 

- grote stakingen voor hogere lonen 

- rechtbank verhindert nieuwe stakingen 

Zimbabwe 

- Regering misbruikt choleradreiging om straatverkopers te verjagen 

Nigeria 

- vakbonden in de olie-industrie worden geconfronteerd met flexibilisering 

 

Politie van Swaziland schiet op demonstranten tijdens legale staking over loonsverhoging  

Verschillende arbeiders raakten op dinsdag 18 september 2018 zwaar gewond door afranselingen, 

rubberen kogels en traangas die door politie in oproeruitrusting werden afgevuurd tijdens 

demonstraties voor betere lonen en arbeidsomstandigheden in Swaziland. 

Tienduizenden mensen bleven thuis van het werk en gingen naar de straten van Swaziland's 

hoofdstad Mbabane, commercieel centrum Manzini, en de kleinere steden Nhlangano en Sitiki in 

demonstraties geleid door vakbondscongres TUCOSWA. (hieronder meer) 

 

Rechtbank in Swaziland dwingt leerkrachten om staking uit te stellen, en verbiedt actie van 

ambtenaren 

Het Industrial Court in Swaziland heeft leraren gelast om een aangekondigde staking uit te stellen en 

verbood een staking door ambtenaren. De uitspraken kwamen een paar dagen nadat de politie 

gewelddadig protesterende arbeiders had aangevallen. (hieronder meer) 

 

ZCTU: MISHANDELING VAN STRAATVERKOPERS 

Het Congres van Zimbabwaanse vakbonden (ZCTU) constateert met grote bezorgdheid dat de 

regering van president Emmerson Mnangagwa mensen in de informele sector begint te behandelen 

met een harde hand die doet denken aan het Robert Mugabe-tijdperk, ondanks dat men beweert 

een nieuwe regering van het volk te zijn . 

Het afschuwelijkste is de manier waarop het de politie geweld gebruikt om de verkopers te verjagen 

ogenschijnlijk om de verspreiding van cholera te stoppen. Hoewel de ZCTU de dreiging van cholera 

voor de bevolking erkent, ligt de oplossing niet in het achterna jagen van mensen, het op hen in slaan 

en het afnemen van hun koopwaar. (hieronder meer) 

 

Onzeker werk vernietigt het leven van arbeiders in de Nigeriaanse olie- en gasindustrie 
Contractwerk en de uitzendwerk in de olie- en gasindustrie hebben een verschrikkelijke impact op de 
vakbonden en het leven van werknemers in Nigeria, volgens de bij IndustriAll aangesloten bonden  in 
het grootste olieproducerende land van Afrika. (hieronder meer) 
 
En verder 



Leren onze collega-kaderleden in Malawi Chinees om met de Chinese bazen te onderhandelen; deze 
zeggen geen Engels te verstaan. 
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Politie van Swaziland schiet op demonstranten tijdens legale staking over loonsverhoging  
 
Verschillende arbeiders raakten op dinsdag 18 september 2018 zwaar gewond door afranselingen, 
rubberen kogels en traangas die door politie in oproeruitrusting werden afgevuurd tijdens 
demonstraties voor betere lonen en arbeidsomstandigheden in Swaziland. 
Tienduizenden mensen bleven thuis van het werk en gingen naar de straten van Swaziland's 
hoofdstad Mbabane, commercieel centrum Manzini, en de kleinere steden Nhlangano en Sitiki in 
demonstraties geleid door vakbondscongres TUCOSWA. 
 
Grote aantallen en politiegeweld 
In een verklaring veroordeelde het Swaziland United Democratic Front (SUDF) het brute optreden 
van de politie: 
- De politie heeft werknemers die protesteerden in Manzini hevig mishandeld en zes van hen daarbij 
ernstig verwond. De arbeiders moesten op de vlucht slaan voor hun veiligheid.  
 
Nationaal Secretaris Organisatie van vakbond ATUSWA, Wander Mkhonta, was bij de demonstratie in 
Nhlangano. De stad was zes uur lang volledig gesloten door ongeveer 7000 kledingarbeiders, zei hij. 
- We zijn verrast door de grote aantallen. Het laat zien dat TUCOSWA de aspiraties van de 
onderdrukte meerderheid vertegenwoordigt, zei Mkhonta. 
Moedig activist Mphandlana "Slachtoffer" Shongwe, die deelnam aan de demonstratie in Siteki, zei 
dat het tijd was om op te staan en rekenschap te vragen "omdat de kracht van het volk sterker is dan 
de machthebbers", zei hij. 
Protestacties gaan door op woensdag en donderdag in Manzini, Siteki en Nhlangano, zei TUCOSWA 
in een verklaring die dinsdagavond werd uitgegeven. 
 
