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2019 var ikke noget specielt let år for 3F’s søsterorganisationer rundt om i verden. Flere af dem
blev ramt af en udvikling, de ikke havde nogen
indflydelse på. Tørke, sult og undertrykkelse i
Zimbabwe, højrefløjens fremgang i Sydamerika,
fabrikslukninger i Bangladesh. Protester, krigshandlinger og nye flygtningestrømme i Mellemøsten.
Vi har selv haft travlt med en stor omstilling af
vores program, især med en større flytteproces
af to af vores tre regionalkontorer. Måske har det
betydet, at vores samarbejdspartnere ikke altid
har kunne få vores rådgivning lige når de skulle bruge den i løbet af 2019. Men jeg er glad for
at kunne sige, at omstillingen og flytningerne af
3F’s kontorer er ved at være på plads.
På den baggrund var medlemsvæksten i 2019
svagere end i 2018, men der var en fremgang
næsten på det forventede niveau. Kigger vi på
antallet af kvindelige medlemmer, voksede det
hurtigere end det samlede medlemstal og antallet af kvindelige tillidsvalgte gik også frem.
Det lykkedes også søsterorganisationerne at
overenskomst-dække flere arbejdspladser og få
oprettet flere arbejdsmiljøudvalg end forventet.
Det er solide resultater, der viser at partnerne
med 3F’s støtte fortsat vokser sig stærkere år for
år. Det er jeg faktisk stolt af.

Forord
Af 3F’s næstformand
Tina Christensen

Samarbejdet med Dansk Industri og Ulandssekretariatet i
Arbejdsmarkedskonsortiet gør fremskridt, og det er mit indtryk, at vi kommer tættere på at bidrage til bedre fungerende
arbejdsmarkeder i de lande hvor vi arbejder.
Udenrigsministeriet satte et hold konsulenter til at vurdere, hvordan de mener, vi lever op til forventningerne. Foruden
11 anbefalinger, der især handler om endnu bedre samarbejde, gav de os det gode skudsmål, at Arbejdsmarkedskonsortiet både samlet og hver for sig har kapaciteten til at levere
de lovede resultater. Det er en rigtig flot vurdering, som vi er
meget glade for og stolte over. Det fortæller os først og fremmest at vi - også i Udenrigsministeriets øjne - er på rette vej.
Vi benyttede kongressen i september til at invitere mange
af de søsterorganisationer vi samarbejder med. Og vi samlede ind til en af dem, bygningsarbejdernes fagforening i Jordan. Vi ville give dem en hånd med at kunne bekæmpe social
dumping bl.a. ved at slås for rettigheder og uddannelse til
syriske flygtninge i byggeriet. Indsamlingen blev en stor succes, og vi samlede over en halv million kroner ind.
Jeg er stolt af den indsats vi gør i solidaritetens navn både
fra arbejdspladser, afdelinger, solidaritetsgrupper, grupperne i forbundet, vores internationale udvalg og mange andre.
Over en halv million arbejdere støttede vi sidste år i at kunne stå sammen og forhandle bedre forhold. Det er effektiv
hjælp til selvhjælp.
Rigtig god læselyst!

Udgivet af 3F International, september 2020
Ansvarlig redaktør: Jesper Nielsen: jesper.nielsen@3f.dk
Layout: Flemming Gaarn, 3F’s kommunikationsafdeling
Oplag: 300
Følg os på Facebook: 3F International
Læs mere på https://tema.3f.dk/international
Forsidefoto: Carsten Snejbjerg
Motiv: Arbejder organiseret i land -skovarbejderforbundet GAPWUZ på en tidlig vagt på savværk i det
zimbabwianske højland.
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Her arbejder
3F International i 2019
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Zambia
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Det globale arbejdsmarked 2019

Afmatning og
øget ulighed
Den uformelle økonomi leverer fortsat nogle
af de ringeste arbejdsforhold og indkomster. Af
de 3,3 milliarder beskæftigede er ca. 60 procent
i den uformelle økonomi. Forholdene er især
ringe for de 1,4 mia. selverhvervende og medhjælpende familiemedlemmer, som bor i lav- og
mellemindkomst-lande.

630 mio. ”working poor”

Fagbevægelsen deltog aktivt i nationale protester mod blandt andet reform af arbejdsmarkedsloven og mangel på udmøntning af fredsaftalen i Colombia. Foto: SNTT

Et blik ud over den globale udvikling på arbejdsmarkederne i
2019 viser, at forbedringer ikke kommer af sig selv – arbejdsløshed, utrygge arbejdsforhold og ulighed præger situationen. Det har antændt sociale protester fra Sydkorea over
Libanon og Sudan til Frankrig og Chile. Nye tal fra den internationale arbejdsorganisation, ILO, viser større indkomstforskelle end man hidtil har kunnet måle.
Skævhederne i adgangen til anstændige arbejdsforhold
hænger sammen med hvor i verden man bor, hvilket køn,
hvilken uddannelse og hvilken alder man har. Lønindkomsternes andel af alle indkomster er faldende – fra 54 procent
i 2004 til 51 procent i 2017. Den aftagende økonomiske vækst
og stigende usikkerhed i 2019 bl.a. pga. nye handelsbarrierer,
forringer de fattigste landes mulighed for at nedbringe fattigdommen og forbedre arbejdsforholdene.

Uforandret arbejdsløshed og underbeskæftigelse
Overordnet viser ILO’s seneste tal, at arbejdsmarkederne ikke
leverer arbejde til de mennesker, der har brug for det. Der var
188 millioner direkte arbejdsløse i 2019, men hertil kom 165
millioner, der har færre arbejdstimer end de ønsker, og 120
der ikke er registreret som arbejdsløse, men jobsøgende eller
til rådighed for et evt. job. I alt mangler 470 mio. et betalt arbejde i det omfang de ønsker.
Både arbejdsløsheden og underbeskæftigelsen faldt mellem 2008 og 2018, men falder ikke længere.
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Kvaliteten af jobbene er lav i store dele af den
globale beskæftigelse. Hele 19 procent eller 630
millioner arbejdende mennesker tjener for lidt til
at kunne løfte sig ud af fattigdom - ekstrem eller
moderat. Det er de såkaldt arbejdende fattige,
”working poor”, og det præger situationen også i
lande med høje indkomster.
Der har været et markant fald i andelen af arbejdende fattige over de seneste årtier, men den
nuværende udvikling viser, at faldet nu er alt for
svagt – især i de fattigste lande - til at nå verdensmålet om udryddelse af ekstrem fattigdom
i løbet af de næste 10 år.

