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Zimbabwe special:
Ga in gesprek met Peter Mutasa, voorzitter ZCTU (Zimbabwe)
Scholen van projectpartners Aob getroffen door cycloon Idai
Start donateursactie voor “the Worker” ZVTU.
Bezoek van Peter Mutasa voorzitter van de Zimbabwaanse vakcentrale Zimbabwe Congress of
Trade Unions (ZCTU).
Eind 2017 gingen de Zimbabwanen feestend de straat op: na 37 jaar was Mugabe eindelijk weg. Opzij
gezet door de militairen die daarmee ineens populair werden. Maar de vreugde was van korte duur.
Vandaag de dag vindt is er in Zimbabwe weer volop geweld en onderdrukking. Dit is met name ook
tegen werkenden, hun vakbonden en andere maatschappelijke organisaties gericht omdat zij in
verzet komen tegen de maatregelen van de regering. En nu wordt Zimbabwe ook nog getroffen door
een ramp van ongekende grootte: de orkaan Idai die in delen van het land grote verwoestingen heeft
aangericht.
De ZCTU speelde eind van de vorige eeuw een belangrijke rol in het tot stand komen van de eerste
oppositiepartij in Zimbabwe. Ook toen de ZCTU zich daarna weer meer beperkte tot haar rol als
vakbond lag ze regelmatig in de clinch met de regering en werden vakbondsactivisten gearresteerd,
gemarteld en vermoord. De onderdrukking door de regering leek succes te hebben: de ZCTU boette
sterk aan kracht in. Maar in het verzet tegen de nieuwe regering en president Mnangagwa bloeide de
ZCTU weer op en werd een van de leidende krachten.
De FNV heeft de ZCTU jarenlang gesteund. In deze voor de ZCTU moeilijke tijden willen wij opnieuw
steun gaan verlenen aan hun communicatiekanaal, het vakbondsblad “the Worker”. Ook steunt de
FNV op verzoek van de Aob het werk van de zusterbonden PTUZ en ZIMTA die in het getroffen
gebied Chipinge een project uitvoeren.
Tijdens zijn bezoek zijn er twee mogelijkheden om Peter Mutasa te ontmoeten en met hem in
gesprek te gaan:
& Op de Afrikadag van de Foundation Max van der Stoel op zaterdag 13 april in het KIT Amsterdam
geeft hij een lezing. Hiervoor moet je een ticket kopen via: www.afrikadag.nl .
& In het FNV Centraal Vakbondshuis, Hertogswetering 159, 3543 AS Utrecht, op vrijdagmiddag 12
april om 14.30 . Gratis toegang, maar meld je aan voor 6 april bij het secretariaat van de sub Sahara
Afrikawerkgroep: gerhardconsten@gmail.com.

Projectscholen en collega's getroffen door natuurramp
Cycloon Idai, die over Mozambique, Malawi en Zimbabwe raasde, heeft ook Chipinge
getroffen. In Chipinge, in het oosten van Zimbabwe, voeren onderwijsbonden PTUZ en
ZIMTA een project uit dat door de AOb wordt ondersteund. De bonden melden enorme
aantallen verwoeste scholen en huizen en vele vermiste personen, die vermoedelijk door

modderstromen zijn meegesleurd. Overlevende leraren hebben zich aangesloten bij
reddingsteams. Op verzoek van de AOb steunt de FNV Education International
met passende hulp.
Een vakbondslid in Zimbabwe heeft moed nodig, want de regering in
Zimbabwe is geen vakbondsvriend. Onder het regime van Mugabe was het niet
makkelijk. Met de nieuwe regering leek er verbetering in de algemene democratische
situatie te ontstaan. De laatste maanden van 2018 en de eerste van 2019 hebben
aangetoond dat er nog niet veel is veranderd. Vakbondsleden en andere oppositionele
krachten worden gevangengezet, mishandeld.

Het is daarom belangrijk dat de lokale bonden hun leden een steuntje in de rug kunnen
geven, onder andere via het vakbondsblad ‘The Worker’, één van de weinige bronnen van
vrije informatie. Maar een vakbondslid heeft geld nodig om het blad te kunnen betalen. De
economische situatie in Zimbabwe is dramatisch, onlangs heeft de regering de
brandstofprijzen verdubbeld, waardoor ook alle andere kosten van levensonderhoud
duurder geworden zijn. De dagelijkse strijd om het bestaan is hard. De keuze voor eten of
een vakbondsblad is dan snel gemaakt. Steun daarom een Zimbabwaanse collega met een
jaar abonnement op ‘The Worker’ voor maar € 15,-.
Stuur de bon in en maak direct een bedrag over

Ja, ik laat een collega in Zimbabwe een jaar lang
The Worker lezen.
Ja ik maak € 15,00 over op rekening: NL41 INGB 0000 3414 01 t.n.v. FNV reg. werkgr. Mondiaal

Noord. Wij zorgen ervoor dat het geld bij de ZCTU terecht komt.
Wilt u op de hoogte blijven van onze activiteiten t.b.v. van Zimbabwe en andere Sub-Sahara
vakbondsacties vul dan hier uw naam en adresgegevens in en end het als e-mail.

Naam en voorletters:
Adres:
Postcode en woonplaats:
E-mailadres:

Stuur dit als mail sturen aan onze secretaris: gerhardconsten@gmail.com

