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Den uafhængige lærerforening Kenya National Union of Teachers, KNUT, or-

ganiserer alle lærere fra førskole- til gymnasieniveau, og har i dag ca. 200.000 

medlemmer ud af et potentiale på omkring 260.000.  

 

KNUT har allerede konsolideret sin position i det kenyanske samfund og er i 

dag en fagforening med et udbygget net af uddannede tillidsrepræsentanter i he-

le landet. Det nuværende projektsamarbejde er regionalt og støtter den regionale 

lærersammenslutning i Østafrika: FEATU (Federation of East African Teachers 

Unions). FEATU består ud over lærerforeningen fra Kenya af lærerforeningerne 

fra Tanzania, Zanzibar, Uganda, Rwanda og Burundi. 

 

DLF har samarbejdet med KNUT siden 1982. KNUT er en selvstændig og uaf-

hængig lærerforening med en solid økonomi. KNUT har løbende forhandlinger 

med myndighederne i Kenya om bedre løn- og arbejdsforhold, om ansættelse af 

flere lærere og bedre kvalitet i undervisningen. KNUT har tillidsrepræsentanter 

på stort set alle offentlige skoler i Kenya og lærerne er organiseret i kredse med 

kredskontorer i hvert af landets 47 ”counties” – svarende til ’regioner’. 

 

 Kenya ligger i Østafrika og har 48 mio. indbyggere, hvoraf godt 40 procent 

lever under fattigdomsgrænsen på to dollars om dagen. Arbejdsløsheden er 

omkring 39 procent. 

 Kenya har ca. 40 forskellige etniske grupper, og de fleste politiske partier er 

etnisk baserede 

 BNI pr. indbygger er 1470 US$. Den gennemsnitlige levealder er 63,4 år. 

 Ca. 80 procent af den voksne befolkning i Kenya kan læse og skrive 

 Efter at have vedtaget en ny forfatning i 2010, gennemførte Kenya i maj 

2013 valg til parlamentet og til præsidentposten. Det blev Uhuru Kenyatta 

fra Party of National Unity (PNU) der vandt præsidentvalget. Han vandt 

igen i 2017. 

 Den ny forfatning uddelegerer magt til lokalområderne og begrænser en del 

af præsidentens magt. Desuden søger den at begrænse korruptionen. 

 

Kenya har otte års gratis og obligatorisk grundskole. Indenfor de seneste år har 

staten ansat ca. 10.000 læreruddannede undervisere. Men med klasser på 60 – 

80 elever er lærermanglen fortsat meget stor. Lærerne bidrager sammen med 

andre uddannede grupper i Kenya til skabelse af en egentlig middelklasse. 

 

Samarbejdet mellem DLF og KNUT er nu primært regionalt. KNUT kan selv. 

KNUT har, med hjælp fra DLF, opbygget et uddannelsessystem, der uddanner 

nyvalgte tillidsrepræsentanter (TR’er). Der er ca. 20.000 TR’er på de godt 

20.000 offentlige skoler, der er i landet.  

KNUTs medlemmer betaler to procent af deres grundløn i kontingent, hvilket 

giver mulighed for, at uddannelsen af tillidsrepræsentanter kan ske uden finan-

siering udefra. Det er kredsene der betaler uddannelsen. Men det har medført, at 

nogle kredse ikke tilbyder TR uddannelser.  

KNUT yder nu selv solidarisk hjælp til søsterorganisationer i nabolandene. Det 

sker bl.a. ved at give adgang til KNUTs undervisningsmateriale, til kurserne for 

tillidsrepræsentanter og ved at rådgive om produktion af undervisningsmanualer 

og TR- håndbøger. 
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