Den afrikanske udfordring
Arbejdsmarkedets udfordringer er sat på spidsen på det afrikanske kontinent. Ikke mindst
syd for Sahara er befolkningstilvæksten og den
svage vækst i antallet af anstændige jobs en
bombe, det kræver målrettede indsatser at demontere.
20 procent af de unge var hverken under uddannelse eller i beskæftigelse i 2019. Kønsforskellene er påfaldende når 92 procent af kvinderne er beskæftiget uformelt, mens det gælder 86
procent af mændene. Hver årgang af unge, der
kommer ud på arbejdsmarkedet, er større end
den forrige. 95 procent af de nye årgange finder
kun uformel beskæftigelse og der er et stort gab
mellem behovet for kvalificeret arbejdskraft og
de kvalifikationer de unge besidder. Derfor anbefaler ILO også et stærkt øget fokus på aktiv
arbejdsmarkedspolitik og erhvervsuddannelser,
der svarer til behovene hos de unge og deres potentielle arbejdsgivere.
Den danske regering ser ud til at ville følge denne situation op med et særligt fokus på

jobskabelse og faglige uddannelser i Afrika i de
kommende år.

Svækket faglig organisering og større
ulighed
Ifølge ILO er den globale faglige organisering
faldet fra 25 procent i 2000 til 17 procent i 2017.
Det er bl.a. en følge af flytning af arbejdspladser
og mere usikre ansættelsesforhold, nul-timers
kontrakter mv. På den baggrund er det bemærkelsesværdigt, at de søsterorganisationer, 3F har
støttet, generelt har haft en betydelig medlemsvækst.
Lønandelen af de globale indkomster falder
overfor kapitalindkomster og uligheden mellem
lønindkomster er mere ekstrem end hidtil antaget. Tallene har tidligere undervurderet uligheden i fattige lande. Det viser sig, at overklassen
har en langt større del af den samlede indkomst
end man hidtil har troet.
Forskellen i lønindkomst forbedres ikke. Mens
den øverste tiendedel af de globale lønindkomster gennemsnitligt lå på hvad der svarer
til 54.500 kroner, havde den nederste tiendedel
et gennemsnit på 150 kroner. Dvs. at den øverste tiendedel tjente 363 gange mere end den
nederste. Forskellen mellem gennemsnitsindkomst i landene er reduceret over de seneste 15
år – men det samme gælder ikke lønforskellene i
de enkelte lande.

Usikker vækst og nye handelshindringer
I 2019 slog en lavere økonomisk vækst for alvor igennem. Tidligere vækstmotorer som Kina
og Indien havde væsentligt lavere økonomisk
vækst en tidligere, især i årets sidste måneder.
Noget af baggrunden er en forøget usikkerhed om de internationale spilleregler. USA og
Storbritanniens Brexit stod for en protektionistisk politik, og nye handelsbarrierer så dagens
lys. For nogle lande var det gode nyheder. Told i
USA på varer produceret i Kina betød f.eks. at kinesiske tøjproducenter øgede deres produktion i
andre lande, ikke mindst Myanmar. Tøjindustrien
i Myanmar oplevede en fantastisk vækst fra finansåret 2017-18 til 2018-19 på hele 75 procent.

Adgang til anstændigt
arbejde på det globale
arbejdsmarked afhænger
af hvem og hvor du er:

Er du kvinde har
du sværere ved at
finde et godt job
end en mand
Er du ung har
du svært ved at
komme ind på
arbejdsmarkedet
Bor du på landet
er du forfordelt i
forhold til byerne
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Solidaritet gør os stærkere
2019 var præget af demokratiske kriser og sociale oprør i mange lande. Det var også et år
med stærke klimaprotester, hvor især mange
unge stillede krav om at omstille produktion og
forbrug til bæredygtighed.
Fagbevægelsen har ikke altid sammenhængende svar på, hvordan ordentlige arbejdsforhold forsvares og udbygges når faglige bastioner i den CO2 tunge industri trues. Men kravet
om retfærdig omstilling bliver mere og mere påtrængende både ude og hjemme.
For 3F’s medlemmer er det helt afgørende, at
arbejdstager-rettighederne, arbejds- og levevilkårene i verden forbedres. Det gør forsvaret af
vores egne forhold stærkere.

Flere medlemmer, overenskomster og
arbejdsmiljøudvalg
Medlemsvæksten blandt 3F’s partnere har gennem de senere år overrasket positivt, men i 2019
lå den lidt under det forventede. Det var dog et
blandet billede, for der var også partnere, der
trods vanskelige vilkår, opnåede rekord-fremgang på imponerende 36 procent eller mere.
Stagnation eller tab af medlemmer kunne
have flere årsager. Nogle partnere oplevede udlicitering af organiserede arbejdspladser, andre

alvorlige økonomiske og klimatiske kriser. Hos en enkelt partner skyldtes nedgangen en kombination af fabrikslukninger
i tøjindustrien og en tiltrængt justering af medlemsregistreringen.
Mange partnere fik tegnet overenskomster og flere arbejdere blev beskyttet af en overenskomst. Fremgangen på de
to områder lå over det forventede.
Etableringen af arbejdsmiljøudvalg var også i stærk vækst.
Det blev til en imponerende vækst på 17,4 % - næsten dobbelt så meget som det forventede.

