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Før 1915 var det kun omkring 15 procent af 
danskerne, der havde ret til at stemme ved et 
folketingsvalg. Med grundloven af 1915 fik kvin-
der og tjenestefolk også denne ret. Et afgørende 
skridt for mere ligestilling – ikke kun imellem 
kønnene. 100-års dagen for denne landvinding 
blev fejret i 2015.

Et andet stort skridt frem imod mere lige-
stilling blev taget på FN’s generalforsamling i 
august 2015, hvor de nye verdensmål om bære-
dygtig udvikling blev vedtaget af verdens ledere. 
17 mål, der omfatter alle FN’s medlemslande og 
er de mest ambitiøse mål, en samlet verden har 
vedtaget siden oprettelsen af FN. I 3F Internatio-
nal vil vi i de kommende år sætte særligt fokus 
på mål 1: Afskaf fattigdom, mål 8: Anstændige 
jobs, mål 10: Mindre ulighed og mål 12: Bære-
dygtig produktion. Mindre ulighed og ligestil-
ling er vigtigt i Danmark som i resten af verden. 
Det er en forudsætning for et bedre, fredeligere 
og mere indholdsrigt liv. Manglen på disse mu-
ligheder kan resultere i konflikter, utryghed og, 
som vi alle oplever i disse år, folk på flugt. Derfor 
er 3F’s arbejde vigtigt herhjemme og i vores in-
ternationale arbejde.

Vi kan ikke fastholde og vedligeholde et ar-
bejdsmarked med gode og stærke aftaler i Dan-
mark, som befandt vi os på en ø. Vi er afhængige 
af andre lande og skal derfor have tætte solidari-
ske relationer til resten af verden. 3F er via med-
lemskabet af internationale faglige organisatio-
ner en del af et stort netværk. Et internationalt 
netværk, der siden fagbevægelsens start har væ-
ret en del af vores DNA. Dette netværk varetages 
af tillidsrepræsentanter, afdelingsrepræsentan-

INDLEDNING 
ter og repræsentanter fra alle 3F’s grupper, som deltager –
både på nordisk, europæisk og globalt niveau. 

Vi har derudover en lang tradition for internationalt so-
lidaritetsarbejde med vores søsterorganisationer rundt om i 
verden. En solidaritet, som støttes aktivt af tillidsrepræsen-
tanter fra hele organisationen. Samarbejdet med de cirka 50 
faglige organisationer i en række af verdens fattigste lande 
handler overordnet om at styrke demokrati og rettigheder 
og om at bekæmpe fattigdom. De samme mål, som ligger til 
grund for Danmarks udviklingsbistand. Derfor har 3F siden 
1980’erne fået del i midlerne til dansk udviklingsbistand for 
at støtte lokale faglige organisationer.

I 2015 fik vi en ny regering i Danmark. En regering, der 
blandt andet blev valgt på at ville skære voldsomt i Dan-
marks udviklingsbistand. Denne besparelse på verdens fat-
tigste skulle til dels bruges til at bekoste udgifterne til at 
modtage flygtninge i Danmark. Det har også betydet, at 3F’s 
bevilling fra Udenrigsministeriet er blevet reduceret med 
næsten en tredjedel. En besparelse, der står i modsætning 
til samme regerings ønske om at forebygge større flygtninge-
strømme. Danmark er nu selv den største modtager af dansk 
udviklingsbistand!

En så stor reduktion af støtten har betydet, at 3F i 2016 
er nødsaget til at stoppe den Danida-finansierede støtte til 
faglige organisationer i Palæstina, Sri Lanka, Guatemala og 
delvist i Mozambique. Selvom vi bevarer kontakten og søger 
andre støttemuligheder, vil samarbejdet og støtten foregå på 
et stærkt reduceret niveau. Besparelsen har også haft alvor-
lige personalemæssige konsekvenser. 3F er fast besluttet på 
at fortsætte det internationale arbejde og vil forsøge at finde 
andre kilder til at støtte arbejdet. 

På trods af svære vilkår har 3F’s partnere rundt om i ver-
den opnået store og vigtige resultater for almindelige arbej-
dere og deres arbejds- og levevilkår. Det er disse resultater, 
som denne årsrapport 2015 handler om.

Rigtig god læselyst!  

ULLA SØRENSEN
Politisk ansvarlig 
for 3F International



PROGRAMMETS 
NØGLERESULTATER

3F har i løbet af 2015 samarbejdet med og di-
rekte støttet 54 partnere i Central- og Østeuropa, 
det sydlige Afrika, Latinamerika, Sydasien, og 
Palæstina. Størstedelen er søsterforbund inden-
for 3F’s egne brancher; transport, byggeri, indu-
stri, landbrug og service. En del af partnerne er 
også regionale branchenetværk eller nationale 
faglige netværk i en undersektor såsom sukker 
eller drikkevarer. 

Samlet set har 3F’s partnere opnået mærkba-
re resultater i 2015 – resultater, der helt konkret 
har forbedret arbejds- og levevilkårene blandt 
nogle af verdens mest udsatte ufaglærte og fag-

lærte arbejdere og deres familier. Flere af årets 
resultater bygger på mange års langsigtet og 
mangesidet indsats – det er det lange seje træk 
for udviklingen af faglige organisationer og in-
ternational solidaritet og samarbejde, som nu 
giver pote. I 2015 er resultaterne blevet opnået 
trods en forværring af vilkårene for det faglige 
arbejde, blandt andet i form af økonomiske og 
politiske kriser, naturkatastrofer og generel kon-
junkturafmatning eller på grund af manglende 
respekt for – og beskyttelse af – arbejdstagernes 
grundlæggende rettigheder.

Resultaterne i årsrapporten 2015 fortæller 

GLOBALE 
RESULTATER 
2015

GLOBALE RESULTATER
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således historien om, hvorfor langsigtet udvik-
lingssamarbejde er så vigtigt. Vigtigt for at ar-
bejdere organiserer sig, står sammen og skaber 
bedre vilkår for sig selv, deres familier og deres 
lokalsamfund. Vigtigt for at mindske uligheden 
i verden og i de enkelte lande, som gør at folk 
ofte rykker deres liv og familier op med rode og 
migrerer for at finde arbejde. 3F’s støtte til fag-
lige organisationer er også vigtig for, at almin-
delige mennesker bliver en del af et demokrati 
– et folkestyre, hvor de har indflydelse på deres 
eget liv og på deres samfund og ikke bliver ofre 
for autoritære styrer med korrupte og magtsyge 

ledere. Dette arbejde starter i lokalsamfundet og 
i foreninger som en fagforening. 

ÅRSRAPPORTEN 2015
De første sider af denne beretning er et kort 
sammendrag over de vigtigste resultater og ten-
denser i 2015 på tværs af regioner og partnere. 
Derefter følger et overblik over 3F International’s 
udvikling i 2015. Efterfølgende gøres der kort 
status på den økonomiske, politiske og sociale 
situation i de enkelte regioner og lande samt pro-
grammernes nøgleresultater opnået i hver af de 
fem regioner i løbet af året. Der lægges ud med 
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Resultaterne i årsrapporten 2015 fortæller således historien om, 

hvorfor langsigtet udviklingssamarbejde er så vigtigt. Vigtigt for 

at arbejdere organiserer sig, står sammen og skaber bedre vilkår 

for sig selv, deres familier og deres lokalsamfund. 

“
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Latinamerika fulgt af det sydlige Afrika, Palæsti-
na, Sydasien og Central- og Østeuropa. Endelig 
beskrives resultater og udvikling indenfor 3F’s 
arbejde med tværgående områder som virksom-
hedernes samfundsansvar, CSR, handelspolitik 
og rammevilkår for fagbevægelsens arbejde. 

MERE RESPEKT FOR RETTIGHEDER 
Særligt i sikringen af løsarbejdere, kontraktar-
bejdere og sæsonarbejdere er der opnået vigtige 
resultater i 2015. Der var et gennembrud i det 
sydlige Afrika, hvor partnerne har influeret ar-
bejdsmarkedslovgivningen til gavn for løsarbej-
dere. Flere har opnået at få løsarbejde dækket af 
overenskomsten på lige vilkår med fastansatte. 
I Honduras udarbejdede et tværgående fagfor-
eningsnetværk et forslag om, at løsarbejdere, 
korttidsansatte og sæsonarbejdere dækkes af det 
sociale sygesikringssystem.  

I Belarus har arbejderne fået lettere adgang 
til behandling af retslige sager, efter at 3F’s 
partnere har uddannet folk til at give juridisk 
bistand tæt på arbejdspladserne. I 2015 blev 41 
sager vundet over arbejdsgiverne ved domsto-
lene. I Ukraine ser arbejderne i stigende grad 
fagforeningen som et værn for arbejdstagernes 
rettigheder fremfor som en social serviceorgani-
sation.  

Kampen mod børnearbejde er fortsat aktuel 
hos flere af 3F’s partnere. Landarbejderforbun-
det i Palæstina har indgået en alliance med 

NGO’er og andre aktører for at bekæmpe problemet særligt i 
landbrugssektoren, hvor 42 % af børnearbejderne i Palæstina 
befinder sig. Det er hovedsageligt en kamp mod arbejdsgi-
vernes udnyttelse af billig arbejdskraft, som fagforeningerne 
står for. I Nepal og Sri Lanka er partnerne blevet bedre til 
at dokumentere krænkelse af rettigheder, særligt i Sri Lanka 
om diskrimination og chikane af tamiler. De forsvarer i sti-
gende grad medlemmernes rettigheder på lokalt plan, og det 
har sat debatten om fordomme på dagsordenen. 

Selvom der er blevet registreret nye fagforeninger i 
Bangladesh i 2015, bliver mange stadig afvist, og arbejdernes 
rettigheder er langt fra sikret på trods af den internationale 
opmærksomhed. 

95 % af de 2.356 sager, som partnerne i Latinamerika for-
måede at rejse overfor administrative myndigheder og ved 
domstolene, faldt ud til arbejdernes fordel. Partnerne er ble-
vet bedre til at registrere krænkelser af rettigheder i Latin-
amerika, og antallet af registrerede sager er firdoblet i løbet 
af 2015.

STÆRKERE FAGLIGE ORGANISATIONER
Lokale og nationale fagforeningsstrukturer hos flertallet af 
3F’s partnere blev styrket i 2015. Det er en generel tendens 
på tværs af alle regioner, at effektive strukturer skaber med-
lemsfremgang. Strukturerne omfatter systemer til uddan-
nelse af tillidsfolk og andre fagforeningsrepræsentanter og 
stærkere lokalafdelinger, som selvstændigt kører organise-
ringsindsatser og servicerer medlemmerne med juridisk bi-
stand. Flere konflikter bliver løst tættere på medlemmerne, 
og lokalafdelingerne er mindre afhængige af forbundene i 
flere sager, hvilket gør fagforeningsarbejdet mere effektivt. 

GLOBALE RESULTATER

Fagligt aktive kvinder, Palæstina
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Derudover har kapacitetsopbygningen ført til bedre kom-
munikation og udveksling af informationer og data mellem 
de forskellige led i forbundene. Forbund i alle regioner har 
generelt styrket deres indsamling og brug af data i fagfor-
eningsarbejdet. Det har styrket forbundene i deres forhand-
linger på nationalt plan samt forbedret det interne demokra-
ti og indflydelsen fra arbejdspladsniveau til nationalt niveau.   

I flere organisationer har uddannelse øget medlemstilslut-
ningen samt motiveret kvinder og unge til at engagere sig 
mere i det faglige arbejde og søge valg til faglige tillidshverv. 
Dette er for eksempel tilfældet i Ukraine, efter at landsor-
ganisationen har haft fokus på uddannelse af unge fagfor-
eningsaktivister. 

Igen i år har 3F’s partnere med enkelte undtagelser været 
i stand til at organisere flere medlemmer. Det blev til godt 
37.400 nye medlemmer i alt, hvilket svarer til en samlet stig-
ning på 7 %, en smule over det globale mål. Det er dog en 
lavere samlet stigning end de tidligere par år, hvilket bl.a. 
skyldes økonomisk afmatning og også voldsomme økono-
miske kriser og naturkatastrofer flere steder. Der er meget 
store forskelle mellem regioner og mellem de enkelte part-
nere. Byggearbejdernes fagforening i Palæstina var årets 
højdespringer med en medlemsstigning på hele 49 %, mens 
byggearbejdernes fagforening i Zimbabwe tabte 73 % af sine 
medlemmer grundet det økonomiske kollaps i landet. Det 
samme gjorde sig gældende for en af tekstil- og beklædnings-
arbejdernes fagforeninger i Nepal, der tabte 20 % af deres 
medlemmer, især på grund af jordskælvet.   

Antallet af kvindelige medlemmer steg mere end det sam-
lede medlemstal – nemlig med 9 %. Det betyder, at kvinder 
nu udgør 32 % af det samlede medlemstal hos partnerne, 
hvilket er en væsentlig forbedring i forhold til sidste år. Det 
høje tal skyldes især, at tekstilarbejdernes faglige organisa-
tioner i Sydasien er blevet i stand til at registrere antallet af 
kvindelige medlemmer. Det er en branche med en høj andel 

af kvinder i arbejdsstyrken, men hvor antallet 
af organiserede stadig er lavt. Kvinder udgjorde 
i 2015 52 % af det samlede medlemstal hos de 5 
partnere i Sydasien, der var i stand til at indgive 
data. Men også en anden branche med overvægt 
af kvindelige arbejdere – nemlig landbruget i 
det sydlige Afrika – bidrog til den store stigning. 
I Zimbabwe og Mozambique organiserede land-
arbejdernes fagforeninger således henholdsvis 
70 og 40 % flere kvindelige medlemmer på basis 
af en ny organiseringsstrategi. De har sammen 
med flere andre partnere globalt valgt at tilpas-
se deres strategier til den specifikke medlems-
gruppe og styrke de lokale organiseringsindsat-
ser. 

Der er øget brancheorientering særligt i de 
lande, hvor fagbevægelsen historisk har været 
mest splittet: Latinamerika og Sydasien. Selv-
om det går langsomt, er der nu gode resultater 
at spore, når fagforeninger slår sig sammen til 
egentlige brancheorienterede forbund eller la-
ver fælles fodslag og aftaler på tværs for at opnå 
politisk indflydelse. Særligt bevægelsen i Latin-
amerika går i retning af mere selvdrevet og bæ-
redygtig udvikling af organisationerne. Også i 
Bangladesh er der fremskridt på nogle områder. 
Det svækker dog fagforeningernes indflydelse, 
at de stadig ikke kan finde fælles fodslag i for-
handlinger med regering og arbejdsgivere om 
eksempelvis mindsteløn.  

FLERE OG BEDRE OVERENSKOMSTER
Antal arbejdere, der er dækket af overenskom-
ster, stiger. I Latinamerika er partnerne kommet 
længst med at registrere, hvor mange arbejdere, 
der er dækket. Her steg antallet dobbelt så hur-
tigt for kvinder som for mænd, nemlig med 18 
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%. Det er dog stadig kun omkring 6 % eller knap  
130.000 af arbejderne i de brancher 3F støtter, 
der er overenskomstdækkede. Det har givet bed-
re realløn - i landbruget med 10 % stigning. Flere 
steder, særligt i det sydlige Afrika og Østeuro-
pa, er lønstigningerne blevet opslugt af inflation. 
Også i Palæstina og Sydasien er der underskrevet 
nye overenskomster på enkeltvirksomheder – 
endnu er der ikke indgået brancheoverenskom-
ster her. Det er et stort skridt i Palæstina, hvor 
arbejdsgiverne er dårligt organiserede, og hvor 
det tidligere har været umuligt med skriftlige 
aftaler. I Afrika registrerer 3F’s partnere antallet 
af overenskomster, mens de endnu ikke har tal 
for antallet af overenskomstdækkede arbejdere. 
Dette vil være et fokus for 3F’s rådgivning i de 
kommende år. Indgåelsen af overenskomst med 
en stor kinesisk byggeentreprenør var det store 
gennembrud i 2015 og vakte international op-
mærksomhed. Kinesiske firmaer havde indtil da 
været lukket land for fagforeningerne i det syd-
lige Afrika. 

