
Lonmin-manifes 

Ons as lojale Lonmin-werknemers en Solidariteit-lede verklaar soos volg: 

1. Staatmakers 

Ons het onsself bewys as produktiewe, toegewyde en verantwoordelike werkers, wat die 

afgelope jare deur dik en dun by Lonmin gestaan het. Ons het deur die moeilikste tye in ons 

werkgewer se geskiedenis ons beste gegee om die myn te laat oorleef. Ons het geleef om te 

werk, en het nie net gewerk om te oorleef nie. Ons wil net vir ons gesinne sorg en ŉ 

menswaardige lewe met selfrespek voer. 

Ons vakbond Solidariteit het deurentyd by ons en agter ons gestaan, en vir ons en Lonmin in 

hierdie moeilike tye met raad en daad ondersteun. Toe Lonmin deur feitlik die hele wêreld se 

media verhoor en skuldig bevind is, het ons Solidariteit-leiers in Suid-Afrika én die buiteland 

ons myn se reputasie beskerm.  

Ons en ons vakbond het niks hiervoor in ruil van Lonmin gevra nie; ons het net ons plig 

gedoen. Ons wil net vir ons gesinne sorg. 

2. Ons Solidariteit-lidmaatskap 

Ons is lede van Solidariteit, omdat hierdie vakbond reeds jare lank al vir ons as werkers, vir 

ons werkgewer, vir ons gesinne en ons gemeenskap omgee. Ons is lede omdat ons 

Solidariteit se Christelike waardes, rekord van gesonde arbeidsverhoudinge, ekonomiese 

beleid, en sy bewese rekord van omgee en dienslewering ondersteun. Ons wil saam met 

Solidariteit, werkgewers en ander vakbonde ons deel doen om armoede, ongelykheid en 

werkloosheid te beveg sodat almal in die land ŉ menswaardige bestaan kan voer. Daarom 

het ons vakbond ook vir Lonmin met die oprigting van die Marikana Tegniese Kollege 

bygestaan, omdat Solidariteit glo aan “opheffing deur opleiding” vir laaggeskoolde werkers. 

3. Grondwetlike regte 

Ons land se Grondwet waarborg die reg van elke werknemer om by die vakbond van sy of 

haar keuse aan te sluit. Daarby maak die Wet op Arbeidsverhoudinge voorsiening vir die 

erkenning van minderheidsvakbonde. Boonop bepaal die Raamwerkooreenkoms wat die 

regering, Lonmin, die ander mynmaatskappye en die meeste vakbonde onderteken het, dat 

die meerderheidsbeginsel uitgedien is en hersien moet word.  

Daarom was ons gerusgestel toe Lonmin-bestuur ons plegtig verseker het dat ons vakbond 

se erkenning veilig sou wees, ten spyte van die uitgerekte arbeidsonrus wat hier plaasgevind 

het. 

4. Teleurstelling 

Omrede die bogenoemde voel ons geskok en teleurgesteld dat die bestuur ons so in die 

steek gelaat het deur ons vakbond se erkenning eensydig op te sê. Ons het niks teen Amcu 

nie, en het al bewys dat ons met enige groepering in die beste belang van alle werknemers 

en Lonmin as ons werkgewer kan saamwerk.  

Ons glo dat die minste wat ons as getroue, lojale en produktiewe werknemers van Lonmin 

kan verwag, is dat ons grondwetlike regte en ons reg op vrye assosiasie erken en beskerm 



moet word. Ons en ons vakbond het in hierdie moeilike tye ons kant gebring, en ons verwag 

dat ons werkgewer ons wettige regte en belange moet eerbiedig. 

5. Nywerheidsdemokrasie 

Daarom verklaar ons dat ons in ’n demokratiese arbeidsverhoudingestelsel glo, waar elke 

werknemer self kan besluit by watter vakbond hy wil aansluit. In die politieke demokrasie kry 

klein partye wat selfs net 1% steun het verteenwoordiging, omdat die letter en gees van ons 

land se Grondwet almal wil insluit. Daarom verwerp ons die ondemokratiese en uitsluitende 

ooreenkoms wat Lonmin se bestuur nou eensydig op ons wil afdwing. Dit is totaal onbillik om 

in ’n demokratiese land ’n ondemokratiese stelsel by Lonmin te hê. Net soos ’n 

eenpartystelsel in die politiek rampspoedig is, sal ’n eenvakbondstelsel rampspoedig vir 

Lonmin, die ekonomie en die land wees. 

6. Solidariteit is ’n leefwyse 

Solidariteit nie bloot ’n vakbond vir sy lede nie; dit is ‘n leefwyse.  

 Solidariteit verteenwoordig sy lede al jare lank in die mynbedryf en by Lonmin, staan 

ons by met onderhandelings, beskerm ons werk, en tree as waghond op oor ons 

pensioenfonds, mediese en werks- en gemeenskapsbelange. 

 Solidariteit sien om na mynwerkers wat al lankal reeds afgetree het, en staan hulle 

gratis by met eise vir bedryfsiektes en beroepsbeserings.  

 Solidariteit bied studiehulp aan sy lede se kinders, en lei hulle op by die vakbond se 

tegniese kollege en tersiêre opleidingsinstelling. 

 Solidariteit se Helpende Hand het mense van alle rasse maande lank gevoed en 

gehelp in krisisse soos by Stilfontein en Aurora, en tydens ander rampe wat die 

mynbedryf getref het. 

 Solidariteit verteenwoordig ons op nasionale vlak in talle forums in die mynbedryf 

soos: 

o MHSC forums 

o MIDGETT 

o Departement van Arbeid 

o Verskeie Essops 

o Minerale en Petroleum Raad 

o Kamer van Mynwese se onderskeie AV- en BGV-strukture 

o Rand Mutual 

o Departement van Minerale Hulpbronne se driepartystrukture 

o Sentinel Pensioenfonds 

 Solidariteit is nie ’n net ’n mynvakbond wat jaarliks vir diensvoorwaardes onderhandel 

nie; dit is ’n gemeenskapsvakbond wat ook help met sy ledegemeenskap se skole, 

fisiese veiligheid, munisipale dienste, ons taal, kultuur en erfenisse.   

 Solidariteit bied baie ander dienste en voordele aan sy lede, soos ŉ 

bevallingsvoordeel en begrafnisvoordele, wat ons wil behou.  

Ons staan skouer-aan-skouer met duisende van ons medelede wat dieselfde 

oortuigings as ons deel, en wil as ’n eenheid saam met hulle ons billike regte en 

belange bevorder. 



Daarom eis ons as lojale en getroue werknemers van Lonmin dat: 

 Ons vakbond en die ander unies se erkenning dadelik herstel word, sodat ons 

deur Solidariteit ons inspraak in ons eie toekoms kan behou, en verder kan 

werk om Lonmin se toekoms te verseker.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