Tina Christensen og Lizette Risgaard besøger Grundfos i
Johannesburg, Sydafrika

Flere fagligt aktive kvinder
Blandt de vigtige resultater er også, at der er højere tilgang
af kvindelige medlemmer end samlet vækst af medlemmer,
hvilket alt andet lige betyder en forbedret kønsbalance i 3F’s
programmer. Antallet af kvindelige medlemmer nærmer sig
halvdelen af partnernes medlemmer samlet set.
Der er også høj vækst i antallet af kvindelige tillidsvalgte
på arbejdspladserne. Det betyder at medlemmerne i stigende grad vælger både kvinder og mænd til at repræsentere sig,
og samtidig er det et godt tegn på nedbrydning af barrierer
for ligestilling. Det er erfaringen fra flere af 3F’s programmer,
at det udvikler fagforeningsarbejdet kvalitativt at få bedre
kønsbalance i fagforeningernes bestyrelser. Den positive udvikling er dog noget langsommere i de landsdækkende faglige organisationer.

Stigning i antallet af kvindelige medlemmer og tillidsvalgte*
50%
40%

Faglige ledere fra Bangladesh, Myanmar, Bolivia, Colombia, Honduras,
Zambia og Sydafrika på besøg på Aalborg Portland i forbindelse med 3F’s
kongres i september 2019.

Kampen for en anstændig løn
Der er ikke systematisk målt på om 3F’s partnere har opnået
forbedret realløn. Rapporteringen tyder dog på, at det mange steder har været svært pga. inflation.
I Zimbabwe fik partnerne for eksempel forhandlet pæne
lønstigninger i 2019, men lønnen er blevet udhulet af en valutareform. Lønnen udbetales nu i en ny valuta, RTGS. Den
gennemsnitlige overenskomstløn dækkede tidligere 118 % af
de basale behov for en familie på fem, men fagforeningerne
vurderer nu, at den kun dækker 51%.

Bygningsarbejderne i Ukraines’ løn dækker
generelt langt mere end de basale behov og lå
i 2018 på 249%. Tendensen er dog den samme
som vi ser andre steder i verden – nemlig at reallønnen falder til trods for pæne lønstigninger.
PROFBUD fik således forhandlet en 17% lønstigning fra 2018 til 2019, men dækningen faldt til
231% på grund af stigende fødevarepriser mv.
I Bangladesh fastlægges mindstelønnen
samt øvrige løntrin i tøjindustrien af regeringen,
selv om der formelt nedsættes en mindstelønskommission, hvor begge sider af arbejdsmarkedet har en repræsentant. I valgåret 2018 lovede
regeringen et lønløft på 51 %. Dermed kom minimumslønnen fra januar 2019 op på 8000 taka
månedligt (DKK 652). Man havde bare ”glemt” at
hæve de fleste andre løntrin.
Det førte i starten af året til udbrud af uroligheder. Regeringen måtte indkalde repræsentative fagforbund til nye forhandlinger i et forsøg på
at få uroen under kontrol. Det sikrede en vis stigning af de løntrin, flertallet af arbejdere befinder
sig på. Desuden, selv om fagforeningerne på fabrikkerne ikke kan forhandle løntrinnene lokalt,
forhandler de om medarbejdernes indplacering,
fremmøde-bonus, produktivitets-bonus og en
række andre lønelementer. Ved forskellige virksomhedsbesøg har de lokale fagforeninger bekræftet, at det er på lønnen, arbejderne i første
omgang kan mærke, at de har organiseret sig.

30%
20%

Årets hovedresultater*

10%
0%
Latinamerika

Asien

Afrika

Mellemøsten

Procentvis fremgang i antallet af medlemmer
Procentvis fremgang i antallet af kvindelige medlemmer
Procentvis fremgang i antallet af kvindelige tillidsvalgte
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Central- og
Østeuropa

Total
*Tallene omfatter alle de
partnere der modtog støtte i 2019, herunder én som
ikke rapporterede ændringer, hvilket gør totalerne
mindre nøjagtige.

Samlede antal

Fremgang fra 2018 til 2019

Målsætning

Flere medlemmer

638.621

3,0%

3,5%

Flere kvindelige medlemmer

275.349

4,1%

5,3%

Flere kvindelige tillidsvalgte

5.616

12,5%

5,4%

Flere overenskomster

1.007

9%

3,3%

347.204

6%

2,4%

763

17,4%

9,5%

Flere overenskomstdækkede
Flere fungerende arbjedsmiljøudvalg
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C E N T R A L- O G Ø S T E U R O PA

Situationen i Central- og Østeuropa

Angreb på rettigheder

Fagforeningen demonstrerer foran cementvirksomhed, Ukraine.
3F’s partner i Ukraine, bygningsarbejderforbundet PROFBUD og fagforeningen på cementvirksomheden i Kamenets-Podolski iværksatte en international kampagne for at sikre, at den multinationale ejer tog ansvar for
arbejdsmiljø og fulgte den lokale overenskomst. Foto: PROFBUD

landet, REP, betyder det, at de overgreb og brud
på international lovgivning, som Lukasjenko-regimet har udført de sidste mange år, nu er blevet
ophøjet til lov. For eksempel vil næsten alle arbejdere få tidsbegrænsede kontrakter. Lovgivningen giver arbejdsgiverne ret til at opsige deres ansatte uden begrundelse og til at forhindre
arbejdere i at fratræde deres stilling i helt op til 5
år – en slags tidsbestemt slaveri!
Det vil også være muligt for arbejdsgivere
at overføre og endda udleje sine ansatte til en
anden arbejdsgiver. Man kan sige, at arbejdsgiverne nu har den samme magt over deres
ansatte som staten havde over arbejdere i det
gamle sovjetsystem. En absurd detalje i den nye
arbejdslovgivning er, at den lovliggør deltidsarbejde under ferie, noget arbejdsgivere til hver en
tid vil kunne påbyde.