BEDRE ARBEJDSMILJØ
I 2015 blev der ydet en større indsats for at for-
bedre arbejdsmiljøet på tværs af programmer og 

sektorer, som forhåbentlig vil nedbringe ulykkesfrekvenser, 
arbejdssygdomme og tidlige nedslidning. 200 nye arbejdsmil-
jøudvalg blev dannet på arbejdspladser, hvor 3F’s partnere er 
til stede. Det er langt over det forventede resultat i alle regio-
ner. Der er nu i alt knap 1.000 fungerende arbejdsmiljøudvalg 
på arbejdspladser, hvor 3F’s partnere er til stede. Det bety-
der, at medarbejderrepræsentanter inddrages i vurderinger 
og forebyggelse af risikoen for ulykker og arbejdsrelaterede 
sygdomme på arbejdspladserne. Mange partnere har også 
forbedret arbejdsmiljøuddannelse for medlemmer – særligt 
blandt landbrugsarbejdere i Palæstina og tekstilarbejderne 
i Sydasien. I Palæstina har der desuden været fokus på om-
lægning til økologi i forbindelse med arbejdsmiljøindsatsen. I 
flere regioner er der forbedrede to- eller trepartsorganer spe-
cifikt for arbejdsmiljø, og parterne spiller ud med forslag og 
indlæg for at påvirke de politiske beslutninger om bedre ar-
bejdsmiljøregulering. For eksempel har man på Vestbredden 
nu et trepartsråd i alle provinser, som bl.a. udveksler informa-
tion omkring arbejdsulykker. 

BEDRE REGIONALT SAMARBEJDE 
Det regionale samarbejde i branchenetværk og gennem de 
internationale fagforbund – GUF’ernes regionalkontorer – er 
blevet styrket bl.a. i byggebranchen via BWI’s regionale net-
værk. Det har i det sydlige Afrika ført til gennembruddet med 
et kinesisk multinationalt firma, og det har således styrket 
forbundene nationalt at udveksle erfaring og viden regionalt. 
Det samme gælder ift. kvinders indflydelse i de faglige orga-
nisationer i Mellemøsten, hvor et regionalt forslag førte til, at 
kvinder nu sidder med ved bordet. 
Der er også eksempler på, at 3F’s regionale strategi og vægt-
ning af videns- og erfaringsdeling over landegrænserne ikke 
deles af GUF’erne. IndustriALL i Sydasien besluttede f.eks. 
ikke at fortsætte som regional partner i 3F’s program. I et 
fortsat tæt samarbejde med GUF’erne prøver 3F nu at reorga-
nisere det regionale samarbejde der.

GLOBALE RESULTATER

3F’ere på besøg hos Carlsberg i Malawi. 

 Daværende Udviklingsminister; Mogens Jensen og den danske ambassadør i Bangladesh; 
Hanne Fugl Eskjær på besøg hos Aukotex, Bangladesh
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3F International er forbundets internationale afdeling som 
primært arbejder med 3F’s Danida-støttede aktiviteter i 
Central- og Østeuropa, Sydasien, det sydlige Afrika, Latin-
amerika og Palæstina. 

ÅRET 2015
I hovedtal har 3F International i 2015 brugt 39 mio. kr. på at 
støtte faglige organisationer og deres arbejde for forbedre-
de arbejds- og levevilkår for deres medlemmer. Figuren vi-
ser, hvordan midlerne blev anvendt på otte indsatsområder.

Finansieringen var som følger: 
DANIDA Rammebevilling  35,2 mio. kr
Danida Naboskabsprogram  2,2 mio. kr
Indtægter i alt   37,4 mio. kr

Der er således anvendt 1,6 mio. kr. mere end bevilget af do-
norerne. Disse 1,6 mio. kr. finansieres for den største del af 
3F, men også af tilskud fra afdelinger, personaleforeningen 
Solidaritet over Grænser, brancheudvalg, landsklubber m.v.
3F’s tilskud til 3F International var i 2015 på 2,8 mio. kr. 

ØKONOMI OG PERSONALE

PERSONALE OG KONTORER
3F International havde i 2015 fire regionale kontorer i hhv. 
Palæstina, Mozambique, Nicaragua og Bangladesh, de tre 
med en dansk regionalkoordinator og en samlet stab på 23 
programmedarbejdere samt finans- og administrativt per-

Informaton 1%

Central- og 
Østeuropa 6%

Palæstina 11% Asien 13%

Afrika 34% Latinamerika 31%

CSR 1%

Øvrige 3%

FORVENTNINGER TIL 2016
Vi forventer i 2016 at anvende den samlede rammebevilling, der nu 
er på 26,4 mio. kr. Det samlede tilskud fra 3F er i 2016 på ca. 2,9 mio. 
kr. plus resultatet af indsamlinger og frivillige bidrag bl.a. i tilknyt-
ning til 3F’s kongres i 2016. Ud over rammebevillingen fortsætter vi 
samarbejdet med fagbevægelsen i Belarus, der i løbet af 2015 har 
fået tilført en ekstrabevilling på 1,6 mio. kr., ligesom støtten til ukra-
insk fagbevægelse fortsætter. Vi forventer et år, hvor besparelser-
nes krav til lukninger og tilpasninger vil få betydelige konsekvenser 
for et en række partnere, og hvor vi løbende må tilpasse budgetter-
ne og mængden af aktiviteter.  For at modvirke besparelserne vil vi 
øge indsatsen for at rejse midler fra andre kilder og flere ansøgnin-
ger er undervejs.

sonale. Arbejdet i Central- og Østeuropa blev fortsat ledet af 
en medarbejder i København. Der var, indtil midten af 2015, 
syv ansatte i København.

Siden resultatet af folketingsvalget i juni 2015 har det væ-
ret klart, at der ville komme store besparelser på udviklings-
bistanden – også på rammebevillingen, som 3F modtager fra 
Danida. Det endte med en besparelse på 9,5 mio. kr. hvilket 
svarer til 26,4 % af bevillingen. Derfor blev det besluttet ikke 
at genbesætte to ledige stillinger på hovedkontoret, der nu 
har 5 ansatte i København. Det får også konsekvenser for 
3F’s regionale kontorer og de lokalt ansatte. Særligt Palæ-
stina bliver hårdt ramt, når 3F lukker sit kontor i 2016 som 
følge af nedskæringerne.  Derudover reduceres personalet i 
det sydlige Afrika og Latinamerika. 
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Store forandringer i et turbulent år for 3F International
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Der blev tidligere kigget misundeligt på vækstmodellen i La-
tinamerika, fordi man, til forskel fra andre kontinenter, for-
måede at mindske uligheden. Nu er det flere steder vendt i 
kølvandet på et par år med faldende økonomisk vækst. Det 
sås i Venezuela, hvor socialisterne tabte til de blå partier ved 
parlamentsvalget og i Argentina, hvor den konservative Mau-
ricio Macri vandt præsidentvalget og brød 12 års “Kirchne-
risme”. Også Dilma Rouseffs popularitet i Brasilien er faldet 
dramatisk. Der er dog undtagelser: Ecuadors Rafael Correa, 
Bolivias Evo Morales og Nicaraguas Daniel Ortega ser ud til at 
bevare en opbakning fra mere end halvdelen af befolkningen 
trods sager, hvor de er blevet skarpt kritiseret.

SITUATIONEN I LATINAMERIKA

BEDRE OVERENSKOMSTDÆKNING 
AF UDSATTE GRUPPER
Den nye tendens i Latinamerika er, at 
grunden skrider under nogle af de ”røde” 
regeringer, som snubler i økonomien. 
Samtidig er der massive folkelige prote-
sterer i de ”blå” lande i Mellemamerika.

LATINAMERIKA

3F på besøg hos Industriarbejderforbundets ledelse i Bolivia
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Generelt set er forholdene for fagbevægelsen noget bedre 
under de røde end de blå regeringer. Men samtidig har man-
ge år ved regeringsmagten fyldt meget blåt i de røde partiers 
politik. Det er blevet af største betydning, at en aktiv fagbe-
vægelse holder sig klar til “hjælpe” regeringen tilbage på spo-
ret, når den læner sig for meget op ad arbejdsgiversidens po-
litiske interesser. 3F’s partnere i Latinamerika er blevet bedre 
til at udnytte en mere positiv holdning til den sociale dialog 
og de faglige rettigheder. Også partnere i lande med blå rege-
ringer formår at skabe vigtige resultater på nogle områder. 

ØKONOMISK STAGNATION – FALD I RÅVAREPRISER
For få år siden var Latinamerika et af de vigtige vækstområ-
der i verden. Nu er medvinden løjet af. Overordnet tegner 
det til at blive en 0-vækst i 2015, og mange advarselstegn vi-
ser nu, at det skader beskæftigelsen, jobkvaliteten og fattig-
domsbekæmpelsen. I lande som Bolivia og Honduras er 8 ud 
af 10 unge uformelt beskæftiget. 

Latinamerika som region rammes af flere samtidige fakto-
rer, som er sammenlignelige med den økonomiske situation 
i det sydlige Afrika: Landene har ikke bevæget sig ud af den 
stærke afhængighed af råvareeksporten. Det betyder, at når 

efterspørgsel og priser på råvarer falder, som det 
er sket over det sidste par år blandt andet i kraft 
af faldende efterspørgsel fra Kina og Europa, ram-
mes landene meget hårdt. Men også stagnerende 
indtægter fra migrantarbejdere i udlandet, en 
stigende dollarkurs og fald i den indenlandske ef-
terspørgsel (som staterne ikke har villet eller ikke 
har været i stand til at modvirke) har medvirket 
til stagnation. ILO har vurderet, at arbejdsløshe-
den i Latinamerika og Caribien nu er på 6,7 %.

Billedet er dog meget forskelligt fra land til 
land. Generelt har økonomierne i Sydamerika 
haft en tilbagegang på -1,3 %, mens Mellemame-
rikas er vokset 4,1 % og Caribien 1,6 %. Mens Bo-
livia har fastholdt en vækst på 4,4 %, skrumpede 
økonomierne i Brasilien og Venezuela med hen-
holdsvis 2,8 og 6,7 %. Som helhed har Mellem-
amerika oplevet en stabil vækst og en lav inflati-
on, og der er samtidig sendt flere penge tilbage 
til familierne fra migrantarbejdere. Områdets 
økonomi har haft gavn af tætte handelsforbin-
delser med USA. 

Tobaksarbejdere på Scandinavian Tobacco, Nicaragua

På besøg hos sukkerarbejderne i Honduras
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LATINAMERIKA

KORRUPTION OG MASSIVE FOLKELIGE 
 PROTESTER 
Guatemalas udvikling var præget af fredelige 
protester mod korruptionen. Den internationa-
le kommission mod korruption og straffrihed, 
CICIG, afslørede flere grove korruptionsskan-
daler, og bevægelsen mod korrupte statsledere 
voksede. Det var især en bevægelse blandt mid-
delklassen. Efter angst og passivitet i mange 
år ville de være med til at bestemme landets 
fremtid. Først væltedes vicepræsidenten, deref-
ter præsidenten i bestikkelsessager om at und-
gå toldbetaling. Endelig kom præsidentvalget i 
oktober, som indsatte den kendte komiker Jim-
my Morales i embedet. Det satte bevægelsen på 
stand-by. Undervejs havde det vist sig, at en stor 
del af fagbevægelsen forholdt sig neutral eller 
ligefrem vendte sig imod protestbevægelsen. 

Landet er fortsat præget af kolossale sociale 
uligheder og udbredt fattigdom, især på lan-
det. Narkosmugling, organiseret kriminalitet 
og vold fortsætter med at præge billedet. Det er 
verdens næst-farligste land at være fagligt aktiv 
i. 70 fagforeningsfolk er dræbt over de seneste 
otte år, og straffriheden er omfattende. 

I Honduras stod året også i antikorrupti-
ons-bevægelsernes tegn. Storsvindel med soci-
al- og sygesikringens (IHSS) midler betød mang-
lende tilskud til medicin og lægelig behandling, 
og det kostede adskillige mennesker livet. Det 
viste sig, at en del af pengene var gået til valg-

kampagner bl.a. for den nuværende præsident Juan Orlando 
Hernandez. Protestbevægelsen fik navnet “de indignerede”. 
De krævede en international kommission af samme kaliber 
som i nabolandet Guatemala. Men præsidenten red stormen 
af med forslag om en bred social dialog med bl.a. fagbevæ-
gelsen og andre bevægelser. Der var stor diskussion om at 
boykotte denne dialog, men fagbevægelsens top gik med. Det 
er måske forståeligt på baggrund af, at to ud af tre havde 
medansvar for den korrupte praksis som bestyrelsesmedlem-
mer i IHSS. 

To tredjedel af befolkningen lever i fattigdom, mere end 
hver femte er analfabet, og der er ikke udsigt til forbedring.  
Kun pga. en uhyggelig stigning i mordraten i nabolandet El 
Salvador har Honduras veget førstepladsen på dét område. 
Men i skjul af det høje voldsniveau i forbindelse med den 
organiserede kriminalitet er straffriheden for forbrydelser 
mod fagforeningsfolk fortsat. 

FLERE FORMELLE JOBS, MEN IKKE FÆRRE FATTIGE
Det har ikke været de store ændringers år i Nicaragua. Væk-
sten er svagt aftagende, og stor interesse har samlet sig om 
mega-projektet “Den Store Kanal”, som regeringen har be-
sluttet at gennemføre, og som fagbevægelsen bakker op om 
i håbet om flere formelle jobs.  Den kinesiske milliardær bag 
udviklingsselskabet, der står for byggeriet, tabte 80 % af sin 
formue på det kinesiske aktiekollaps. Det forventes at for-
sinke kanalbyggeriet, som oprindelig blev anslået til at ville 
vare 5 år.

Nationale og internationale kommentatorer kritiserer et 
demokratisk underskud i staten og mangel på ægte politisk 
dialog. De autoritære tendenser blev også læst ind i konflik-

Kvindelige tillidsfolk uddannes
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ten omkring guldminen El Limón ejet af canadiske B2Gold. 
Konfrontationer kostede en politimand livet, og efterfølgen-
de har det været tydeligere, at regeringen prøver at styre den 
faglige udvikling i retning af de mest regeringsvenlige fagli-
ge organisationer – også selv om mere rebelske fagforeninger 
er af samme ideologiske orientering som regeringen og de 
begunstigede organisationer. 

Efter nogle år med betydelig fattigdomsreduktion har det 
sidste par år budt på stagnation. Der er dog blevet skabt flere 
formelle jobs, 10 % flere er kommet i formel beskæftigelse og 
flere er blevet omfattet af social- og sygesikringen. Fordelin-
gen i Nicaragua er 70-30 mellem uformel og formel beskæf-
tigelse. 

For fagbevægelsen er det uformelle arbejdsmarked ikke 
kun knyttet til de mange, der arbejder som selvstændige, 
f.eks. gadesælgere osv., men også til den stærke tendens 
blandt arbejdsgiver til at bruge underentreprenører og vi-
karbureauer.  Fagbevægelsen i Nicaragua er splittet, men har 
dog formået at udvikle vigtige forslag til lovreformer, som 
bl.a. en lov til kontrol af udlicitering.

MORALES TABER TERRÆN LOKALT
Bolivia har også mærket svækkelsen af konjunkturerne og 
prisfald på eksporterede råvarer, men var i 2015 stadig be-
gunstiget af en økonomisk vækst, der reducerede ledighe-
den. Politisk svækkedes tilslutningen til det regerende parti 
MAS ved lokalvalgene, og det lokalpolitiske panorama viser, 
at et af oppositionspartierne regerer i byerne La Paz, Cocha-
bamba, Santa Cruz, Cobija, Trinidad, Oruro og Tarija. En po-
litisk krise udviklede sig i Potosí på baggrund af uindfriede 
løfter fra præsident Morales for de områder, der har været 

afhængige af minedrift, når der er nedgang i denne sektor. 
Der blev erklæret folkestrejke i Potosí, og demonstrationer i 
regeringsbyen La Paz gennem 24 dage. 

Et investeringsprojekt, som har været længe undervejs for 
at udvinde nogle af verdens største reserver af litium, ser en-
delig ud til at blive virkeliggjort i samarbejde med en tysk 
investor. Der har også været flere korruptionssager. Den stør-
ste af dem handler om Den Indianske Fond. 24 personer er 
varetægtsfængslet i sagen.

Udover forbedringer for arbejderne f.eks. i form af løn-
fremgang som typisk bliver deklareret 1. maj, har præsiden-
ten også foræret bygninger og køretøjer til fagbevægelsen. 
Men 3F’s partnere vurderes fortsat at have medlemmernes 
ve og vel for øje og har ikke veget tilbage for at udtrykke klar 
kritik af regeringens lovforslag.

