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Vakbondsnieuws uit Zimbabwe

Zie ook de website van ‘The Worker”:  www.theworkerzimbabwe.com

Onderwijsstaking in Zimbabwe

De Progressieve Bond van Onderwijsgevenden in Zimbabwe (PTUZ) heeft haar leden opgeroepen tot 
een staking. Inzet is een verhoging van de salarissen met 150%, vehoging van de toelages tot reële 
bijdragen in de kosten en bovendien het beëindigen van de bedreigingen van de kant van de ZANU 
PF militia tegen leerkrachten op het platteland. Leerlkrachten worden bij verkiezingen vaak  ingezet 
om stembureau’s te bemensen en de ZANU PF aanhangers geven hen de schuld van de 
verkiezingsnederlaag bij de laatste parlementsverkiezingen. Het huidige maandsalaris bedraagt U$ 
200,- en de PTUZ wil dit verhoogd hebben tot de armoedegrens  (hieronder meer)

ILO dringt bij regering Zimbabwe aan op beëindiging van de schendingen van vakbondsrechten

Een speciale onderzoekscommissie van de Internationale Arbeids Organisatie (een VN-orgaan) heeft 
in een rapport na een “Fact-finding-missie” naar Zimbabwe verklaard dat de regering van Zimbabwe 
verantwoordelijk is voor ernstige schendingen van fundamentele rechten (hieronder meer)

ZCTU publiceert “obscene” salarissen van Zimbabwaanse managers

De Zimbabwaanse vakcentrale ZCTU heeft het resultaat van een onderzoek naar salarissen en 
bonussen in het Zimbabwaanse bedrijfsleven gepubliceerd. Het gemiddelde inkomen bij 
Staatsbedrijven ligt rond de U$ 11.000,- per maand, bij de industrie rond de U$ 9.000,- en in de 
berzekeringswereld rond de U$ 6.000,-. (hieronder meer)

Een rapport over de kiezerslijsten in Zimbabwe

Een  rapport van een Zuid-Afrikaans instituut over de Zimbabwaanse verkiezingscommissie maakt 
duidelijk dat het nog niet mogelijk is om op korte termijn verkiezingen te houden. (….)Het 
belangrijkste orgaan voor de verziezingen, de Nationale verkiezingscommissie, wordt gedom ineerd 
door een fervente Mugabe-aanhanger waardoor sinds 2000  verkiezingen niet onder eerlijke 
omstandigheden gehouden zijn. Met de kiezerslijsten is onder zijn invloed ernstig gesjoemeld. 
(hieronder meer).

http://www.theworkerzimbabwe.com/
http://www.wisgroningen.nl/


China vergroot Mugabe’s greep op de macht

Een door het parlement goedgekeurde lening van U$ 98 milljoen is volgens analisten cruciaal om 
president Robert Mugabe’s greep op de macht te vergroten. De lening is bedoeld om aan de rand 
van Harare een Militaire Academie voor speciale doeleinden te bouwen.  De academie zal betaald 
worden uit de opbrengsten van de diamantverkoop. (hieronder meer)

Onderwijsstaking in Zimbabwe

De Progressieve Bond van Onderwijsgevenden in Zimbabwe (PTUZ) heeft haar leden opgeroepen tot 
een staking. Inzet is een verhoging van de salarissen met 150%, vehoging van de toelages tot reële 
bijdragen in de kosten en bovendien het beëindigen van de bedreigingen van de kant van de ZANU 
PF militia tegen leerkrachten op het platteland. Leerlkrachten worden bij verkiezingen vaak  ingezet 
om stembureau’s te bemensen en de ZANU PF aanhangers geven hen de schuld van de 
verkiezingsnederlaag bij de laatste parlementsverkiezingen. Het huidige maandsalaris bedraagt U$ 
200,- en de PTUZ wil dit verhoogd hebben tot de armoedegrens, die volgens de Consumentenraad 
U$ 500,- bedraagt. Volgens de PTUZ neemt 75% van de leden op het platteland en 54% van de leden 
in de grote steden deel aan de akties.  In de steden ligt het percentage lager omdat de ouders daar 
vaak een aanvulling op het salaris betalen (tot U$ 400,- per maand). De concurrerende vakbond 
ZIMTA geliëerd aan de ZANU PF – van oudsher de regeringspartij in Zimbabwe – beweert dat er 
amper sprake is van een staking. Volgens de PTUZ worden aktievoerders op het platteland bedreigd 
door ZANU PF militia. Overigens is deze de zoveelste in een reeks van akties sinds 2008 van 
ambtenaren en overheidspersoneel voor betere salarissen en arbeidsvoorwaarden.