Georgien
Der er tegn på afmatning af den økonomiske
vækst i Central og Østeuropa. Det skyldes bl.a.
mindre efterspørgsel på det russiske marked,
og nedskæringer i olieproduktion i slutningen af
2019. Den økonomiske nedgang i Tyrkiet bidrager også til den økonomiske stagnation i regionen.
Migrationen fra primært Ukraine og landene
på Balkan til EU stiger. Vandrende arbejdskraft
påvirker modtagerlande som Danmark og fører
til social dumping. Men konsekvenserne er også
alvorlige i de lande, hvor migranterne kommer
fra. F.eks. arbejder omkring en fjerdedel af alle
makedonere ifølge ILO udenfor deres hjemland,
og 40% af den albanske arbejdsstyrke er beskæftigede udenfor landets grænser. Ifølge polske undersøgelser var der i 2019 900.000 ukrainere i beskæftigelse i Polen.
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Ukraine
3F’s samarbejde med det ukrainske bygningsarbejderfor
bund PROFBUD fokuserede i 2019 på at styrke organisationen med kampagne- og organiseringsindsatser. Der var særligt fokus på tårnkranførere i Ukraine og deres arbejdsmiljø.
Herudover støttede 3F PROFBUD i aktiviteter for at styrker
social dialog med arbejdsgiver og regering omkring lønforhandlinger i byggesektoren.
Uden at konsultere arbejdsmarkedets parter, præsenterede
den ukrainske regering i december et forslag til en ny arbejdsmarkedslov, som bl.a. gør det nemmere at afskedige medarbejdere, og indfører kortvarige og nul-timers kontrakter.
Regeringen vil forringe ansættelsestrygheden for mødre
med små børn og de eksisterende barselsregler. Den vil gøre
det muligt for arbejdsgiveren at flytte medarbejdere til en
anden arbejdsplads uden deres samtykke. Det mest alvorlige
indgreb er dog, at loven fratager lokale fagforeninger retten
til at forhandle overenskomster på virksomhedsniveau.

Lovforslaget blev mødt med fagbevægelsens protester,
og den ellers splittede fagbevægelse er nu gået sammen om
at kræve, at loven tages af bordet, parterne høres, og overholdelse af internationale konventioner tjekkes af ILO. 3F’s
næstformand, Tina Christensen, sendte den ukrainske fagbevægelse en støtteerklæring på den baggrund.
Ifølge regeringens egen undersøgelse arbejder over 3 millioner ukrainere permanent udenfor landet. 76 % af migrantarbejdere fra Ukraine får jobs gennem uformelle kontakter, og 62
% af dem arbejder uden en ansættelseskontrakt. Det er derfor
vigtigt at informere arbejdere om deres rettigheder, og om
hvordan de kan organisere sig i de lande, hvor de arbejder. Det
bliver et fokusområde for 3Fs samarbejde med det ukrainske
landarbejderforbund PROFAPK, der indledes i 2020.

Hviderusland
Den 1. januar 2020 vedtog det hviderussiske parlament en ny
arbejdsmarkedslovgivning. Ifølge 3F’s søsterorganisation i

På trods af økonomisk vækst kæmper Georgien
med fattigdom, arbejdsløshed, og et mangelfuldt socialt sikkerhedsnet. Ungdomsarbejdsløsheden ligger på omkring 26 %, og der er en
stor uformel økonomi, særligt indenfor byggeri
og landbrug.
Georgien har gunstige handelsregler med
både EU og USA bl.a. forudsat at de respekterer
og håndhæver arbejdstagerrettigheder. Landets
regering har desuden lovet EU at styrke arbejdsmarkedslovgivningen og oprette et fungerende
arbejdstilsyn, men ifølge fagbevægelsen lever
regeringen ikke op til associeringsaftalen med
EU. Arbejdsmiljøet i mange sektorer er også mangelfuldt med lange arbejdstider. I landbruget og
minesektoren er det f.eks. almindeligt med 12-timers arbejdsdage over en længere periode.
3F planlægger at opstarte samarbejde med
fagbevægelsen i Georgien i 2020-2021.
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Arbejdere reparerer cement-ovn i Donetsk
regionen i det Østlige Ukraine. Her har russisk støttede separatister taget kontrollen
siden 2016 og PROFBUD har ikke møde
deres medlemmer. Arbejdsgiverne bruger
det til at afvise forhandlinger, da PROFBUD
ikke kan udpege lokale forhandlere.
Foto: PROFBUD

I 2019 gik fagbevægelsen på gaden i protest mod manglende løn og varslede
forringelser af arbejdsmarkedsloven. Regeringen vil fjerne fagforeningernes
mulighed for lokal overenskomstforhandling. Foto: PROFBUD

Vigtige resultater i Central- og Østeuropa 2019
Ukrainske bygningsarbejdere styrket
Bygningsarbejderforbundet PROFBUD i Ukraine
Fik næsten 1.600 flere medlemmer i 2019, og
samtidig blev der forhandlet nye overenskomster på en række områder, hvor det tidligere var
svært. Efter lange forhandlinger med den multinationale irske cementvirksomhed CRH Cement, underskrev PROFBUD en overenskomst i
november, der vil gavne hundredvis af nye medlemmer.
PROFBUD er også blevet bedre til at formulere nye politikker og gå i dialog med myndigheder og arbejdsgivere. For eksempel afholdt
PROFBUD i 2019 et trepartsforum om kønsbaseret diskrimination i byggeriet. Denne indsats
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har tiltrukket opmærksomhed fra medier og interesseorganisationer, og det kan stille PROFBUD stærkere i kampen mod
regeringens planlagte forringelser af arbejdsmarkedslovgivningen.
PROFBUD opnåede også resultater for migrantarbejdere.
De er i dialog med det polske bygningsarbejderforbund om
rådgivning og vilkår for de omkring 1 million ukrainske bygningsarbejdere, der arbejder i Polen. Sammen med faglige
organisationer i Ukraine, Georgien, Moldova og Hviderusland
har de dannet et netværk for udveksling af erfaringer og koordinering i forhold til de gældende associeringsaftaler mellem EU og landene i regionen.
Udover at beskytte medlemmers rettigheder og organisering, er PROFBUD begyndt at bruge sin juridiske rådgivning
mere strategisk. Forskellige alvorlige arbejdsmiljøsager, rejst

af kranførernes fagforening, er blevet analyseret og brugt til
at indgå aftaler med arbejdsgiverne i sektoren.

