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Weg met Apartheid. Vrijheid voor Namibië!    

Belangrijke rol bonden  

In november 1989 kunnen de Namibiërs voor het eerst naar de stembus om een 
regering te kiezen die de apartheid zal afschaffen. Na 74 jaar bezetting heeft Zuid-
Afrika eindelijk ingestemd met de onafhankelijkheid van Namibië. Het Komitee 
Zuidelijk Afrika organiseert van april tot november een grote inzamelingsaktie om 
de SWAPO, de organisatie die vanaf 1960 voor de bevrijding van Namibië heeft 
gevochten, te ondersteunen. 
De namibiese vakbonden staan achter SWAPO en gaan hun leden voor de verkie-
zingskampagne mobiliseren.  

toriese kracht die de namibiese vakbe-

weging in korte tijd ontwikkeld heeft. 

De NUNW (National Union of Namibian 

Workers) was aan het eind van de jaren 

zeventig nagenoeg van het toneel ver-

dwenen als gevolg van de zuidafrikaan-

se repressie. Vakbondskantoren waren 

gesloten; vakbondsleiders opgepakt. In 

1986 krabbelde de NUNW weer op. 

SWAPO-aktivisten die uit de gevangenis 

ontslagen waren, vormden de NUNW 

naar voorbeeld van het zuidafrikaanse 

COSATU om tot een vakbondsfederatie. 

Per bedrijfstak georganiseerde vakbon-

den kunnen zich hierbij aansluiten. In 

alle belangrijke bedrijfstakken zijn nu 

vakbonden opgericht. Op het ogenblik 

organiseert de NUNW 60.000 van de 

150.000 werkne(e)m(st)ers in Nami-

bië. 

 

Verkiezingen 

De NUNW heeft al aangekondigd steun 

aan de SWAPO-verkiezingskampagne 

als eerste prioriteit te stellen voor de 

komende maanden. De federatie heeft 

nooit een geheim gemaakt van haar 

affiniteit met SWAPO, die zelf ontstaan 

is uit het arbeid(st)ersverzet. In Nami-

bië, waar apartheid en koloniale over-

heersing de situatie van de zwarte 

arbeid(st)ers sterk beïnvloeden, kan 

een vakbond zich nauwelijks beperken 

tot het ‘normale’ bondswerk. SWAPO 

heeft zich in haar politieke programma 

uitgesproken voor onafhankelijke vak-

bonden en stakingsrecht. 

De zuidafrikaanse regering, die de 

verkiezingen in november organiseert, 

zal er alles aan doen om een SWAPO-

overwinning te voorkomen. Gezien de 

populariteit van SWAPO zal Zuid-Afrika 

er waarschijnlijk niet in slagen de bevrij-

dingsorganisatie van een overwinning 

af te houden. De kans is wel aanwezig 

dat de overwinning door zuidafrikaanse 

manipulatie te krap wordt om zich in de 

toekomst aan de zuidafrikaanse in-

vloed te onttrekken. Om de grondwet te 

wijzigen heeft SWAPO een tweederde 

meerderheid nodig. 

Hoe groot de marge wordt waarmee 

SWAPO zal winnen, hangt in belangrijke 

mate van de vakbonden af. De vakbe-

weging heeft de afgelopen jaren een 

uitgebreid netwerk van politieke aktivis-

ten opgebouwd, verspreid over heel 

Namibië. Zij zijn in staat een aanzienlijk 

deel van de namibiese bevolking te 

mobiliseren. De NUNW gaat een groot 

kongres organiseren om haar aktivitei-

ten voor te bereiden. De vakbonden 

willen regionale vertegenwoordig(st)ers 

aanstellen om de organisatie van de 

kampagne te koördineren. Verder zal 

de oplage van de vakbondskrant ver-

hoogd worden om op grote schaal 

voorlichting over SWAPO te geven. 

 

Ditty Eimers  

(KZA) 

 

Het Bevrijdlngsfonds van het Komitee 

Zuidelijk Afrika zamelt geld in voor boven-

staande vakbondsaktiviteiten. 

Bevrijdlngsfonds Komitee Zuidelijk Afrika, 

Oudezijds Achterburgwal 173, 1012 DJ 

Amsterdam. Giro 26655. 

Terwijl Zuid-Afrika, Angola en Cuba vorig 

jaar over de onafhankelijkheid van 

Namibië onderhandelden, vond in Nami-

bië zelf de grootste staking uit de ge-

schiedenis plaats. In juni 1988 legden 

40.000 zwarte arbeid(st)ers het werk 

twee dagen neer. De staking was een 

solidariteitsbetuiging met een scholie-

renboycot, gericht tegen de aanwezig-

heid van zuidafrikaanse militaire bases 

in de buurt van scholen. Het sukses van 

de staking is tekenend voor de organisa-
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