Aan het uitroepen van de staking ging veel politiek getouwtrek vooraf.  President Mugabe en premier 
Tsvangirai (MDC-T) en vicepremier Mutambara (MDC-M) hadden beloofd dat de 
ambtenarensalarissen met het gevraagde bedrag verhoogd zoudcen worden. Maar de Minister van 
de publieke sector Mukonoweshuro verklaarde dat de Staat dan bankroet zou gaan en er helemaal 
geen salarissen meer betaald zouden kunnen worden. De Minister van Financiën, Biti, had 
aangegeven dat de schatkist nog geen cent ontvangen had van de inkomsten van de diamantmijnen 
en bovendeien dat eerst  de 75.000 “spookwerknemers” van de loonlijsten geschrapt moesten 
worden om geld vrij te maken voor de beloofde loonsverhoging.  Deze spookwerknemers worden 
wel door de overheid betaald, maar verrichten geen werk voor de overheid. Veelal zijn het ZANU PF 
aanhangers – leden van militia - die voor hun steun aan een staatsinkomen gehjolpen werden toen 
ZANU het nog alleen voor het zeggen had. De opbrengst van de diamantmijnen komt momenteel 
geheel in de zakken van de met Mugabe en zijn generaals samenwerkende elite.

In de staatsmedia werd de schuld van het niet nakomen van de belofte van salarisverhoging geheel 
bij Minister van Financiën Biti gelegd.  De PTUZ weigerde echter in zijn stakingsoproep daarin mee te 
gaan en legde de verantwoordelijkheid bij de regering als geheel (ZANU PF en MDC’s).  Voor de 
ZIMTA, die eerst ook aktie voerde voor verhoging van salarissen, was dat reden om deze PTUZ-aktie 
voor loonsverhoging juist te bestrijden. Niettemin claimt de PTUZ dat de staking een succes is.



ILO dringt bij regering Zimbabwe aan op beëindiging van de schendingen van vakbondsrechten

Een speciale onderzoekscommissie van de Internationale Arbeids Organisatie (een VN-orgaan) heeft 
in een rapport na een “Fact-finding-missie” naar Zimbabwe verklaard dat de regering van Zimbabwe 
verantwoordelijk is voor ernstige schendingen van fundamentele rechten, in het bijzonder de vrijheid 
van organisatie, van collectieve onderhandelingen, het stakingsrecht, en bescherming tegen 
discriminatie. Deze Commissie was ingesteld na een klacht – en dat was voor het eerst in de 
geschiedenis van de ILO – van zowel de werknemers als de werkgevers tegen de regering van 
Zimbabwe. In het rapport werdeen zeven aanbevelingen gedaan voor verbetering. Op de onlangs 
gehouden ILO-conferentie in Zimbabwewerd dit rapport aangenomen. Het werd Zimbabwe extra 
zwaar aangerekend omdat het land was toegetreden tot het bestuur van de ILO en daarom speciale 
verantwoordelijkheid v oor het naleven van de arbeidsrechten hoorde te tonen.

ZCTU publiceert “obscene” salarissen van Zimbabwaanse managers

De Zimbabwaanse vakcentrale ZCTU heeft het resultaat van een onderzoek naar salarissen en 
bonussen in het Zimbabwaanse bedrijfsleven gepubliceerd. Het gemiddelde inkomen bij 
Staatsbedrijven ligt rond de U$ 11.000,- per maand, bij de industrie rond de U$ 9.000,- en in de 
berzekeringswereld rond de U$ 6.000,-. Bij niet-governementele organisaties verdient de directie 
rond de U$ 10.000,-. Voor gewone werknemers ligt het gemiddelde op U$ 200,-, waarvan dan nog 
gemiddeld U$ 50,- wortd ingehoduen.

Ded ZCTU spreekt zijn woede uit over de obsceen hoge salarissen bij een deel van de bedrijven. De 
telefoonkostenvergoeding van directeuren is vaak hoger dan het gemiuddelde maandelijkse salaris 
van een gewone werknemer. De ZCTU wil met deze gegevens de positie van de werknemer-
onderhandelaars in de komende loononderhandelingen versterken. 