Arbejdere står sammen i Lukasjenkos Hviderusland
3F’s samarbejdspartnere i den uafhængige hviderussiske
fagbevægelse har været udfordrede af fortsatte, politisk motiverede, politiefterforskninger og nye indgreb gennem lovgivning. I 2019 er det alligevel lykkedes for en af 3F’s samarbejdsorganisationer at vokse med over 25 %, og yder nu mere
kvalificeret juridisk rådgivning til flere medlemmer, blandt
andet gennem video-møder.
Trods gode resultater, er det ikke lykkedes at sikre fortsættelsen af det mangeårige samarbejde med partnerne
i Hviderusland. 3F undersøger pt. andre muligheder for at
støtte fagbevægelsen i Europas sidste diktatur.

900.000
ukrainere arbejder i Polen

3 F I N T E R N AT I O N A L

ÅRSRAPPORT 2019

13

MELLEMØSTEN, NORDAFRIKA OG TYRKIET

Situationen i Mellemøsten, Nordafrika og Tyrkiet

Flygtningekrise og
oprør mod korruption
2019 har været præget af folkelige oprør og
utilfredshed med korruption og dårligt styre i
regionen. Mange steder har fredelige demonstrationer udviklet sig til voldelige sammenstød
mellem politi og demonstranter.
Regionens største udfordring er at sikre bæredygtig vækst, der skaber jobs til alle de unge,
der kommer ind på arbejdsmarkedet hvert år.
Regionen har verdens hurtigst voksende arbejdsstyrke. I 2019 kunne regionen kun opvise
en marginal vækst på 0,6 %, især fordi de stærke økonomier Tyrkiet, Iran, Saudi-Arabien og de
Forenede Arabiske Emirater oplever stagnation
eller tilbagegang.
Saudi-Arabiens oliereserver på omkring 2
trillioner USD kan være opbrugt indenfor 15 år,
og nedgangen i landets olieindustri truer med
at skabe krise i regionen. En række lande prøver
at opnå en mere blandet erhvervsudvikling, dels
for at modvirke afhængigheden af olieeksport,
dels for at skabe beskæftigelse til flere. I Saudi-Arabien er regeringen begyndt at satse på
turisme, men der mangler generelt udenlandske investeringer siden den globale finanskrise
i 2008 og det arabiske forår i 2011.
Der er ikke tegn på, at situationen for arbejdere vil forbedres. I stedet er der eksempler på,
at fredelige demonstrationer udvikler sig til voldelige sammenstød, som i Libanon og Irak. Fagbevægelsen er især udsat, da dens medlemmer
er blandt de hårdest ramte af den økonomiske
stagnation. I 2019 kårede den internationale
fagbevægelse, ITUC, Mellemøsten og Nordafri-

ka til den værste region i verden, når det kommer til arbejdstagerrettigheder. I 2019 kom Tyrkiet også på ITUC’s liste over
de 10 værste lande for arbejdere, primært på grund af stigende vold og undertrykkelse af faglige organisationer.

Libanon
I midten af oktober 2019 udbrød der fredelige demonstrationer i Libanon som reaktion på, at landets regering besluttede
at indføre nye skatter, blandt andet på brugen af mobilappen WhatsApp. Utilfredsheden med skattestigning, korruption og inkompetente politikere ledte til demonstrationer, der
forenede store dele af Libanons befolkning for første gang i
landets historie. I slutningen af oktober, meddelte Libanons
premierminister, Saad Hariri, at han ville gå af. Men det satte
ikke en stopper for protesterne og de politiske konflikter.
Libanons politiske system hviler på en skrøbelig og kompleks magtbalance mellem kristne, sunnimuslimske og
shiamuslimske sekteriske grupper, og derfor oplevede demonstranterne, at problemerne ikke var løst alene ved den
sunnimuslimske premierministers afgang.
I begyndelsen af 2020 enedes nogle af de politiske grupperinger om en ny teknokrat-regering, men protesterne fortsatte da det ikke var et opgør med den hidtidige magtelite og
protestbevægelsen kræver en ikke-sekterisk regering.
Det kraftigt svækkede libanesiske pund og en infrastruktur i katastrofalt dårlig stand forværrer krisen, dag for dag.
Selv i landets store byer, som Beirut og Tripoli, er der jævnlige
udfald af både vand- og elforsyningen, og affaldshåndteringen er holdt op med at fungere. Der er tegn på, at arbejdsløsheden i landet vil fortsætte med at stige, især blandt unge.
På trods af store muligheder for at sætte arbejdernes interesser på dagsordenen i landet, har fagbevægelsen ikke været i
stand til det, og har derfor forholdt sig passiv.

Jordan

Det er kun 70.000 af de omkring 3.5 millioner
syriske flygtninge i Tyrkiet, der har fået en formel arbejdstilladelse. Denne situation skaber
grobund for grov udnyttelse og social dumping.
14
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Den jordanske økonomi voksede hurtigere end det regionale
gennemsnit med omkring 1,9 % i 2019, men det er ikke nok til
at møde udfordringen fra den syriske flygtningekrise. Jordan
er desuden stærkt afhængig af olieimport fra Saudi-Arabien,
og derfor hårdt ramt af udfordringerne i olieindustrien.

