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Bygningsarbejder, Kiev’s national Stadion, Ukraine. Foto: PROFBUD
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Igen i år bliver jeg utrolig stolt når jeg læser om 
de resultater, vores søster-organisationer henter 
hjem til gavn for deres medlemmer rundt om i 
verden. Selv i politisk og økonomisk modvind 
opnår de forbedringer, der gør en kæmpe for-
skel. Især ved at indgå overenskomster løfter de 
mange ud af fattigdom og bidrager til ligestillin-
gen. Det kan vi se af tallene og historierne i den-
ne årsrapport. 

Mange aktive i 3F’s bagland bidrager til den-
ne indsats og giver partnerne et rygstød i kam-
pen for bedre forhold.

Det er også flot, at vi sammen med Ulandsse-
kretariatet og Dansk Industri lykkedes med at 
skabe det danske Arbejdsmarkedskonsortium. 
Dette unikke samarbejde mellem arbejdsmar-
kedets parter på udviklingsfronten fik en god 
start. Det kan få stor betydning, at vi optræder 
samlet for at sikre rettighederne og i fællesskab 
bidrage til, at arbejdsmarkederne og væksten 
bliver bæredygtig. 

I november holdt konsortiet for første gang 
en fælles konference om verdensmål 8. Her 
mødte jeg bl.a. tillidsrepræsentanten Gladys Ro-
jas fra Honduras. Hun fortalte om resultaterne 
af et stærkt fagligt sammenhold i hele branchen 

FORORD 

med 3F’s støtte.  De havde vundet arbejdsgivernes og regerin-
gens respekt og indgået en treparts-aftale. Nu forhandler de 
gode overenskomster så lønningerne er nogle af de højeste 
indenfor tøjindustrien i udviklingslande. 

Gladys er også aktiv arbejdsmiljø-repræsentant. Sygdom 
og fravær på fabrikken er faldet og produktiviteten steget på 
grund af mange gode forslag fra medarbejderne. Det betyder, 
at de kan konkurrere selv om lønnen stiger. Tillidsfolk som 
Gladys er guld værd for medlemmerne og virksomhederne, 
men bliver alt for sjældent værdsat nok.

Et andet imponerende eksempel er, at der blev 75 % fle-
re fagorganiserede kvindelige landarbejdere i det kriseram-
te Zimbabwe sidst år. Fagforeningen voksede i alt med over 
16.000 medlemmer. Bl.a. fordi de kom helt ud til markerne 
og oplyste folk om deres rettigheder. De kunne løse mange 
problemer og konflikter på stedet, og det fik mange til at mel-
de sig ind.

Jeg er rigtig stolt over, at 3F har denne mulighed for at hjælpe 
søster-organisationer rundt omkring i verden. De yder et helt 
nødvendigt bidrag til FN’s verdensmål 8, der jo handler om at 
skabe bæredygtig og inklusiv vækst og ordentlige jobs til alle.

God læselyst!

AF 3F’S NÆSTFORMAND 
TINA CHRISTENSEN

VERDENSMÅL 
I ARBEJDE

Foto: Jamil Ghafuri
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Mens 100-året for oprettelsen af FN’s internationale arbejds-
organisation, ILO, nærmede sig, var det i 2018 tid til at gøre 
status. ILO blev skabt i kølvandet på første verdenskrig da 
man indså, at respekt for menneskers rettigheder og social 
retfærdighed er forudsætninger for fred og fremgang. 

Den erkendelse er igen blevet højaktuel, men desværre 
ser vi en svækkelse af respekten for internationale FN-insti-
tutioner og de rettigheder og spilleregler, de er dannet for 
at beskytte.

SKÆV UDVIKLING
ILO’s generalsekretær, Guy Ryder, talte i København i de-
cember måned til den internationale fagbevægelse, ITUC’s, 
kongres. Om udsigterne for det globale arbejdsmarked sagde 

han bl.a., at verdensøkonomien siden finanskri-
sen er vokset langsommere og udviklingen pe-
ger i den gale retning.

Væksten skaber ikke beskæftigelse som tidli-
gere og reallønnen stiger ikke i takt med væk-
sten.

Globalt ser vi derfor voksende ulighed og so-
cial uretfærdighed med alt hvad det indebærer

Utilfredshed og de manglende svar på men-
neskers håb og frygt har medført, at vi er i en 
periode med vrede protester, der besvares med 
brutalitet af magthavere rundt om i verden.

Billedet bekræftes af 3F’s partnere i Asien, 
sydlige Afrika, Latinamerika, Mellemøsten og 

G LO BA L E  R E S U LTAT E R

Colombia

Honduras

Bolivia

Nicaragua

DET GLOBALE 
ARBEJDSMARKED 2018

4



53 F  I N T E R N AT I O N A L     Å R S R A P P O R T  2 0 1 8

Central- og Østeuropa. Vi kan også se mange lig-
heder med hvad der sker i Danmark og nabolan-
dene omkring os. 

Indtrykket er, at udviklingen fra 2017 fortsatte 
i 2018 med et arbejdsmarked i hurtig forandring. 
Mange arbejdsgivere indfører nye, kortvarige 
ansættelsesforhold eller traditionelle arbejdsgi-
ver-arbejdstager forhold opløses helt. Arbejdere 
går senere på pension og unge har voksende pro-
blemer med at opnå faste stabile jobs.  

Generelt deles arbejdsmarkedet op i flere lag. 
Selvom der tales meget om et inkluderende ar-
bejdsmarked, øges afstanden mellem virksom-
hedernes faste stab og de mange med løs tilknyt-
ning til arbejdspladsen og arbejdsmarkedet i 
det hele taget.  

”Platformsøkonomien” handler om web-ba-
serede virksomheder med tilknyttede service-
ydere, som der i de fleste tilfælde fralægger sig 
arbejdsgiveransvaret. Modellen prøver at opløse 

de juridiske bindinger og bygger på en forestilling om arbej-
dere som individuelle service-udbydere. 3F har været bane-
brydende ved at indgå hvad der formentlig var verdens første 
overenskomst med en digital platforms-virksomhed, Hilfr. Si-
den har også HK indgået overenskomster på området.

Bangladesh

Myanmar

Nepal

Sri Lanka

Hviderusland
Ukraine

Zambia

Libanon

Zimbabwe
Mozambique

Sydafrika

Malawi

HER ARBEJDER VI

5

USIKKER ØKONOMISK VÆKST
2018 blev præget af voksende usikkerhed om den økonomi-
ske udvikling, ikke mindst pga. USA’s nye protektionistiske 
rolle i verdensøkonomien. 

Økonomer lægger vægt på den truende handelskrig mel-
lem USA og Kina, og svækkelsen af EU pga. Brexit. Dollarkur-
sen var stigende mens USA’s centralbank gradvis hævede ren-
ten til 2% og dermed trak flere investeringer til sig.

Den globale økonomi voksede i alt med 3,7 %. Udviklings-
lande/vækstøkonomier voksede dobbelt så hurtigt som de 
såkaldt udviklede økonomier, 4,6 % overfor 2,3 %. 

Kinas vækst er aftagende og blev ca. 6,6 % mens Indien 
fortsat er et vækstlokomotiv med 7,3 % (kun overgået af 
Bangladesh).
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G LO BA L E  R E S U LTAT E R

DEMOKRATISK 
UDVIKLING I BAKGEAR
2018 var desværre et år, hvor udviklingen af demokratiet og 
beskyttelsen af menneskerettighederne var sat i bakgear. 
Mange af dem, der sidder på magten, brugte i stigende grad 
udemokratiske, autoritære metoder for at blive ved magten.

NEPAL - EN TILTRÆNGT POSITIV UDVIKLING
Lad os starte med en undtagelse. De to store venstrefløjspar-
tier i Nepal gik sammen og sikrede en solid valgsejr i februar 
2018. Khadga Prasad Oli kunne træde til som premiermini-
ster. Nu har de to partier sluttet sig sammen om et program, 
der satser på skabelsen af ordentligt arbejde. Efter år med 
først guerillakrig og siden etniske konflikter, har der været 
en positiv udvikling. Nepal er nu en demokratisk republik 
med en grundlov, der beskytter menneske- og arbejdstager-
rettighederne. I udgangspunktet er Nepal meget fattigt. Det 
er økonomisk meget afhængigt af de penge, migrantarbejde-
re sender hjem til familierne. De udgør faktisk en tredjedel 

af bruttonationalproduktet. Hver fjerde familie har et med-
lem i udlandet. De senere års jordskælv og oversvømmelser 
har ikke gjort det lettere at sikre infrastrukturen og en stabil 
elforsyning. Det er derfor ikke nemt at tiltrække investerin-
ger og det er en udfordring for regeringen at levere den love-
de fremgang.

BANGLADESH’ REGERING STRAMMER GREBET
Valgene i Bangladesh d. 31. december 2018 satte deres præg 
på året. Premierminister Sheikh Hasina gjorde livet sværest 
muligt for kritiske partier og organisationer. Det største 
oppositionsparti, Bangladesh Nationalist Party (BNP), var 
stækket fordi en stor del af partiledelsen, bl.a. partiets øver-
ste leder, sidder i fængsel. Med mange uregelmæssigheder 
vandt regeringspartiet Awami League 288 ud af 300 pladser 
i parlamentet, og premierministeren kunne starte sin fjerde 
periode ved magten, endnu mere enerådende end før. Udhu-

LAND BEFOLKNING MIO. BNP/INDB. USD*) ØKONOMISK VÆKST I %

BANGLADESH 159 1.470 7,6

NEPAL 30 800 6,0

MYANMAR 56 1.210 5,9

BOLIVIA 11 3.130 4,7

ZAMBIA 16,5 1.290 4,0

HONDURAS 9 2.250 3,7

HVIDERUSLAND 9,5 5.280 3,5

UKRAINE 44 2.390 3,2

ZIMBABWE 14 1.170 2,9

COLOMBIA 48 5.890 2,7

JORDAN 10,5 3.980 2,2

LIBANON 6 8.400 1

SYDAFRIKA 55 5.430 0,8

NICARAGUA 6 2.130 -4,5

Befolkning, økonomi og vækst i 3F-samarbejdslande 2018

*) BNP pr. indbygger er tal fra Verdensbanken (feb. 2019). Det udtrykker et lands fattigdom/rigdom. Det ses af tabellen, at lande 
som Colombia, Sydafrika og Libanon er mere velstående end de to EU-nabolande Ukraine og Hviderusland. Danmarks vækst 
(bruttonationalproduktet) var til sammenligning på 1,3 %. og BNP pr. indbygger lå ifølge Verdensbanken på 55.220 USD.
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lingen af demokratiet og en negativ udvikling for menneske-
rettighederne har ikke været kritiseret eller omtalt i større 
omfang i vestlige medier. Det skyldes bl.a. at Bangladesh er 
et moderat muslimsk land, og regeringen anses for allieret i 
kampen mod islamistisk radikalisering. Men det er sandsyn-
ligt, at de tiltagende autoritære metoder og overgreb mod 
rettighederne vil skubbe til radikaliseringen.

ZIMBABWES MISTEDE CHANCE
Da Robert Mugabe efter 37 år endelig blev fjernet fra magten 
af militæret i 2017, håbede mange på en demokratisk forny-
else. Men det regerende parti, ZANU-PF, vandt det efterføl-
gende valg og fik flertal i begge kongressens kamre. Emerson 
Mnangagwa, der i spidsen for militæret havde afsat Mugabe, 
beholdt præsidentmagten. Som i en række andre lande kun-
ne regeringen kontrollere hele valghandlingen. Kandidaten 
fra det førende oppositionsparti, MDF, Nelson Chamisa, fik 
godt 300.000 færre stemmer end vinderen og anerkendte 

ikke resultatet. Han beskyldte regeringen for valgsvindel. En 
medvirkende årsag til hans nederlag var dog en splittet op-
position, som opstillede mere end 20 præsidentkandidater i 
alt. Resultatet blev, at det parti, der kørte landet ud i krisen, 
kunne beholde magten og fortsat forfølger oppositionen og 
fagbevægelsen. Omverdenens tro på, at nye tider er på vej, 
kan ligge på et meget lille sted.

VAGTSKIFTE I SYDAFRIKA
Da Jacob Zuma trak sig fra præsidentposten efter krav fra sit 
eget parti, ANC, trådte partiformand og vicepræsident Cyril 
Ramaphosa til i februar 2018. Han blev indsat som præsi-
dent af parlamentet uden modkandidat. Ramaphosa har en 
fortid som fagforeningsleder og er kendt fra kampen mod 
apartheid og som forretningsmand. Tilliden til at korrupti-
onen bekæmpes og et nyt opsving kan begynde er dog til at 
overse. Ramaphosas regering fremlagde sidst på året en jord-
reform, som giver regeringen ret til at konfiskere jord uden 
kompensation. Det er et element i forsøget på at rette op på 
landets ekstreme sociale skævhed til fordel for den sorte del 
af befolkningen. En anden del af denne politik går ud på at 
forbedre uddannelsessystemet for at nedbringe den rekord-
høje ungdoms-arbejdsløshed.