Geen vrijheid of democratie 
Tijdens de protesten houdt Swaziland op vrijdag nationale verkiezingen. In een enquête die maandag 
is vrijgegeven door het pan-Afrikaanse onderzoeksnetwerk Afrobarometer, zei slechts 7 procent van 
de 1200 ondervraagde mensen dat ze Swaziland zagen als een volledige democratie en een vijfde 
geloofde dat ze volledig vrij zijn om hun mening te uiten. 
De in Londen gevestigde mensenrechtenorganisatie Amnesty International heeft de Swaziland's 
Suppression of Terrorism Act, die wordt gebruikt om politiek actieve Swazi's te beschuldigen van 
"terrorisme" voor triviale misdaden zoals het dragen van een politiek t-shirt, "inherent 
onderdrukkend" genoemd. 
De in de VS gevestigde onderzoeks-ngo Freedom House beoordeelt Swaziland als een land met 
weinig politieke vrijheid waar "politieke afwijkende meningen en maatschappelijk of 
arbeidsactivisme onderhevig zijn aan strenge straffen onder wetten inzake opruiing en andere 
misdrijven". 
En vorig jaar publiceerde de internationale NGO Oxfam een briefing waarin Swaziland het meest 
ongelijke land ter wereld werd genoemd. Twee derde van de 1,3 miljoen inwoners van Swaziland 
overleven met minder dan $ 2 per dag, velen dankzij voedselhulp, terwijl koning Mswati 13 paleizen 
bezit en een geschatte 200 miljoen dollar vermogen heeft. 
 
 



Rechtbank in Swaziland dwingt leerkrachten om staking uit te stellen, en verbiedt actie van 

ambtenaren 

 

Het Industrial Court in Swaziland heeft leraren gelast om een aangekondigde staking uit te stellen en 

verbood een staking door ambtenaren. De uitspraken kwamen een paar dagen nadat de politie 

gewelddadig protesterende arbeiders had aangevallen. 

De rechtszaak werd zo belangrijk geacht voor de staat waar koning Mswati III heerst als absolute 

vorst dat de procureur-generaal van Swaziland, Sifiso Khumalo, deze zelf presenteerde. Hoofd 

voorlichting van de regering Percy Simelane was ook aanwezig. 

 

Op zondag (23 september 2018) kreeg het Industrial Court twee afzonderlijke zaken voorgelegd; één 

van de Nationale Vereniging van Leraren in Swaziland (SNAT) en de andere van de Nationale 

Ambtenaren en Publieke Sector Bond (NAPSAWU). Beide bonden willen loonsverhogingen; ze 

hebben een aanpassing van 7,85% voor de stijging van de kosten van levensonderhoud gevraagd en 

de overheid, die zegt bankroet te zijn, heeft nul procent geboden. 

 

Rechter Dumsani Mazibuko oordeelde dat de driedaagse SNAT-staking die dinsdag (25 september 

2018) van start moest gaan, legaal was, maar moet worden uitgesteld tot 23 november 2018 totdat 

een nieuwe regering is geïnstalleerd. Kiezers in Swaziland gingen vrijdag naar de stembus en het 

koninkrijk (onlangs omgedoopt tot Eswatini door koning Mswati III) wacht tot de koning een nieuwe 

premier en een regering kiest. Politieke partijen mogen niet deelnemen aan de verkiezingen en de 

regeringskeuze berust bij de koning. 

De rechter zei dat de NAPSAWU-staking die vorige week is gestart en die voortgezet zou worden, niet 

door mocht gaan omdat de vakbond de staking onvoldoende in overeenstemming met de Industrial 

Relations Act van het koninkrijk had aangekondigd. Eerder stemde 3.593 van de 3.635 ambtenaren 

die deelnamen aan de stemming voor. 

 

In de week voor de rechtszaak organiseerden vakbondsleden van het Trade Union Congress van 

Swaziland (TUCOSWA) drie dagen van stakingen en protesten in Mbabane, Manzini, Nhlangano en 

Siteki. 

Op de eerste dag werden ze geconfronteerd met geweld. Video's en foto's van brutale politie-

aanvallen werden de hele dag op sociale media geüpload. 

Op de tweede dag veranderde de politie de stad Manzini in een 'slagveld' en een 'oorlogszone' terwijl 

ze stungranaten, traangas, teasers en rubberen kogels afvuurden op demonstranten. 