3F’s kongresindsamling 2019 gik til den jordanske fagbevægelses kamp mod
social dumping og for flygtninges rettigheder. De indsamlede midler går
til uddannelse og organisering af nogle af de omkring 1,3 millioner syriske
flygtninge i Jordan. Foto: ILO, Nisreen Bathish

I starten af februar fremlagte den jordanske regering et
forslag til reform af arbejdslovgivningen. Det nye forslag er
blevet kritiseret af 3F’s partner, GTUCW, for ikke at forbedre beskyttelsen af arbejdere i den uformelle sektor, og for at
lægge for stor vægt på arbejdsinspektioner og bødesystem.
GTUCW og andre dele af den jordanske fagbevægelse mener, at regeringen burde prioritere inddragelse af arbejdsgivere og fagbevægelse i spørgsmål omkring arbejdsmiljø, og
styrke den sociale dialog på arbejdsmarkedet.
Jordan fortsætter med at gå mod strømmen med hensyn
til integrationen af syriske flygtninge på arbejdsmarkedet.
Fra januar 2016 til december 2019 har 176.920 syriske flygtninge fået arbejdstilladelse og mulighed for selv at brødføde
deres familier. Det gælder dog stadigvæk kun indenfor et begrænset antal brancher, og der gives især arbejdstilladelser
indenfor byggeri og landbrug.

Tyrkiet
Den økonomiske nedgang i Tyrkiet, der startede i 2018, har
især ramt de unge. Omkring 25 % af unge mellem 15 og 24

år er i dag arbejdsløse. Unges deltagelse på arbejdsmarkedet bliver ved med at falde, samtidig med, at procentdelen af dem, der hverken er
i beskæftigelse eller uddannelse stiger.
Fagbevægelsens situation er vanskelig. Den
tyrkiske regering er fjendtligt indstillet overfor
den del af fagbevægelsen, der kritiserer manglende arbejdstagerrettigheder, og som mener,
at den sociale dialog ikke fungerer. 3F’s partnere
i tekstil og beklædningsforbundet DISK/Tekstil
siger, at fagbevægelsen er under angreb. Lovgivningen detailstyrer fagbevægelsens arbejde
og forbyder f.eks. faglige organisationer at overføre midler til medlemmer, eller mellem søsterforbund. Erdogan-regeringen accepterer ikke
kritik, og det er meget almindeligt, at faglige ledere sagsøges f.eks. for injurier om præsidenten.
Tyrkiet er det land i verden, der modtager
flest flygtninge, og problemerne er voksende.
Landets offensiv i det nordlige Syrien har skabt
nye flygtningestrømme, og mens der, ifølge 3F’s
partner DISK/Tekstil, er over 100.000 syriske
flygtninge beskæftiget alene i tekstilsektoren er
det kun 70.000 af de omkring 3.5 millioner syriske flygtninge i landet, der har fået en formel arbejdstilladelse. Denne situation skaber grobund
for grov udnyttelse og social dumping.
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Vigtige resultater i Mellemøsten 2019
Flere faglige flygtninge i Jordan og Libanon
Både bygningsarbejdernes fagforening, GTUCW i Jordan og
GSTU i Libanon, er vokset som resultat af en målrettet organiseringsindsats i 2019. De to organisationer har dannet
netværk for syriske flygtninge, der arbejder i sektoren, og har
også formået at organisere mange arbejdere udenfor den
traditionelle cementsektor, der ellers dominerer i de to forbund.
I Jordan har 3F og det globale bygningsarbejderforbund
BWI støttet GTUCW i at engagere sig i udvikling af erhvervsuddannelser for syriske flygtninge. I et pilotsamarbejde med
en erhvervsskole i Jordan er 10 syriske flygtninge blevet faglærte elektrikere.
3F’s kongresindsamling i 2019 gik til en indsats for at styrke bygningsarbejdernes fagforening i Jordan. Det er planen
at videreudvikle indsatsen for at organisere flere medlemmer

Murere, Jordan. Syriske flygtninge udgør en
stor del af arbejdsstyrken i byggeriet. Lønnen
ligger ofte på en tredjedel af deres jordanske
kollegaers og de bliver truet til at acceptere
kummerlige forhold. Foto: Søren Zeuth
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Bygningsarbejdere, Jordan
Foto: ILO, Alaa al Sukhni

og hjælpe GTUCW med at udvikle samarbejdet
med erhvervsskoler, for at give syriske flygtninge adgang til teknisk uddannelse og kompetenceafklaring – så de kan få papir på hvad de kan
og bedre undgå underbetaling.
Støtten til BWI-netværket i Mellemøsten,
Nordafrika og Tyrkiet fortsatte i 2019 og resulterede i styrkede fagforeninger med flere medlemmer, blandt andet det algierske bygningsarbejderforbund. Den regionale opbakning til
BWI’s globale kampagner, f.eks. for ratificering
af ILO-konvention nr. 190 mod vold og chikane
på arbejdspladsen, vokser også. Sammenlagt
bidrager dette til at skabe et stærkere BWI med
mere sammenhold.

Wasim Rifi, Koordinator for bygningsarbejdernes internationale fagforbund, BWI i Mellemøsten, taler på en konfe¬rence
organiseret af Verdensbanken og Dansk Industri om den
private sektors rolle i integrationen af flygtninge.

Syriske arbejdere har traditionelt været eftertragtede i Jordan for faglig dygtighed. De er i
dag en lavtlønsgruppe, der ofte arbejder i den
uformelle økonomi. Foto: Søren Zeuth
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Skovarbejdere i det østlige Zimbabwe rejser ofte rundt i jagt på sæsonarbejde og de fleste er uorganiserede. Landarbejdernes fagforening,
GAPWUZ, har fået et par savværker til at se værdien af fastansatte.
Foto: Carsten Snejbjerg/3F

Sukkerarbejder i det sydlige Zambia. Lange arbejdsdage og dårligt arbejdsmiljø
præger høstarbejdet. Landarbejdernes fagforening, NUPAAW, har gjort arbejdsmiljø til et omdrejningspunkt i arbejdet med at organisere sæsonarbejderne.
Foto: Carsten Snejbjerg