Formand Khaing Zar fra 
Myanmars industriar-
bejderforbund, IWFM, til 
ILO-konference i Geneve, 
hvor Myanmar var indklaget 
for bl.a. tvangsarbejde. 

3F’s søsterorganisation i Myanmar, IWFM, protesterer mod 
lukning af en skotøjsfabrik uden kompensation til arbejderne.

1. maj i Bogota, Colombia.

Uddannelsessekretær i landarbejderforbundet NUPAAW i 
Zambia, Mutebele Kunda, har selv arbejdet i landbruget og 
prioriterer tæt kontakt med medlemmerne. På T-shirten står der: 
Arbejdstagerrettigheder er Menneskerettigheder. 
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JORDAN FORBEREDER SIG PÅ FRED I SYRIEN
Borgerkrigen i Syrien gik ind i en lavintensiv 
slutfase, og grænsen mellem Jordan og Syrien 
blev åbnet. De fleste af de 1-2 millioner syriske 
flygtninge, der opholder sig i Jordan, oplever 
dog ikke at situationen er sikker i deres hjem-
land. De tøver derfor med at vende tilbage, hvor 
de risikerer at blive fængslet eller tvunget til 
værnepligt i den Syriske hær. Mange ønsker sig 
i stedet en liv i Europe eller Nordamerika. Situ-
ationen har skabt politisk usikkerhed i Jordan, 
der nu prøver at normalisere relationen til det 
Syriske regime i Damaskus. Desværre er spørgs-
målet omkring finansiering af genopbygning af 
Syrien ikke afgjort, da donorer i vesten ikke vil 
skyde penge ind i projektet uden et demokratisk 
magtskifte i landet. I stedet forventes Rusland 
og Kina at tage en stor del af ansvaret i bytte for 
politisk indflydelse i regionen. 

UVISHED FOR SYRISKE FLYGTNINGE I LIBANON
I Libanon var der valg i maj 2018, men det tog 
ni måneder før en ny regering kunne dannes. 
De fleste partier inklusiv Hezbollah er med i 
koalitionen. Holdningen til de over 2 millio-
ner syriske flygtninge i landet er generelt, at de 
ikke skal integreres i det libanesiske samfund 
og arbejdsmarked. Når den Syriske borgerkrig 
slutter, vil den libanesiske regering opfordre de 
syriske flygtninge til at vende tilbage til deres 
hjemland. Da de fleste syriske flygtninge oplever 
situationen i Syrien som meget usikker, breder 
håbløsheden og den økonomiske usikkerhed 
sig. Denne situation forværres af, at flere inter-
nationale donorer melder ud, at de vil nedju-
stere deres støtte til den libanesiske indsats for 
flygtninge i landet. 

SPÆNDT SITUATION I TYRKIET
I Erdogans Tyrkiet udviklede året sig med en alvorlig finan-
siel krise indadtil og et valg, hvor regeringspartiet tabte sit 
flertal i parlamentet, men bevarede magten i alliance med et 
nationalistisk parti. Den politiske situation er spændt. Erdo-
gan har lovet en forbedring af levestandarden for almindeli-
ge tyrkere, men da økonomien stagnerer og arbejdsløsheden 
stiger, er regeringen ekstra følsom for kritik i medierne og 
fra civilsamfundsorganisationer. Regeringen har besluttet at 
fortsætte sin militære operation mod de kurdiske grupper 
i det nordlige Syrien, som bliver regnet for en trussel. Der 
skal afholdes kommunevalg i Tyrkiet i marts 2019 og derfor 
forventes regeringen ikke at gennemføre nogle større indsat-
ser for at forbedre situationen for de 3.5 millioner syriske 
flygtninge i landet.

MASSIV MIGRATION FRA UKRAINE 
Ukraine er fortsat i krig med Rusland, der har annekteret og 
besat store dele af landet. Der skal afholdes præsidentvalg i 
2019 og kort derefter parlamentsvalg. Meget tyder på at Ukra-
inerne vil vælge en præsident der vil forhandle en fredsafta-
le med Rusland, når det går til stemmeurnerne d. 31 marts. 
Da den Ukrainske økonomi ikke vokser som forventet er der 
mange ukrainere der gerne vil stemme på en populistisk kan-
didat der kan levere højre lønninger og flere jobs. 

HVIDERUSLAND MELLEM PUTIN OG EU
På trods af styrket økonomisk samarbejde med Rusland var 
der store problemer i den hviderussiske økonomi. Den rus-
siske regering har fastsat en række betingelser for Hviderus-

G LO BA L E  R E S U LTAT E R

Syrisk byg-
ningsarbejder 
på job i Jordan. 
Foto: Søren 
Zeuth

I Colombia bliver rekordmange faglige ledere slået ihjel. Her demon-
stration mod volden i forbindelse med 1. maj. Bogota, Colombia.  
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land vedrørende økonomisk integration, som 
den hviderussiske regering ikke kan acceptere 
uden et betydeligt tab af suverænitet. Disse 
omfatter overgangen til en fælles valuta og en 
toldunion. Samtidig ønsker EU at samarbejde 
med Lukasjenko diktaturet for ikke at bidrage 
til at presse landet i armene på Putin. Der for-
ventes ikke at ske nogle yderligere demokrati-
ske reformer, da landets primære økonomiske 
allierede i Rusland ikke stimulerer en sådan 
politik. I en sag, der ligner retssagen mod le-
derne i det uafhængige fagforbund REP, blev en 
redaktør ved en uafhængig avis anklaget for ad-
ministrativ fejlregistrering og er blevet idømt 
fem års fængsel.

GENOPSTILLING I BOLIVIA
I Bolivia var den økonomiske udvikling gunstig, men den po-
litiske debat er polariseret – især på spørgsmålet om præsi-
dent Evo Morales’ genopstilling til næste præsidentvalg i 2019 
skønt forfatningen udelukker, at samme person kan sidde i 
mere end to præsidentperioder i træk. Trods en folkeafstem-
ning, der gik Evo Morales imod, fik han forfatningsdomstolens 
tilladelse til at stille op til en fjerde præsidentperiode.

Meningsmålinger tyder på, at han på den baggrund kun-
ne gå hen og tabe valget. 

HØJRESVING I COLOMBIA
Colombia tog et skarpt sving til højre med Ivan Duque’s sejr 
ved præsidentvalget i juni 2018. Han er nær allieret med 
den tidligere præsident Álvaro Uribe, som har kæmpet imod 
fredsaftalerne med guerillabevægelsen FARC. Opbakningen 
til centrum-venstre kandidaten Gustavo Petro var dog samti-
dig historisk høj, da han opnåede over 8 millioner stemmer. 
Realiteterne er, at udviklingen hen mod fred efter 50 års bor-
gerkrig, er blevet bremset. Der er samtidig en voksende del 
af befolkningen, der ønsker større social retfærdighed i det 
ekstremt ulige land. 

OPRØR I NICARAGUA
2018 vil gå over i Nicaraguas historie som et oprørs-år mod 
præsident Daniel Ortega og hans kone, vicepræsident Rosario 
Murillo. Det er en reaktion på autoritære politiske stramnin-
ger og på at Ortega har tilsidesat forfatningens begrænsning 
på antallet af perioder en præsident kan sidde. Det skyldes 
også en afhængighed af støtten fra kriseramte Venezuela, 

Lav løn og dårlige arbejdsfor-
hold har ført til stor udvandring 
fra Ukraine. Bygningsarbejdere, 
Kiev. Foto: PROFBUD

som Ortega-regeringen havde baseret sine po-
pulære sociale initiativer på. Finansieringen af 
dem forsvandt, og dermed tørrede indsatsen 
mod fattigdom og ulighed ind. Skrøbelige al-
liancer med arbejdsgiverforeningen COSEP og 
den katolske kirke brød sammen i foråret, da 
store demonstrationer mod regeringen brød ud. 
Disse alliancer med magtfulde grupper havde 
hjulpet Ortega til magten. 

Regeringen tog grove voldelige metoder i brug 
for at bekæmpe oprørerne. Mange blev dræbt og 
flere fængslet under urolighederne. Kernen af 
regeringspartiets støtter udgør dog fortsat mel-
lem 25 og 30 procent af befolkningen, herunder 
stort set hele fagbevægelsen. Oppositionen, der 
vil af med Ortega hurtigst muligt, står splittet 
og mangler et politisk tilbud til den arbejdende 
befolkning.  

FORHADT REGERING I HONDURAS
Modstanden mod Juan Orlando Hernandez’ 
regering var stærk allerede ved valgene i 2017, 
hvor han kun vandt over oppositions-kandida-
ten Salvador Nasralla med snæver margin. Stem-
meoptællingen var dog så tydeligt manipuleret, 
at ikke blot oppositionen men også Organisatio-
nen af Amerikanske Stater krævede omvalg. Op-
positionen har siden igen og igen demonstreret 
for hans afgang. 

I slutningen af 2018 blev hans bror fængslet 
i USA for narkosmugling og meget peger nu 
på at præsidenten også har forbindelse til nar-
komafiaen. Til forskel fra mange andre latin-
amerikanske lande er oppositionen i Honduras 
forholdsvis samlet omkring partiet LIBRE som 
ved valget var med i ”Alliancen mod diktaturet” 
sammen med partiet PINU.  En betydelig del af 
fagbevægelsen støtter dette politiske alternativ.
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ARBEJDSMARKEDER 
I STAMPE
På globalt plan er situation på arbejdsmarkedet 
ifølge ILO ikke opmuntrende: 
• 190 millioner jobs kræves for at bekæmpe 

den nuværende arbejdsløshed. Men desuden 
skal der frem mod 2030 skabes 344 millioner 
jobs af god kvalitet for at nå bare i nærheden 
af målet om ordentlige jobs til alle.

• Af de nuværende 190 millioner arbejdsløse er 
65 millioner unge. 

• Den uformelle beskæftigelse omfatter 2 mil-
liarder ud af verdens 3,3 milliarder beskæf-
tigede.

• 2,8 millioner mennesker dør hvert år pga. 
arbejdsulykker eller sygdomme, der skyldes 
arbejdet

• 36 % af verdens arbejdere knokler mere end 
48 timer om ugen

• Der er generelt en forskel på 20 % mellem 
mænd og kvinders løn

• To tredjedele af alle jobs i udviklingslandene 
vurderes at være truet af automatisering.

Tendenserne er de samme i lande, hvor 3F arbejder. Der 
er store problemer med utilstrækkelig statslig regulering 
af arbejdsmarkedet. De grundlæggende konventioner om 
arbejdstagerrettigheder omsættes ikke til lovgivning eller 
håndhæves dårligt.  

Når arbejdsmarkederne ikke fungerer, er det sværere at 
løse de mindre konflikter og uenigheder, og uforsonligheden 
vokser på begge sider. Året har budt på mange eksempler på 
voksende spændinger.

SPIRENDE MODSTAND
I 2018 var der spirende tendenser til modstand mod ulighed 
og forringelse af arbejdsforholdene. 

Specielt bemærkelsesværdig var, at medarbejderne hos 
nethandels-giganten Amazon nedlagde arbejdet i protest på 
tværs af landegrænser i november måned (black friday). Både 
arbejdere i Storbritannien, Tyskland, Italien og Spanien del-
tog.

Også i fastfood-giganten McDonalds ulmede det og i sep-
tember måned strejkede arbejderne i flere stater i USA mod 
sexchikane i firmaet. 

G LO BA L E  R E S U LTAT E R

Zimbabwe: Skurvognsmøde ved dagens start gennemgår arbejdsfordeling og sikkerhedsforhold. Det sker som oftest kun hvor folk er fagligt organiserede. 
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Ryanair, der måtte luske af fra det danske arbejdsmarked 
fordi de afviste at forhandle overenskomst, blev mødt af en 
pilotstrejke i fem europæiske lande, der til sidst tvang dem 
til at sætte deres underskrift på en overenskomst.

Nogle af verdenshistoriens mest omfattende strejker har 
fundet sted i Indien, senest i januar 2019.

Flere steder ses også rasende gadeprotester, som f.eks. de 
gule veste i Frankrig. Det er protestformer, uden en demokra-
tisk organisation bag, men med mange forskellige interesser 
og krav der peger i forskellige retninger. 

Arbejdsmarkederne i programlandene
Det følgende er blot udvalgte træk ved udviklingen på ar-
bejdsmarkederne i de enkelte programlande: 

LATINAMERIKA
Honduras: Det ramte de internationale medier, at flere kara-
vaner af migranter i løbet af året drog afsted mod USA. Men 
sammenhængen med det elendigt fungerende arbejdsmar-
ked i landet kom ikke rigtig frem. Privatiseringerne og svæk-
kelsen af fagbevægelsen i den offentlige sektor er fortsat. Fag-
bevægelsen har mange gange demonstreret mod præsident 
Juan Orlando Hernandez’ regering. Krænkelser af retten til 
faglig organisering er udbredt. Der findes dog enkelte ”øer” 
af social dialog, bl.a. i bananindustrien og tøjindustrien/eks-
portzonerne.  