Volgens lokale media heeft de politie ook leraren aangevallen op hun hoofdkantoor in Manzini en 

hen bevolen het gebouw te verlaten voordat ze hen hebben aangevallen. 

The Times of Swaziland berichtte: 'De protesterende arbeiders zaten vast in het SNAT Center toen de 

gewapende politie het gebouw omsingelde en stun granaten gooide, terwijl ze traangasgranaten 

afvuurden op iedereen die het gebouw verliet.' 

In een afzonderlijk incident op 24 augustus 2018 vuurde de politie geweerschoten af op leraren, 

waarbij één gewonde viel. 

 

ZCTU: MISHANDELING VAN STRAATVERKOPERS 

 

Het Congres van Zimbabwaanse vakbonden (ZCTU) constateert met grote bezorgdheid dat de 

regering van president Emmerson Mnangagwa mensen in de informele sector begint te behandelen 



met een harde hand die doet denken aan het Robert Mugabe-tijdperk, ondanks dat men beweert 

een nieuwe regering van het volk te zijn . 

 

Het afschuwelijkste is de manier waarop het de politie geweld gebruikt om de verkopers te verjagen 

ogenschijnlijk om de verspreiding van cholera te stoppen. Hoewel de ZCTU de dreiging van cholera 

voor de bevolking erkent, ligt de oplossing niet in het achterna jagen van mensen, het op hen in slaan 

en het afnemen van hun koopwaar. Dit kostwinners zijn die geld voor hun levensonderhoud 

proberen te verdienen vanwege de hoge werkloosheidscijfers in het land. De overheid moet 

accepteren dat de informele economie de grootste werkgever in het land is geworden en daarom 

moet er zorgvuldig mee worden omgegaan. Zelfs de Internationale Arbeidsorganisatie (ILO) heeft het 

belang van de informele economie onderkend. 

 

De mensen in deze sector betalen ook huur, schoolgeld en verschillende belastingen en als hun bron 

van inkomsten wordt gestopt, kunnen ze dit niet meer doen. Het zou zelfs de criminaliteit kunnen 

verhogen, omdat sommigen zich wenden tot illegale activiteiten om te overleven. Een betere 

oplossing is om met hen in overleg te gaan hoe dit aan te pakken. 

 

De ZCTU merkt op dat de nieuwe regering duidelijk neoliberaal en pro-business is. In zijn gretigheid 

om het zakenleven te behagen, moeten de atmen lijden. De mantra van "Zimbabwe is Open for 

Business" is niets meer dan de introductie van het zeer verafschuwde structurele 

aanpassingsprogramma. Er is al sprake van het wijzigen van de arbeidswet voor wat de regering "het 

makkelijk maken van het zakendoen" noemen, maar arbeiders zijn zich ervan bewust dat ze het voor 

werkgevers gemakkelijker maken om hen in te huren en te ontslaan, sterker nog, het is duidelijk dat 

fatsoenlijk werk zware druk komt te staan. 

 

Zelfs een blik op het onlangs aangekondigde kabinet maakt duidelijk dat het kapitalistisch en 

neoliberaal is en daarom moeten gewone Zimbabwanen zich schrap zetten voor echt moeilijke tijden 

als het kabinet opgelegde anti-arbeiders en anti-armen beleidsmaatregelen implementeert. Het is 

duidelijk dat de armen op zichzelf zijn aangewezen als de belangen van de overheid en het 

bedrijfsleven convergeren. Werknemers, studenten, werklozen, spelers in de informele sector, de 

armen in het algemeen moeten zich verenigen en een eerlijke deal eisen. 

 

De ZCTU zal blijven strijden voor sociale rechtvaardigheid op de werkplek, ook in de informele 

economie. We roepen alle Zimbabwanen op zich te verenigen en een volgend gevaarlijk en 

destructief ESAP (Economisch Structureel Aanpassings Programma)-experiment te verwerpen. 

 

We doen daarom een beroep op de regering en de gemeenten om onmiddellijk de operatie tegen 

werknemers in de informele economie stop te zetten en een dialoogplatform voor alle 

belanghebbenden bijeen te roepen. Dit is de enige manier om de vermeende cholera-uitdagingen 

effectief aan te pakken. 

 

Onzeker werk vernietigt het leven van arbeiders in de Nigeriaanse olie- en gasindustrie 
 
Contractwerk en de uitzendwerk in de olie- en gasindustrie hebben een verschrikkelijke impact op de 
vakbonden en het leven van werknemers in Nigeria, volgens de bij IndustriAll aangesloten bonden  in 
het grootste olieproducerende land van Afrika. 