Situationen i det sydlige Afrika

Arbejdsløshed,
inflation og sult
Flere af verdens hurtigst voksende økonomier ligger i Øst- og
Vestafrika (især Etiopien, Rwanda, Ghana og Elfenbenskysten). I det sydlige Afrika er historien en anden. Efter flere år
med imponerende økonomiske vækstrater er væksten stagneret, og ligger nu mange steder under 3%.
Værst ser det ud i Zimbabwe, hvor det er blevet forbudt at
offentliggøre tal om den årlige inflation. Nogle anslår tallet
til 180%.
Zambia havde også store udfordringer i 2019. Regeringen
har gennem de seneste par år forsøgt sig med en række tiltag for at øge spredningen i den økonomiske vækst, bl.a. med
øgede investeringer i landbrug. Men landet er fortsat dybt afhængigt af mineindustrien – særligt kobber. Og da kobberpriserne blev ved med at falde i løbet af året, så faldt den
lokale valuta, kwacha’en, i december til laveste værdi nogensinde overfor den amerikanske dollar.
Sydafrika, som i mange år er blevet betragtet som et af
de store økonomiske lokomotiver i regionen, viste kun meget
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beskedne vækstrater i 2019. Arbejdsløsheden
ramte rekordhøje 29%, og ungdomsarbejdsløsheden krøb op over 50% i nogle regioner. Det
øgede frygten for at tabe en hel generation på
gulvet. Der er voksende utilfredshed og store
sociale spændinger, og i efteråret kom det til
voldelige angreb på migrantarbejdere fra Sydafrikas nabolande.

Ny valuta udhuler lønnen
Zimbabwe har haft store valutaproblemer siden
Zimbabwe dollaren blev afløst af US dollars i
2009 efter hyperinflation de foregående år. Men
mange dollars forlod landet, hvilket betød, at der
simpelthen ikke var kontanter nok i landet. Det
resulterede bl.a. i enorme køer ved bankerne og
problemer med at betale løn. Som svar introducerede regeringen de såkaldte bond notes i 2016

til vekselkurs 1 til 1. Det hjalp ikke, fordi dette betalingsmiddel
er værdiløst uden for landets grænser, og hurtigt tabte værdi
overfor dollaren.
I 2019 introducerede regeringen så de såkaldte Real Time
Gross Settlement dollar (RTGS), hvis officielle vekselkurs er
2,5 til 1 dollar. På det sorte marked er den langt lavere. For
almindelige arbejdere blev den nye valuta en katastrofe. Når
de fik det samme beløb i RTGS som tidligere i dollar, skar det
60 % af lønnens værdi. Så selvom 3F’s partnere faktisk har
formået at forhandle ret markante lønstigninger, er lønnens
værdi blevet forringet. Mange synker længere ned i fattigdom og bliver mere og mere desperate. 3F’s partner, landbrugsforbundet GAPWUZ, fortæller bl.a. hvordan rigtig mange forlader landbruget til fordel for illegalt guldgraveri, hvor
de bliver betalt i dollars, hvis de er så heldige at finde guld.

I Zimbabwe er fire
millioner mennesker
truet af sult.
ner mennesker trues af sult i Zambia, og mange
er afhængige af fødevarehjælp. I Zimbabwe er
fire millioner mennesker truet af sult. Den kaldes ofte menneskeskabt fordi elendig styring af
økonomien har afgørende betydning. Frem mod
høsten 2020 vil antallet antagelig blive ved med
at stige, særligt i Zimbabwe.

Tørke i Zimbabwe og Zambia
Sidste halvdel af 2019 var præget af voldsom tørke – især i
Zambia og Zimbabwe. I Zimbabwe kæmpede man samtidigt
med eftervirkningerne af den ødelæggende orkan Idai, der
ramte Mozambique, Zimbabwe og Malawi i foråret.
Både Zambia og Zimbabwe er afhængige af strømforsyningen fra Kariba dæmningen, og den lave vandstand betyder daglige strømafbrydelser i mange timer. Det går ud over
produktionen og betyder, at virksomheder må lukke eller
skære ned og afskedige en del af arbejdsstyrken.
Tørken rammer hårdest i landdistrikterne. Over to millio-

Lovgivning gavner løstansatte i Zambia
Der var også lyspunkter i regionen i 2019. I april
præsenterede Zambias regering en reform af
arbejdsmarkedsloven med positive elementer.
Den nye lov indeholder bl.a. overarbejdsbetaling, fædreorlov, og ikke mindst forbydes det
at hyre samme medarbejder på gentagne korttidskontrakter. Loven bliver nu brugt af flere af
3F’s partnere til at kræve varige ansættelseskontrakter for deres medlemmer.
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Fællestillidskvinde med
familie, savværk i det østlige
Zimbabwe.
Foto: Carsten Snejbjerg/ 3F

Vigtige resultater i det sydlige Afrika 2019
Flere medlemmer – især blandt kvinderne
Partnerne i det sydlige Afrika fik samlet set 7.424
flere medlemmer, svarende til 4% fremgang.
Langt de fleste var kvinder, nemlig 6.139 – svarende til 10,3% fremgang. Det er positivt, at der
har været så stor fremgang i antallet af kvindelige medlemmer. Og der kommer ikke kun flere
kvindelige medlemmer - flere og flere kvinder
bliver også valgt som tillidsrepræsentanter.
Hotel og Restaurationsarbejdernes fagforening i Zimbabwe, ZCHWU, har haft flere kvindelige tillidsfolk igennem undervisningsforløb,
og landarbejdernes fagforening har ansat kvindelige organisatorer, der især har fokus på at
øge antallet af kvindelige medlemmer.
Flere partnere har haft fokus på aktiviteter og
kampagner om ligestilling. F.eks. har industriarbejdernes fagforening i Zimbabwe, FFAWUZ,
revideret deres ligestillingsstrategi, og ledelsen
i landarbejderfagforeningen, NUPAAW, i Zambia har modtaget undervisning om ligestilling.
Begge fagforeninger er efterfølgende begyndt
at tænke ligestilling ind i deres andre aktiviteter.