Nicaragua: Nicaraguas arbejdsmarked blev præ-
get af oprøret mod regeringen, men på forskel-
lige måder i forskellige sektorer. I alt anslås det, 
at op mod 100.000 job blev tabt. Især turistbran-
chen blev ekstremt hårdt ramt, men også trans-
port og byggeri led under krisen. De eksport-
orienterede erhverv mærkede ikke lige så meget 
til de politiske spændinger, og nedgangen i vær-
dien af eksporten var på beskedne 1 %.

Colombia: Det var fortsat livsfarligt at være fag-
foreningsaktiv i 2018, men der var også tegn på, 
at dygtige fagforeninger kan opnå fremgang og 
skaffe resultater. På trods af fredsaftalerne står 
de i en værre sikkerheds-situation end for få år 
siden. Fra januar til september blev 14 faglige 
ledere myrdet, seks blev fysisk angrebet og 134 
voldstruet. Det falder sammen med en stigning i 
overgrebene mod alle typer rettighedsaktivister 
i landet og kampe om kontrol med områder, 
FARC tidligere kontrollerede. Massiv tilflytning 
af mennesker på flugt fra det økonomisk-politi-
ske morads i Venezuela satte også sit præg på 
arbejdsmarkedet i form af udnyttelse af migran-
terne til social dumping. 

Bolivia: Samarbejdet mellem arbejdsmarkedets 
parter er i fremgang, ikke mindst indenfor byg-

3F støtter landarbejdernes 
fagforening i Colombia, 
SINTRAINAGRO, der har opnået 
en brancheoverenskomst. De 
organiserer bl.a. bananarbej-
dere på Stillehavskysten, hvor 
fagforeningsfolk arbejder med 
livet som indsats.

3F støtter søsterforbund i deres 
udvikling efter deres egne strategiske 
planer. Workshop i Bangladesh. 
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geriet, hvor fagforbund og arbejdsgivere sam-
men foreslog en arbejdsmiljø-bekendtgørelse 
for branchen. Men der er rigelig plads til forbed-
ringer. Bl.a. har arbejdsgiverorganisationerne 
ikke mandat til at indgå bindende aftaler på 
vegne af medlemsvirksomhederne. Fagbevæ-
gelsen forsøger ofte at lave aftaler udelukkende 
med regeringen. Der er en stor del populisme 
fra regerings side, som f.eks. da præsidenten 
marcherede med fagbevægelsen 1. maj og un-
derskrev et dekret om 3 % forhøjelse af mindste-
lønnen. På trods af krise i nabolandet Argentina 
er den officielle arbejdsløshed faldet til 4,1 %.

SYDLIGE AFRIKA
Zimbabwe: Der var forhåbninger om en ny po-
sitiv udvikling efter Mugabe blev afsat med fle-
re udenlandske investeringer, der kunne sætte 
gang i arbejdsmarkedet igen, men de blev ikke 
indfriet. Antallet af formelle job er ekstremt 
lavt og situationen meget ustabil for private 
virksomheder. Der er en dramatisk valutaman-
gel, som svækker deres muligheder bl.a. for at 
skaffe råvarer. For fagforeningerne er det næ-
sten umuligt at komme igennem med krav, der 
har med penge at gøre. 

Zambia: Selv om vækstraten er den højeste i re-
gionen og regeringen lover at skabe tusindvis 
af ordentlige jobs, giver det ingen automatiske 
forbedringer til arbejderne. Ungdomsarbejds-
løsheden er fortsat en nøgle-udfordring. Part-
nerne har via hovedorganisationen deltaget i 
treparts-dialog om bl.a. en harmonisering af ar-
bejdsmiljø-reglerne, en lov om konkurser og en 
mere generel arbejdsmarkedsreform. 

Sydafrika: En del af året havde sydafrikanerne 
en ophedet diskussion om ændringer på ar-
bejdsmarkedet, og især om en ny mindsteløn 
på tværs af brancher. Fagbevægelsen blev delt 
på spørgsmålet fordi den foreslåede mindsteløn 
er ganske lav: 20 rand i timen svarende til ca. 
10 kroner. Hovedorganisationen COSATU, der er 
tæt allieret med regeringen, mente at løn-gulvet 
ville løfte omkring seks millioner sydafrikane-
res løn. En ikke uvæsentlig del af arbejdsstyr-
ken, men for nogle grupper bliver der tale om 
en gradvis indfasning. Arbejdsløsheden var fort-
sat et kæmpe problem. Der er officielt omkring 

27 % arbejdsløse, og ungdomsarbejdsløsheden er helt oppe 
på 38 %. 

ASIEN
Bangladesh: Hårdt presset af bl.a. ILO og EU blev arbejdsmar-
kedslovene udsat for en nærmest kosmetisk reform. Det blev 
en smule lettere at oprette en fabriks-fagforening, da kravet 
om tilslutning blev nedsat fra 30 til 20 % af de ansatte. Der 
blev også lavet mindre ændringer for eksport-zonerne, men 
det er stadig ikke tilladt at oprette fagforeninger, de såkaldte 
”arbejdernes velfærds-sammenslutninger”. 

Mindstelønnen i beklædnings- og tekstilindustrien blev 
formelt set forhandlet over en stor del af året, men der var 
ingen repræsentative fagforbund med i forhandlingerne. 
Mindsteløns-kommissionen gjorde blot hvad regeringen bad 
den om. Også kampen om fremtiden for den internationale 
aftale om bygnings- og brandsikkerhed ”Accord’en” forløb 
over det meste af året, og risikoen for at den blev smidt ud af 
landet var stadig overhængende, ved årets udgang. En dom-
stols-afgørelse blev udskudt flere gange. 

Myanmar: I Myanmar blev mindstelønnen hævet af regerin-
gen efter indstilling fra arbejdsmarkedets parter. Det nye 
lønniveau placerer fortsat Myanmar i bunden af den interna-
tionale lønskala i tøjindustrien. (Bangladesh lå lavere indtil 
de i slutningen af året hævede mindstelønnen). 

Senere gennemførte regeringen en forringelse af beskyt-
telsen af tillidsvalgte. Det handler om perioden fra opret-
telse af en virksomheds-fagforening til den registreres af ar-
bejdsministeriet. Arbejdere, der fyres efter at have oprettet 
en fagforening, men før den er registreret, kan ikke længere 
benytte det arbejdsretlige system til at rejse en sag. De er 
henvist til de civile domstole, som er uegnede til formålet. 
Det har affødt en lang række protester fra fagbevægelsen.

Nepal: I Nepal fortsatte indsatsen for at føre vedtagne arbejds-
markedslove ud i livet. Regeringen udsendte en bekendtgø-
relse om en række regler, som implementerer loven fra 2017. 
Bl.a. omfatter det regler om en årlig arbejdsmiljø-revision, 
et arbejdsmiljøudvalg og overenskomst-forhandlingsudvalg. 

Forholdene i produktionen af tøj og tekstiler til hjemmemarkedet ser helt 
anderledes ud end den eksportorienterede. Her kommer ingen internatio-

nale købere eller kontrollører forbi. 3Fs søsterorganisationer i Bangladesh, 
BTGWL, er gået i gang med at organisere denne oversete sektor. 
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I øvrigt præges arbejdsmarkedet af for få formelle jobs – en 
stor andel arbejder i den uformelle økonomi og mange emig-
rerer til nabolande og Mellemøsten.

Sri Lanka: Da EU ville genindføre den tidligere toldordning 
for import fra Sri Lanka, den såkaldte GSP+, gennemførte 
3F’s partner en kampagne for at udsætte det indtil arbejdsta-
ger-rettighederne respekteres og beskyttes i landet. Forskellige 
internationale allierede, bl.a. 3F, var involveret i kampagnen. 
Selv om EU besluttede at genindføre ordningen, lykkedes det 
partneren at opnå et løfte fra regeringen om, at den økonomi-
ske fortjeneste skal deles med arbejderne. Det vil vise sig, om 
fagbevægelsen er i stand til at få indfriet løftet.

MELLEMØSTEN OG TYRKIET
Jordan: Det Jordanske arbejdsmarked er fortsat meget udfor-
dret af store grupper flygtninge. Herudover er der omkring 
500.000 migrantarbejdere fra Ægypten i landet. I modsæt-
ning til Tyrkiet og Libanon er der dog tegn på, at den jor-
danske regering prøver at incitamenter for at integrere den 
udenlandske arbejdskraft i nogle udvalgte brancher. F.eks. 
er det nu muligt for syriske flygtninge at få arbejdstilladelse 
indenfor byggeri og landbrug samt nogle industribrancher.

Libanon: Resultatet af den nuværende Libanesiske regerings 
politik for at udelukke syrere fra arbejdsmarkedet er, at de 
fleste syriske flygtninge er beskæftiget i den uformelle sektor 
til meget lave lønninger, især indenfor byggeri og landbrug. 
Dette skaber stor ulighed og det er almindeligt, at syriske ar-
bejdere lever under slavelignende forhold helt uden rettighe-
der. Det internationale samfund og donorer prøver at få den 
libanesiske regering til at skabe bedre muligheder for syriske 
arbejderes adgang til det formelle arbejdsmarked. Men de 
sunnimuslimske syriske flygtninge opfattes som en destabili-
serende faktor i et Libanon, hvor den politiske magt er nøje 
afbalanceret mellem shia, sunni og kristne.   

Tyrkiet: Den tyrkiske regerings oprindelige strategi har væ-
ret at åbne dele af det tyrkiske arbejdsmarked for de syriske 
flygtninge. Men i takt med, at den økonomiske vækst stag-

nerer, er implementeringen af denne politik 
stoppet. 

Kun omkring 12.000 af de i alt 3,5 millioner 
syriske flygtninge i landet, har fået en officiel ar-
bejdstilladelse. Mulighederne for faglig organise-
ring er også meget begrænsede. Syriske flygtninge 
har formelt set ret til at være medlem af en fag-
forening, hvis de har et tyrkisk personnummer. 
Desværre er det næsten umuligt for en syrisk flygt-
ning at få godkendt en ansøgning om dette.

 
CENTRAL- OG ØSTEUROPA
Ukraine: Her finder man fortsat de laveste løn-
ninger i Europa, og de forværrede forhold på det 
ukrainske arbejdsmarked i 2018 førte til en mas-
sivt øget migration, primært til Polen og andre 
dele af Europa. Samtidig falder fagforeninger-
nes medlemstal, og den sociale dialog giver me-
get få resultater. Regeringen prøver at reformere 
den ukrainske arbejdsmarkedslovgivning der er 
fra Sovjettiden. Den nye lovgivning risikerer dog 
at fratage fagbevægelsen flere af dens rettighe-
der og gøre det nemmere for arbejdsgivere ensi-
digt at beslutte ansættelsesformer mm. 

Hviderusland: Lukasjenko regimet genoplive-
de det såkaldte ”parasitdekret”, der straffede 
arbejdsløse i landet med bøde og fængselsstraf. 

I det nye dekret har regeringen bestemt, at ar-
bejdsløse skal betale 100% af udgifterne til boli-
ger og kommunale tjenester, som er statsstøttet 
for alle andre. Man betaler typisk kun 70 % af de 
samlede omkostninger. Den nye politik forven-
tes gennemført i 2019. Det umiddelbare resultat 
er voksende emigration. 

Det hviderussiske regime fortsætter samtidig 
undertrykkelsen af den uafhængige fagbevæ-
gelse, der i praksis er den eneste mulighed for 
at arbejdsløse kan føre en sag om urimelig be-
handling efter det forhadte dekret.

Mange 
arbejdere er 
børn og det 
første par år 
består lønnen 
mest af mad 
og husly på 
fabrikken. 
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HOVEDRESULTATER I 2018

INDIKATOR SAMLET RESULTAT RESULTAT MÅL 2018

Medlemsfremgang 86.998    ( I alt 823.300 medlemmer) 12 % 6%

Kvindelige medlemmer 37.405    ( I alt 345.536 (42% af alle medlemmer)) 12 % 6%

Ligestillings-strategier +2   ( I alt 17 partnere har en ligestillingsstrategi) 13 % 25%

Ungdomsudvalg ell. lign. +5 partnere har ungdomsudvalg  (I alt 14 partnere)
+15 ungdomsudvalg (alle niveauer)
(I alt 32 ungdomsudvalg)

56 %

88 %

30%

28%

Flere arbejdere dækket af 
 overenskomster

+276.447
(I alt 863.370 arbejdere eller ca. 8 % af 
 arbejds styrken i program-brancherne)

47 % 7,6%

Flere nationale branche-
overenskomster

+5   ( I alt 34) 17 % 8,5%

Fungerende arbejdsmiljø udvalg +251  (I alt 928) 37 % 8 %

Trepartsmøder +17  (I alt 30) 131 % 5,5 %

Regionale/globale ramme aftaler +1  ( I alt 10) 1 2

De fleste resultater, der blev opnået i 2018, ligger over de opstillede mål.