Bygningsarbej-
derforbundets 
formand 
sammen med 
lederen af 
byggeriets 
arbejdsgiverfor-
ening, Bolivia
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Årets vigtigste resultater har været en styrket brancheorientering 
med bedre samarbejde trods forskelligheder, og en styrket evne til 
at arbejde på tværs i fagbevægelsen for at opnå politisk indflydelse. 
Der er meget store forskelle mellem sektorer, lande og partnere, 
men bevægelsen går i retning af en mere selvdrevet og mere bære-
dygtig udvikling af organisationerne.

KVINDERNE ØGER MEDLEMSFREMGANGEN
Der er i alt kommet 10.477 nye medlemmer i partnerorganisatio-
nerne, hvilket svarer til knap 8 % medlemsfremgang. Der er nu godt 
133.000 medlemmer i alt af de nationale fagforbund og fagforenin-
ger. De fire sektorer havde en meget forskellig udvikling. I procen-
ter havde byggeriet den største fremgang (19,5 %) mens industrien 
havde den største fremgang i absolutte tal (over 4.000).  I land-

brugssektoren var fremgangen på 5,8 %, mens transportsektoren 
fortsatte den negative tendens fra 2014 og tabte hele 25 % af sine 
medlemmer. 

Det skyldtes især partneren i Honduras, som på trods af en æn-
dring af vedtægterne, som gør organisationen til en branchefag-
forening, ikke er kommet i gang med at organisere arbejderne i de 
privatiserede dele af havnen. 

Et vigtigt lyspunkt var dog havnearbejdernes forbund i Nica-
ragua, som havde held med at opnå en ny registrering som bran-
cheforbund med 9 branchefagforeninger og to virksomhedsfagfor-
eninger som medlemmer. Der er større medlemsfremgang blandt 
kvinder end blandt mænd. Antallet af kvindelige medlemmer 
voksede næsten 10 %. Der er flest kvinder fra industrien, specielt 
EPZ-sektoren, der melder sig ind i fagforeningerne. 

LATINAMERIKA

Kvindelige melonarbejdere, Honduras
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ØGET MEDLEMSFINANSIERING
Der kom også flere kontingentbetalende medlem-
mer, og det er lykkedes at øge procentdelen af med-
lemmer, der betaler kontingent. Nogle forbund, f.eks. 
i byggeriet, kræver ikke kontingent af medlemmerne 
når de ikke er i job. Ellers peger en fremskrivning af 
den nuværende udvikling på, at der om 5-6 år ikke 
ville være medlemmer, som ikke betaler kontingent. 
Det er et meget klart bidrag til organisationernes fi-
nansielle bæredygtighed. Det er også et vigtigt resul-
tat, at partnernes afhængighed af donorbidrag er fal-
det. Det lå i 2014 år på 69 % men er faldet til 62 %. Det 
er glædeligt, fordi der i flere år har været en stigning 
og der er nu gjort en indsats for at nedbringe denne 
afhængighed som begynder at give resultater. De 
mindst afhængige organisationer findes i byggeriet, 
hvor kun 37 % af indtægterne kommer fra donorer. 
Transport er mest afhængig med 91 % af indtægter-
ne fra donorer. 

BEDRE ARBEJDS- OG LEVEVILKÅR 
Medlemmerne mærker de faglige organisationers ka-
pacitet på mange områder. Et af de vigtigste er, at fle-
re arbejdere bliver dækket af overenskomster. Tallet 
nåede op på 129.233 ved slutningen af året. Antallet af 
kvinder, der er dækket af overenskomst vokser ca. dob-
belt så stærkt som antallet af mænd, med henholdsvis 
18 og 10 %.  Potentialet er stort, for kun ca. 6 % af alle 
arbejdere i de sektorer, hvor 3F’s partnere er aktive, er 
i dag dækket af overenskomst. Overenskomsterne har 
givet de fleste en bedre realløn. 3 % stigning i byggeri 
og transport og hele 10 % i landbruget, som dog også 
har det laveste lønniveau blandt sektorerne. Indu-

striarbejderne i Guatemala og Honduras kunne derimod ikke holde 
stand overfor inflationen og tabte købekraft. 

Et andet område er partnernes kapacitet til at rejse medlem-
mernes sager overfor myndighederne – og ved domstolene. Der 
blev rejst 2.356 sager, hvoraf 95 % faldt ud til arbejdernes fordel. 
Registreringen af krænkelser af rettigheder er ufuldstændig, men 
partnerne bruger i stigende grad denne registrering til at anmelde 
krænkelser nationalt og internationalt. Mens der i første tredjedel 
af året blev registreret 350 krænkelser, voksede det til 1.120 enkelt-
sager i sidste tredjedel. 

3F’s partnere bestræber sig også på at forbedre arbejdsmiljøet, 
og der blev i 2015 organiseret 30 nye arbejdsmiljøudvalg i virksom-
heder, hvor partnerne er til stede. Registreringen af arbejdsulykker 
er endnu for ufuldstændig til at give noget klart billede. 

SOLIDARITET OG FAGLIGE RETTIGHEDER
Flere solidaritetsgrupper fortsatte aktiviteterne i 2015. Bolivia so-
lidaritetsgruppen var i Bolivia i januar og beskrev udbyttet både i 
form af billedpræsentationer og en flot rapport. Blandt deltagerne 
var Jarl Udsen som også undersøgte mulighederne for et projekt, 
som foreningen ”Redder af Verden” har tænkt på at sætte i søen. 
Havnearbejder-solidaritetsgruppen var i samarbejde med luft-
havnssolidaritetsgruppen i Nicaragua og specielt Costa Rica. Det 
sidste hænger sammen med sagen om APM Terminals - et datter-
selskab af Mærsk - som har vundet koncessionen på hele contai-
nertrafikken på østkysten, og er i færd med at bygge en havn i et 
fredet område. Det har ført til en CSR-orienteret dialog med Mærsk 
og specielt APM terminals, der har hovedkvarter i Haag i Holland. 
Lufthavnsarbejdergruppen var især aktiv da 3F i september fik be-
søg af tre faglige repræsentanter fra henholdsvis Colombia, Hon-
duras og Guatemala, for at deltage i en konference om Frihandel 
og faglige rettigheder, og besøge forskellige arbejdspladser og 3F 
afdelinger. Også bananarbejdergruppen har været aktiv, bl.a. med 
nævnte arrangement og med støtte til landarbejdernes bredere or-
ganiseringsaktivitet i Honduras.

Medlemmerne mærker 

de faglige organisationers 

kapacitet på mange områder. 

Et af de vigtigste er, at flere 

arbejdere bliver dækket af 

overenskomster.

“

Landarbejderforbundets lokale ledelse i Esteli, Nicaragua
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Landene i det østlige og sydlige Afrika befinder sig i den vær-
ste tørke i over 30 år. Over 14 millioner mennesker er truet 
af en reel sultkatastrofe på grund af mangel på vand og util-
strækkelig fødevareproduktion. Samtidig er prisen på føde-
varer steget voldsomt. Det er vejrfænomenet El Niño, der er 
den direkte årsag til manglen på regn.  Værst ramt i det syd-
lige Afrika er Malawi og Zimbabwe, hvor henholdsvis 2,8 og 
1,5 millioner mennesker nu trues af hungersnød. 

Også den regionale stormagt, Sydafrika, der står for en af-
gørende del af fødevareproduktionen, og er storeksportør af 
fødevarer til hele Afrika, er ramt af akut vandmangel. Syv af 
ni provinser i Sydafrika er nu erklærede katastrofeområder - 
inklusive tre provinser, der står for 90 % af den samlede majs-
produktion, som er en basisfødevare i hele regionen. 

MIGRANTARBEJDERE UNDER ANGREB
Voldelige angreb og drab på migrantarbejdere i den regiona-
le stormagt Sydafrika tog til i 2015, og sendte mange afrika-

nere på tilbageflugt til de lande de er udvandret 
fra for at finde arbejde. Sydafrika er blevet kriti-
seret af nabolandene for ikke at gøre nok for at 
dæmme op for volden, og indgik derfor en afta-
le med Mozambique, som gør det nemmere for 
mozambiquiske migrantarbejdere i Sydafrikas 
kul- og diamantminer, at opnå adgang til deres 
lønudbetalinger, og andre tilgodehavender, ef-
ter de er drevet på flugt tilbage til Mozambique.  

ØKONOMISK KRISE I FLERE LANDE 
Selvom de fleste af 3F’s samarbejdslande havde 
en relativ stor vækst i 2015 på gennemsnitligt 
5 %, er det markant mindre end tidligere år, og 
opsvinget er reelt truet. I Mozambique har fal-
dende kulpriser, og dermed mindre investerin-
ger i den ellers boomende udvindingsindustri, 
ført til økonomisk opbremsning og inflation. 
Også i Zambia har faldende kobberpriser været 
ødelæggende for økonomien. Landet er dybt af-
hængig af kobber-produktionen som derudover 
faldt med 30 % i 2015 grundet manglende ener-
giforsyning til minerne. Regeringen i Zambia 
har igangsat et industri-accelerationsprogram, 
som har til hensigt at gøre økonomien og landet 
mindre afhængigt af kobber, samt at tiltrække 
forskellige udenlandske investeringer. Fagbevæ-
gelsen stiller sig positivt overfor dette initiativ. 

Faldende energiforsyning prægede generelt 
regionen i 2015 - dels grundet tørken som mind-
sker ydelsen fra de store dæmninger. Det har 
ført til voldsomme stigninger i prisen på strøm. 
I Mozambique har især hovedstaden Maputo væ-

SYDLIGE AFRIKA

SITUATIONEN I DET SYDLIGE AFRIKA

LØSARBEJDERNES 
FORHOLD FORBEDRES 
Tørken og den snigende sultkatastrofe truer landene 
i det sydlige Afrika. Samtidig presser massive pris-
fald på råstoffer de afrikanske landes økonomier, 
hvor leveomkostningerne stiger voldsomt uden at 
lønnen kan følge med.

På besøg på byggearbejdsplads i Zambia

Organiseringsansvarlig hos landarbejderforbundet i Zambia
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ret ramt af konstante strømafbrydelser i 2015, 
som fortsætter ind i 2016, og rammer både pro-
duktion og effektivitet. Den svækkede økono-
miske vækst, og særligt prisstigninger, rammer 
de fattige hårdest. Således steg prisen på brød 
i Mozambique med op til 45 % i 2015, ligesom 
prisen på vigtige basale fødevarer som ris, majs 
og tomater er røget i vejret på grund af tørken. 
Fagforeningerne håber, at flere store offentlige 
byggerier som broer og infrastruktur, samt fort-
sat boom i turistindustrien, særligt omkring 
Maputo, kan skabe vækst og flere jobs.

Valutaerne i hele regionen har tabt massiv 
værdi, hvilket påvirker import og produktion i 
landene, og har ført til neddrosling, firmaluk-
ninger, nedskæringer og fyringer i et hidtil uset 
omfang. Det har bremset den vækstbetingede 
medlemstilvækst som flere fagforeninger har 
oplevet de sidste 2-3 år, særligt i byggeri samt 
hotel- og restaurationsbrancherne. Reelle løn-
stigninger og forbedringer opnået af fagfor-
eningerne opsluges helt eller delvist af inflati-
on. 

Donorerne har stoppet for al tilførsel af 
midler til Malawi efter anklagerne imod den 
tidligere præsident Joyce Banda. Hun anklages 
for involvering i en korruptionsskandale, som 
har drænet den offentlige kasse for penge. 11 
folk på centrale poster er blevet dømt, og flere 
er stillet for retten, mens Banda er forsvundet 
ud af landet. Krisen i Malawis økonomi viser sig 
bl.a. ved en inflation på 27 %. Udenlandske inve-
steringer er næsten ikke-eksisterende, og ligger 

under niveauet i det kriseramte Zimbabwe. Det betyder sti-
gende leveomkostninger, mens mindstelønnen stadig ligger 
på under 1,25 dollar om dagen - altså under FN’s grænse for 
ekstrem fattigdom. Det skaber uro på arbejdsmarkedet, hvor 
arbejdere strejker for højere løn, mens virksomhederne i sti-
gende grad gør brug af løsarbejdere og daglejere. 

Zimbabwes økonomiske deroute fortsætter. Den formelle 
økonomi og arbejdsstyrke er i frit fald med massefyringer 
som følge af firmalukninger og næsten ingen udenlandske 
investeringer. Den uofficielle arbejdsløshed er helt oppe på 
90 % og med tørken oveni kæmper zimbabweanerne en dag-
lig kamp for at overleve i den uformelle økonomi. 

POLITISK SPÆNDING OG CHIKANE 
I Mozambique er konflikten og volden eskaleret mellem re-
geringspartiet FRELIMO og oppositionen RENAMO. Der er 
en reel trussel mod freden i landet, efter RENAMO har truet 
med at overtage 6 provinser med magt. Efter flere mislykkede 
forsøg på forhandlinger, er regering og politi i gang med at 
afvæbne RENAMO. Situationen, hvor et parti har egen hær og 
våben, blandet med FRELIMOs mangeårige magtkoncentrati-
on og manglende vilje til reelle politiske reformer, har ført 
til denne farlige situation i Mozambique. Det vækker rædsler 
fra den 16-årige lange krig mellem de to parter, der sluttede i 
1992. Der var ellers store forventninger til præsidenten i Mo-
zambique, Jacinto Nyusi, som vandt valget i 2014. Han blev 
set som mere forhandlingsvillig og åben overfor opposition 
og civilsamfund. Men 2015 bød ikke på nogen konkrete for-
andringer.

Efter at MDC reelt har udspillet sin rol-
le som realistisk opposition i Zimbabwe, 
præges det politiske landskab mest af in-
tern splittelse i regeringspartiet ZANU-PF 
over hvem der skal overtage ledelsen efter 
den nu 91-årige Robert Mugabe. Efter at 
vicepræsidenten og 15 ministre og vicemi-
nistre blev afsat i 2014, koncentreres op-
mærksomheden på Mugabes kone, Grace 
Mugabe. Hun er dog ikke populær, og ses 
af mange som inkompetent. 

Regeringspartiet ZANU-PF har intensiveret chikane og 
trusler om at ophæve fagforeningstilladelser imod LO’en, 
ZCTU og dens medlemsforbund, blandt andet 3F’s fire part-
nere. Udover at fortsætte støtten til en regeringsallieret LO, 
og dermed splitte fagbevægelsen, er der konstante trusler og 
chikane, som gør fagforeningsarbejdet vanskeligt, særligt 
når det gælder indflydelse på lovgivningsprocesser. Det er på 
trods, at fagforeninger og civilsamfundsorganisationer kæm-

Landarbejder på 
Wangwa Farms, 
Zambia

Organiseringsansvarlig hos landarbejderforbundet i Zambia

Fodboldtrøjer fra Danmark 
giver glæde i Malawi
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Første år i programmets fireårige periode fra 2015 til 2018 har ført 
til store resultater for partnerne i det sydlige Afrika på trods af kri-
serne som beskrevet ovenfor. 

STÆRKERE FAGFORENINGSSTRUKTURER
De tidligere års massive medlemstilvækst hos partnerne i det sydlige 
Afrika faldt i 2015 til en moderat vækst på 6 %. Samlet set har part-
nerne i det sydlige Afrika nu 289.215 medlemmer. At medlemstilvæk-
sten er lidt lavere skyldes især den økonomiske opbremsning i alle 
landene, samt krisen i Zimbabwe, hvor eksempelvis byggearbejder-
nes fagforening tabte 74 % af deres medlemmer. Helt anderledes 
godt så det ud for landarbejdernes fagforening i Mozambique, som 
fik 18 % flere medlemmer og hele 40 % flere kvindelige medlemmer. 
På trods af krisen fik landarbejdernes fagforening i Zimbabwe organi-
seret 70 % flere kvindelige medlemmer. En ny organiseringsstrategi, 
med sigte på kvinder og unge i provinserne og på arbejdspladserne, 
slog igennem hos landarbejderne. Medlemsstigning blandt kvinder-
ne i hele regionen kom i 2015 op på 12 % og lå dermed et godt stykke 

over målet på 7 %. 
Fire forbund har haft 

succes med at styrke de 
lokale afdelingers kapa-
citet samt kommunikati-
onen mellem de forskel-
lige led fra arbejdsplads 
til forbund. Det har re  sul -

teret i, at lokalafdelingsfolk i landarbejdernes fagforening i Zambia 
i stigende grad er i stand til selv at håndtere sager og konflikter. For 
eksempel fik lokale tillidsfolk genansat 19 afskedigede arbejdere, 
der var blevet fyret efter en strejke. Byggearbejdernes fagforening 
i Zambia har udviklet et værktøj til klagesager, som kan håndteres 
lokalt, og landarbejdernes fagforening i Zimbabwe har trænet til-
lidsfolk og lokale fagforeninger, så de er blevet bedre klædt på til at 
løse konflikterne tættere på medlemmerne. Hos sukkerarbejderne 
i Mozambique rapporterer tillidsfolkene nu bedre, så regionsafde-
lingerne er bedre informeret om hvad der opnås på arbejdspladser-
ne.  Det samme gælder for Industriforbundets provinsafdelinger og 
hotel- og restaurationsarbejdernes fagforeningsafdeling i Maputo, 
der mødes månedligt med alle tillidsfolk for at sikre information 
begge veje.

