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Lærerforeningen Chama cha Walimu Tanzania/Tanzania Teachers Union, TTU, 

blev dannet i 1993 som en politisk uafhængig fagforening og er den eneste læ-

rerforening i Tanzania i dag. Tidligere var lærernes fagforening en integreret del 

af den socialistiske stats undervisningsministerium. TTU organiserer alle under-

visere fra førskole- til universitetsniveau. TTU har godt 240.000 medlemmer.  

 

Det nuværende regionale projektsamarbejde støtter TTU og de øvrige lærerfor-

eninger i Østafrika med at etablere social dialog med East African Community, 

EAC. TTUs mål er fortsat at opbygge en demokratisk og effektiv fagforening, 

som styrker kvaliteten i undervisningen og sikrer bedre arbejds- og lønforhold.  

TTU skal være en aktiv og stærk forhandler og social partner, både internatio-

nalt, nationalt og lokalt. 

 

Projektsamarbejdet mellem DLF og TTU blev indledt i 1998. En ny regional 

projektfase er netop igangsat i starten af 2018 og løber til 2021. Den er finansie-

ret af Danida gennem Ulandssekretariatet. 

 

 Den Forenede Republik Tanzania ligger i Østafrika og har ca. 55 mio. ind-

byggere. Landet blev uafhængigt i 1961 og har siden 1995 haft et demokra-

tisk flerpartisystem. 

 80 procent af befolkningen over 15 år kan læse og skrive. 

 68 procent af befolkningen lever af landbrug  

 47 procent lever under fattigdomsgrænsen på to dollars om dagen. 

 BNP pr. indbygger er 880 US$ (2016) og har de seneste år haft en årlig øko-

nomisk vækst på ca. 7 %. 

 

Tanzania følger det globale Education for All program og har indført syv års 

gratis og obligatorisk skolegang til alle børn fra syvårs alderen. Det øgede elev-

tal betyder større klasser. I gennemsnit er der 66 elever pr. lærer, men mange 

klasser har over 100 elever. Der er stor mangel på klasselokaler og undervis-

ningsmaterialer. 

 

I samarbejde med DLF og med inspiration og støtte fra lærerforeningen KNUT i 

Kenya begyndte TTU i 1998 at uddanne sine ledere i fagforeningsarbejde på en 

lang række workshops. Senere uddannedes nogle af TTUs tillidsrepræsentanter 

til undervisning af nye tillidsrepræsentanter. En manual for organisationsunder-

visere og en håndbog for tillidsfolk – begge på swahili – blev udviklet. De revi-

deres løbende. I dag uddanner TTU 20.000 tillidsrepræsentanter over ca. 2 år. 

Uddannelsen af tillidsrepræsentanter foregår løbende.   

TTU lægger vægt på ligestilling og har faste kvindelige repræsentanter på alle 

niveauer i organisationen.  

Der er en særlig afdeling for handikappede lærere og kvoter for deres repræsen-

tation i skolerne og i lærerforeningen. 

Arbejdsmarkedslovgivningen i Tanzania har åbnet for muligheden for, at TTU 

kan forhandle direkte om løn- og arbejdsforhold med arbejdsgiveren. Men det er 

fortsat vanskeligt for TTU at komme i direkte og regelmæssige forhandlinger 

med undervisnings- og finansministeriet. 

 

TTU har i 2017 åbnet en kommerciel bank og håber at kunne tiltrække lærere og 

andre faggrupper til at oprette lønkonti og optage lån. 

Danmarks Lærerforening i Tanzania 

 