Resultatoversigt for 3F’s programmer i Asien, Afrika og Latinamerika 2018

Det blev et godt år for 3F’s engagement i det 
nye arbejdsmarkedskonsortium, som består af 
Dansk Industri, Ulandssekretariatet og 3F. 

Flytningen af 3F’s regionalkontor fra Mozam-
bique til Sydafrika gik stort set efter planen, 
mens krisen i Nicaragua betød en fremrykning 
af flytteplaner til Colombia. 

Mens 3F arbejdede med at tilpasse sine pro-
grammer til nye prioriteringer, opnåede part-
nerne vigtige resultater. Mange gør en stor 
forskel for medlemmerne allerede i dag, mens 
andre er ved at udvikle styrke til at kunne skaffe 
forbedringer. 

Op mod en million arbejdere har gavn af den 
faglige indsats, der støttes af 3F. De arbejder un-
der overenskomster, som forhandles af 3F’s part-
nere. Tallet vokser betydeligt, hvis partnere i Cen-
tral- og Østeuropa og Mellemøsten tælles med.

Oplysninger om forskellen mellem de lovbestemte og 
over ens komstmæssige mindstelønninger er endnu ikke helt 
præcise, men de tyder på, at overenskomster mange steder 
er afgørende instrumenter til forbedring af forholdene og 
bekæmpelse af fattigdom. Blandt partnerne i Asien er erfa-
ringerne endnu for spredte til at kunne vise denne tendens. 

Tabellen nedenfor viser de vigtigste resultater fra søster-
organisationer, som 3F arbejdede sammen med i 2018. Rap-
porteringen fra Central- og Østeuropa samt Mellemøsten er 
ikke med i tabellen, da indsatsen er ny og der endnu ikke er 
pålidelige tal. 

STYRKEDE FAGFORENINGER
3F’s partnere havde samlet set en betydelig medlemsvækst 
i 2018. Zimbabwe og Myanmar havde den største medlems-
stigning med henholdsvis 47 og 45 %. I Zimbabwe skyldes 
det en målrettet indsats på organisering i landbruget som 
gav en samlet medlemsstigning på 68 % mens antallet af or-
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ganiserede kvindelige landarbejdere voksede hele 75%. Byg-
ningsarbejdernes fagforening i Zimbabwe har vendt kurven 
efter de ændrede deres vedtægter, så de nu kan organisere 
løsarbejderne som er særligt dominerende i byggesektoren. 

Partnerne i Zimbabwe har vist en evne til at forny deres 
strategier i krisesituationer og trods undertrykkelse af rettig-
hederne. I Myanmar har partnerne opnået betydelig vækst i 
medlemstallet. Også i Honduras var der en rigtig god udvik-
ling især i tøjindustrien. Det samlede medlemstal voksede 
med næsten 20 %. Sydafrika var det eneste land, hvor med-
lemstallet gik den forkerte vej.

KVINDER OG UNGE
Kvinderne udgør 42 % af medlemmerne hos 3F’s partnere. 
Andelen er dog langt højere i beklædnings- og tekstilbran-
chen i Honduras, Bangladesh og Myanmar, mens der blot er 
10 % kvindelige medlemmer hos partnerne i Colombia. 

Samlet set udgør kvinder uændret ca. 1/3 af medlemmer-
ne i partnernes hovedbestyrelser. Især i Myanmar viser det 
sig, at flere kvinder bliver valgt på arbejdspladsniveau og 
i alle tre regioner er der en vækst i antallet af tillidsvalgte 
kvinder. 

Fem partnere har organiseret deres ungdomsarbejde. Der 
er lidt forskel på om det er en selvstændig organisation som 
i NUM i Sydafrika eller et udvalg. 14 af de 22 partnerorgani-
sationer har nu et organiseret ungdomsarbejde. Lidt færre 
partnere end forventet har udviklet en strategi for unges del-
tagelse og beskæftigelse. 

BRANCHEORIENTERING OG SAMMENSLUTNINGER
Flere steder har der været tegn på bedre fodslag i fagbevæ-
gelsen, især i lande, hvor 3F har arbejdet i mange år. I 2018 

blev det bl.a. til en fusion af to fagforeninger i 
landbruget i Mozambique. 

Fagforeningen på Coca Cola i El Salvador 
blev etableret med solidaritet fra regionale fag-
lige netværk indenfor sukker og drikkevarer. 
Sukkernetværket har også hjulpet sukkerar-
bejdernes fagforening i Costa Rica under deres 
overenskomstforhandlinger for 1.500 arbejdere 
- størstedelen nicaraguanske migranter. 

I Nepal fik fagbevægelsen bedre fodslag om-
kring forbedring og gennemførelse af arbejds-
markedslovene og der blev udviklet planer om 
fusion af to hovedorganisationer.

I Zimbabwe rykker fagbevægelsen tættere 
sammen i forsøget på at skabe bedre vilkår for 
arbejderne og skærme sig mod undertrykkelse. 

I Honduras har landarbejdernes forbund 
satset på at styrke branchefagforeningen STAS.  
Indsatsen for at få respekteret arbejdstagernes 
rettigheder i det multinationale frugtfirma Fyf-
fes viser mere fodslag i fagbevægelsen og bedre 
evne til at skabe internationale alliancer. 

SAMARBEJDE OG DIALOG MED ARBEJDSGI-
VERNE
Konturerne til det fremtidige samarbejde be-
gynder at tegne sig i Myanmar, som er foreløbig 
eneste land, hvor Arbejdsmarkedskonsortiets 
tre parter alle er aktive. I Sydafrika er et sam-
arbejde med Dansk industri og deres partner i 
gang for at styrke den sociale dialog. Ideen er 
også at øge engagementet for at skabe adgang 
til faglig uddannelse og jobs blandt unge. Der er 
endnu ikke konkrete resultater, men 3F’s regio-
nale koordinator er med i en projekt-styregrup-
pe hos DI’s partner. Det praktiske samarbejde 
i landene tager tid og konsortiepartnerne skal 
finde hinanden. Det er planen at alle tre kon-
sortieparter også på sigt vil arbejde i Colombia, 
men samarbejdet er endnu på tegnebrættet. 
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Gladys Rojas fra 3Fs søster-
organisation i Honduras  på 
Verdensmålskonferencen 
i København. Se mere på 
www.sdg8.dk 
Foto: Jamil Ghafuri
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G LO BA L E  R E S U LTAT E R

RAMMEBETINGELSER 
OG ARBEJDSTAGER
RETTIGHEDER
Som det fremgår af første afsnit af årsrappor-
ten, har 3F’s partnere i de fleste lande oplevet 
problemer med ringere beskyttelse af menne-
skerettighederne, herunder arbejdstagerrettig-
hederne. Arbejdsmarkedet fungerer dårligt og 
er for svagt organiseret. Statens regulering af 
arbejdsmarkedet overholder selv på papiret ikke 
ILO’s konventioner fuldt ud. Værre står det til, 
når man ser på hvordan lovgivningen bruges og 
håndhæves. 

I praksis er det nærmest umuligt for fattige 
arbejdere at få adgang til retfærdig behandling 
af deres sager, bl.a. om uberettiget fyring, un-
derbetaling, ekstremt overarbejde, arbejdsska-
der eller sexchikane, hvis de ikke organiserer sig 
fagligt. Derfor er det så vigtigt at retten til faglig 
organisering som minimum beskyttes. Det er 
forudsætningen for at skabe en udvikling frem 
mod ordentlige jobs til alle. 

3F’s indsats består bl.a. i løbende at bidrage 
til internationale koordinerede kampagner og 
lobbyarbejde, bl.a. via de globale fagforbund. En 

sådan kampagne førte til de første skridt mod opnåelse af 
arbejdstagerrettigheder for Qatars 1,9 millioner migranter i 
2018. Andre eksempler er et pres på Sri Lankas regering for 
beskyttelse af arbejdstagerrettighederne i forbindelse med at 
de igen opnåede privilegeret adgang til EU’s marked, et pres 
på Bangladesh regering for forbedring af arbejdsmarkedslo-
vene og tilladelse til, at ”Accorden” om brand og bygningssik-
kerhed i tøjindustrien fortsat kan operere i landet.  Desuden 
er der løbende kampagner for beskyttelse af rettighedsfor-
kæmpere i lande som Colombia og Honduras. 

Når det drejer sig om rammebetingelser for at drive virk-
somhed og skabe nye arbejdspladser, har fagbevægelsen også 
en klar interesse heri, men bliver i mindre grad konsulteret. 
Det ser ud til at lande som Nepal også er undtagelsen på det-
te område. Ellers er de faglige organisationer nødt til selv at 
tage initiativer og stille forslag, som vi har set eksempler på i 
en række lande, bl.a. Sri Lanka. 

Under disse års krav om omstilling til bæredygtig vækst 
og brat teknologi-baseret udfasning af enkelte brancher, 
kommer retfærdig omstilling, kompetenceafklaring og -ud-
vikling mere i centrum. Det er fagbevægelsen nødt til at for-
holde sig mere systematisk til i alle lande

Svejser I gang med reparation af 
cementovn. Donetsk regionen, 
Ukraine. Foto: PROFBUD  

Kvindelige VVS-arbejdere i 
Jordan. Foto: Søren Zeuth
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3F samarbejder med private virksomheder på mange forskel-
lige måder - også når det gælder deres samfundsansvar i vær-
dikæder langt fra Danmarks grænser. Medarbejdere og tillids-
folk i virksomhederne og repræsentanter i deres europæiske 
samarbejdsudvalg drøfter ansvarlig virksomhedsadfærd og 
Codes of conduct med ledelsen. Fagbevægelsens interne ud-
dannelser har med 3F’s medvirken udviklet kursustilbud til 
tillidsfolk for at være klædt bedre på til debatten. 

I starten af 2018 var der tvivl om tilslutningen fra de 
tøj-virksomheder, som tidligere havde underskrevet aftalen 
om bedre bygnings- og brandsikkerhed i Bangladesh ”Ac-
cord’en”. To af de toneangivende direktører fik et brev fra 
3F’s næstformand som opfordrede dem til at tilslutte sig. 

Udgangen blev, at otte danske virksomheder skrev under 
på den nye aftale ”Accord II”: Dansk Supermarked/Salling 
Group, Bestseller, COOP, PWT Brands, Peak Performance, ID 
Identity, FIPO Group og DK Company.

Der var også andre og mere uformelle kontakter. Flere 
tøj-virksomheder har med mellemrum besøgt 3F’s kontor i 
Dhaka og søgt gode råd.

En anden efterhånden langtrukken indsats handler om at 
sikre arbejdstagerrettigheder for melonarbejdere i Honduras 
og ananas-arbejdere i Costa Rica. Det drejer sig om plantager 
ejet af frugtgiganten Fyffes. Den foregår igennem en række 
internationale partnerskaber og alliancer. (Se afsnittet om 
Latinamerika).

Indsatsen i forhold til 3F’s egne leverandørkæder fortsat-
te. Det handler bl.a. om at sikre, at 3F’s kampagnemateriale 

bliver produceret under ordentlige forhold. 3F 
tog, i samarbejde med søsterforbundet i Sveri-
ge, IF Metall, kontakt til bl.a. New Wave Group 
for at sikre et samarbejde med fagbevægelsen i 
deres leverandørkæde. Selvom der ikke er kon-
krete aftaler, vil 3F fortsætte dialogen med for-
skellige leverandører om sikring af arbejdstager-
rettighederne.

Af andre indsatser kan nævnes sagen om 
APM Terminals virksomhed i Colombia, TCBu-
en. Her var 3F og ikke mindst Havnearbejder-
nes Landsklub og Transportgruppen aktive og 
understøttede en konfliktløsning med en bedre 
overenskomst i Colombia. (Se afsnittet om Latin-
amerika). 

3F har fortsat samarbejdet med Fairtrade-
mærket Danmark og BKI om indkøb fra et kaf-
fekooperativ, hvor arbejderne oplyses om deres 
rettigheder af fagforeningen. Den politiske kri-
se i Nicaragua bevirkede, at 3F måtte indstille 
direkte støtte til projektet. Samarbejdet fortsæt-
ter dog og det vil blive undersøgt om der kan 
etableres samarbejde i andre kooperativer, bl.a. 
i Colombia. Det er en fortsat en udfordring at 
sikre en tilstrækkelig afsætning i Danmark til 
at gøre det interessant for kaffeproducenterne 
at medvirke. 