Ongeveer 25 vertegenwoordigers van IndustriALL-partners, de National Union of Petroleum & 
Natural Gas Workers (NUPENG) en de Senior Staff Association van Petroleum & Natural Gas uit 
Nigeria (PENGASSAN) ontmoetten elkaar in de zuidelijke stad Port Harcourt voor een olie- en 
gasworkshop op 19 en 20 september 2018. 
 
Getuigenissen van leden van NUPENG, die handarbeiders vertegenwoordigt, en PENGASSAN, die 
bedienden vertegenwoordigt, hebben aangetoond in hoeverre onzeker werk in de sector vakbonden 
ondermijnt en leidt tot een vicieuze cirkel van armoede. Deelnemers werkten in verschillende 
bedrijven, waaronder: Total, Shell, Indorama, de Nigeriaanse Agip Oil Company, Plant Geria en 
Halliburton. 
 
Alle NUPENG-leden zijn contractmedewerkers, terwijl PENGASSAN meldde dat banen die ooit 
permanent waren nu worden uitbesteed, ook al blijft het werk hetzelfde. De deelnemers meldden 
dat in sommige gevallen werknemers ontslagen worden en vervolgens onmiddellijk opnieuw worden 
aangenomen voor dezelfde baan zonder medische verzekering, levensverzekering of 
ontslagvergoedingen. 
De kloof tussen de arbeidsomstandigheden die gelden voor vaste medewerkers en die voor 
contractmedewerkers in de industrie is enorm, zeiden deelnemers en vakbonden kwamen overeen 
dat er meer moet worden gedaan om de kloof te dichten. Een contractmedewerker zou ongeveer $ 
280 per maand kunnen verdienen voor hetzelfde werk als een vaste werknemer die ongeveer US $ 
2000, of zelfs meer verdient. 
 
Bovendien wordt door de oliemaatschappijen onzeker werk gebruikt om vakbonden te vernietigen. 
Contractwerkers vinden het vaak onwaarschijnlijk dat hun contract verlengd wordt als ze lid worden 
van een vakbond, terwijl bedienden niet dezelfde toegang hebben tot training of promotiekansen als 
zij vakbondsleden zijn. 
Vakbonden zeiden ook dat Nigeriaanse werknemers niet dezelfde opleidingsmogelijkheden hebben 
als buitenlandse werknemers, en dat expats worden gebruikt om werk te doen dat gemakkelijk door 
Nigeriaanse werknemers kan worden gedaan. 
 
Stagnerende lonen zijn een ander groot probleem, waarbij NUPENG aangeeft dat de lonen niet zijn 
toegenomen sinds 2014, en in sommige gevallen langer. 
Gezondheid en veiligheid zijn een voortdurend punt en vakbonden waren het erover eens dat 
werknemers beter moeten worden voorgelicht over hun rechten, vooral als het gaat om gezondheid 
en veiligheid. 
 
Industrie 4.0 heeft gevolgen voor de industrie - een accountant van PENGASSAN zei dat een deel van 
zijn werk was overgenomen door een robot in zijn bedrijf. Automatisering wordt ook gebruikt voor 
het uitvoeren van opdrachten in de smeermiddelensector, zoals het etiketteren en vullen van blikjes. 
Vassey Lartson, een Shell Lab-technicus en vakbondsvertegenwoordiger, die namens de United 
Steelworkers (VS) de workshop bijwoonde, vertelde deelnemers dat hij geschokt was door de 
loonverschillen tussen Shell-werknemers in de VS en die in Nigeria. Vassey nam deel aan een bezoek 
aan de arbeiders in een Shell-faciliteit in Port Harcourt, de dag voor de workshop, waarvan een 
bezoek aan de verarmde huizen van de arbeiders onderdeel was. 
De vergadering besprak ook een rapport van Charles Egwabor, een advocaat van Port Harcourt, die 
zei dat hoge werkloosheid in Nigeria het gemakkelijker maakte om de arbeidsmarkt te flexibiliseren, 
wat op zijn beurt de armoede in het land verder verhoogt. 
 
IndustriALL's directeur voor energie, Diana Junquera Curiel, zei: 
 
    "Deze workshop was echt waardevol om uit de eerste hand te horen van de problemen en 
uitdagingen waarmee vakbonden in Nigeria te maken hebben. We zijn solidair met onze aangesloten 
bonden in hun strijd tegen onzeker werk en de andere uitdagingen in de branche, en we staan paraat 
om hen te ondersteunen bij hun campagne voor waardig werk in de olie- en gassector. " 


