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GAPWUZ 
Landarbejdernes fagforening i Zimbabwe, 
GAPWUZ har 38.000 medlemmer. Fagfor-
eningen blev stiftet i 1982 og godkendt af 
arbejdsministeriet i 1986. 

GAPWUZ er medlem af hovedorganisati-
onen ZCTU, som bliver forfulgt af rege-
ringen. 

I 2010 kæmpede GAPWUZ for menneske-
rettigheder under de landreformer, som 
var ved at ødelægge landbrugs-produkti-
onen. Daværende GAPWUZ formand Ger-
trude Hambira måtte flygte ud af landet 
for at undgå at blive arresteret og udsat 
for myndighedernes voldelige metoder. 

I 2018 sammensatte fagoreningen et 
organiseringsteam af tillidsfolk, undervi-
sere og juridiske specialister. De tog rundt 
i landet og hjalp med at løse mange pro-
blemer på stedet. Det var med til at sikre 
fagforeningen en medlems-fremgang 
på hele 68 procent. Men den faldende 
landbrugsproduktion og tørke rammer 
medlemmerne hårdt. 

3F International
3F International samarbejder med søster-
organisationer i de samme brancher, som 
3F organiserer i Danmark. Fagforeninger-
ne støttes i Afrika, Asien, Latinamerika, 
Mellemøsten og Central- og Østeuropa 
og via regionale netværk under de globale 
fagforbund. 

Helt konkret er det hjælp til selvhjælp at 
styrke fagforeningerne - så de selv kan 
arbejde for: 
• Bedre organisering 
• Social dialog og gode overenskomster   
• Bedre arbejdsmiljø 
• Effektiv sagsbehandling til gavn for 

medlemmerne 
• Aktivt medlemsdemokrati 
• Ligestilling mellem mænd og kvinder 

samt etniske grupper 

Med 3F’s støtte bliver fagforeningerne 
stærkere på trods af undertrykkelse. En 
stærk fagbevægelse skaber ordentlige 
jobs med respekt for rettigheder, bedre 
arbejdsmiljø og en løn man kan leve af. 

Kontakt 
3F International 
Telefon: 70 300 300/ 88920470
E-mail: jesper.nielsen@3f.dk



Medlemsservice: Medlemmer kan få opla-
det deres telefoner gratis og gå på inter-
nettet i fagforeningen fremfor at måtte 
købe strøm og data fra private udbydere. 
De kan nemmere spørge fagforeningen til 
råds.

Fødevaresikkerhed: Med strøm på mobi-
lerne kan der laves en indkøbsordning, hvor 
fagforeningen er med til at sænke prisen 
på fødevarer som majs for medlemmerne. 
Det kan sikre mere stabile forsyninger og 
reducere sulten i mange arbejderhjem. 

Organisering: Det bliver nemmere at 
organisere nye medlemmer. I forlængelse 
af indsatsen inviteres unge i alle lokalaf-
delinger til at udvikle innovative løsninger 
på presserende faglige problemer. Ideerne 
deles og prioriteres sammen med fagfor-
eningens ledelse.

STØT 3F’s 1. maj indsamlingen og sæt 
strøm til fagforeningsarbejdet i Zimbabwe!
3F International
Arbejdernes Landsbank, 
Konto nr.: 53010278754
Mobilepay: 157489 

I det fattige, tørkeramte Mashonaland i 
Zimbabwe, hvor mange er nær sultegræn-
sen, beder landarbejdernes fagforening 
GAPWUZ om hjælp til solceller på fagfor-
eningens tag og et batteri, så de også har 
strøm om aftenen.

Området er hårdt ramt af tre års tørke. 
Mange medlemmer og deres familier sulter 
eller lider af fejlernæring. 

De kæmper med lokale regeringsfolk, der 
prøver at undertrykke oppositionen, som 
de mener den uafhængige fagbevægelse 
tilhører. 

Medlemmerne er også sårbare overfor den 
begyndende covid-19 epidemi. Fejlernæ-
ring, mangel på rent vand, og et sundheds-
væsen, der er ved at bryde sammen, er en 
farlig cocktail. Sygehuslæger og sygeple-
jersker gik i strejke d. 25. marts med krav 
om bedre beskyttelse mod coronavirus. 

Men hvad har det med strøm at gøre?
Fra fagforenings-kontoret i Mazowe hjæl-
per GAPWUZ godt 500 medlemmer spredt 
over et større landområde. En af de største 
udfordringer er mangel på strøm. 

Solcelle-strøm vil hjælpe fagforeningen på 
flere fronter:

Tættere kontakt: Kommunikationen 
med både medlemmer, arbejdsgiver og 
hovedkontor forbedres. Muligheden for at 
oplyse medlemmer og lokalsamfund om 
coronavirus hvordan smittekæderne kan 
brydes, forbedres. Det giver mere effektiv 
sagsbehandling og kan styrke forhandling 
af aftaler og overenskomster. 

Aktiviteter om aftenen: Aftenmørke vil ikke 
længere være en hindring for møder og 
undervisning i fagforeningen.

Strøm til fagforeningen!
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