ANSVARLIGE 
VIRKSOMHEDER
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3F’s søsterorganisationer i både Myanmar og 
Bangladesh oplever en forværring af mulighe-
derne for at organisere sig og blive anerkendt 
som forhandlingspartner. Når de forsøger er sva-
ret ofte fyringer, trusler og vold, samt bureau-
kratiske benspænd.

Specielt i Bangladesh har fagforbundene 
grundet lav organiseringsgrad, intern konkur-
rence og spinkel egenfinansiering svært ved at 
blive repræsentative talerør for tøjindustriens 
millioner af arbejdere.

42.000 NYE MEDLEMMER PÅ ET ÅR
I løbet af 2018 er det lykkedes 3Fs partnere til-

sammen at organisere næsten 42.000 nye medlemmer, sva-
rende til en medlems-fremgang på ca. 19 %. 
Fra 2019 vil lidt færre partnere få støtte fra 3F, og når alene 
de fremtidige partnere regnes med, var fremgangen på godt 
25.000 medlemmer eller knap 11%. 

I Bangladesh er andelen af betalende medlemmer steget 
svagt, ca. 3 procentpoint siden, 2017. De udgør nu 21 %. De 
sidste års fokus på medlems-registrering og kontingentop-
krævning er dermed begyndt at bære frugt. Men der er brug 
for en fortsat indsats hvis partnerorganisationerne skal opnå 
større bæredygtighed indenfor en overskuelig årrække.

FOKUS PÅ KVINDELIGE MEDLEMMER
Skønt 62 % af 3F’s partneres medlemmer er kvinder, blev der 
i 2018 organiseret lige mange mænd og kvinder. I Banglade-
sh var der en overvægt af mænd. 
Tøjindustrien har en overvægt af 
kvindelige arbejdere, så det viser 
et behov for at sætte yderligere 
fokus på organisering af kvinder. 
Det handler bl.a. om at udvikle 
fagforeningernes og forbunde-
nes tilbud, så de er relevante og 
kan bruges ligeligt af begge køn. 

AS I E N

SITUATIONEN I ASIEN

NU STIGER LØNNEN, 
MEN IKKE NOK
I 2018 har partnerne i Nepal, Bangladesh og 
Myanmar haft fokus på at sikre bedre løn til 
deres medlemmer i tekstil- og beklædningsin-
dustrien . Mens der på papiret er opnået en pæn 
stigning af mindste-lønningerne, er reallønnen 
på Asiens tøjfabrikker ikke blevet meget bed-
re, og langt fra så høj som det, fagbevægelsen 
krævede . 

Myanmars arbejdsmarkedslove er under udvikling. Arbejdsmarkedet er derfor præget af mange demonstrationer og strejker. Fagbevægelsen kæmper for mere ordnede forhold og social dialog.
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Myanmars arbejdsmarkedslove er under udvikling. Arbejdsmarkedet er derfor præget af mange demonstrationer og strejker. Fagbevægelsen kæmper for mere ordnede forhold og social dialog.

SPIRENDE SAMARBEJDE OM FÆLLES KRAV   
I Nepal lykkedes det fagbevægelsen at få større 
indflydelse på arbejdsmarkedspolitikken. Det 
skyldes bl.a. fagforeningernes evne og vilje til 
samarbejde på tværs af partipolitiske skel. Det 
førte i 2018 til en plan for sammenslutning af to 
af landets tre store faglige hovedorganisationer.

Med næsten 60 forbund indenfor tekstil og 
beklædning er det en anderledes stor udfor-
dring for fagbevægelsen i Bangladesh at rejse 
fælles krav til politikere og arbejdsgivere. 3F 
har gennem 2018 forsøgt at inspirere til tætte-
re koordinering og samarbejde mellem de 16 
forbund, der er medlemmer af IndustriAll. De 
mest repræsentative forbund opnåede i 2018 at 
formulere og fremsætte et fælles krav til mind-
stelønnen koordineret gennem IndustriAll-med-
lemmernes organisation, IBC. 

I Myanmar er der tegn på stigende koordine-
ring og vidensdeling mellem de to industrifag-
forbund, 3F samarbejder med. Fælles trænings-
forløb og workshops har givet begge partnere 
større viden om hinanden og knyttet tættere 
kontakt, der forhåbentligt vil kunne udmøntes 
i fælles politiske krav til den igangværende re-
form af arbejdsmarkedsloven. 

BEDRE FAGLIGE STRATEGIER 
Ved udgangen af 2018 stoppede 3F den økonomi-
ske støtte til tekstil- og beklædnings-arbejdernes 
fagforening, JTGCWUN, i Nepal.  Fagbevægelsen 
i landet har netop fået sat tydelige aftryk på 
arbejdsmarkedsloven, som nu giver bedre be-
skyttelse og bredere dækning. Det betyder, at 
flere arbejdstagere får ret til pension, arbejds-
skadeforsikring og barselsordning. Udfordrin-
gen bliver at informere arbejderne om deres nye 
rettigheder og holde øje med, at arbejdsgiverne 
lever op til loven, så der sker en reel fremgang i 
arbejds- og levevilkår.  

JTGCWUN er klædt godt på til at løse denne 
opgave. De har en voksende betalende medlems-
skare, kompetente ledere med en klar strategisk 
plan, og en stærk organisering fra fabriks- til 
forbundsniveau. Derfor vil JTGCWUN og lands-
organisationen GEFONT fortsat være vigtige 
strategiske partnere for 3F’s program i Asien. 
Særligt i forhold til organisering, enhed, og poli-
tisk fortalervirksomhed vil den nepalesiske fag-
bevægelse have meget at tilbyde mindre erfarne 
søsterorganisationer.

Alle partnere har haft medlemsfremgang. Stigningstakten 

er lidt højere for mænd end for kvinder, men der er fortsat 

flest kvindelige medlemmer.“

FÆLLES SOLIDARITETSGRUPPE FOR 
TEKSTIL OG BEKLÆDNINGSARBEJDERE

3F afdelingerne Silkeborg, Midtjylland og Randers har dan-
net en fælles solidaritetsgruppe for at støtte søsterorgani-
sationer og oplyse om deres arbejdsforhold. Med penge fra 
lokale indsamlinger og en solidaritetsfond, der er oprettet 
via overenskomsten med firmaet Mascot, besluttede grup-
pen i 2018 at støtte det Srilankanske fagforbund FTZ-GSEU. 
Støtten handler bl.a. om at organisere arbejdere og uddanne 
tillidsfolk i landets tamilske områder, der er kendetegnet ved 
stor fattigdom og arbejdsløshed. 

Som optakt til samarbejdet var tre fagforeningsfolk fra 
FTZ-GSEU på besøg i Danmark og udveksle erfaringer. Det 
handlede bl.a. om social dialog, overenskomstforhandling og 
uddannelse af tillidsvalgte. De fik lejlighed til at besøge 3F’s 
skole, Langsøhus, tre virksomheder og de tre lokalafdelinger.  
Størst indtryk gjorde det at opleve den gensidige respekt og 
tillid, der herskede mellem arbejdere, tillidsfolk og ledelse på 
de besøgte arbejdspladser. Under besøget inviterede afdelin-
gerne 3F medlemmer med tamilsk baggrund til en erfarings-
udveksling. 

Fagforeningsfolk fra Sri Lanka taler med tillidsrepræsentant på DermaPharm i Randers
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Især landarbejderne og bygningsarbejderne i Zimbabwe har 
haft en imponerende medlemstilvækst på over 70 %. Zambias 
hotel- og restaurationsarbejdere voksede også med impone-
rende 42 %. I Sydafrika er det gået lidt ned ad bakke i byg-
geriet for de to nye partnere. Minearbejdernes fagforening, 
NUM, har tabt godt 4% af deres medlemmer i byggeriet pga. 
en nedgang i branchen.

FUSION HOS MOZAMBIQUES LANDARBEJDERE 
Selvom 3F har udfaset programmet i Mozambique i 2018, 
var et vigtigt resultat i 2018 en sammenslutning af to fag-
foreninger i landbruget og dannelse af den nye SINTAICAF. 
Det drejer sig om landarbejdernes fagforening, SINTAF og 
cashew-nøddearbejdernes fagforening, SINTIC. Det er før-
ste gang 3F’s rådgivning omkring fusioner er blevet brugt 
af partnerne, selvom det er blevet diskuteret i både Mozam-
bique, Malawi og Zimbabwe.

LØSARBEJDERES RETTIGHEDER
Otte ud af de 10 partnere i regionen har udviklet strategier 

for at organisere og tilgodese løsarbejdere og be-
kæmpe udbredelsen af løse ansættelsesformer. 
Seks af partnerne har haft specifikke initiativer 
på området og har gjort sig nyttige erfaringer 
med at håndtere emnet i praksis. De har gen-
nemført kampagner, uddannet løsarbejderne 
selv omkring fagforeningen samt lavet vigtigt 
lobbyarbejde i forbindelse med lovgivning. Sær-
ligt en radiokampagne lavet af alle fire søster-
organisationer i Zimbabwe nåede langt ud og 
skabte debat blandt befolkningen generelt. Det 
satte fokus på effekterne af stadig løsere ansæt-
telsesforhold i mange brancher, som har været 
stadig stigende de sidste tre år. De fik rigtig gang 
i arbejdet, da 3F støttede nogle gennemgående 
studier af omfanget og forholdene for løsar-
bejdere i de forskellige brancher i hvert land i 
regionen – samt hvilke metoder arbejdsgiver-
ne bruger til at undgå fastansættelse. Også via 
de regionale netværk er det et gennemgående 
tema, bl.a. med en udgivelse af en publikation 
omkring emnet.  

LIGESTILLING
Fornyede strategier til at takle ligestilling og 
oplysningskampagner om køn og ligestilling er 

SY D L I G E  A F R I K A

SITUATIONEN I DET SYDLIGE AFRIKA

OPSØGENDE INDSATS 
GIVER REKORDFREMGANG
Der blev i løbet af året organiseret over 29 .600 nye med-
lemmer i 3F’s partnerorganisationer i Zambia, Zimbabwe 
og Sydafrika . Det udgør en stigning på 16 % fra 2017 og er 
langt over det forventede .

Medlemmer af landarbejderforbundet NUPAAW i Zambia reparerer maskineriet
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I Zimbabwe har krisen været hård ved byggesektoren, 
hvor arbejds- og lønvilkår er under stort pres efter 
tusindvis af afskedigelser.

nogle af de aktiviteter partnerne, især i Zambia, har sat i 
værk. Det er særligt som tillidsrepræsentanter at kvinder-
ne begynder at tage lederskab. Der var 98 flere kvindeli-
ge tillidsrepræsentanter i 2018 – en stigning på 55 %. Det 
kan være resultatet af et mere målrettet ligestillingsarbej-
de, men det er endnu for tidligt at sige om det er en varig 
tendens. I Zimbabwe, hvor Landarbejderens fagforening, 
GAPWUZ har været i gang med deres ligestillingsstrategi i 
flere år, organiserede de 75 % flere kvinder i 2018. 

INDFLYDELSE PÅ LOVGIVNINGEN
I Zimbabwe bakkede partnerne op om hovedorganisatio-
nens forslag om harmonisering af arbejdsmiljølovgivnin-
gen – særligt omkring brugen af kemikalier i landbruget og 
sundhedsfarerne for arbejderne. Og i Zambia gik partnerne 
i gang med at udforme et fælles udspil omkring tekniske ud-
dannelser efter inspiration fra industriarbejdernes fagfor-
ening, NUCIW’s besøg i Danmark og Region Syddanmarks 
internationale udvalgs genbesøg. Her var tekniske uddan-
nelser omdrejningspunkt, hvor både faglig hovedorganisa-
tion, arbejdsgiverne og ministeriet blev besøgt for at tale 
om systemer for teknisk uddannelse. Erfaringsudvekslingen 
med 3F’s bagland har hjulpet partnerne til at få konkrete 
aktiviteter i gang. 

BEDRE OVERENSKOMSTDÆKNING
Der er underskrevet fire nye nationale overens-
komster i det sydlige Afrika i 2018, så der nu er 
32 overenskomster på brancheniveau indenfor 
programmets sektorer. 20 nye overenskomster 
blev underskrevet på virksomhedsniveau. Der 
er nu i alt 594. Godt 9.000 flere arbejdere er ble-
vet dækket af overenskomster, som i alt omfat-
ter 610.000 arbejdere. Særligt de sydafrikanske 
partnere har dog ikke fået deres data-systemer 
helt på plads endnu, så tallene må tages med 
forbehold. 

Det vurderes at det kun er ca. 17 %, der er 
dækket af en overenskomst i programmets bran-
cher. Det er væsentligt højere end i de andre re-
gioner. Det gør en stor forskel at 
være dækket af en overenskomst. 
I Sydafrika tyder partnernes data 
på 56 % højere løn dæket af over-
enskomst sammenlignet med den 
statsfastsatte mindsteløn. Det gør 
en forskel på helt op til hvad der 
svarer til ca. 2.500 kroner om må-
neden. I Zimbabwe er den overens-
komstmæssige løn ca. 350 kroner 
højere pr. måned.