Flere partnere er med 3F’s støtte nået længere i opbygningen af 
et egentligt uddannelsessystem. Nogle partnere har lavet en vur-
dering af uddannelsesbehovet, mens andre er nået skridtet videre 
til udvikling af en egentlig politik samt træningsmoduler.  Den sto-
re udfordring er at lave systemerne bæredygtige og dermed mindre 
afhængige af donormidler.

Det går fremad med at indsamle mere pålidelige data og analy-

sere dem hos mange af partnerne i det sydlige Afrika. Medlemmer-
ne informeres derfor bedre om hvad der foregår på andre arbejds-
pladser, og kan bruge informationerne i forhandlingssituationer og 
til at udvikle ændringsforslag til lovgivningen mv. Landarbejdernes 
fagforening i Mozambique har endda øget deres medlemsbaserede 
indtægt ved at styrke registrering af kontingentbetalere, hvilket 
også giver større gennemsigtighed op igennem organisationen og 
tilbage til medlemmerne. 

LØSARBEJDERES RETTIGHEDER FORBEDRET 
Fagforbundene i Zambia har opnået store resultater omkring sik-
ringen af nogle af de mest udsatte grupper på arbejdsmarkedet, 
nemlig løsarbejdere, kontraktarbejdere og sæsonarbejdere. Tre 
ud af fire fagforeninger har på basis af et studie i 2014 influeret 
arbejdsmarkedsreformen, så den nu bedre regulerer brugen af 
løsarbejdere, både i form af hvilken slags arbejdsgivere, der kan 
gøre brug af løsarbejdere, og hvor længe de kan forblive på kort-
tidskontrakter. Landbrugsforbundet har endda været i stand til at 
forhandle en klausul ind i deres brancheoverenskomst, som sikrer 
løsarbejdere samme rettigheder som fastansatte. Dette er en land-
vinding i en branche som landbruget, der er domineret af løs- og 
sæsonarbejdere. Den store udfordring bliver nu at oplyse arbejder-
ne om rettighederne, og at overvåge overholdelse af lovgivningen 
og overenskomster, samt at dokumentere overtrædelser. 

ARBEJDSMILJØ PÅ DAGSORDENEN
Kun få partnere i det sydlige Afrika har tidligere set nødvendighe-
den af at engagere sig i arbejdsmiljø - det har mere været noget, 
man har overladt til myndighederne og arbejdsgiverne at regulere. 
Dette har dog ændret sig i 2015, da dette efter ønske fra partnerne 
blev et fokusområde i 3F’s rådgivning i regionen. En del partnere i 
Zambia og Zimbabwe er begyndt at arbejde aktivt med arbejdsmil-
jø, og har bidraget til at der i 2015 kom 147 flere fungerende arbejds-
miljøudvalg på arbejdspladserne, svarende til en fremgang på 42 
%. I alt er der nu 492 arbejdsmiljøudvalg, hvoraf over halvdelen er 
oprettet i Zambia. Her har de fire fagforeninger, som 3F samarbej-
der med, fordoblet antallet af fungerende arbejdsmiljøudvalg. Det 
har ført til, at landarbejdernes fagforening i Zambia nu er i stand til 
at rapportere på arbejdsulykker og vil gradvist kunne bruge dette 
aktivt i forhandlinger. Mange fagforeninger har oplevet, at arbejds-
miljø ofte er en lettere indgang til forhandlinger med arbejdsgive-
re, da det er i begges interesse at forbedre. Der er dog langt igen. I 
Mozambique kræver loven, at arbejdsgiverne udgør et arbejdsmiljø-
udvalg, og der er således ikke krav om arbejderrepræsentanter. Fra 
Malawi er der endnu ingen data, men 3F vil kunne bruge erfaringer-
ne fra Zambia i rådgivningen af partnerne i de andre lande, ligesom 
det planlægges at tage emnet op i det regionale netværksarbejde. 

SYDLIGE AFRIKA

Bygningsarbejdere i Zambia

Landbrugsforbundet har endda været i stand til at forhandle en 

klausul ind i deres brancheoverenskomst, som sikrer løsarbejdere 

samme rettigheder som fastansatte“



3 F  I N T E R N AT I O N A L     Å R S R A P P O RT  2 0 1 5 19

BYGGEBRANCHENS SAMARBEJDE OVER GRÆNSER 
 STYRKER FAGFORENINGERNE 
Erfaringsudveksling og koordination mellem byggearbejdernes 
fagforeninger i regionen gennem det internationale fagforbund 
BWI’s regionale kontor er styrket væsentligt i 2015. Metoderne som 
førte til gennembruddet med de kinesiske multinationale firmaer 
har vist sig effektive, og vil kunne bruges fremover. De enkelte nati-
onale fagforeninger er blevet styrket i at skabe netværksmulighe-
der for tillidsfolk på tværs af grænserne - særligt tillidsfolk, der ar-
bejder for samme koncern eller firma. Desværre er der ikke opnået 
de samme gode fremskridt inden for IUF’s regionale netværk. 3F’s 
samarbejde med IUF’s regionale kontor blev afbrudt i 2015 grundet 
regnskabsmæssige uregelmæssigheder, hvorefter koordinatoren 
blev afskediget.

Pengene er tilbagebetalt. 3F forsøger sammen med IUF globalt 
at finde en måde hvorpå det regionale arbejde kan fortsætte.  

Koordinering mellem brancher og indflydelse på regionale og 
internationale institutioner og spillere er blevet styrket. Fire af 
de internationale fagforbund, inklusive BWI, har holdt forberedel-
sesmøder med den regionale gren af IFS (ITUC); Southern African 

Trade Union Coordination Council. Disse møder skal forberede den 
regionale faglige koordinering, SATUCC, til forhandlingsmøder i 
den regionale samarbejds- og udviklingsorganisation, SADC, hvor 
de sidder som repræsentant for fagbevægelsen. Det er hensigten, 
at denne indflydelse kan føre til bedre forhandlingspositioner regi-
onalt og nationalt. 

NY CARLSBERG-SOLIDARITETSGRUPPE 
En ny solidaritetsgruppe blev dannet som resultat af sidste års 
internationale solidaritetskonference. Gruppen udsprang af en in-
teresse fra en nuværende og en tidligere tillidsmand på Carlsberg 
omkring koncernens produktion rundt om i verden, herunder i 3F’s 
nye samarbejdsland Malawi, hvor Carlsberg er altdominerende 
på drikkevaremarkedet. Formålet med gruppen er solidaritet og 
erfaringsudveksling med arbejderne i Malawis brancheforbund. 
Gruppen besøgte Malawi i december 2015 for at møde tillidsfolk, 
se på arbejdsforholdene på Carlsbergs fabrikker og undersøge mu-
ligheder for samarbejde med 3F’s nye partner; Drikke- og fødeva-
reforbundet i Malawi. Hensigten var at sammenstille Carlsbergs 
CSR-politik med arbejdsforholdene på fabrikkerne i landet. På 
trods af aftaler lavet i god tid på forhånd af partneren i Malawi og 
flere forsøg, blev de danske tillidsfolk dog ikke lukket ind på Carls-
bergs fabrikker. Gode kontakter blev dog skabt og foreløbige planer 
om at støtte organiseringsarbejdet hos partneren er aftalt. Siden 
har der været møder med CSR- og kommunikationsfolk i Carlsberg 
Group i Danmark omkring forholdene, samt informationsmøder 
blandt kolleger og 3F’ere. Det er hensigten at udvide solidaritets-
gruppen, til også at omfatte drikkevarebranchen generelt. Et direk-
te resultat af diskussionerne med partneren i Malawi er oprettel-
sen af et internationalt tillidsmandsnetværk på Facebook – Shop 
Stewards United, hvor erfaringer og informationer kan udveksles. 
Der planlægges endnu en rejse til Malawi, formentlig i 2016.

Region Syddanmarks internationale udvalg har fortsat kontakt 
til det industriarbejdernes fagforening i Zambia og byggearbejder-
nes fagforening i Zimbabwe. De planlægger en tur til Zambia i 2016.

REGIONAL ERFARINGSUDVEKSLING 
SIKRER OVERENSKOMSTAFTALER MED 
KINESISK BYGGEGIGANT
Kinesiske firmaer dominerer byggebranchen i det sydlige Afri-
ka. De har længe været lukket land for fagforeninger i hele 
regionen. Men en kampagne i det regionale BWI-netværk, hvor 
fire af 3F’s samarbejdspartnere i byggebranchen sidder med, 
har skabt hul igennem i Zimbabwe og Zambia. Her er det ende-
lig lykkedes fagforeningerne at få den kinesisk ejede multina-
tionale byggeentreprenør Sino-Hydro til at indordne sig under 
branche-overenskomsten i Zimbabwe og underskrive en over-
enskomstaftale med byggearbejdernes fagforening i Zambia. 
Forud for gennembruddet er gået den nævnte kampagne i det 
regionale BWI-netværk med udarbejdelse af kampagnestra-
tegi, kortlægning af kinesiske byggefirmaer, netværksmøder 
med udveksling af erfaringer og oplæg af internationale eks-
perter. Kinesiske firmaer overholder som oftest lovgivningen 
på arbejdsmarkedet, hvis loven bliver håndhævet. Men det gør 
den sjældent. Med denne viden i bagagen skiftede byggearbej-
dernes fagforening, ZCATWU i Zimbabwe taktik og indledte 
forhandlinger med de ansvarlige ministerier, hvor de fremlag-
de dokumentation for Sino-Hydro’s manglende overholdelse 
af overenskomsten. Regeringen udstedte et påbud overfor fir-
maet, som fra 2016 har skrevet under på at overholde overens-
komsten, endda med efterbetalinger til arbejderne for 2015. 
Denne erfaring rigere forhandlede byggearbejdernes fagfor-
ening - NUBEGW i Zambia på samme måde en overenskomst på 
plads med Sino-Hydro og i Mozambique er byggearbejdernes 
fagforening - SINTICIM i gang med samme proces.   

Fagforeningerne lugter morgenluft og lignende strategier 
planlægges overfor andre kinesiske byggefirmaer og multina-
tionale firmaer generelt.

Carlsberg-gruppens besøg i Malawi.
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I 2015 eskalerede bygningen af illegale israel-
ske bosættelser på besat land, og i Gaza er 1,8 
millioner palæstinensere stadig fanget i isole-
ring på grund af den israelske blokade. Freds-
forhandlingerne mellem Israel og de palæsti-
nensiske myndigheder (PA) er ikke genoptaget. 
I stedet er israelsk-palæstinensiske relationer 
blevet markant forringet. Som følge af stigende 

afmagt blandt især unge palæstinensere og en langt mere 
brutal militær besættelse er volden igen blusset op, med an-
greb på palæstinensere fra ekstremistiske israelske bosættere 
og palæstinensiske angreb på israelere både på Vestbredden 
og i Israel. Den israelske besættelsesmagt svarer igen med 
hårdere repressioner, chikane, nedrivning af huse og andre 
former for kollektiv afstraffelse, mens bosætternes terror of-
test efterlades straffrit. Internt er Israel begyndt at slå hårdt 

SITUATIONEN I PALÆSTINA OG MELLEMØSTEN

PALÆSTINA OG MELLEMØSTEN

FAGLIGE RESULTATER 
I VOLDENS SKYGGE 
Tårnhøj arbejdsløshed og afmagt overfor den intensiverede israelske besættelse 
fører til ekstremisme på begge sider. Repressionen tager til på begge sider af 
muren, og fagbevægelsen kæmper på trods.  

Demonstration for kvinders faglige rettigheder, Palæstina
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ned på de israelske organisationer, der kritise-
rer besættelsespolitikken, eller går ind for boy-
kot og sanktioner mod Israel. For eksempel har 
Netanyahu-regeringen indført en ny lovgivning, 
der gør det muligt at give bøder til organisatio-
ner, som man identificerer som venstreoriente-
rede, og som modtager udenlandske støtte. 

De palæstinensiske myndigheder tog et vig-
tigt skridt mod international anerkendelse, da 
den Internationale Straffedomstol (ICC) optog 
Palæstina som medlem, hvilket giver domstolen 
mulighed for at undersøge påståede israelske 
krigsforbrydelser og bosættelsesaktiviteter.

 
TÅRNHØJ ARBEJDSLØSHED OG 
ØKONOMISK KRISE
Arbejdsløsheden på Vestbredden og i Gaza er ste-
get betydeligt i 2015, og er nået et tårnhøjt niveau 
på 27 %. En stadig mindre del af de palæstinen-
siske arbejdere tjener den lovpligtige mindstløn 

på 1.450 Shekel om måneden (omkring 2.500 kr.). 
Samtidigt falder BNP, og de palæstinensiske myn-
digheder har et enormt økonomisk underskud. 
Indtægterne fra opkrævning af skat på varer, der 
importeres til Vestbredden og Gaza, udgør om-
kring to-tredjedele af nettoomsætningen. Denne 
skat opkræves dog af Israel, der truer med at til-
bageholde indtægterne på grund af de stigende 
spændinger. Hvis nedgangen i den palæstinensi-
ske økonomi fortsætter, kan det medføre, at PA 
nedprioriterer sine planer om indførelsen af   et 
socialsikringssystem. I kølvandet på dette, er der 
en alarmerende tendens til øget brug af børnear-
bejde på Vestbredden og i Gaza.

 
SVÆKKEDE FORHÅBNINGER I REGIONEN
Fem år efter starten på det såkaldte arabiske for-

år har borgerne i Mellemøsten og Nordafrika (MENA) ikke set 
mange resultater af de politiske forandringer, som så mange 
ofrede livet for. De fleste af de lovede socioøkonomiske refor-
mer er blevet udskudt eller helt afbrudt, og det store flertal 
er pessimistiske omkring udviklingen i deres lande. Blodige 
borgerkrige fortsætter i Syrien og Yemen. Også i Libyen er 
situationen meget ustabil, med stigende vold og reel lovløs-
hed.  Økonomien stagnerer, og dette skubber flere og flere 
arbejdere under fattigdomsgrænsen og sender dem på flugt.

Offentlige udgifter er skyhøje, og den så vigtige turist-
branche i lande som Egypten, Tunesien og Jordan går tilba-
ge. I Egypten øges arbejdsstyrken med omkring 700.000 unge 
mennesker hvert år, og regeringen har ikke nogen strategi 
for hvordan de skal komme i arbejde. Det er endnu mere 
vanskeligt at sikre beskæftigelse for kvindelige arbejdere, og 
kun omkring en fjerdedel er i arbejde i Egypten, Jordan og 
Marokko. Den totale arbejdsløshed i regionen er væsentligt 
højere end det globale gennemsnit (henholdsvis 13 og 6 %), 
og især ungdomsarbejdsløsheden er allarmerende høj på 24 
% mod 10 % globalt.

Muren, der afskærer Palæstinenserne fra frit at komme til Jerusalem. Foto: Eduardo Soferas Jalil

Oliefabrik, 
Palæstina
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Den triste meddelelse om lukning af kontoret i 2016 og den Dani-
da-finansierede støtte til partnerne, skabte en del usikkerhed i den 
sidste del af 2015. På trods at dette er der opnået gode resultater, 
også en del der tidligere har ladet vente på sig. 

