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Nieuwsflits  11 februari 2019. 

Werkgroep Mondiaal FNV Noord biedt basisonderwijs gratis les over kinderarbeid aan. 

Kom naar de klimaatmars op 10 maart in Amsterdam 

Regering Swaziland bedreigt actievoerende leraren 

 

Gastles over kinderarbeid 

Werkgroep  mondiaal FNV Noord vindt het belangrijk dat er een einde komt aan kinderarbeid en 

ondersteunt daarom de campagne “Stop Kinderarbeid. School de beste werkplaats”.  

In het kader van deze campagne, is samen met de AOb,  lesmateriaal ontwikkeld om deze thematiek 

voor kinderen in de bovenbouw aan de orde te stellen  en bieden we basisscholen een gastles aan 

over dit onderwerp.  

In deze les tonen we de film “Leerschool”. De leerlingen maken zo kennis met Ferhat en Abdullah, 

twee kinderen in Turkije, die werken in een schoenenwerkplaats.  

Na de film gaan we dieper in op de problematiek van kinderarbeid, door met de leerlingen in gesprek 

te gaan over wat kinderarbeid precies is, waarom kinderen werken, wat er aan gedaan wordt en of je 

er zelf iets aan kunt doen?  

De gratis gastles duurt, inclusief film, ongeveer 1 uur en is bedoeld voor kinderen vanaf 10 jaar. 

Scholen die graag zo’n les verzorgd willen zien op hun school kunnen contact opnemen met Gerhard 

Consten van onze werkgroep tel:  06 812 462 14  of via e-mail: gerhardconsten@gmail.com 

 

Meld je aan voor de klimaatmars 10 maart 

Milieuorganisaties en FNV hebben het klimaatakkoord niet ondertekend o.a. omdat er geen 

afspraken waren over een eerlijke transitie en eerlijke verdeling van de lasten. En de voorgestelde 

matregelen zijn onvoldoende. FNV, Milieudefensie, Greenpeace en de Woonbond gaan daarom op 

10 maart de straat op (13 uur, Dam, Amsterdam) voor een betere toekomst voor onszelf en onze 

kinderen. . Onze eisen: 

• voor een eerlijke verdeling van de lasten en lusten 
• voor ‘de vervuiler betaalt’ 

• voor een toekomst waarin iedereen duurzaam en warm woont 
• voor een toekomst met echte, groene banen 

Meld je aan voor de klimaatmars en als je lid bent van de FNV, krijg je een gratis treinkaartje 

www.fnv.nl/klimaatmars. 

 

 

 

 

 

 

http://www.fnv.nl/klimaatmars


Regering  Swaziland bedreigt leden van de lerarenvakbond met disciplinaire maatregelen. 

 

De regering van Swaziland zal disciplinaire maatregelen nemen tegen de president van de 

lerarenvakbond van het koninkrijk. Deze strafmaatregel wordt beschouwd als een poging tot 

afschrikking. 

Dit volgde op een actie van docenten in Swaziland / eSwatini op vrijdag (1 februari 2019) die zich 

aansloten bij een mars in Mbabane van andere werknemers in de publieke sector om zeven petities 

te leveren aan verschillende ministeries. Werknemers in de publieke sector voeren campagne voor 

een salarisverhoging van 6,55 procent om tegemoet te komen aan de stijging van de kosten van 

levensonderhoud. De regering zegt dat het land failliet is en heeft drie procent aangeboden vanaf 

2020/2021. 

De Nationale Vereniging van Leraren in Swaziland (SNAT) meldde dat tegen zijn president Mbongwa 

Dlamini vier aanklachten wegens wangedrag zijn ingebracht, inclusief ongeoorloofd verzuim van zijn 

werk aan de Mhubhe High School. 

 

In een op sociale media gepubliceerde verklaring verklaarde SNAT: 'De voornaamste onder de 

klachten betreft het zijn van een vakbondsleider en deelnemen aan legitieme vakbondsactiviteiten 

die de afgelopen twee weken in het hele land en op verschillende locaties zijn gehouden.' 

Als hij schuldig bevonden wordt, kan Dlamini geconfronteerd worden met ontslag. 

 

De Sunday-editie van de Times of Swaziland meldde (3 februari 2019) dat hij nog niet formeel was 

aangeklaagd, maar was gevraagd om te reageren. Het rapporteerde dat Dlamini zei: 'Dit zijn 

verzonnen beschuldigingen die ik min of meer verwachtte.' The Times voegde hieraan toe: 'Hij 

beweerde informatie te hebben ontvangen dat er eerdere stappen waren ondernomen om 

beschuldigingen bij de politie tegen hem uit te lokken voor het bedreigen leraren die niet mee wilden 

doen aan de stakingsactie die uiteindelijk door het verbod van de industrie rechtbank niet door ging.' 

 

SNAT secretaris-generaal Sikelela Dlamini zei dat de beschuldigingen gericht waren op het 

destabiliseren van de vakbond. 'De beschuldigingen zijn verzonnen en zijn erop gericht onze 

participatie in vakbondsactiviteiten te verhinderen', citeerde de Times hem. 

 

Bij de mars liepen ongeveer 2.000 werknemers in de publieke sector door de hoofdstad Mbabane in 

Swaziland. De leiding lag bij vier vakbonden: SNAT, Swaziland National Government Accounting 

Personnel (SNAGAP), Swaziland Democratic Nurses Union (SWADNU) en National Public Service and 

Allied Workers Unions (NAPSAWU). 

 

 