SOLIDARITETSARBEJDET
Grundet de mange justeringer af programmet har 
solidaritetsaktiviteterne været på lavt blus i 2018.

Carlsberg/drikkevare solidaritetsgruppen, 
som har været aktive i Malawi, var værter for 
nogle af de internationale gæster fra Zambia, 
Sydafrika og Honduras, som gæstede 3F i for-
bindelse med Verdensmål 8 konferencen i no-
vember. Her stod solidaritetsgruppen for besøg 
i Frederiksborg-afdelingen, på teknisk skole, 
AMU-center og på en byggearbejdsplads. Gæster-
ne fik et godt indblik en 3F afdelings arbejde og 
hvordan både tillidsrepræsentanter og afdelin-
ger arbejder for den relevante uddannelse og 
løbende opkvalificering af medlemmerne.

OPSØGENDE INDSATS GAV 
 REKORD-FREMGANG

I kriseramte Zimbabwe, hvor langt de fleste arbejder i løse 
jobs, har landarbejdernes fagforening, General Agriculture 
and Plantation Workers’ Union – GAPWUZ vendt billedet. 
Her har man sat turbo på det opsøgende arbejde. Der blev 
dannet en specialenhed bestående af både lokale tillids-
folk, ansvarlige for organisering og ligestilling samt ledere. 
De forskellige kompetencer og tilgange udgjorde et stærkt 
team som tog rundt på plantagerne, særligt i højsæsonen, 
hvor mange løsarbejdere hentes ind. Det gav pote! 

GAPWUZ organiserede på et år 16.468 flere medlemmer 
svarende til en imponerende medlemstilvækst på 68 %. 
Særligt kvinderne er strømmet til organisationen. Hele 75 % 
flere kvindelige landarbejdere blev medlemmer af GAPWUZ 
i 2018. 

De mobile hold løste sager på stedet. Arbejderne har 
set effekterne af det konkrete fagforeningsarbejde tæt på. 
Samtidig blev de informeret om deres rettigheder og for-
delen ved at stå sammen i en fagforening. Ved at opholde 
sig omkring en uge i det lokale område fik GAPWUZ et godt 
renommé som en rigtig fagforening, der laver aftaler. De har 
også opbygget lokal kapacitet i brancherne og blandt tillids-
folkene, og vil fremover dele ud af deres erfaringer. Lokale 
tillidsfolk skal styrkes i at organisere fremfor at vente på 
besøg fra hovedstaden. GAPWUZ er også den eneste af 3F’s 
partnere i regionen, som har medlemsregistreringen helt på 
plads og virkelig har styr på de indmeldte løsarbejdere. 

Ligestilling på dagsordenen - her under 
træning af tillidsvalgte fra mine og 
bygningsarbejderforbundet i Sydafrika
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Knap 8.000 flere medlemmer blev organiseret 
hos partner-organisationerne i Colombia, Bo-
livia og Honduras i 2018 – en stigning på ca. 7 
%. Også de medlemmer, der betaler kontingent, 
voksede med 4%. 

Højdespringerne var transportarbejderne i 
Colombia med en medlemstilvækst på hele 84%. 
Det er dog fra et meget lavt niveau og repræsen-
terer knap 1.000 nye medlemmer. De kommer 
særligt fra organiseringen i det offentlige bus-
selskab i Bogotá og blandt havnearbejdere (se 
boks). 

Også tekstilarbejderne i Honduras opnåede 
en flot medlemstilvækst på 23% - og hele 28% 
blandt mændene i en ellers kvindedomineret 
branche.  For bygningsarbejdernes forbund, 
CSTCB, i Bolivia lykkedes det at organisere med-
lemmer hos de ellers utilnærmelige kinesiske 
entreprenører. 

Landarbejderforbundet i Colombia, SIN-
TRAINAGRO, har fået flere medlemmer i pal-
meolie-branchen, som ellers har været svær at 
organisere. De er blevet inspireret af erfarings-
udveksling med landarbejdere i Honduras. De 
har dog endnu ikke præcise medlemstal for an-
dre end bananarbejderne, hvoraf 94 % er dækket 
af en overenskomst. 

SITUATIONEN I LATINAMERIKA

AKTIVE FAGFORENINGER 
OPNÅR OVERENSKOMST
Medlemsfremgang og netværk på tværs af 
grænser og brancher giver 3Fs søsterorganisati-
oner styrken til at forhandle overenskomster 

L AT I N A M E R I K A

Havnearbejderne i Buenaventura i Colombia gik i strejke for at få en ny overenskomst med det Mærsk-ejede TCBuen. Foto: SNTT

FOKUS PÅ KVINDER OG UNGE 
I Latinamerika vokser antallet af kvindelige medlemmer 
mere end de mandlige og også mere end forventet – nemlig 
med 11% i 2018. Men mens 28% af partnernes medlemmer 
er kvinder, er det endnu kun 16 % der sidder i fagforeninger-
nes besluttende organer. 4 ud af de 6 partnere har vedtaget 
ligestillings-strategier, bl.a. for at øge antallet af kvindelige 
ledere i fagbevægelsen. 

For at styrke unges deltagelse i det faglige arbejde har 2 
partnerorganisationer vedtaget en ungdomsstrategi og 4 
partnere har oprettet en ungdomsafdeling eller udvalg som 
en del af den faglige struktur. 34 % af de faglige ledere på alle 
niveauer er nu unge under 30.

BEDRE TO- OG TREPARTSAFTALER
Fire nye trepartsaftaler så dagens lys i Latinamerikapro-
grammet i 2018. Det handler om arbejdstilsyn i Honduras, 
genansættelse af strejkende arbejdere i palmeolie-sektoren, 
lønaftale i tekstilbranchen i Honduras og trepartsaftale om 
at indskrive 8 ILO-konventioner i lovgivningen om byggeriet 
i Bolivia.  Kun 6,8 % af arbejderne i de brancher og lande, 3F 
støtter, er dækket af overenskomst. I alt blev ca. 4.200 flere 
arbejdere dækket af overenskomst i 2018 og er dermed bedre 
sikret. Men da arbejdsstyrken samtidig er steget, faldt dæk-
ningsgraden en smule.

Især transportarbejdernes fagforening, SNTT, i Colombia 
har været aktive i forhandling af overenskomster i 2018. Ud-
over havnen i Buenaventura (se boks), har de underskrevet 10 
nye overenskomster. 

Industriforbundet i Bolivia har fremsendt overenskomst-
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krav på landsplan overfor Coca Cola-tapperier, bryggerier og 
mejerier. De er nu i gang med at formulere overenskomst-
krav for cementfabrikkerne. 

I Honduras har en lokal fagforening under landarbejder-
nes forbund FESTAGRO opnået 6 % årlig lønstigning de næ-
ste tre år og en bedre pensionsordning. Desuden er der afsat 
midler til at forbedre arbejdsmiljøet.  

NETVÆRK STYRKER AFTALERNE
Samarbejde og netværk på tværs af landene har styrket fag-
foreningerne i forhandlinger med arbejdsgiverne så de har 
opnået vigtige resultater. Det gælder bl.a. forholdene for lø-
sarbejdere i palmolie-sektoren i Honduras. Også fagforenin-
ger i lande udenfor 3F’s primære samarbejdslande er blevet 
styrket, bl.a. en blandt sukkerrørs-arbejderne i Costa Rica. De 
fik indført 8 nye bestemmelser, som ligestillede løsarbejder-
ne – der ofte er migrantarbejdere - med de fastansatte. De fik 
også forbedret deres boligforhold, og systemer til konflikt-
løsning. 

MERE ANSVARLIGE VIRKSOMHEDER
Hos tekstilvirksomheden Tegra i Honduras har en god aftale 
med fagforeningen ført til meget bedre arbejdsforhold. Det 
har vist sig også at være positivt for virksomhedens omdøm-
me og produktivitet. Det blev bl.a. fremhævet til den store 
Verdensmål 8 konference om bæredygtig vækst og ordentlige 
jobs, som blev holdt i november i Industriens Hus. Her beret-
tede tillidsrepræsentant Gladys Rojas om de resultater der 
har forbedret arbejds- og levevilkårene for virksomhedens 
arbejdere. 

Tre af 3F’s partnere er involveret i dialog med multinatio-
nale firmaer: 
• Transportarbejderne i Colombia og deres forhandling 

med APM Terminals/Mærsk.
• Drikkevarenetværkets dialog med Coca Cola – både på 

tværs af lande og i de enkelte lande. 
• Melonarbejderne i Honduras har kæmpet længe med at 

opnå faglige rettigheder og bedre arbejdsforhold hos den 
multinationale frugtgigant, Fyffes. 

SOLIDARITETSARBEJDE 
Havnearbejdernes Landsklub var i november værter for 11 
havnearbejdere fra Colombia, Honduras, El Salvador og Ecua-
dor. De var inviteret til at deltage i en konference omkring 
Mærsk-ejede havneterminaler. Der blev arrangeret havnebe-
søg og deltagerne bidrog også til Verdensmål 8 konferencen, 
hvor især overenskomsten i Buenaventura blev fremhævet 
som eksempel på, hvordan solidaritet kan danne modvægt 
til det store multinationale selskab under en overenskomst-
forhandling. 

De seks 3F’ere, der i 2017 rejste til Honduras med Unge for 
en Solidarisk Verden var, sammen med bananarbejdergrup-
pen, med til at lægge et internationalt pres på frugtgiganten 
Fyffes omkring melonarbejdernes forhold i Honduras. Sagen 
blev bl.a. taget op overfor de danske supermarkedskæder, der 
forhandler Fyffes’ produkter.

BEDRE OVERENSKOMST MED 
MÆRSK-SELSKAB I COLOMBIA

En strejke hos det Mærsk-ejede selskab, TCBuen 
i havnen i Buenaventura i Colombia, fik selska-
bet tilbage til forhandlingsbordet og det endte 
med en bedre overenskomst. 

Op til strejken var bl.a. krav om regulering 
af overarbejde blevet afvist.  Virksomheden 
prøvede at svække fagforeningen ved at tilbyde 
uorganiserede arbejdere særlige goder. I over-
ensstemmelse med loven organiserede SNTT 
en afstemning blandt alle de ansatte og fik 82% 
tilslutning til at gå i strejke. 

Det lykkedes SNTT at hente stor opbakning 
og solidaritet både lokalt, nationalt og interna-
tionalt. Det lagde pres på TCBUEN. Havnearbej-
dernes landsklub i Danmark tog kontakt til APM 
Terminals’ CSR-chef.  Det var med til at fremme 
en løsning.

Solidariteten fra lokalsamfundet og fra hav-
nearbejdere i andre firmaer var en vigtig støtte.  
Arbejderne i andre havne i Colombia og andre 
Latinamerikanske lande erklærede deres solida-
ritet og der blev diskuteret sympati-konflikter. 
Det lagde pres på ejerne i TCBUEN, som tabte 
store summer for hver dag terminalen var luk-
ket. 

Efter strejkens afslutning ankede selskabet 
en domstols-afgørelse, der havde givet fagfor-
eningen medhold i at strejken var lovlig. Også 
appeldomstolen dømte strejken lovlig.  

Overenskomsten blev forhandlet af seks 
SNTT-forhandlere, hvoraf de fire var under tredi-
ve år. SNTT har bevidst styrket unge ledere for at 
sikre, at en ny generation er klar til at tage over.  
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Arbejdet har primært fokuseret på at forbedre 
koordineringen og erfaringsudvekslingen om-
kring integration af flygtninge og migrantarbej-
dere i sektoren, men der har også været fokus på 
multinationale selskaber.

Det samlede antal netværksmedlemmer steg 
til 12 og inkluderer nu også fagforeninger fra Tyr-
kiet og Algeriet. Desuden bidrager det italienske 
bygningsarbejderforbund FILLEA-CGIL med råd-
givning baseret på mere en 20 års erfaring med 
at arbejde for integration af flygtninge og migr-
antarbejdere i den italienske byggesektor.

Antallet af bilaterale samarbejdsaftaler om-
kring migrantarbejdere og flygtninge steg til 
fire (Libanon med Jordan, Jordan med Egypten, 
Bahrain med Nepal, Jordan med Palæstina). Det 
viser, at forbundene er blevet bedre i stand til 
selv at regulere og tage initiativ til løsninger på 
den komplekse problematik. 

Forbundene i netværket har siden 2017 gen-
nemført en årlig regional kampagne, med et 

fælles budskab. I 2018 fokuserede kampagnen på grundlæg-
gende arbejdsmiljø og sikkerhed på byggearbejdspladser.