STÆRKERE FORBUNDS-STRUKTURER
Palæstinensisk LO, PGFTU, har sammen med byggearbejderfor-
bundet og landarbejderforbundet nu opbygget en effektiv regi-
strering og dokumentation af medlemskab der bruges i næsten 
alle distrikter på Vestbredden. Tallene fra 2015 viser en samlet 
medlemsfremgang for hele PGFTU med 27 % i forhold til 2014. 
Det samlede medlemskab for PGFTU på Vestbredden er nu 14.389. 
3F’s partnere opnåede en medlemsstigning på knap 34 % i forhold 
til 2014 - en markant større fremgang end målet på 6 % for de to 
forbund. Medlemsfremgangen er særlig markant i byggesektoren, 
som følge af en bevidst faglig indsats for at styrke byggeforbundets 
lokale strukturer i fire provinser. Målrettet arbejdsmiljøtræning og 
aktiviteter på arbejdspladsniveau har gjort fagforeningerne mere 
synlige. Også i landarbejderforbundet var der en lille stigning i det 
samlede medlemskab, men tidligere års medlemsfremgang er 
bremset, som en følge af generel økonomisk nedgang i branchen.

Den juridiske afdeling i PGFTU er bedre organiseret og styrket 
ved introduktionen af et elektronisk registreringssystem for de 
juridiske sager. Ikke alle lokale afdelinger arbejder med det nye 
system, men langt flere begyndte at bruge systemet i 2015, og har 
set fordelene ved det. Også PGFTU’s kvindeafdeling er vokset sig 
stærkere i 2015. Afdelingen er blevet mere anerkendt på nationalt 
plan, og er aktiv i den nationale trepartsdialog for at opdatere den 
palæstinensiske arbejdsmarkedslovgivning, for eksempel gennem 
et forslag om at opdatere palæstinensisk arbejdsret med et køns-
perspektiv. Kvindeafdelingen er blevet medlem af den Nationale 
Koalition for Implementering af FN Resolution 132,5, som omhand-
ler kvinders rolle i at sikre fred og sikkerhed.
 
BEDRE TIL AT FORHANDLE OVERENSKOMSTER
På trods af arbejdsgivernes svage organisering i Palæstina er pa-
læstinensisk fagbevægelse blevet bedre til at forhandle overens-
komster lokalt og på provinsniveau. 3F’s støtte til en udvikling mod 
at underskrive flere, og ikke kun lave mundtlige aftaler, har vist 
sig være en succes. Det lykkedes f.eks. bygge- og landarbejdernes 
fagforeninger at forhandle flere nye overenskomster i 2015. Land-
arbejdernes fagforening har uddannet et eget hold af forhandlere i 
Nablus, og som et resultat er det lykkedes den lokale fagforenings-
afdeling at underskrive to overenskomster på arbejdspladsniveau.
 Med støtte fra PGFTU’s Kvindeafdeling har Tekstil- og beklæd-
ningsarbejdernes fagforening i provinsen Qalqilya forhandlet en 
overenskomst med arbejdsgivernes organisation. Overenskomsten 

PALÆSTINA OG MELLEMØSTEN

ARABISKE KVINDER TAGER PLADS I DET 
 VOKSENDE REGIONALE FAGLIGE NETVÆRK 

Det Arabiske Netværk for Byggearbejderforbund under BWI 
har længe diskuteret og forsøgt at finde løsninger på proble-
merne for kvindelige arbejdere i byggebranchen. Kvinderne 
sad bare aldrig med ved bordet! I 2015 blev det besluttet, at de 
konkrete problemer skulle på bordet - f.eks. mangel på kvinde-
lig deltagelse i de faglige strukturer og den svage organisering 
af kvindelige arbejdere. Fagbevægelsens repræsentanter har 
tidligere betragtet kvinders rolle som tabu eller helt forsømt 
at anerkende problemernes eksistens. De faglige ledere blev 
overbevist om at gennemføre et regionalt møde udelukkende 
for kvindelige fagforeningsrepræsentanter. Dette møde blev 
det første store skridt frem imod bedre inddragelse af kvinder i 
medlemsforbundene. Der var nyttig udveksling af oplysninger 
blandt deltagerne i den ellers så mandsdominerede branche. 
De kvindelige ledere bidrog med gode inputs til netværkets 
informationsarbejde samt værdifuld erfaring inden for ar-
bejdsmiljøområdet – på områder, der normalt ikke ses eller 
prioriteres af mændene. De kvindelige lederes deltagelse i 
netværket kan potentielt bidrage til at forbedre kommunika-
tionen mellem netværkets medlemmer og sikre løbende ud-
veksling af nyheder og informationer mellem møderne. Kvin-
dernes samlede bidrag rækker således langt ud over indsatsen 
for kvinders rettigheder på arbejdspladserne, men bidrager 
til et mere dynamisk og effektivt regionalt netværk og fagligt 
arbejde. Deltagerne konkluderede, at fremtiden for kvinderne 
og deres deltagelse i fagbevægelsens strukturer ikke kun er et 
kvindespørgsmål, men har vigtig betydning for hele den arabi-
ske fagbevægelses fremtid.

Demonstration for 
kvinders faglige ret-
tigheder, Palæstina
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omfatter implementering af den palæstinensiske mindsteløn og 
bedre arbejdsmiljøbetingelser, samt dannelsen af fælles udvalg 
for at løse juridiske sager før de når domstolene.

PGFTU’s Arbejdsmiljøafdeling har underskrevet fem arbejds-
miljøaftaler (overenskomster) med arbejdsgivere på arbejdsplads-
niveau, og en aftale for hele tekstilsektoren i Nablus-provinsen. 

STRUKTURERET ARBEJDSMILJØ-ARBEJDE
Landarbejdernes fagforening har fokuseret på bruget af pesticider 
i landbruget og udviklet et træningsforløb af trænere (TOT) for at 
sprede viden om farer, og metoder for beskyttelse af arbejdere. 
Fagforeningen har også fulgt op med et uddannelsesprogram for 
økologisk landbrug som alternativ til pesticider. Behovet for denne 
træning kommer fra konsultationer med medlemmerne i alle pro-
vinser på Vestbredden.

Det er lykkedes PGFTU’s Arbejdsmiljøafdeling at etablere tre-
partsråd på arbejdsmiljøområdet i alle provinser på Vestbredden. 
I disse råd mødes arbejdsgivere, repræsentanter for de palæsti-
nensiske myndigheder og faglige organisationer for at diskutere 
udfordringerne på arbejdsmiljøområdet. I dag er rådet det eneste 
trepartsforum til løsning af arbejdsmiljøproblemer i Palæstina. 
For eksempel har det resulteret i et rapporteringssystem mellem 
PGFTU og arbejdsministeriet i PA, hvor parterne deler informati-
on om alle arbejdsulykker der registreres i Palæstina. Samarbej-
det i trepartsrådet har fremmet arbejdsgivernes anerkendelse af   
PGFTU, hvilket har givet en bedre forhandlingsposition i overens-
komstforhandlinger.

 
KAMP FOR SOCIALSIKRING OG MOD BØRNEARBEJDE 
PGFTU har været i hårde forhandlinger med de palæsti-
nensiske myndigheder om implementeringen af et social-
sikringssystem. I forslaget fra regeringen er arbejdsgiverbi-
draget på 8,5 % og arbejdstagerbidraget på 7,5 %. Dette ville 
gøre det palæstinensiske socialsikringssystem til et af   de 
mindst gunstige i hele regionen. PGFTU arbejder derfor nu 
for at det endelige lovforslag ikke skal blive vedtaget og at et 
ny forslag skal udarbejdes.

For landarbejdernes fagforening har fokus været at bekæmpe   
børnearbejde i Palæstina, da flest   børnearbejdere findes indenfor 
landbrugssektoren (42,5 %) – et tal der er i stigning. Det er desværre 
blevet langt mere almindeligt for palæstinensiske arbejdsgivere og 
israelske firmaer, der arbejder i bosættelser at bruge børn som ar-
bejdskraft. Børn kender sjældent deres rettigheder og kan arbejde 
for en tredjedel af hvad en voksen vil gøre. Med støtte fra 3F har lan-
darbejdernes fagforening formået at indlede et samarbejde med 
de palæstinensiske myndigheder og med NGO’er og institutter i Pa-
læstina for at finde løsninger på problemet i fælleskab. Det første 

skridt var indsamling af viden og dokumentation om børnearbejde. 
Det næste skridt er en national kampagne mod ulovligt børnear-
bejde, samt for at sikre, at loven håndhæves og børns rettigheder 
respekteres af arbejdsgiverne.

PGFTUs Kvindeafdelingen har lavet intensivt oplysningsarbejde 
for palæstinensiske kvindelige arbejdere i Israel og de israelske bo-
sættelser. Disse kvinder bliver ofte udnyttet af mæglere, der sælger 
deres arbejdskraft til israelske arbejdsgivere, og vold og overgreb er 
meget almindeligt.

ORGANISERINGSTRÆNING FRA 3F’S  PALÆSTINANETVÆRK
3F’s Palæstinanetværk består af fagligt aktive 3F’ere fra hele Dan-
mark. De arbejder med oplysningsarbejde i Danmark om situatio-
nen i Palæstina og for palæstinensiske arbejdere. I løbet af 2015 er 

gruppen begyndt at yde rådgivning for 3F’s partnere i Palæstina. 
De lavede organiseringstræning for stenbrudsarbejderne i Beit Fa-
jar i Betlehem-provinsen. Formålet med træningen var at give en 
gruppe på omkring 20 stenbrudsarbejdere værktøjer og metoder 
til identificering af relevante sager og aktivister på deres arbejds-
pladser. Det lokale byggeforbund blev inddraget i planlægning og 
strategi omkring de lokale aktørers roller i organiseringsarbejdet. 
Træningen var en stor succes, som byggearbejderforbundets lokal-
afdeling var meget begejstrede for. Det viser, at erfaringsudveks-
ling mellem fagforeningsfolk i forskellige lande virker.

Målrettet arbejdsmiljøtræning og aktiviteter på arbejdspladsniveau 

har gjort fagforeningerne mere synlige.“

Organiseringstræning i Palæstina
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Sydasien har en af de højeste vækstrater i verden 
på omkring 7 %, især domineret af den økono-
miske stormagt Indien. Sri Lankas vækst ligger 
også over 7 %, mens Pakistan trækker lidt ned 
med en vækst på 4 %. Afghanistan og Nepal lig-
ger stadig i bunden af skalaen. Politisk har re-
geringerne ikke løst problemet med at sikre den 

nødvendige infrastruktur og stabilitet, som skulle gøre den 
økonomiske vækst bæredygtig. Demokratierne er forholdsvis 
svage, men vigtige fremskridt var tydelige i både Nepal, med 
den nye grundlov, og Sri Lanka med fredelige og reelle parla-
mentsvalg i august 2015. 

I november led Indiens premierminister Narendra Modi 
koalition stort nederlag ved valgene i den fattige østlige del-

SYDASIEN

SITUATIONEN I SYDASIEN

FAGBEVÆGELSEN MÅ FORSAT 
SLÅS FOR BASALE RETTIGHEDER 
Høj vækst, men svag sikkerhed og stabilitet i landene i Sydasien. 
Basale arbejdstagerrettigheder krænkes dagligt.

En af de titusinder af Rikshaws i Dhakas gader, Bangladesh
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stat Bihar. Der blev slået på hindu-flertallets 
frygt for, at det muslimske mindretal skulle få 
vind i sejlene – med reference til Modis mere 
venskabelige indstilling til Bangladesh. En 
usædvanlig beslutning blev truffet af Indiens 
parlament i maj 2015, da man ratificerede en 
grænsedragningsaftale fra 1974, og dermed fjer-
nede en kilde til nabostrid. 

En anden nabostrid er dog blusset op efter at 
Nepal i september endelig vedtog en ny forfat-
ning efter syv års tilløb. Det førte umiddelbart 
til protester fra de etniske mindretal i lavlandet 
og en uerklæret blokade af Nepal fra Indiens 
side. 25. april ramte et voldsomt skælv, svaren-
de til 8 på Richterskalaen, og skabte omfattende 
ødelæggelser i Nepal. Mere end 9.000 menne-
sker omkom, og over 600.000 huse blev ødelagt. 
Redningsarbejde og genopbygning har trukket 
ud på grund af blokaden. 

Regionen har fortsat et meget højt antal fatti-
ge, 14 %, svarende til 230 millioner, lever ifølge 
verdensbanken i ekstrem fattigdom, men den 
økonomiske vækst har dog reduceret tallet.

Hovedparten af regionens beskæftigelse fin-
des i den uformelle sektor, hvor man hutler 
sig igennem til under mindstelønnen og fattig-
domsgrænsen, uden arbejdstagerrettigheder. 
Der er flydende grænser mellem formelt og 
uformelt arbejde og økonomi, men et konstant 
pres fra arbejdsgiverne for beskæftigelse på 
mindst muligt forpligtende vilkår.

Der var i september en kæmpe proteststrej-
ke i Indien. Ifølge Reuters deltog 150 millioner 
i protest mod Modi-regeringens forslag om mo-
dernisering og deregulering af arbejdsmarke-
det. Ifølge planerne vil små og mellemstore 
virksomheder blive undtaget fra fabriksloven 
og fritaget for hidtidige forpligtelser i forhold 
til ansættelse og afskedigelse. Det vil også blive 
sværere at registrere en fagforening. 

JORDSKÆLV OG INDISK BLOKADE BRINGER 
NEPAL I KNÆ
Nepals forventede økonomiske og sociale frem-
skridt blev i 2015 ødelagt af det kraftige jordskælv 
og siden af uroligheder i grænselandet og den 
uerklærede indiske blokade af landet. Det ende-
lige økonomiske væksttal forventes at ligge under 
2 %. 

I september lykkedes det at give landet den første grundlov 
efter monarkiets fald. Der er fokus på ligestilling og sikring 
af rettighederne for grupper, der ofte udsættes for diskrimi-
nation såsom kvinder, seksuelle mindretal og handicappede. 
Selv om et meget stort flertal stemte for grundloven, startede 
protester straks i Tarai regionen ved grænsen til Indien pri-
mært grundet de nye provinsgrænser. Indien bakkede dem 
op med uerklæret blokade af Nepal. Manglen på brændstof, 
byggevarer, medicin og el - med op til 14 timers strømsvigt 
daglig - har sat en stor del af produktionen i Nepal på stand-
by. Det har resulteret i mange virksomhedslukninger og op-
bremsning af genopbygningen. 

Migrationen er årsag til store arbejdsmarkedsproblemer 
og flaskehalse, da det primært er unge der tager ud af landet 
i et antal op til 2.000 om dagen. 

I de senere år har fagbevægelsen presset på for vedtagelse 
af en række nye arbejdsmarkedslove. Der er fornyet håb om-
,at de bliver vedtaget, efter at de grundlæggende arbejdsta-
gerrettigheder er skrevet ind i selve grundloven. Der mangler 
dog detaljer. Fagbevægelsens politiske indflydelse illustreres 
af, at den nye premierminister i Nepal har valgt en af de tre 
LO’ers formand, GEFONT’s Bishnu Rimal, som chefrådgiver. 

BEDRE VILKÅR FOR ARBEJDERE I SRI LANKA
Sri Lankas økonomiske vækst var i 2015 godt 6 % – lidt under 
de gennemsnitligt 7,4 % de seneste fem år. Der anslås at være 
700.000 ledige jobs i den private sektor, heraf 30.000 alene i 
beklædning og tekstil, men det er lykkedes fagbevægelsen, 
ikke mindst 3F’s partner, at overbevise regeringen om, at det 
ikke skal løses ved at importere billig arbejdskraft fra nabo-
lande, men ved at hæve lønnen og forbedre arbejdsforholde-
ne for at gøre jobbene mere attraktive. Arbejdsgiverne flytter 
i stigende grad arbejdspladser ud af byerne mod syd og op 
i nordlige tamilske områder, hvor det er lettere at skaffe ar-
bejdskraft til tøjindustrien.

Mens der har været en svag nedgang i antal arbejdere, er 
eksportværdien fra tøjindustrien øget, og det har især været 
på baggrund af øget produktivitet som resultat af en omstil-
ling, hvor hver arbejder har flere funktioner. 

I januar 2015 opløste den nyvalgte præsident Mithripala 
Sirisena parlamentet og indsatte en overgangsregering til 
parlamentsvalget i august. Her vandt præsidentens modstan-
dere fra UNP, men fik dog ikke flertal. Dannelsen af en koa-
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litionsregering er noget nyt, som har affødt en 
positiv politisk udvikling med mere åbenhed og 
mindre populistisk racisme mod tamilerne. Der 
er fokus på sikring af rettighederne og at gen-
vinde den GSP+ handelsstatus, som Sri Lanka 
mistede som følge af landets krigsforbrydelser 
mod tamilerne.

