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Lærerforeningen Zanzibar Teachers’ Union, ZATU, organiserer alle undervisere 

fra førskole- til universitetsniveau. ZATU har ca. 7.500 medlemmer ud af et po-

tentiale på ca. 14.-15.000 lærere. 

ZATU blev dannet i februar 2002 som en politisk uafhængig fagforening og er 

den eneste professionelle lærerforening i Zanzibar i dag. Tidligere forhindrede 

regeringen i Zanzibar af politiske årsager lærerne i at danne deres egne uaf-

hængige foreninger. I dag er ZATU anerkendt som den eneste legitime lærerfor-

ening i Zanzibar. 

 

At videreudvikle en demokratisk og effektiv fagforening, som styrker medlem-

merne fagligt, professionelt og socialt. ZATU har desuden som mål at være en 

anerkendt social partner, der indgår i regelmæssige forhandlinger med under-

visningsministeriet og finansministeriet i Zanzibar. 

 

Projektsamarbejdet blev indledt i 2003. Den nuværende 4-årige projektfase er 

begyndt i januar 2018 og løber frem til december 2021. Projektrammen er på ca. 

120.000 kr. pr. år. Projektet finansieres hovedsagelig af Danida gennem Ulands-

sekretariatet. Men udover har ZATU modtaget støtte fra Gribskov Lærerkreds 

frem til 2017 til professionel videre- og efteruddannelse. 

 

 Zanzibar består af hovedøerne Unguja og Pemba plus nogle få mindre øer ud 

for Afrikas østkyst. Zanzibar har siden 1964 været en del af den Forenede 

Republik Tanzania, men har i realiteten selvstyre med egen regering. 

 Der er 1,2 mio. indbyggere på Zanzibar, og befolkningstætheden er en af de 

højeste i Afrika. 

 99 % af Zanzibars befolkning er muslimer. 

 Hovedparten af befolkningen på Pemba lever af landbrug. På Unguja - ho-

vedøen der kaldes Zanzibar – er turisme den væsentligste indkomst. 

 

Zanzibar følger det globale Education for All program og har indført ti års obli-

gatorisk skolegang for alle børn fra syvårs alderen. Det har medført mangel på 

kvalificerede lærere. Hver fjerde underviser i grundskolen på Zanzibar har ikke 

nogen anerkendt læreruddannelse bag sig. Overfyldte klasser og mangel på ma-

teriale til undervisningen er også et problem, dog ikke så stort som i resten af 

republikken Tanzania. 

 

I starten af projektet blev lederne i fagforeningen uddannet. Dette skete i samar-

bejde med Tanzanias lærerforening, TTU, der sendte deres undervisere til Zan-

zibar for at undervise ZATUs ledere. Senere blev også en række tillidsrepræsen-

tanter udvalgt som særlige undervisere, der kunne uddanne nyvalgte tillidsre-

præsentanter. Dette syd-syd samarbejde er fortsat mellem lærerforeningerne i 

hele Østafrika. Således hjalp også Kenyas lærerforening, KNUT, i sin tid TTU i 

Tanzania.  

 

Projektet har – ud over støtte til opbygning af et uddannelses system for tillids-

repræsentanter – støttet konferencer mellem ZATU og centrale og lokale myn-

digheder. Konferencerne har bidraget til at fremme myndighedernes forståelse 

for ZATUs rolle, og hermed også bidraget til forståelse af vigtigheden af at have 

en social dialog, som har været meget begrænset i det topstyrede Zanzibar.  
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