ET STÆRKERE BWI
Udviklingen i netværket styrker også BWI økonomisk. Mens 
fagforeninger i Afrika og Europa overvejer at reducere deres 
kontingent til BWI, voksede bidraget fra forbund i Mellem-
østen og Nordafrika med 230% fra 2016 til 2018. Ifølge BWI 
oplever medlemsforbundene, at samarbejdet i regionen er 
med til at udvikle deres nationale arbejde samtidigt med at 
det udvikler forståelsen for international solidaritet. 

KVINDER I BYGGESEKTOREN
Kvinder har fået en stærkere position i de deltagende for-
bund. Der er et voksende antal valgte kvindelige ledere i for-
bundene i regionen. Derudover har BWI dannet et separat 
kvindenetværk, der mødes en gang om året. Fagforeningerne 
er blevet mere og mere opmærksomme på, at kvinder inden 
for byggesektoren ikke længere er begrænset til dem, der ud-
fører traditionelt byggearbejde. 

Kvindelige medlemmer af bygningsarbejdernes fagfor-

SITUATIONEN I MELLEMØSTEN, NORDAFRIKA OG TYRKIET

M E L L E M Ø ST E N ,  N O R DA F R I K A O G  T Y R K I E T

MERE FAGLIGT SAMAR
BEJDE OVER GRÆNSER 
3F’s partner i Mellemøsten, det internationale byggeforbund – BWI har fortsat arbejdet 
for at styrke det regionale netværk indenfor byggesektoren .

Syriske bygningsarbejdere på job i Jordan. Foto: Søren Zeuth
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eninger er også ansat i f.eks. ingeniør-, administration- og 
rengøringsjobs.

FAGLIGT ARBEJDE FOR OG MED FLYGTNINGE
I Jordan er det nu muligt for syriske flygtninge at få arbejds-
tilladelse i bygge- og anlægsbranchen. Udfordringen for 
forbundene i regionen er, at byggepladserne bestyres af en-
treprenørernes underleverandører, der primært bruger mi-
grantarbejdere og flygtninge. De er svære for fagforeninger 
at organisere. Alligevel er det lykkedes det jordanske byg-
ningsarbejderforbund GTUCW at organisere omkring 400 
flygtninge og danne lokale udvalg, hvor de kan få assistance 
af forbundet. 

Den største udfordring er fortsat i Libanon, 
hvor regeringen ikke vil give flygtninge arbejds-
tilladelser. Flygtninge får lov til at opholde sig i 
Libanon, men må officielt ikke arbejde. Det li-
banesiske byggeforbund GSTU har dog været i 
stand til at organisere omkring 75 syriske flygt-
ninge og har dannet en række udvalg for disse 
arbejdere i byggesektoren. Resultatet er opnået 
efter udveksling af erfaringer med fagbevægel-
sen i lande, der har haft større succes med at 
danne flygtningeudvalg, som f.eks. Jordan.

I alt blev der underskrevet seks overenskom-
ster i regionen, der påvirker arbejds- og levevil-
kår for arbejdere med indvandrer- eller flygt-
ningebaggrund i 2018. For eksempel blev der i 
Libanon underskrevet overenskomst med Lafar-
geHolcim, hvilket resulterede i en lønstigning 
på 5% for alle arbejdere, og forhandlinger om 
permanente ansættelsesaftaler for alle. 

I Jordan blev der underskrevet fem overens-
komster med Aral Aluminium Company, Al Ra-
jihi Cement Company, White Cement Company, 
Cement Al Katrana og Arab Contractors Com-
pany. Overenskomsterne forbedrer arbejdstid, 
mindsteløn og giver social sikring for arbejderne.

REGIONALT SAMARBEJDE OM DIALOG 
MED MULTINATIONALE
I 2013 udnævnte den multinationale cementvirksomhed La-
farge Cement Company en ny fagforenings-fjendtlig direktør 
for en af deres fabrikker i Jordan. Han afskedigede omkring 
300 arbejdere og fagligt aktive. Det jordanske byggeforbund 
GTUCW rejste sag mod fabrikkens ledelse. Virksomheden re-
agerede ved at afskedige præsidenten for GTUCW i Jordan, 
som også var ansat i virksomheden.

I 2017 lancerede forbundet en kampagne mod Lafarge, 
der var stilet til LafargeHolcims hovedkontor, til den jordan-
ske premierminister og til kongen af   Jordan. Kampagnen 
blev koordineret i regionale BWI-netværk og inddrog alle 
datterselskaber i regionen. 

Kampagnen fortsatte ind i 2018 hvor sagen begyndte at 
få opmærksomhed i medierne. Det resulterede i en fyring af 
den fagforenings-fjendtlige direktør. BWI-netværket regner 
dette som en stor sejr, der ikke ville have været mulig uden 
støtte, fælles indsats og koordination af forbundene i regi-
onen.

Det jordanske bygningsarbejder-
forbund i gang med at organisere 
syriske flygtninge for at modvirke 
social dumping. Formand Mah-
moud Hyari: Foto: Søren Zeuth

I Jordan har syriske kvinder fået foden 
indenfor i VVS-branchen. Foto: Søren Zeuth
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SAMARBEJDE MED BRANCHE FAGFORENINGER 
I UKRAINE
Siden 3F afsluttede sit samarbejde med den 
Ukrainske faglige hovedorganisation FPU i 
december 2017, har der været fokus på at op-
bygge et samarbejde med relevante branche-
fagforbund i landet. 3Fs kontakter med bygge-
forbundet PROFBUD går tilbage til begyndelsen 
af   90’erne, hvor repræsentanter for forbundet 
besøgte Danmark. I de seneste 15 år har PROF-
BUD været involveret i forskellige former for 
samarbejde med 3F. I november 2018 startede et 
pilotprojekt med PROFBUD med fokus på at ud-
vikle forbundet som en national organisation. 
Projektet hjælper for eksempel PROFBUD med 
at udvikle sit organisations- og informations-
arbejde. Der indgår også et samarbejde mellem 
PROFBUD og polsk fagbevægelse for at opbygge 
et netværk af ukrainske arbejdstagere, der arbej-
der i polske virksomheder.

Ud over byggesektoren er 3F i kontakt med 
det ukrainske landarbejderforbund, PROFAPK. 

Forholdene for de mange ukrainske migrantarbejdere i Dan-
mark, og 3F’s Grønne Gruppes aftale om landbrugsprakti-
kanter fra Ukraine, er områder af fælles interesse. Desuden 
organiserer PROFAPK mange arbejdere i fødevareindustrien 
i Ukraine, og antallet af danske virksomheder, der etablerer 
produktion i Ukraine, vokser. Derfor har 3F besluttet at starte 
partnerskab med PROFAPK i løbet af 2019.

3F og konsortiepartneren Dansk Industri er begge i gang 
med at udvikle partnerskaber i Ukraine, og har udviklet en 
fælles strategi for at sikre, at der kan udvikles synergi mel-
lem konsortiets forskellige indsatser. Den sociale dialog på 
sektorniveau er blevet identificeret som et centralt samar-
bejdsområde.

3F vil i 2019 undersøge mulighederne for at starte et sam-
arbejde med den georgiske fagbevægelse.

MODVIND OG FAGLIG KAMP I HVIDERUSLAND
De to faglige ledere i 3F’s partnerorganisation REP, Gennady 
Fedynich og Igor Komlik, blev i August 2018 idømt husarrest 
og store bøder for skattesvig. Dommen opfattes af det inter-
nationale samfund som et åbenlyst brud på organiserings- og 
ytringsfrihed og et forsøg fra Lukasjenko-regimet på at give 

MODVIND, MODSTAND OG 
FAGLIG SOLIDARITET
3F har en lang tradition for faglig solidaritet med fagbevægelsen i Central og 
 Østeuropa, der er under pres fra migration og forandringer på arbejdsmarkedet

C E N T R A L-  O G  Ø ST E U RO PA

3F samarbejder med det ukrainske bygnings-
arbejderforbund om forbedring af forholdene 
hjemme såvel som for migrantarbejdere i 
EU-lande. Bygningsarbejdere på cementfabrik, 
Donetsk regionen, Ukraine. Foto: PROFBUD 

SITUATIONEN I CENTRAL- OG ØSTEUROPA

3F samarbejder med det ukrainske bygningsarbejder-
forbund om forbedring af forholdene hjemme såvel som 
for migrantarbejdere i EU-lande. Bygningsarbejdere på 
cementfabrik, Donetsk regionen, Ukraine. Foto: PROFBUD
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den uafhængige hviderussiske fagbevægelse mundkurv på. 
Udover husarrest og bøde har de to ledere fået forbud mod 
at bestride stillinger i deres forbund, selv om det krænker de 
demokratiske rettigheder for de medlemmer, der har valgt 
dem. Disse overgreb på den grundlæggende foreningsfrihed 
har bremset opnåelsen af de forventede resultater af samar-
bejdet.

MEDLEMSFREMGANG I HVIDERUSLAND 
Medlemskabet af REP er vokset mere end forventet, med 
næsten 19 % siden projektets start, og fagforeningen har nu 
2.383 medlemmer. Det skyldes delvis opmærksomheden om-
kring dommen mod de to ledere af REP. 3F’s anden partner-
organisationer, BNP, er også vokset med 4 % siden starten af 
samarbejdet og har nu 6.232 medlemmer. Øget fokus på so-
ciale medier og internet som organiseringsværktøj har ført 
til en stigning af organiserede unge under 35 år.

REP og BNP fortsætter med at servicere deres medlemmer 
juridisk og vise, at de kan vinde sager ved domstolen. Det 
bidrager til en følelse af integritet og håb for medlemmer-
ne i REP, der er forfulgte af regeringen og arbejdsgiverne for 
deres faglige arbejde. REP og BNP er også blevet bedre til at 
løse sager i forhandlinger med arbejdsgiverne, inden de når 
en retssag.

Den økonomiske bæredygtighed er afgørende for frem-
tiden for både REP og BNP. I 2018 har BNP formået at gøre 
en regional afdeling i industribyen Soligorsk helt selvfinan-
sieret. REP har på den anden side formået at sikre, at en af   
deres lokalafdelinger i Brest nu kan finansieres af indtægter 
fra medlemskontingent uden økonomisk bistand. For at for-
berede sig på en situation uden økonomisk støtte udefra, har 
fagforeningerne nu udviklet såkaldte frivillig-strategier, der 
vil hjælpe dem med at fastholde en tilstedeværelse i regio-
nerne med et reduceret serviceniveau.

DIALOG MED ARBEJDSGIVERE OG REGERING
REP og BNP fremsætter fortsat forslag til regeringen og re-
levante ministerier om nødvendige reformer af arbejdsmar-
kedet. For at opnå bredere opbakning til forslagene har REP 
også indgået samarbejde med menneskerettighedsorgani-
sationer i landet – særligt omkring regeringens berygtede 
parasitdekret, der straffede arbejdsløse med bøder og fæng-
selsstraf. 

På trods af adskillige forsøg har det ikke være muligt at 
indlede social dialog på nationalt niveau med arbejdsgiver-
foreninger og myndigheder. Myndighedernes øgede under-
trykkelse af den uafhængige fagbevægelse ser ud til at have 
isoleret den yderligere. 

SOLIDARITET MOD UNDERTRYKKELSEN
3FI og solidaritetsgruppen for Belarus har været 
optaget af koordinering og informationsarbejde 
for at skabe opmærksomhed i Danmark og EU 
om situationen for den uafhængige fagbevæ-
gelse i Hviderusland. En repræsentant for soli-
daritetsgruppen fik sammen med 3FI foretræde 
for Folketingets Udenrigsudvalg, hvor 3F havde 
mulighed for at fortælle de folkevalgte politike-
re om situationen i Hviderusland og opfordre 
til politisk pres på regimet. Solidaritetsgruppen 
arbejder nu på at sprede budskabet om situati-
onen gennem artikler i medierne og via andre 
politiske kontakter. 

SAMARBEJDE MED DET MAKEDONSKE 
 INDUSTRIARBEJDERFORBUND
3F’s solidaritetsgruppe for Makedonien har 
planlagt og gennemført både et besøg og en 
træningsindsats for det makedonske industri-
arbejderforbund SIER. I begyndelsen af juni fik 
gruppen besøg af en delegation fra SIER, hvor 
der blev udvekslet erfaringer omkring organise-
ring, arbejdsmiljø og kommunikation. Som en 
opfølgende aktivitet gennemførte gruppen en 
træning i Makedonien i november om organise-
ring og personlig udvikling. Indsatsen fokusere-
de også på stress og hvordan 3F arbejder med 
arbejdsmiljø. Målsætningen med træningsind-
satsen var at give en ny generation faglige ledere 
og tillidsrepræsentanter værktøjer til at få orga-
nisationen at vokse. 