En kampagne for at løfte lønnen i den private 
sektor førte til et løfte fra regeringen om at hæve 
den med 2.500 SLR svarende til 116 danske kro-
ner, så minimumslønnen ville blive, hvad der 
svarer til 464 kroner om måneden. Men det blev 
ikke omsat til lovgivning i 2015, og 3F’s partner 
vurderer at det vil kræve en stor indsats både at 
få omsat forslaget til lov og at få loven omsat til 
virkelighed ude i virksomhederne. 

VÆKST MEN ØGET ULIGHED OG KONFLIKTER I 
BANGLADESH
Bangladesh’s økonomiske fremgang er temmelig 
ensidigt båret af ca. 10 millioner migrantarbej-
dere, som sender en stor del af deres indtjening 
hjem. Derudover leverer ca. 4 millioner arbej-
dere i tekstil- og beklædningsindustrien mere 
end 80 % af Bangladesh’ eksport – omkring 31 
milliarder US dollars årligt. Mange i landet er 
blevet løftet ud af fattigdom, og i 2015 fik Bangla-
desh status af mellemindkomst-land ifølge Ver-
densbanken. Alligevel øges ulighederne.

I begyndelsen af 2015 udviklede der sig politisk uro og 
vold i forbindelse med oppositionspartiet BNP’s fornyede 
protester mod det valg, som de boykottede et år tidlige-
re. Sammenlagt var der uro i 99 dage med 160 dødsofre til 
følge. Lokalvalg i slutningen af 2015 viste større tilslutning 
til regeringspartiet Awami League og en kraftigt svækket 
opposi tion. Partiet har nu nærmest total politisk magt. Også 
ytringsfriheden er truet. Flere bloggere er blevet myrdet for 
deres indlæg, Facebook og Skype er periodevist blevet lukket 
ned og en film om Rana Plaza katastrofen er blevet forbudt. 

Nye arbejdsmarkedslove, der blev til i kølvandet på Rana 
Plaza katastrofen i 2013, er først blevet omsat til bekendtgø-
relse i september 2015. Men det synes ikke at have forbedret 
situationen for arbejderne. Tværtimod tyder en del på, at det 
er blevet sværere at opnå registrering af nye fagforeninger, 
og forbuddet mod at danne fagforeninger i eksportzonerne 
er ikke fjernet. Fagbevægelsen er en af de mest fragmente-
rede i regionen og består af 30 forskellige LO’er og et utal 
af forbund. Det vurderes, at kun knap 3 % af den samlede 
arbejdsstyrke er fagligt organiseret.

“Accorden”, den globale aftale om brand- og bygningssik-
kerhed i tøjbranchen har betydet inspektion på 1.289 fabrik-
ker i Bangladesh. Der er i alt peget på 28.402 forhold, der 
skal rettes op på. I slutningen af året var over 1.000 fabrikker 
bagud i forhold til påbuddene, og Accorden begyndte at ude-
lukke de første fabrikker fra at kunne blive leverandører til 
de over 100 tøjfirmaer, der har underskrevet denne eneståen-
de juridisk bindende aftale med to globale fagforbund: UNI 
og IndustriALL.

Talskvinde for en gruppe fyringstruede 
tekstilarbejdere i Bangladesh



PROGRAMMETS 
NØGLERESULTATER
3F’s arbejde og regionalkontor i Bangladesh kom endelig på plads 
efter tre års tilløb. Der er indgået partneraftaler og i forbindelse 
med registreringen afleveret et utal af papirer, budgetter og forkla-
ringer til Bangladesh’s NGO-myndighed og efterretningsvæsen. Det 
ser ved årets slutning ud til at have fundet sit leje, så samarbejdet 
med partnerne for alvor kan komme i fokus. 

FORBUNDENE VOKSER OG STYRKER DERES 
STRATEGISKE FOKUS 
Et af de vigtigste resultater i 2015 er, at de fleste partnere er kom-
met i gang med en udvikling af egne strategier. 3F har støttet og 
rådgivet dem i at udvikle en strategisk plan for hele deres organi-
sation. I alt har 9 partnere nu en formuleret strategi. Deres hoved-
bestyrelser godkender planerne. 3F’s nye partneres samarbejdsaf-
taler tager derfor nu udgangspunkt i partnernes egne strategiske 
planer og prioriteter. Det er 3F’s vurdering, at partnerne er blevet 
mere systematiske i arbejdet og har mere fokus på det interne de-
mokrati og uddelegering af ansvar. Herunder er der også svag frem-
gang at spore med systematisering af den interne uddannelsesind-
sats hos fagforbundene. Desuden har der både i Sri Lanka (hvor der 
var nogle uregelmæssigheder) og i Bangladesh (hvor andre donorer 
i årevis har givet partnerne dårlige vaner) været stort fokus på for-
bedring af den finansielle administration. 

De seks partnere har et samlet medlemstal på 176.292 og havde 
i 2015 en medlemsfremgang på 9.519 eller knap 6 % - i underkan-

ten af det forventede. Medlemsfremgangen var størst hos NGWF i 
Bangladesh, som på et år er vokset med 12 %. FTZ-GSEU i Sri Lanka 
voksede med ca. 6 % mens ANGTWU i Nepal tabte hele 20 % af de-
res medlemmer. Noget af dette tab stammede fra tidligere år, hvor 
udmeldelser mm. ikke blev rigtigt registreret, men en stor del skyl-
des også krisen i 2015 efter det ødelæggende jordskælv i april. 3F’s 
”gamle” partnere i Sri Lanka og Nepal havde derfor ikke sammen-
lagt nogen vækst i 2015. Hos de tre nye partnere i Bangladesh kunne 
der registreres en medlemsfremgang på 8 % (9.754 medlemmer). 
Det er et fremskridt, at flere partnere kan registrere medlemmer-
ne efter køn, hvilket viser en balanceret fremgang for kvindelige og 
mandlige medlemmer. To partnere har en anelse større procentvis 
fremgang blandt kvinder mens der er flere kvindelige end mandlige 
medlemmer hos de tre nye partnere i Bangladesh.

Partnerne har i løbet af året registreret 24 nye virksomhedsfag-
foreninger eller afdelinger. Men der er også tabt en del, og samlet set 
er der ikke fremgang. I Nepal har ANGTWU f.eks. i alt mistet 35 fa-
briksafdelinger, hvilket også forklarer medlemstilbagegangen. Den 
anden partner i Nepal, JTGCWUN, fik tre nye og mistede en. Mange 
af de lukkede fabrikker forventes dog genstartet efter krisen. De tre 
partnere i Bangladesh er netto vokset med 9 fagforeninger til i alt 112. 
I Sri Lanka er FTZ-GSEU vokset med 6 fagforeninger til nu 43.

Antallet af kontingentbetalende medlemmer er vokset i Syd-
asien. Tallet er sammenlagt steget med 1.405, hvilket svarer til 11,5 
%. Især FTZ-GSEU er gået systematisk til værks og har fået indført 
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Tekstilproduktion, Bangladesh
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kontingenttræk i lønnen i 13 fabrikker. Der er ingen fremskridt at 
spore mht. afhængighed af donorer med undtagelse af Nepal. Men 
en spredning på flere indtægtskilder og specielt flere kontingent-
betalende medlemmer forventes dog på sigt at kunne nedbringe 
afhængigheden. 

FLERE OVERENSKOMSTER OG STYRKET 
ARBEJDSMILJØINDSATS 
I Nepal og Sri Lanka er der skabt bedre overenskomstdækning. 
ANGTWU har tegnet 14 nye overenskomster – en fremgang på 21 %. 
FTZ-GSEU forhandlede i 2015 med Star Group, der har 3 fabrikker. 
Det forventes at fordoble antallet af overenskomster og firedoble 
antallet af overenskomstdækkede virksomheder. I Bangladesh er 
der tegnet to nye overenskomster af BRGWF, som tidligere ikke 
havde nogen. Sammenlagt har de tre partnere indgået 11 overens-
komster. Tallene viser, at det kan lykkes, selvom det er en lang sej 
kamp. Etablering af fælles overenskomstudvalg på virksomheder i 
Nepal, hvor flere fagforeninger er repræsenteret, forventes at styr-
ke kvaliteten af overenskomsterne og at sikre overholdelsen bedre. 

På arbejdsmiljøområdet var der også fremskridt. Der blev etab-
leret arbejdsmiljøudvalg på 30 af de virksomheder, hvor partnerne 
er til stede. Femgangen i 2015 var på 8 nye udvalg. FTZ-GSEU i Sri 
Lanka har skrevet høringssvar og deltaget i et trepartsforum, som 
har udviklet nye arbejdsmiljøregler. De er dog endnu ikke vedtaget, 
og partneren vil følge op på det i 2016. Flere af partnerne gennem-
førte arbejdsmiljøundervisning. En af partnerne i Nepal har udvik-
let en arbejdsmiljøpolitik og gennemført en kampagne for at øge 
medlemmernes opmærksomhed på sundhed og sikkerhed. Part-
nerne er generelt i gang med at forbedre deres rapportering- og 
registreringssystemer for arbejdsskader, men kan endnu ikke regi-
strere om antallet øges eller går ned. 

FÆLLES FODSLAG – STØRRE INDFLYDELSE
I Nepal og Sri Lanka er der opnået større grad af fælles fodslag og 
dermed større indflydelse. Partnerne har forbedret deres kapacitet 
til at forsvare medlemmernes rettigheder mere effektivt og øge 
bevidstheden om diskrimination og chikane, og nogle partnere er 
begyndt at registrere sager om krænkelser af sådanne rettigheder 
på lokalt plan. 

FTZ-GSEU i Sri Lanka har holdt en række seminarer om fordom-
me og diskrimination mod tamilerne. Det har øget opmærksomhe-
den om problemet og resulteret i flere bud på, hvordan man løser 
den slags problemer gennem mere solidaritet blandt medlemmer-
ne.

Der er også sket fremskridt i Bangladesh. De 15 forbund, der er 
medlemmer af IndustriALL, er blevet enige om at vælge ny ledelse 
af IndustriALL Bangladsh Council, IBC og har forbedret deres inter-

SYDASIEN

SAMARBEJDE OG ENHED I NEPALESISK 
FAGBEVÆGELSE SIKRER ARBEJDER-
NES RETTIGHEDER

Der er i Nepal skabt forudsætninger for at opnå forbedringer, 
når den værste krise efter jordskælv og Indiens uerklærede 
blokade er overstået. Fagbevægelsen, der består at tre LO’er, 
optræder samlet, selv om den er tilknyttet forskellige politi-
ske partier. Samarbejdet er fortsat under de meget heftige 
debatter om den nye grundlov. Det viser, at samarbejde kan 
styrkes og sikre, at arbejdernes stemme bliver hørt. Den nye 
grundlov lægger stor vægt på menneskerettigheder inklusi-
ve arbejdstagerrettigheder og er et godt udgangspunkt for 
vedtagelse af seks nye arbejdsmarkedslove, der har ligget 
klar længe. 

3F’s partnere i tekstil- og beklædningsbranchen har 
implementeret en Code of Conduct mellem de forskellige 
tekstilarbejderforbund og er begyndt at organisere fælles 
forhandlingsudvalg på tøjvirksomhederne. Der er også taget 
initiativ til en aftale med arbejdsgiverne om sikring af en for-
bedring af tekstil- og beklædningsindustrien og skabelsen 
af nye jobs når forsyningerne igen bliver normale.  En sådan 
aftale vil bl.a. kunne gøre, at Nepals tekstilindustri kan ud-
nytte den nye handelsstatus i USA, hvor Nepal nu kan eks-
portere tøj uden at skulle betale told. 

ne koordinering, mens de værste magtkampe er dæmpet en smule. 
Der er derimod ikke tilslutning til samlet optræden i dialogen med 
regering og arbejdsgivere om den lovgivningsmæssige mindsteløn. 
Det svækker selvsagt arbejdernes mulighed for at få indflydelse en 
hel del.

Lønforskellen mellem mænd og kvinder registreres ikke syste-
matisk, men menige medlemmer har i Bangladesh anslået forskel-
len til at være 10 – 20 % til mændenes fordel.

På det offentlige område vedtog regeringen i Bangladesh en næ-
sten 100 % lønforhøjelse mens partneren i Sri Lanka på baggrund af 
en kampagne opnåede regeringens godkendelse af en lønstigning 
på det private område på 20 % fra januar 2016 med tilbagevirkende 
kraft fra maj 2015. 

SAMARBEJDET MED INDUSTRIALL PÅ PAUSE
Det stod i 2015 hurtigt klart, at det globale forbund IndustriALL og 
specielt deres regionale kontor i Delhi, Indien ikke havde kapacitet 
til at stå for koordinering af programmets regionale netværksar-
bejde. Deres første prioritet er at skaffe donormidler til deres med-
lemsorganisationers hvervekampagner. Samarbejdsaftalen med 
3F blev derfor suspenderet efter første kvartal 2015, og siden har 
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regionalkontoret oplevet en del ændringer. Der er ikke indgået no-
gen ny aftale, og der er ikke nogen udsigt til at IA’s regionalkontor 
ønsker at påtage sig opgaven, selvom nogle af medlemsforbunde-
ne ønsker regionale møder med erfaringsudveksling. I forbindelse 
med en midtvejs-gennemgang af programmet vil der blive taget 
stilling til, hvordan den regionale komponent skal føres ud i livet 
fremadrettet. 

DONORKOORDINERING 
Der foregår i Bangladesh regelmæssige møder imellem donororga-
nisationer, som støtter fagbevægelsen – de såkaldte TUSO møder. 
Fælles retningslinjer for støtten til faglige organisationer har dog 
lange udsigter, ligesom 3F’s ønske om at lave fælles aftaler med 
det enkelte forbund om en fælles finansiering af aktiviteter i for-
hold til forbundenes egne strategiske planer har lange udsigter. 

I Nepal og Sri Lanka er der opnået større grad af 

fælles fodslag og dermed større indflydelse.“

Donorernes egeninteresser og arbejdsmetoder dominerer således 
stadig. Men der er stor udveksling af erfaringer, enighed mellem en-
kelte donorer om konkrete indsatser, og senest er man blevet enig 
om at lave en fælles pool af undervisningsmaterialer, så alle får ad-
gang til kvalitetsmaterialer, og så man undgår parallelle indsatser 
for at udvikle sådanne materialer. 

3F’ERE I SOLIDARITET MED SYDASIEN OG BANGLADESH
Det internationale udvalg i 3F’s Silkeborg afdeling er solidaritets-
gruppe i forhold til arbejdet i Sydasien og Bangladesh. På grund af 
en lokal overenskomst med Mascot (arbejdstøj) har afdelingen en 
solidaritetsfond, som anvendes til at støtte partnere i Bangladesh. 
I april-maj gennemførte to medlemmer af solidaritetsgruppen en 
rejse til Bangladesh for at se på produktionen hos Mascots leve-
randører og siden at besøge Mascots egne fabrikker i henholdsvis 
Vietnam og Laos. Det kom der en fin rapport og et styrket solidari-
tetsarbejde ud af. 

Brancheudvalget for tekstil og beklædning under industrigrup-
pen har besluttet at yde en støtte til den samlede indsats i Bangla-
desh med sigte på at styrke IndustriALL’s medlemsorganisationer 
og specielt at støtte dem i fælles indsats, samarbejde og koordi-
nering. På deres årlige konference var der oplæg om situationen i 
Bangladesh.

Københavnske og Nordsjællandske afdelinger gik sammen om 
at invitere to repræsentanter fra Bangladesh til Danmark og delta-
ge i debatmøder i forbindelse med arbejdsmiljødagen og toårsda-
gen for Rana Plaza katastrofen.

Bygningsarbejdere i 
Dhaka, Bangladesh

 Fyringstruede tekstilarbejdere i gang med at organisere sig
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Ukraine er sammen med Moldova det fattigste 
land i Europa. Den ukrainske mindsteløn på 
1.330 UAH pr. måned svarer til omkring 350 kr. 
og er ikke blevet opjusteret siden 2013. Devalu-
ering af den ukrainske valuta reducerer købe-
kraften og påvirker levestandarden hos arbej-
derne i Ukraine. Arbejdsløsheden er stigende 
– nu oppe på 10 % – og næsten to tredjedele af 
de arbejdsløse er kvinder.

