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Afrika

TOGO

geen waardig werk

in de vrijhandelszones
Eind december 2010 werden 120 mensen
ontslagen bij het bedrijf Sprukfield, onder
wie 3 vakbondsafgevaardigden. Ze namen
deel aan een staking voor betere arbeidsomstandigheden. SADD, onze partner in
Togo, voert actie tegen deze flagrante inbreuk op de rechten van de werknemers.
Sprukfield is een Indiaas bedrijf, gespecialiseerd
in de productie van farmaceutische producten
(pillen, siropen, tabletten, ...). Het bedrijf is sinds
2001 in de Togolese Vrijhandelszone gevestigd en
telt zo’n 132 werknemers.
Werken bij Sprukfield is zeer precair. De werknemers hebben geen geschreven contracten, zelfs
niet na 4 jaar werken. Af en toe worden mensen
ontslagen zonder opzeg of worden contracten
opgeschort en vernieuwd, naargelang van wat
de werkgever wil en in functie van de noden van
de markt.
De werknemers hebben geen enkel recht op
verlof en werken 57 à 63 uren per week, zonder
dat de overuren betaald worden. De lonen zijn
allemaal lager dan het minimimloon in Togo. De
vrouwelijke werknemers hebben geen recht op
moederschapsverlof. De veiligheid en gezondheid op het werk laten ook te wensen over.

De vakbondsafgevaardigden worden niet erkend
worden door de directie.
Geconfronteerd met al die inbreuken op
hun rechten, besloten 120 werknemers van
Sprukfield vanaf 9 november 2010 in staking te gaan. Op 15 november begonnen de
onderhandelingen, maar die zijn uiteindelijk
mislukt. Als gevolg daarvan, werden 3 vakbondsafgevaardigden ontslagen met de goedkeuring
van de SAZOF (bestuursmaatschappij van de
Vrijhandelszone), terwijl de 120 werknemers nog
altijd op straat stonden.
Op 22 december 2010 hebben SADD, onze partner in Togo, Wereldsolidariteit en ACV-CSC de
massale inbreuken op de rechten van de
werknemers in dat bedrijf, waaronder het
onterechte ontslag van 3 vakbondsafgevaardigden en 120 werknemers, officieel aangeklaagd bij het Ministerie van Arbeid en bij de
verantwoordelijken van de Vrijhandelszone.
De Nationale Commissie voor de Mensenrechten
reageerde ook en daardoor hebben SAZOF en
Sprukfield opnieuw geprobeerd te onderhandelen, maar tevergeefs.
SADD heeft toen de minister geïnterpelleerd
en lanceerde tegelijkertijd een grote solidariteitscampagne met de werknemers om de
situatie aan te klagen die zij al jaren moeten
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verduren binnen dat bedrijf. Begin februari
werd een tripartiet comité (vertegenwoordigers
van de Vrijhandelszone, werkgever en vakbondsafgevaardigden) opgericht om een oplossing te
vinden. Sindsdien zijn er onderhandelingen aan
de gang om de voorwaarden om zich te vestigen
in een vrijhandelszone aan te passen met criteria
die waardig werk garanderen. Het is de bedoeling om in de loop van 2011 deze afspraken te
formaliseren.
De werkgever zou al een vijftigtal werknemers
opnieuw hebben aangenomen, en hen ook een

brief hebben gestuurd met verontschuldigingen. Zoals SADD echter zegt: “De leeuw laat zijn
waakzaamheid verslappen, maar niet om zich
gewonnen te geven”. SADD en de werknemers
die het slachtoffer zijn van de situatie hebben
het vaste voornemen de druk op de ketel te
houden en te blijven eisen dat alle 120 werknemers opnieuw worden aangenomen, in
volle transparantie en in omstandigheden in
overeenstemming met de rechten en waardigheid van de werknemers.
Antoinette Maia
Solidarité Mondiale

SADD (Solidarité, Action et Développement Durable)
SADD werd opgericht in 2001, en is partner van Wereldsolidariteit sinds 2004. SADD is een
NGO ter ondersteuning van initiatieven van basisontwikkeling en organiseert ook de eisen en
lobbying van de NGO’s in Togo. Daartoe groepeert SADD 11 uiteenlopende organisaties (lokale
verenigingen, vakbonden, jongeren- en arbeidersbewegingen,...) en zo ontstaat een grote
burgerbeweging om de economische, sociale en culturele rechten bekend te maken, om hun
naleving af te dwingen en om de autoriteiten aan te zetten wetgeving op te stellen om de
maatschappij beter te organiseren.
SADD heeft ook een forum opgericht voor uitwisselingen door het maatschappelijk middenveld over verschillende onderwerpen, om eisen te formuleren en campagnes op te zetten bij
de betrokken overheden. De organisatie heeft tevens radio-uitzendingen georganiseerd over
mensenrechten in Togo.