SAMARBEJDE MED SERBISK FAGBEVÆGELSE
Solidaritetsgruppen for Serbien har arbejdet vi-
dere med fagbevægelsen i byen Zrenjanin i det 
nordlige Serbien. Formålet med samarbejdet 
er en direkte udveksling af erfaringer mellem 
to lokale fagforeninger indenfor områder som 
organisering, teknisk uddannelse og social dia-
log.  For eksempel arbejder solidaritetsgruppen 
for at skabe bedre forudsætninger for teknisk 
uddannelse på en restaurationsskole i området.

Øget fokus på sociale medier og internet som organiserings-

værktøj har ført til en stigning af organiserede unge under 35 

år i Hviderusland
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A R B EJ D S M A R K E D S KO N S O RT I E T

ARBEJDSMARKEDS
KONSORTIET

Den danske udviklingsstrategi ændrede sig fra 2017 hvor 
nye alternativer blev mulige. 3F gik helhjertet ind i dannel-
sen af det danske Arbejdsmarkedskonsortium sammen med 
Ulandssekretariatet og Dansk Industri selv om det selvfølgelig 
er mere kompliceret at lave effektiv udviklings-støtte når tre 
meget forskellige organisationer skal blive enige om mange 
detaljer, så vurderer 3F at den samlede effekt kan blive større. 

DEN DANSKE MODEL I ARBEJDE 
Det lykkedes at udarbejde en stribe dokumenter, som nu ud-
gør grundlaget for partnerskabsaftalen med Udenrigsmini-
steriet. Der blev enighed om indsatsen indenfor fire ”søjler”, 
som er forudsætninger for at opnå velfungerende arbejds-
markeder og skabe ordentlige jobs.

Der er enighed om, at fokus i starten vil ligge på nogle få 
lande for at afprøve fælles og parallelle indsatser. Det drejer 
sig om Myanmar og muligvis Bangladesh og Colombia. Des-
uden vil der være tæt samarbejde i Sydafrika, Østafrika og 
Filippinerne, hvor to af de tre organisationer er tilstede. Der 
er også planlagt samarbejde i Mellemøsten og Ukraine.

Arbejdsmarkedskonsortiets engagement i hvert land er 
blevet beskrevet og ligger til grund for aftalen med ministe-
riet. I alt 18 såkaldte prioritetslande og 11 andre lande optræ-
der på listen. Desuden er der forskellige regionale og globale 
programmer. 

Foruden arbejdet med at udvikle landestrate-
gier er samarbejdet med Udenrigsministeriet og 
den fortsatte udvikling af fælles indsatser blevet 
beskrevet. 

Konsortiets har nedfældet en fælles forståelse 
for udviklingsstadier på arbejdsmarkedet og ud-
vikling af fælles konceptpapirer om tilgangen 
til f.eks. arbejdsmiljø, overenskomster, erhvervs-
uddannelser, osv. Samme med dette har konsor-
tiet beskrevet hvordan udviklingen af nye inno-
vative områder vil foregå fremadrettet. 

Den første store fælles aktivitet blev gennem-
ført i november måned. Verdensmåls-konferen-
cen blev en succes, interessen var stor og delta-
gerskaren meget blandet. 

Foruden formiddagens oplæg fra bl.a. ILO, 
udviklingsministeren, konsortiets tre medlem-
mer og partnere fra Myanmar, Honduras og Ken-
ya, var der en markedsplads med 12 stande, hvor 
konsortiets tre organisationer sammen med in-
viterede partnere falbød oplysning og budska-
ber. Diskussionen blev livlig og stemningen god. 
Så var konsortiet lanceret, og diskussionen om 
de næste skridt kunne begynde.

STYRKEDE 
ORGANISATIONER PÅ 
ARBEJDSMARKEDET

STYRKET DIALOG 
OG FORHANDLING

ORDENTLIGE 
RAMMEBETINGELSER

ANSVARLIG 
VIRKSOMHEDS-

ADFÆRD
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ORGANISATION OG 
NØGLETAL 2018
3F International arbejder primært med Danida-støt-
tede aktiviteter i Central- og Østeuropa, Asien, det 
sydlige Afrika, Latinamerika og Mellemøsten.

2018 var første år med Arbejdsmarkedets Strate-
giske Partnerskabsaftale (SPA) med Danida og der 
har været fokus på at tilpasse de nye administrative 
retningslinjer og forskellige måder at gøre tingene på 
hos de tre konsortium-medlemmer. 

I 2018 havde 3FI en omsætning på 29,4 mio. kr. 
hvilket er lavere end de tidligere år. Dette skyldes pri-
mært en nedgang i bevillingsniveau på min. 10 % ved 
overgangen fra ramme-organisation til strategisk 
partner under konsortiet. 

Information 2%

Central- og 
Østeuropa 6%

CSR 1%

Asien 19%

Afrika 33%

Latinamerika 27%

MENAT 3%

Øvrige 9%
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Fordelingen på indsatsområder og geografi 
så ud som følger i 2018:

3F INTERNATIONALS’ FINANSIERINGSKILDER 2018
3F, forbundet, afdelinger,
indsamlinger m.v 1,4 mio. kr.
Danida Rammebevilling:  2,1 mio. kr.
Danida SPA:  23,9 mio. kr.
Danida øvrige 0,2 mio. kr.
CISU:   1,2 mio. kr.
DERF/CISU  0,4 mio. kr
SAMLET:   29,2  mio.kr.
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I 3F findes en guldgrube af erfaringer fra det 
faglige arbejde, som arbejdstagere i andre lande 
kan have stor gavn af. Mødet mellem kollegaer 
fra samme fag eller branche er en af de bedste 
måder at sikre udveksling af erfaringer mellem 
landenes fagbevægelser. Derfor inddrager 3F 
baglandet i sit internationale arbejde så meget 
som muligt.

Arbejdet foregår på alle niveauer i organisa-
tionen:

Forbund: Grupperne i forbundet har egne 
kontakter og udveksling og er aktive i globale 
fagforbund indenfor hver deres brancher.  For-
bundets internationale udvalg er sammensat af 
forbundets grupper og regionerne.

Regioner: Nogle af de 5 regioner har aktive 
internationale udvalg med kontakt til afdelin-
gernes solidaritetsarbejde.

Afdelinger:  En del 3F afdelinger har interna-
tionale udvalg, som arbejder med udveksling og 
solidaritet, bl.a. direkte udveksling med søster-
organisationer i andre lande.

Brancheudvalg og landsbrancheklubber: 
Havnearbejdernes landsklub og Brancheudval-
get for tekstil, ortopædi og polsters solidaritet-
sindsats er eksempler på faglige netværk på 
tværs af grænser.

Solidaritetsgrupper: Solidaritetsgrupper eksi-
sterer inden for eller på tværs af 3F’s øvrige struk-
turer. Der er omkring 15 aktive solidaritetsgrup-
per. Deres arbejde er et uvurderligt supplement til 
udviklingsarbejdet og rådgivningen af partnerne: 
De udveksler erfaringer med søsterorganisationer-

ne ude, og deltager i informationsarbejdet hjem-
me, hvor lokale aktiviteter baseret på personlige 
møder og historier er med til at formidle det inter-
nationale arbejde til 3F’s medlemmer.

Unge for en Solidarisk Verden: Er studieture 
arrangeret af 3F International, hvor unge 3F’ere 
direkte oplever hvordan fagforeningsarbejde 
foregår i andre lande, hvor de får lejlighed til 
at udveksle erfaringer med andre unge og selv 
oplever, hvilken forskel solidariteten gør.

Tillidsrepræsentanter: Arbejdspladser og til-
lidsrepræsentanter inddrages så meget som mu-
ligt i udveksling af erfaringer med tillidsvalgte i 
udlandet. Der foregår desuden et samarbejde og 
udveksling med virksomhedernes udenlandske 
afdelinger eller med arbejdernes repræsentan-
ter hos leverandører eller kunder.

Internationale solidaritetskonferencer: Med 
ca. et års mellemrum sammenkalder 3F de aktive 
til erfaringsudveksling og diskussion af solidari-
tetsarbejdet. Her deltager godt 100 aktive 3F’ere 
i workshops og diskussioner om resultaterne og 
måden at gøre arbejdet på. Ofte inviteres gæster 
fra fagbevægelsen i udviklingslande med til kon-
ferencen og indsatsen mod social dumping over 
landegrænserne kommer til diskussion.

Fagligt rådgiverpanel: Blandt de faglige eks-
perter i 3F’s bagland er der ved at blive etable-
ret et rådgiverpanel, som 3F International kan 
trække på til kortvarige rådgivningsopgaver i de 
forskellige regionale programmer.

Direkte udveksling mellem tillidsvalgte udvikler både solidaritet og kapacitet. Her besøger en 
delegation fra Sri Lanka 3F Silkeborg, Randers og Midtjylland.

Transportarbejder-fagforeninger fra Latinamerika delte erfaringer om over-
enskomstforhandlinger med Mærsk-ejede terminaler under konferencen 
om Verdensmål 8 i Industriens Hus. Foto: Søren Zeuth 
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3F Fagligt Fælles forbund

3FI 3F International

ANC African National Congress (Sydafrikas regeringsparti)

BNP The Independent Trade Union of Belarus (Hvideruslands minearbejderforbund)

BNP Bruttonationalprodukt

BWI Building and Wood Workers International (Globalt Fagforbund - byggeri)

CISU Civilsamfund i Udvikling (puljeforvalter af DANIDA-midler til mindre organisationer)

COLSIBA Coordinadora Latinoamerica de Síndicatos Bananeros y Agroindustriales (Netværk for banan,- og   

 landarbejderfagforeninger i Latinamerika)

COSATU Congress of South African Trade Unions (Sydafrikansk Hovedorganisation)

CSR Corporate Social Responsibility (virksomheders samfundsansvar)

CSTCB Confederación Sindical de Trabajadores en Construcción de Bolivia 

 (Bygningsarbejdernes fagforbund i Bolivia)

DANIDA Danish International Development Agency (Danmarks udviklingsorganisation)

FESTRAGO Federación de Sindicatos de Trabajadores de la Agroindustria (Forbundet for landarbejdere i Honduras) .

FN Forenede Nationer 

FTZ-GSEU Free Trade Zone – General Services Employees Union (Industri og service-arbejderforbund på Sri Lanka) .  

GAPWUZ General Agricultural and Plantation Workers Union

GEFONT General Federation of Nepalese Trade Unions

GSP+ Generalised Scheme of Preferences + 

 (EU handelsredskab - Incitamentordning for bæredygtig udvikling og god regeringsførelse) . 

HK Handel og Kontor (dansk fagforening) 

JTGCWUN  Jute, Textile, Garment and Carpet Workers Union of Nepal

IF-Metall  Svensk fagforbund for industri og metal 

ILO International Labour Organisation (FNs arbejdsmarkedsorganisation)

ITUC International Trade Union Confederation (Den internationale fagbevægelses hovedorganisation) 

IWFM Industrial Workers Federation of Myanmar (Industriarbejderforbund, Myanmar)   

MENAT Mellemøsten, Nordafrika og Tyrkiet

NUCIW National Union of Commercial and Industrial Workers 

 (Handels- service og industriarbejdernes fagforening i Zambia)

NUM National Union of Mineworkers . Nationalt fagforbund for minearbejdere, byggeri og energi i Sydafrika .  

PROFAPK Ukrainsk landarbejderforbund

PROFBUD Bygningsarbejdernes fagforening i Ukraine

REP Radio- and Electronic Workers Federation (Radio og elektronikarbejderforbund i Hviderusland) 

SIER Makedonsk Industriarbejderforbund 

SINTAF Mozambikansk landarbejderfagforening

SINTAICAF Landarbejderfagforening efter sammenslutning med cashew-arbejdernes fagforening 

SINTRAINAGRO Sindicato Nacional de Trabajadores de la Industria Agropecuaria 

 (Colombiansk  landarbejderfagforening)

SNTT Sindiato Nacional Trabajadores de Rama, Servicios de la Industri del Transporte y Logística de Colombia  

 (Colombias transportarbejderfagforening)

SPA  Strategisk Partnerskabsaftale med Udenrigsministeriet .

STAS Sindicato de Trabajadores/as Agrícolas (Branchefagforening for landarbejder i Honduras) . 

ZANU-PF Zimbabwe African National Union - Patriotic Front

FORKORTELSER

3 F  I N T E R N AT I O N A L     Å R S R A P P O R T  2 0 1 8 31



Å R S R A P P O R T  2 0 1 8     3 F  I N T E R N AT I O N A L32

ÅRSRAPPORT 2018

3F international 
3Fs internationale udvalg sætter kursen for 

det internationale solidaritetsarbejde, mens 

International afdeling står for at koordinere det 

daglige samarbejde med vores søsterorganisa-

tioner ude i verden . Dels fra et lille sekretariat 

i 3Fs Forbundshus, dels fra 3F’s tre regionale 

kontorer i Latinamerika, Asien og Afrika .

Følg os på Facebook: 3F International

Læs mere på 3F Internationals hjemmeside:  

https://tema .3f .dk/international 