På grund af faldende verdensmarkedspriser, 
handelstvister og produktionsforstyrrelser, som 
følge af den militære konflikt i Østukraine, er 
den ukrainske økonomi i alvorlig recession. Den 
ukrainske realløn faldt med 18,6 % i 2015, og in-

flationen stiger måned for måned. Industri og landbrugspro-
duktion falder ligeledes, og der mangler økonomiske refor-
mer, der kunne ændre dette billede. Ukraines BNP faldt med 
11 % i 2015. Landet modtog en sidste rate af lån fra Den Inter-
nationale Valutafond, IMF, for at undgå økonomisk kollaps. 
For at sikre disse vigtige lån fører den ukrainske regering en 
stærkt højreorienteret politik, der øger de sociale uligheder 
dramatisk. Regeringen er samtidig stærkt afhængig af vestlig 
støtte for at holde sig ved magten. 

I oktober afholdt Ukraine regions- og kommunalvalg. Der 
blev dog ikke afholdt valg i det besatte Krim samt de besatte 
østlige regioner Donetsk og Luhdansk. Resultaterne af valget 
medførte ingen større politiske forandring, men ultrahøjre 
partier som Svoboda styrkede deres position. Voksende fru-

FAGBEVÆGELSEN STYRKET TRODS 
KRISEN I UKRAINE OG BELARUS
Den uløste konflikt mellem Rusland og Ukraine påvirker hele regionens økonomi og 
levevilkår grundet sanktioner, faldende verdensmarkedspriser og mangel på politiske 
og sociale reformer. Ukraine er på randen af økonomisk kollaps.

CENTRAL- OG ØSTEUROPA

Tele-medarbejdere, Ukraine
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strationer pga. økonomisk krise, galopperende korruption, 
borgerkrig og russisk aggression skaber grobund for util-
fredshed og uro.

Situationen i det østlige Ukraine er stadig kompliceret, 
og kampe udkæmpes regelmæssigt på trods af de aftaler om 
våbenhvile, der er blevet indgået i Minsk. Siden konflikten 
startede i 2013, er mere end 9.000 mennesker blevet dræbt og 
mere end 1,3 millioner er flygtet fra deres hjem.

FUPVALG I BELARUS OG ØGET AFHÆNGIGHED 
AF RUSLAND
I Europas pt. eneste diktatur, Hviderusland, har russiske mas-
semedier stor indflydelse, og det overvejende flertal af hvide-
russere deler det officielle russiske syn på begivenhederne 
i Ukraine. Desuden frygter de hviderussiske magthavere en 
politisk udvikling som den i Ukraine, da dette kan give Rus-
land en årsag til at gribe ind som de gjorde i Ukraine 2013-
2014.

Resultaterne i de hviderussiske præsidentvalg i oktober 
2015 var givet på forhånd, og landets siddende præsident 

Aleksandr Lukasjenko blev genvalgt med stort 
flertal. Ifølge internationale iagttagere brugte 
regimet administrative ressourcer på at føre 
valgkamp og styrede stemmeoptællingen ulov-
ligt.

Det var ikke muligt for Lukasjenko at hæve 
lønningerne i perioden op til valget i samme 
omfang som set ved tidligere valg pga. økonomi-
ens tilstand. Arbejdsløsheden er høj, og mange 
ansatte har fået indefrosset deres lønninger. Det 
er også blevet langt mere almindeligt med gene-
relle forkortelser af arbejdstiderne og nedsættel-
ser af lønninger i private og offentlige virksom-
heder. Den økonomiske nedgang skyldes blandt 
andet de vestlige sanktioner mod Rusland og 
den lave verdensmarkedspris på olie, som har 
ført til et markant fald i hviderussisk eksport 
til det russiske marked. Overordnet set har Rus-
lands annektering af Krim og den igangværende 
krig i det østlige Ukraine begrænset Hviderus-

lands evner til at modstå russisk 
indflydelse og yderligere forøget 
afhængigheden af russisk øko-
nomi, sikkerhed og energi. Si-
den udbruddet af den ukrainske 
krise har Lukasjenko forsøgt at 
balancere den voksende russi-
ske indflydelse med forbedrede 
relationer til Vesten. For eksem-
pel har han indtaget en neutral 
holdning til den ukrainske krise 
og har ikke udtrykkeligt aner-
kendt den russiske annektering 
af Krim. Denne politik har haft 
en vis virkning på EU, der er be-
gyndt at lempe på sanktionerne 
mod det hviderussiske regime, 
men EU er modvillig og ude af 
stand til at erstatte den massive 
økonomiske støtte fra Moskva.Radio- og elektronikforbundets aktivister demonstrerer mod løsarbejde i Belarus.

Mekaniker- og fagforenings-
aktivist, Belarus
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EN STADIG VANSKELIGERE SITUATION FOR 
HVIDERUSSISK FAGBEVÆGELSE
I Belarus samarbejder 3F med to forbund i industrisektoren, der 
er medlem af det uafhængige fagforbund BKDP. REP organiserer 
radio- og elektronikarbejderne og BNP organiserer mine- og raffi-
naderiarbejderne. Det er stadig meget svært for den uafhængige 
fagbevægelse i Belarus at lave fagligt arbejde. Det er for eksempel 
ikke muligt for forbundene at registrere lokale fagforeningsafde-
linger eller kontorer uden at skulle igennem en lang bureaukratisk 
og næsten umulig proces. 

Arbejdere, der vælger at blive medlemmer i uafhængige fagfor-
eninger trues ofte med afskedigelse eller f.eks. at miste deres bolig. 
Ifølge menneskerettighedsorganisationer i Belarus er regimets un-
dertrykkelse af den uafhængige fagbevægelse betydeligt hårdere 
end overfor menneskerettigheds- og andre civilsamfundsorganisa-
tioner i landet. 

I 2015 blev der større fokus på bæredygtighed i 3F’s samarbejde. 
Begge forbund arbejder nu målrettet for at forbedre deres økono-
miske, finansielle og tekniske kapacitet. For at sikre dette forøgede 
Danidas naboskabsprogram bevillingen med 1,65 millioner kr. i den 
sidste periode af projektet. 

Forbundene er bevidste om underrepræsentationen af kvinder i 
fagforeningsstrukturerne. De arbejder derfor for at inkludere kvin-
der på lokalt niveau og i de nationale organisationer. Det er lykkes 
elektronikarbejderne at starte tre nye lokale fagforeningsafdelin-
ger i 2015, og to af dem er ledet af kvinder. I det seneste år har de 
to forbund fået en samlet medlemsfremgang på 257 medlemmer, 
hvilket er en væsentligt større stigning end i 2014. I minearbejder-
forbundet blev en kvinde for første gang valgt til forbundets øver-
ste ledelse. 

 
SIKRING AF JURIDISK BISTAND TIL ARBEJDERE 
Den øgede støtte fra 3F har gjort det muligt for forbundene i Bela-
rus at forbedre den retslige service, som de yder til medlemmer og 
arbejdere. I dag kan arbejdere få juridisk bistand fra forbundenes 
advokater i alle regioner. 

I 2015 vandt forbundene sammenlagt 41 sager ved domstolene 
over arbejdsgivere, og mere end en milliard hviderussiske rubler 
i erstatning til medlemmer – for eksempel fra arbejdsgivere, der 
ulovligt tilbageholdt lønninger eller kompensation. Det er det bed-
ste resultat i forbundenes historie og en stigning på næsten 50 % i 
forhold til 2014. REP og BNP har også videreudviklet deres uddan-

CENTRAL- OG ØSTEUROPA

Postarbejder i Ukraine Arbejder på jern- og aluminiumsfabrik, Ukraine

Faglig dialog på bryggeri, Ukraine
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nelsesprogram for faglige repræsentanter og flere kan nu løse min-
dre tvister og konflikter lokalt for medlemmerne fremfor at søge 
juridisk bistand direkte fra forbundenes advokater.  

For at forbedre den økonomiske bæredygtighed i forbundene 
har man udviklet et system for at sikre at en del af den økonomiske 
erstatning fra juridiske sager betales til forbundene. Dette vil mu-
liggøre fortsat juridisk bistand til andre medlemmer. 

MALEREN FRA MINSK BLEV FAGLIGT AKTIV
Natalia Anikeeva arbejder som maler på traktorfabrikken MTZ i Minsk og har 
været medlem af fagforbundet REP i fire år. I løbet af sommeren 2011 lærte hun 
forbundet at kende gennem miniavisen, som uddeles af fagforeningsaktivister 
foran fabrikken. Natalia blev inviteret til en workshop i forbundets kontor i Minsk 
og lærte om hendes muligheder for at påvirke hendes og andres arbejdssituation 
gennem fagligt arbejde. På dette tidspunkt var arbejdsmiljøforholdene dårlige, 
og indånding af farlige kemikalier gjorde mange af hendes kolleger syge. Da ar-
bejdsgiveren besluttede at stoppe udbetalingerne af risikotillæggene til Natalia 
og hendes kolleger – og derudover mindskede antallet af feriedage fra 14 til 7 
besluttede Natalia sig for at gøre noget. Sammen med nogle kolleger proteste-
rede hun til ledelsen og fik hjælp af REP til at klage. Da Natalia vendte tilbage 
til arbejdspladsen efter sin barselsorlov, blev hun hårdt presset af lederne på fa-
brikken, der også prøvede at miskreditere hende foran hendes kolleger. Det gik 
så langt, at arbejdsgiverne begyndte at tilbageholde lønudbetalinger til Natalia. 
REP støttede Natalia med juridisk bistand, men brugte også hendes situation i en 
massiv lokal informationskampagne i sociale medier og i forbundets avis. Infor-
mationen blev effektivt spredt ud blandt Natalias kolleger, hvor hun fik megen 
sympati. Til sidst stoppede arbejdsgiverens chikane, og denne lille sejr ledte til en 
stor medlemsfremgang for REP på arbejdspladsen.

PROFILERING AF DEN UAFHÆNGIGE FAGBEVÆGELSE
Arbejdet med at sprede information om den uafhængige fagbe-
vægelse er gået ind i en ny fase. Partnerne producerer nu online 
videokonsultationer, hvor arbejdere kan få rådgivning om de mest 
almindelige problemer uden aktivt at søge juridisk bistand - noget 
der kan være følsomt, og hvor de ofte risikerer repressalier fra ar-
bejdsgivere. Disse online videokonsultationer har været en stor suc-
ces, og de første videoer er set over 10.000 gange. De understøtter 
arbejdet med at gøre fagforeningsportalen praca-by.info til den 
mest læste hjemmeside for fagforeningsinformation i Belarus. An-
tallet af besøgende på siden er steget med hele 53 % i forhold til 
2014. Ved siden af dette fortsætter arbejdet med at lave og uddele 
aviser og brochurer med information om den uafhængige fagbevæ-
gelse. Dette skal hjælpe med at øge medlemstallet i begge organi-
sationer.  

EN NY INDSATS FOR AT STØTTE DEN UKRAINSKE 
 LANDSORGANISATION FPU
I Ukraine har 3F indledt et samarbejde med den største landsorga-
nisation, FPU. Samarbejdet startede i april 2015 og skal støtte FPU 
i at forbedre organisationens strategiske planlægning og støtte 

Marina Kovaleny er leder af kvindenetværket i den 
uafhængige fagforening for minearbejdere, Belarus 

Arbejdere på flyfabrik, Ukraine
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etableringen af et netværk af uddannede fagforeningsaktivister i 
hele Ukraine. Men også at få styrket organisationen i lokalområder-
ne og på arbejdspladserne for bedre at kunne forsvare medlemmer-
nes interesser, der angribes af regeringens politik, der mest gavner 
de rigeste.  3F støtter udviklingen af en uafhængig organisation, 
der ikke underlægger sig stormagternes kamp om dominans i lan-
det. 60 fagforeningsaktivister gennemgår et træningsforløb, hvor 
de selv danner deres egne lokale netværk og selv træner lokale 
fagforeningsmedlemmer i forhandling, organisationsudvikling 
og andre relevante emner. I 2015 har de 60 fagforeningsaktivister 
gennemgået et træningsforløb med en træner fra 3F i bl.a. voksen-
pædagogik. I slutningen af 2015 begyndte arbejdet for de lokale fag-
foreningsaktivister med at planlægge og gennemføre deres egne 
træningsindsatser lokalt.  

I 2015 har FPU udviklet et udkast til en strategisk plan for at 
modernisere FPU og dens struktur. De nu uddannede faglige ak-
tivister deltager i dette arbejde som forberedelse til kongressen i 

Arbejdere på Rivne atomkraftværk, Ukraine

Arbejder på papirfabrik i Kiev, Ukraine

“ Det ser således ud til, at den vilje og motivation til forandring, der 

findes hos mange af de unge nyuddannede fagforeningsaktivister, 

faktisk vil blive brugt af organisationen og hjælpe til dens fornyelse
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EN NY FORSTÅELSE AF FAGFORENIN-
GERS ROLLE BLANDT UNGE I UKRAINE

3F’s samarbejde med FPU for at videreuddanne og aktivere fag-
foreningsrepræsentanter i Ukraine åbner muligheder for man-
ge arbejdere til at få ny viden, tanker, ideer, og selv ændre de-
res verdenssyn. En af disse fagforeningsaktivister er den unge 
kvinde, Marina, der arbejder på den kemiske fabrik Pavlograd i 
Dnipropetrovsk. Hun begyndte sit faglige engagement i 2011 og 
blev hurtigt valgt som formand for den lokale fagforenings ung-
domsråd. Arbejdet i fagforeningen var dog næsten udelukkende 
begrænset til at holde sociale aktiviteter, som f.eks. sportstur-
neringer og fotokonkurrencer. Marina følte, at fagforeninger-
nes horisont burde være langt bredere. Gennem deltagelsen i 
samarbejdet med 3F har nye muligheder åbnet sig for Marina. 
Træningsforløbet fra FPU og 3F hjalp hende til at bevæge sig 
væk fra den traditionelle socialt orienterede forståelse af fag-
foreningsarbejde i Ukraine. Hun mener i dag at fagforeningens 
fremmeste opgave er at kæmpe for hendes kollegaers rettighe-
der og interesser. Marina er allerede begyndt at undervise sine 
kollegaer i en ungdomsgruppe i Pavlograd. Undervisningen fo-
kuserede på arbejdstagerrettigheder og organiseringsarbejdet 
i den lokale afdeling - og det har allerede båret frugt. Flere med-
lemmer vælger at engagere sig i den lokale fagforening, og der 
er kommet flere nye medlemmer til. Marina har nu planer om 
at bruge sin erfaring og sit potentiale som underviser, ikke kun i 
sin hjemby Pavlograd men også i andre regioner i Ukraine.

marts 2016, hvor strategien for den kommende femårsperiode skal 
lægges fast. F.eks. har de fremlagt et forslag til grundlæggende 
ændringer af uddannelsessystemet som nu bliver inkluderet i stra-
tegien. I løbet af 2015 er flere af de aktive blevet valgt til forskelli-
ge poster i medlemsforbundene og FPU, og mange er blevet valgt 
som delegerede til kongressen. Det ser således ud til, at den vilje og 
motivation til forandring, der findes hos mange af de nyuddannede 
unge fagforeningsaktivister, faktisk vil blive brugt af organisatio-
nen og hjælpe til dens fornyelse.

NETVÆRK FOR TILLIDSREPRÆSENTANTER 
3F’s solidaritetsgruppe for Ukraine besøgte Zhytomir-regionen i 
Ukraine i oktober 2015. Formålet med turen var at etablere kontak-
ter ”tillidsrepræsentant til tillidsrepræsentant” mellem 3F og de 
forbund, der er medlemmer i landsorganisationen FPU. Det er lyk-
kes gruppen at finde arbejdere der vil engagere sig i dette netværk 
,og idéen til netværket er blevet positivt modtaget i FPU.

INFORMATIONSARBEJDE OM BELARUS 
Solidaritetsgruppen for Belarus har fokuseret på informationsar-
bejde og spreder viden om situationen for hviderussiske arbejde-
re gennem artikler og oplæg, baseret på gruppens seneste tur til 
landet. Gruppen planlægger at invitere repræsentanter fra BNP og 
REP til Danmark i 2016.
 
