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The worker
Het maartnummer van the Worker is online:
www.theworkerzimbabwe.com
In dit nummer o.a. nieuws over een arbeidsconflict in de Energiesector; het nationaal Energiebedrijf
weigert de afgesloten CAO toe te passen en de vakbond dreigt met een staking. President Mugabe
kwam terug op zijn belofte dat de ambtenarensalarissen aanzienlijk zouden worden verhoogd. “Er is
geen geld voor”, zegt hij nu. Verder veel informatie in het kader van Internationale vrouwendag (8
maart) en over de problemen met de van de ZCTU afgescheiden bonden. Er is ook aandacht voor de
vakbondsstrijd elders in de wereld (o.a. Indonesië).
Uitverkocht
De gedrukte exemplaren van het maartnummer van “the Worker” zijn inmiddels uitverkocht. De
krant hoopt de oplage binnenkort flink te kunnen vergroten. Mede bepalend daarvoor is hoeveel
internationale steun daarvoor gegenereerd kan worden.
Donateursactie the Worker
De donateursactie die ABVAKABO FNV op 5 december voor “the Worker” lanceerde heeft tot nog toe
134 sponsors met een totaal bedrag van € 2120,- opgeleverd. Een mooie start, maar de campagne
kan nog steeds gesteund worden (zie ook bijgevoegde flyer).
ZCTU onthutst door de omvang van de fraude bij Zimbabwaanse Autoriteit Sociale Verzekeringen
De Zimbabwaanse vakbondsfederatie ZCTU heeft zijn grote verontrusting uitgesproken over
berichten over corruptie op grote schaal bij de Nationale Autoriteit Sociale Verzekeringen (NSSA) die
in de “Zimbabwe Independent” verschenen zijn. – een verklaring van ZCTU Algemeen Secretaris
Japhet Moyo (zie hieronder).
Zimbabwaanse vakbondsleidster eindelijk veilig
Gertrude Hambira kreeg de boodschap ‘You need to die’ van een
hooggeplaatste regeringsambtenaar, naar aanleiding van haar
documentaire 'House of Justice'. Meteen dook ze onder en
ontvluchtte haar land Zimbabwe. De vakbondsleidster, een goede
bekende van FNV Mondiaal, en haar man kregen een
vluchtelingenstatus in Canada waar haar dochter studeerde. Nu
woont ze in Winnipeg met haar gezin en kan ze praten over wat ze
heeft meegemaakt

Meer informatie:
http://www.fnvmondiaal.nl/wereld_van_fnv_mondiaal/Vakbondsrechten_overzicht/Zimbabwaanse_
vakbondsleidster_veilig
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ZCTU onthutst door de omvang van de fraude bij Zimbabwaanse Autoriteit Sociale Verzekeringen
De Zimbabwaanse vakbondsfederatie ZCTU heeft zijn grote verontrusting uitgesproken over
berichten over corruptie op grote schaal bij de Nationale Autoriteit Sociale Verzekeringen (NSSA) die
in de “Zimbabwe Independent” verschenen zijn.
De onthullingen over de corruptie bij de NSSA zijn hartverscheurend als je in ogenschouw neemt dat
de eigenlijke eigenaren van het NSSA-geld, de arbeiders en de gepensioneerden, in armoede
verkeren terwijl degenen die tot taak hebben de administratie van de Autoriteit te voeren hun
zuurverdiende geld plunderen. Eenvoudige rekenkunde leert je dat geen enkele verzekerde ooit in
staat zal zijn een bedrag te ontvangen dat maar in de buurt ligt van de genoemde obscene cijfers van
rond de U$ 100.000,- die managers zichzelf en hun maatjes hebben toegekend in de vorm van
renteloze leningen. Het bedrijfsleven staat in de rij bij NSSA om geld te lenen omdat NSSA bekend
staat als goedkope geldverschaffer, terwijl gepensioneerden een nietige U$ 40,- per maand
ontvangen, die nog niet eens genoeg is om de elektriciteitsrekening te betalen.
Er is geen enkele rechtvaardiging waarom het topmanagement van NSSA zulke absurde bedragen
van boven U$ 10.000,- verdient terwijl de mensen die hun baan mogelijk maken U$ 40,- en minder
per maand ontvangen.
Een ziekmakende cultuur van oneerlijkheid en uitbuiting van de armen is diep geworteld in het
Zimbabwaanse systeem. De rijken worden rijken op kosten van de armen. De ZCTU heeft al eerder
gevraagd om een grondig onderzoek naar de activiteiten van NSSA omdat hun investeringen niet ten
goede komen aan de arbeiders en gepensioneerden.
We kijken uit naar de resultaten van het onderzoek dat nu is toegezegd en vragen om het
onmiddellijk ontslag van Algemeen directeur James Matiza van NSSA, van het NSSA-bestuur en van
alle directie- en stafleden die beschuldigd zijn van corruptie.
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