Overige nieuws

 Een rapport over de kiezerslijsten in Zimbabwe

Een  rapport van een Zuid-Afrikaans instituut over de Zimbabwaanse verkiezingscommissie maakt 
duidelijk dat het nog niet mogelijk is om op korte termijn verkiezingen te houden. De buurlanden van 
Zimbabwe (SADC) hadden na de laatste verkieizngen ingegrepen. De MDC had toen de 
parlementsverkiezingen gewonnen en Mugabe had zichzelf tot winnaar van de 
presidentsverkiezingen uitgeroepen nadat Tsvangirai, die in eerste ronde de meeste stemmen had 
gehaald, zich vanwege het toenemend geweld tegen zijn aanhangers, uit de verkiezingen had 
teruggetrokken.  In die impasse had de SADC een regering van nationale eenheid (met Mugabe als 
president en Tsvangirai als premier) afgedwongen met als taak het opstellen van een nieuwe 
grondwet en het houden van nieuwe verkieizngen. Tot nog toe is daar geen gehoor aangegeven. Het 
genoemde onderzoek maakt duidelijk dat dit op korte termijn ook niet mogelijk is. Het belangrijkste 
orgaan voor de verziezingen, de Nationale verkiezingscommissie, wordt gedom ineerd door een 
fervente Mugabe-aanhanger waardoor sinds 2000  verkiezingen niet onder eerlijke omstandigheden 
gehouden zijn. Met de kiezerslijsten is onder zijn invloed ernstig gesjoemeld. Het vervangen van deze 



functionaris en het van de grond af samenstellen van een nieuwe kiezerslijst – wat voor het houden 
van zelfs een eerlijk referendum over de nieuwe grondwet nodig is – zal maanden kosten. Het is de 
vraag of de regeringen van de buurlanden die nu streven naar een snelle oplossing zich dat bewust 
zijn.

China vergroot Mugabe’s greep op de macht

Een door het parlement goedgekeurde lening van U$ 98 milljoen is volgens analisten cruciaal om 
president Robert Mugabe’s greep op de macht te vergroten. De lening is bedoeld om aan de rand 
van Harare een Militaire Academie voor speciale doeleinden te bouwen.  De academie zal betaald 
worden uit de opbrengsten van de diamantverkoop. Namens Zimbabwe ondertekende Minister van 
Financiën Tendai Biti, namens de Export-Importbank van China voiorzitter en President Li Ruogu. Als 
onderdeel van de overeenkomst zal Zimbabwe de leniong compenseren met rechten vanb Anjin 
Investment Ltd, een Chinese mijn bouwmaatschappij in een gezamenlijke mijnbouworganisatie met 
de Zimbabwaanse overheid. Onderdeel van de overeenkomst is dat China de voorkeur heeft bij de 
aanschaf van benodigdheden voor de mijnindustrie, levering van cement, het verzorgen van diensten 
etc. Minister van Financiën Biti bevestigde in het parlement dat alle benodigde importen en 
gespecialiseerde arbeidskrachten uit Bejing zullen komen. Zimbabwe zal een 
managementve3rgoeding van 0,5% aan de Chinezen betalen. President Mugabe riep het parlement 
terug van reces om de leen goed te keuren omdat op dat moment een delgatie van ongeveer 30 
hoge Chinese militairen onder leiding van Luchtmaarschalk Xu Qiliang in het land was. Volgens 
minister van Defensie Emmerson Mnangangwa is dit een voordelige lening voor Zimbabwe vanwege 
werkgelegenhe3id en opdrachten voor de lokale industrieën. Economische commentatoren wijzen er 
op dat de overeenkomst erg in het voordeel van de Chinezen is. Veiligheidsexperts wijzen er op dat 
het gaat om een technologische spionage en communicatiebasis. Terwijl de grootste behoeften van 
het land in de sociale sector liggen investeert China in zaken die Zimbabwe niet nodig heeft. Geen 
enkel buurland bedreigt Zimbabwe. Waarom dan een militaire Academie? 

Afgelopen tijd hebben de Chinese regering, Chinese bedrijven en individuen op grote schaal in 
Zimbabwe geínvesteerd: in de textiel, de detailhandel, de mijnbouw en de voedingssector. Veel 
Zimbabwanen eten, kleden, rijden en vliegen Chinees. Het land kocht bussen en vliegtuigen van 
China maar de meeste bussen zijn niet meer rijklaar en twee van de drie vliegtuigen, die in 2003 
gekocht zijn,  staan ook aan de grond.  De Universiteit van Zimbabwe is  een studie in chinees 
mandarijn gestart.


