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Trage start van Zimbabwaanse ambtenarenstaking van één week 

Een 5-daagse staking uitgeroepen door Zimbabwaanse ambtenaren met de eis dat hun salarissen in 

feite verdubbelen had afgelopen maandag een trage start. Als eersten gaf het merendeel van de 

onderwijsgevenden gehoor aan de oproep van de APEX raad om thuis te blijven.  In veel delen van 

het land werden schoolkinderen naar huis gestuurd nadat de bonden opriepen tot een vijfdaagse 

staking  na een niet massaal opgevolgde eendaagse staking van donderdag vorige week. 

Maar de voorzitter van de APEX mevr. Tendai Chikowore zij dat de bond verheudg was over de 

respons op maandag – ondanks de intimiderende tactieken van hoofden van departementen om 

werknemers te ontmoedigen om te gaan staken. (hieronder meer) 

ZCTU-factie mobiliseert voor staking 

Een afgesplitste factie van de ZCTU heeft arbeiders in de marktsector opgeroepen om zich aan te 

sluiten bij de staking in de publieke sector. Lovemore Matombo, die deze factie leidt, verklaarde dat 

het in het belang is van alle werknemers om zich bij de staking aan te sluiten. Volgens hem is het van 

belang een loonsverhoging te vragen tot boven de armoedegrens, die momenteel berekend wordt 

op U$ 546,-. (hieronder meer) 

Van de redactie 

Door drukke bezigheden van onze eenmansredactie was er een lange periode tussen de vorige 

Nieuwsflits en deze. Excuses. 

Vakbondsperikelen in Zimbabwe 

Net als in Nederland wordt de Zimbabwaanse vakbondsfederatie door onderlinge tegenstellingen 

verscheurd. In Zimbabwe is het tot een feitelijke scheuring gekomen (zie bovenstaande). Inhoudelijk 

ging het er om dat sommige bonden andere bonden verweten dat zij meer leden opgaven dan zij 

werkelijk hadden en zo binnen de federatie onterecht een grotere invloed kregen. Maar op de 

achtergrond spelen ook persoonlijke geschillen. Over en weer beschuldigen de facties elkaar van 

heulen met ZANU PF. De rechter heeft overigens de afgesplitste factie verboden zich ook als ZCTU te 

afficheren.  

Beide partijen zeggen echter open te staan voor bemiddeling, maar een bemiddelaar die voor beiden 

acceptabel is is nog niet gevonden. ABVAKABO FNV blijft het blad “teh Worker” steunen. 
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Een 5-daagse staking uitgeroepen door Zimbabwaanse ambtenaren met de eis dat hun salarissen in 

feite verdubbelen had afgelopen maandag een trage start. Als eersten gaf het merendeel van de 

onderwijsgevenden gehoor aan de oproep van de APEX raad om thuis te blijven.  In veel delen van 

het land werden schoolkinderen naar huis gestuurd nadat de bonden opriepen tot een vijfdaagse 

staking  na een niet massaal opgevolgde eendaagse staking van donderdag vorige week. 

Maar de voorzitter van de APEX mevr. Tendai Chikowore zij dat de bond verheudg was over de 

respons op maandag – ondanks de intimiderende tactieken van hoofden van departementen om 

werknemers te ontmoedigen om te gaan staken. Volgens Chikowore willen de werknemers over de 

hele linie loonsverhoging waarbij de laagstbetaalden een verhoging willen van U$ 253,- per maand 

naar U$ 538,- per maand + ziektekostenverzekering. 

De bond vraagt ook ene speciale toeslag voor werknemers op het platteland. Volgens Chikowore 

wordt de staking voortgezet met pickets voor regeringsgebouwen waar werknemers door hun 

meerderen worden geïntimideerd.  

Publieke sector minister Lucia Matibenga zei dat ze niets merkte van de staking  en verklaarde dat de 

regering de vakbondsvertegenwoordigers had uitgenodigd voor overleg op woensdag. Tegelijkertijd 

gaf de MDC van premier Morgan Tsvangirai een verklaring uit waarbij het ZANU PF-deel van de 

regering van nationale eenheid verantwoordelijk werd gesteld  voor het mislukken van  pogingen om 

de inkomsten van de overheid te vergroten door inkomsten uit de diamantwinning. Volgens de 

verklaring van de MDC zouden de benodigde fondsen voor de salarisverhoging mogelijk zijn als de 

verkoop van diamanten van de Marange mijn in Oost-Zimbabwe geheel ten goede zouden komen 

aan de schatkist, als  de geschatte 75.000 “spookwerknemers” van de overheidsloonlijst geschrapt 

zouden worden en als op kosten van buitenlandse reisjes van hoge ambtenaren fors wordt bezuinigd. 

Minister Obert Mpofu van Mijnbouw, die de MDC de schuld geeft van het gebrek aan 

transparantheid m.b.t. de diamantverkopen,  beschuldigt de MDC ervan voordeel te willen behalen 

uit de staking. 

ZCTU-factie mobiliseert voor staking 

Een afgesplitste factie van de ZCTU heeft arbeiders in de marktsector opgeroepen om zich aan te 

sluiten bij de staking in de publieke sector. Lovemore Matombo, die deze factie leidt, verklaarde dat 

het in het belang is van alle werknemers om zich bij de staking aan te sluiten. Volgens hem is het van 

belang een loonsverhoging te vragen tot boven de armoedegrens, die momenteel berekend wordt 

op U$ 546,-.  

Matombo’s ZCTU-factie houdt over het hele land werknemersforums om werknemers te mobiliseren 

zich aan te sluiten bij de staking. “Wij hebben Publieke sector minister Lucia Matibenga van onze 

voorgenomen staking in kennis gesteld, en we zijn niet bang om gearresteerd te worden door de 

politie tijdens onze acties omdat een offer noodzakelijk is om salarissen boven de armoedegrens 

betaald te krijgen”, zei Matombo.  “We zullen u op uw werkplek informeren wanneer we tot steking 

overgaan. Maar laten we eerst de ambtenaren in hun strijd ondersteunen omdat we allemaal 

werknemers zijn en de effecten van de economische tegenslagen voelen.” 



Raymond Majongwe, de algemeen-secretaris van de door Matombo geleide factie  moedigde ook 

andere werknemers aan om de ambtenarenstaking meer gewicht te geven door zich aan te sluiten. 

“Onze bond, de progressieve bond van Zim babwaanse onderwijsgevenden PTUZ werkt samen met 

andere bonden in de publieke sector zoals de Zimbabwaanse Onderwijs Associatie ZIMTA bij het 

eisen van een hoger salaris. We vragen de arbeiders in de industrie nu om hetzelfde te doen en zich 

bij ons aan te sluiten , zodat de werkgevers rekening met ons moeten houden. 

De geplande ambtenarenstaking zou, als zij slaagt, de overheidsdiensten lam kunnen leggen en de 

economie in  een crisis storten. Werknemers bij de overheid zeggen dat de onderhandelingen voor 

een beter salaris tussen hun overlegorgaan APEX en de regering mislukt zijn en beschuldigen 

Matibenga van gebrek aan begrip voor hun situatie. 