FOKUS PÅ ARBEJDSMILJØ I SOLIDARITET
MED MAKEDONIEN
Solidaritetsgruppen for Makedonien, ’Globale Kollegaer’, gennem-
førte i løbet af sommeren en uddannelsesaktivitet i Makedonien i 
samarbejde med det Makedonske industriarbejderforbund SIER. 
Aktivitetens omdrejningspunkt var udfordringerne på arbejdsmil-
jøområdet i sektoren og mangel på viden når nye europæiske stan-
darder skal indarbejdes. 
 
NETVÆRK FOR TILLIDSREPRÆSENTANTER PÅ 
SIEMENS I DANMARK OG SERBIEN 
Solidaritetsgruppen for Serbien i 3F Aalborg har startet et koncern-
baseret netværk med tillidsrepræsentanter hos Siemens i Dan-
mark og i Serbien. Målsætningen med arbejdet er, at deltagerne 
skal kunne udveksle erfaringer og informationer indenfor en række 
områder. På sigt skal netværket dække flere lande i Europa.

Kaptajn i Ukrainsk flåde

Tekstilarbejder, Belarus 
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Arbejdet med dialogen og debatten om virksomhedernes 
samfundsansvar, CSR, blev intensiveret i 2015. Det positive 
er, at dette arbejde har stadig flere berøringsflader og samar-
bejdsrelationer med andre i dansk fagbevægelse, med part-
nerne, med virksomhederne, forskere og internt. Det bliver 
kort sagt en mere integreret del af 3F’s internationale og 3F’s 
fagforeningsarbejde generelt.

3F SKÆRPER SIT STRATEGISKE FOKUS 
3F International har udviklet et forslag til en strategi for 
CSR-arbejdet. Strategien vedrører 3F’s samarbejde ikke 
mindst med danske virksomheder – og kan ikke vedtages 
af international afdeling alene. Det må nødvendigvis være 
en integreret strategi i 3F. Strategien blev drøftet på møde i 
3F’s internationale udvalg i august og redigeret i forhold til 
udvalgets kommentarer.  Strategien vil herefter blive færdig-
udviklet, og der forventes nedsat en intern arbejdsgruppe i 
starten af 2016. 

FAGBEVÆGELSEN SÆTTER FOKUS PÅ CSR  
Fagbevægelsens Interne Uddannelser (FIU), som er LO-for-
bundenes uddannelsessamarbejde – har iværksat et CSR-ud-
dannelsesprojekt. Der er nedsat en LO arbejdsgruppe, som 
3F International’s CSR-ansvarlige deltager i. En CSR “master 

class” uddannelse i samarbejde med Copenha-
gen Business School løber af stablen i starten 
af 2016. Flere af 3F’s tillidsrepræsentanter er 
tilmeldt. Nedsættelse af arbejdsgruppen viser, 
at man i andre LO-forbund og i CO Industri er 
begyndt at arbejde mere med emnet. Desuden 
deltager 3FI i et samarbejde med LO om den 
formelle klageadgang i Mæglings- og klagein-
stitutionen og hvilken plads denne bør have i 
fagbevægelsens strategi. Også grupperne i 3F 
har udviklet CSR-arbejde. F.eks. har Privat Ser-
vice, Hotel og Restauration i samarbejde med 
overenskomstpartneren HORESTA etableret et 
CSR-kursus “Fælles Ståsted” for tillidsfolk med-
arbejdere og ledelse. Flere andre grupper såvel 
som Forbundsledelsen inviteres nu oftere til at 
deltage i debatter om danske virksomheders 
samfundsansvar. 

EFTERSPØRGSEL EFTER CSR RÅDGIVNING I 
PROGRAMMERNE
3F’s søsterorganisationer i forskellige dele af 
verden efterspørger i stigende grad 3F’s viden 
og rådgivning om brug af CSR og virksomheder-

ARBEJDERNE MÅ 
INDDRAGES I 
CSR-ARBEJDET
Virksomhedernes samfundsansvar bliver en stadig mere 
integreret del af 3F’s arbejde og understreger vigtigheden 
af at bruge CSR-redskaber i den faglige strategi. 

CSR
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nes ansvar for menneskerettighederne i deres 
arbejde. 

Partnerne i Sydasien har bedt om mere infor-
mation – en værktøjskasse til at kunne arbejde 
med virksomhedernes samfundsansvar – både 
de internationale institutionelle retningslinjer 
fra FN, ILO, OECD og forskellige handelsregler 
samt mere private organisationer, der tjekker 
de store mærkevarefirmaers leverandørkæder 
med større eller især mindre grundighed. I La-
tinamerikaprogrammet diskuterede alle part-
nerne deres forhold og strategi overfor virksom-
hedernes CSR på det årlige møde. Baggrunden 
er, at CSR-dagsordenen for alvor er slået igen-
nem i en række af disse lande, hvilket også kan 
ses i afsnittene om de forskellige regioner og 
resultater.

HANDELSPOLITIK
I tilknytning til arbejdet med virksomhedernes 
samfundsansvar og etisk handel arbejder 3F 
med de internationale handelsaftaler, som ofte 
rummer kapitler om bæredygtighed og arbejds-
tagerrettigheder. De få og små håndtag, de giver 
vores partnere, skal naturligvis udnyttes. 

Handelspragmatikere presser på for at EU 
skal slække på kravene om at ILO’s grundlæg-
gende rettigheder skal respekteres/beskyttes af 
lande, der underskriver frihandelsaftaler med 
EU. Det skyldes bl.a. at vækstlande som Indien 
afviser kravet, og at de kommercielle interesser 
i aftalerne er meget stærke. En anden væsent-
lig svaghed er, at løfterne til handelspartnernes 
arbejdstagere om beskyttelse af deres rettighe-
der ikke omsættes til praksis, fordi der mangler 
kontrol og sanktioner. Slående eksempler ses på 
i tre latinamerikanske lande: Colombia, Hondu-
ras og Guatemala, som er verdens farligste lande 
for fagforeningsfolk. På den baggrund holdt 3F 
en konference i Horsens i september med fokus 
på faglige rettigheder under frihandelsaftaler-
ne. Det var udgangspunkt for planlægning af en 

kampagne i 2016 med en række aktiviteter for at forsvare de 
faglige rettigheder – specielt retten til en fagforening. 

SOLIDARITETSGRUPPERNES ARBEJDE MED CSR
Der er som tidligere omtalt dannet en ny solidaritetsgruppe 
af nuværende og tidligere tillidsfolk fra Carlsberg – som ar-
bejder med Carlsbergbryggerierne i Malawi og CSR. Havnear-
bejdersolidaritetsgruppen har med held brugt Mærsks – og 
datterselskabet APM Terminals’ – CSR politik til at komme i 
dialog med virksomheden om overholdelse af arbejdstager-
rettigheder specielt i Costa Rica. 

DANSKE VIRKSOMHEDER EFTERSPØRGER 
3F-VIDEN OG SAMARBEJDE
Også flere danske virksomheder har opdaget, at de kan bruge 
3F’s viden om vores program og projektlande, arbejdsmarke-

3F’s søsterorganisationer i forskellige dele af verden 

efterspørger i stigende grad 3F’s viden og rådgivning 

om brug af CSR og virksomhedernes ansvar for 

menneskerettighederne i deres arbejde.

“

3F’S PARTNERE BESØGER DANSK VIRKSOMHED 
OG DISKUTERER SAMFUNDSANSVAR (CSR)

3F’s Latinamerikanske partnere besøgte i december måned en dansk base-
rede cigarproducent, hvor virksomhedens direktør og HR-chef fortalte om 
deres CSR-politik. Landarbejderforbundet i Nicaragua, ATC, var begyndt at 
bruge virksomhedernes CSR-politik til at foreslå ”bløde” aftaler som skridt 
på vejen til overenskomster.  Direktøren blev spurgt, men kunne ikke svare 
på om virksomheden var villig til at forhandle en overenskomst. Det måtte 
han først spørge sine internationale chefer om. 3F’s partnere i Latiname-
rika vedtog på den baggrund en udtalelse, hvor de tilbyder at samarbejde 
med virksomhederne om CSR og kritiserer, at mange virksomheder med 
en CSR-politik fortsætter med at undertrykker faglige rettigheder: 

”CSR kan ikke erstatte den vigtige rolle myndighederne, kollektive for-
handlinger og generelle arbejdsmarkedsregler spiller. Men vi opfordrer 
private virksomheder til at påtage sig et større samfundsansvar - ikke 
mindst når det gælder de grundlæggende arbejdstagerrettigheder. Re-
spekten for disse rettigheder i værdikæderne må være en betingelse for, at 
virksomhederne kan kalde sig samfundsansvarlige”.

ATC’s brug af virksomhedernes CSR-politik, som redskab til at skabe 
dialog, der kan åbne for overenskomstforhandling, er en ny erfaring, som 
andre partnere og 3F selv kan lære af.
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det og fagbevægelsen, når de finder eller sam-
arbejder med leverandører langt fra Danmarks 
grænser. Det drejer sig f.eks. om et samarbejde 
i Bangladesh med danske tøjvirksomheder som 
Bestseller og PWT Group samt svenske H&M.

CSR-PROJEKT OMKRING FILIPPINSKE SØFOLK
Projektsamarbejdet med ISAC i Filippinerne 
er i den seneste periode blevet finansieret af 
CSR-komponenten i 3F’s rammeaftale med Dani-
da. ISAC har udviklet større kapacitet til at køre 
erstatningssager for søfolk og til at føre kampag-
ner, undervise og gå i dialog med deres regering 
for at fremme søfolks rettigheder. Organisatio-
nen har også formået at oprette en faglig orga-
nisation for filippinske søfolk om bord på dansk 
ejede skibe, FILDAN. Mere ambitiøse planer om 
at udvikle et arbejdsmedicinsk forskningssam-
arbejde vedrørende søfolks erhvervssygdomme 
har vist sig for ambitiøst i forhold til projektpe-
rioden, ligesom det ikke har været en realistisk 
idé at udvikle organisationen til andet og mere, 
end den er i dag. Der er taget første skridt til 
udvikling af et samarbejde om overvågning af 
danske rederiers praksis ombord sat i relation 
til deres CSR-politik. Der blev bl.a. organiseret 
en rundbordsdiskussion om virksomhedernes 
og statens sociale ansvar over for søfolk i februar 
2016. På baggrund af budgetnedskæringen fra 
regeringen blev det besluttet at udfase samar-

CSR

bejdet med ISAC og i stedet bistå dem med at søge alternativ 
finansiering.

ARBEJDET I DANSK INITIATIV FOR ETISK HANDEL (DIEH)
Bestyrelsesarbejdet i DIEH har været mere intenst i 2015 end 
tidligere. En ny leder er blevet ansat. Projektimplemente-
ring af et Danida-finansieret projekt i Bangladesh om soci-
al dialog løb på udfordringer både i forhold til inddragelse 
af arbejdsmarkedsparter i landet og i samarbejdet med det 
britiske ETI og det norske IEH, der begge er med i det fælles 
projekt. 

Diskussionerne i DIEH-regi kommer tættere og tættere på 
dansk arbejdsmarked og vedrører 3F’s grupper og bagland 
på en ny måde. Den nordiske/danske model indebærer, at ar-
bejdstagernes grundlæggende rettigheder - foreningsfrihed, 
kollektiv forhandlingsret, beskyttelse af de valgte repræsen-
tanter mv. - er en del af aftalestoffet på arbejdsmarkedet og i 
ringe grad beskyttes af lovgivningen. Det er derfor afgørende 
for fagbevægelsen at forsvare disse rettighederne ved at sikre 
respekt for gældende aftaler. Der er ikke en bred forståelse 
af dette, og det er derfor væsentligt for 3F at øge oplysnings-
indsatsen omkring disse spørgsmål (også at f.eks. den danske 
kristelige fagbevægelse – der siden sin dannelse har afvist at 
anerkende strejkeretten, skønt det er en menneskeret, aner-
kendt af FN). En række diskussioner i DIEH handler om etisk 
adfærd i sektorer, hvor der i Danmark er ringe organiserings-
grad og dårlig overenskomstdækning, bl.a. restauranter og 
cafeer, rengøring og landbrug. Det indebærer at vende sig 
mod forringelser i form af opsigelser af gældende overens-
komst og andre former for forringelser af arbejdstagerrettig-
heder. 

3F’S INDKØBSPOLITIK
3F har styrket sit arbejde med egen indkøbspolitik, som er 
mere ambitiøs end mange leverandører kan leve op til. 3F 
ønsker hele værdikæden - herunder transporten - vurderet 
på, om arbejdstagernes rettigheder respekteres og vil have 
3F’s søsterorganisationer i produktionslandene inddraget i 
tilsyn med, om arbejdstagerrettighederne respekteres. Et før-
ste forsøg på at afprøve modellen indenfor Forbundets egen 
kaffeindkøb lykkedes i første omgang ikke, fordi kooperativ-
bønderne i et honduransk kaffekooperativ på en generalfor-
samling afviste det fælles projektforslag 3F havde udviklet 
sammen med Fairtrade International og en søsterorganisa-
tion i Honduras. Udviklingen af en aktiv indkøbspolitik, der 
kan udfordre certificerings- og mærkningsordninger gennem 
faglig kontrol med arbejdstagernes rettigheder, vil fortsætte. 
Det vil efterhånden blive udvidet til bredere dele af 3F’s ind-
køb hvor leverandørkæden strækker sig til udviklingslande, 
om muligt i samarbejde med andre dele af fagbevægelsen og 
evt. med fairtrade og seriøse firmaer.

 Tekstilarbejder, Bangladesh



3F  Fagligt Fælles forbund
3FI  3F International
ANGTWU  All Nepal Garment and Textile Workers’ Union (Nepalsisk tekstil-fagforbund)
BNP  The Independent Trade Union of Belarus (Belarus’ minearbejderfagforening)
BNP  Bangladesh Nationalist Party (Bangladesh’s oppositionsparti)
BWI  Building and Wood Workers International (GUF)
CICIG  Den internationale kommission mod korruption og straffefrihed
CO Industri  Centralorganisationen af industriansatte I Danmark
CSR  Virksomhedernes samfundsansvar
DANIDA  Danish International Development Agency
DIEH  Dansk Initiativ for Etisk Handel
EPZ  Export Prodcessing Zone (Frihandelszoner)
ETI  Ethical Trading Initiative (britisk etisk handels-initiativ)
FIU  Fagbevægelsens Interne Uddannelser
FPU  Federation of Trade Unions in Ukraine (ukrainsk LO)
FN  Forenede Nationer
FRELIMO  Frente de Libertação de Moçambique (Mozambique’s regeringsparti)
FTZ-GSEU  Free Trade Zones & General Services Employees Union (Sri Lanka)
GSP  General Scheme of Preferences (EU handelsaftale)
GUAFIW  General Union of Agriculture & Food Industries Workers 
  (palæstinensisk landarbejder- og fødevareforbund)
GUF  Global Union Federation (internationalt fagforbund)
HORESTA  Hotel-, restaurant- og turisterhvervets brancheorganisation
IA  IndustriAll (GUF)
ICC  Den Internationale Strafdomstol
IEH  Initiativ for Etisk Handel (Norge)
IFS  International Faglig Sammenslutning (ITUC)
ILO  International Labour Organisation
ISAC  International Seafarers Action Center (Filippinerne)
IUF  International Union of Food, Agricultural, Hotel, Restaurant, Catering, Tobacco    
  and Allied Workers’ Associations (GUF)
ITUC  International Trade Union Confederation, IFS
LO  Landsorganisationen I Danmark
JTGWUN  Jute, Textile and Garment Workers Union of Nepal (Nepals tekstilarbejderforbund) 
MAS  Movimento al Socialismo (Bolivias regeringsparti)
MDC  Movement for Democratic Change (zimbabwe’s oppositionsparti)
MENA  Mellemøsten og Nordafrika
NGO  Non-Governmental Organisation (ikke-statslig organisation)
NUBWW  National Union of Building and Wood Workers (det palæstinensike byggeforbund)
OECD  Organisationen for økonomisk samarbejde og udvikling
PA  Palestinian Authorities (de palæstinensiske myndigheder)
PGFTU  Palestinian General Federation of Trade Unions (palæstinensisk LO)
RENAMO  Resistência Nacional Moçambicana (mozambikansk opositionsparti)
REP  Radio- and Electronic Workers Federation (Belarus)
SADEC   Southern African Development Community (regionalt samarbejdsorgan I det sydlige Afrika)
SATUCC  Southern African Trade Union Coordination Council (Koordinations-organ for fagforeninger i  
  det sydlige Afrika)
ZANU-PF  Zimbabwe African National Union - Patriotic Front
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