Arbejdsmiljøudvalg under lup
Antallet af arbejdsmiljøudvalg har været støt
stigende i en årrække. I 2019 blev der etableret
44 nye udvalg, svarende til en stigning på 11%.
Det er dog stadig en udfordring, at mange arbejdsmiljøudvalg ikke arbejder særligt systematisk, men primært fokuserer på lovgivning og på
udlevering af værnemidler. Registrering af og
opfølgning på ulykker er også ofte mangelfuld.
3F og partnerne inden for landbrug, hotel og
restauration, samt føde- og drikkevareindustrien har derfor fået kortlagt forbundenes arbejdsmiljøpolitikker, arbejdsmiljøudvalgenes aktiviteter, og arbejdernes opfattelse af og forståelse
for arbejdsmiljø og sikkerhed. Anbefalingerne
fra rapporten skal bruges til at styrke partnernes generelle arbejdsmiljøarbejde – centralt
og på arbejdspladsniveau. Industriarbejdernes
fagforening i Zambia, NUCIW, har fået udarbej-
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Savværksarbejdere i det østlige Zimbabwe holder
pause. Landarbejdernes fagforening, GAPWUZ, arbejder for at opnå større ligestilling på arbejdspladser
og i fagforeningen. Foto: Carsten Snejbjerg/ 3F

det arbejdsmiljøpolitikker på den enkelte arbejdsplads og et
værktøj til bedre registrering af ulykker.

Spirende interesse for erhvervsuddannelse
3F har gennem flere år talt med partnerne om, at fagbevægelsen ville have fordel af at involvere sig aktivt i teknisk
uddannelse, med fokus på uddannelse og opkvalificering af
såvel medlemmer som kommende generationer af arbejdere.
Emnet er langsomt begyndt at fænge an i det sydlige Afrika.
I Zimbabwe har landarbejdernes fagforening, GAPWUZ,
og arbejdsgiverne udarbejdet et fælles dokument om bedre uddannelser i landbruget. Langt de fleste er ufaglærte, og
arbejdsgiverne efterspørger stadig mere kvalificeret arbejdskraft. Dokumentet skal bl.a. bruges i lobbyarbejde over for
uddannelsesministeriet.
Industriarbejdernes fagforening i Zimbabwe, FFAWUZ,
har fået kortlagt, behovet for opkvalificering i sektoren og er
nu i dialog med arbejdsgiverne. Endelig har landarbejdernes
fagforening i Zambia, NUPAAW, fået plads i det nationale
trepartsorgan for teknisk uddannelse, og de har dannet et
fælles udvalg med arbejdsgiverne for at få sat landbrugsuddannelser på dagsordenen.
I Sydafrika er 3F og Dansk Industri i gang med at udvikle et fælles projekt om social dialog og teknisk uddannelse
sammen med partnerne fra begge sider af arbejdsmarkedet.

Fagligt ungdomsnetværk
Det internationale byggeforbund, BWI, etablerede i 2019 et
ungdomsnetværk, hvor unge bygningsarbejdere i det sydlige
Afrika mødtes på tværs af grænser og udvekslede erfaringer
og ideudviklede omkring metoder til organisering af unge.
BWI forsøger med netværket at give ungdommen en stemme, sådan at deres ideer og anbefalinger kan styrke det videre arbejde i de enkelte medlemsorganisationer.

Solidaritetsgruppe bringer nye metoder i spil
Flere partnere har haft fokus på at undervise tillidsfolk og give
dem nye metoder til organisering af deres kolleger. En metode
er en-til-en samtaler, som vi kender fra bl.a. Danmark.
Hotel og restaurationsarbejdernes fagforening i Zimbabwe, ZCHWU, gennemførte i 2019 et uddannelsesforløb for en
gruppe tillidsfolk. Solidaritetsgruppen fra Danmark deltog i
ét af modulerne og bidrog med nye, aktiverende undervis-

Hotel- og restaurationsarbejdernes fagforening i Zambia, HCTAWUZ, har
gennem opsøgende arbejde på safari lodges, som her nord for hovedstaden
Lusaka, formået at øge den faglige organisering i turistsektoren.
Foto: Carsten Snejbjerg/ 3F

ningsmetoder og værktøjer, der gav langt mere
aktive kursusdeltagerne end normalt. ZCHWU
har derfor integreret de nye metoder og værktøjer i deres faste undervisningsplaner. Et lignende
undervisningsforløb for Mine- og bygningsarbejdernes fagforening, NUM, i Sydafrika blev gennemført i december med en underviser fra solidaritetsgruppen. En af underviserne fra det tidligere
kursus i Zimbabwe deltog her som med-underviser. Deltagerne blev derved ikke bare præsenteret
for erfaringer fra Danmark, men også for hvordan
organiseringsværktøjerne og undervisningsmetoderne var blevet brugt i Zimbabwe. Erfaringen
var meget positiv og viser et stort potentiale for
udveksling indenfor regionen.
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Situationen i Asien

Ujævn vækst og lønudvikling
2019 deltog brands og leverandører i
forhandlingerne med industriforbundet IWFM om formuleringen af et sæt
retningslinjer for at beskytte foreningsfriheden i tekstil og beklædnings-branchen i Myanmar.

Mens de store vækstlokomotiver i regionen, Indien og Kina oplevede afmatning, har 3F’s programlande i Syd og Sydøstasien haft høj økonomisk vækst i 2019. I Bangladesh førte vækstrater
på over 7 % til en optimistisk forudsigelse om, at
landet i 2041 vil kunne kalde sig ”udviklet land”.
I Sri Lanka blev forventningerne til 2019 ikke
indfriet, men endte på anslået 2,8 %. Det kan til
dels tilskrives det drastiske fald i turismen, som
fulgte et islamistisk terrorangreb i påsken 2019,
men også en langstrakt parlamentarisk krise,
som skabte usikkerhed om investeringsklimaet.
En stor del af væksten i Bangladesh og Myanmar er drevet frem af eksport-orienteret industri,
som fortsat lukrerer på et stort udbud af billig
arbejdskraft, men som også er afhængig af en
velsmurt global forsyningskæde og stabil global
efterspørgsel, samt sårbar overfor global konkurrence om at tiltrække udenlandsk investering. Således er flere firmaer allerede begyndt
at flytte produktion til Etiopien, hvor der ikke er
nogen lovfastsat mindsteløn og hvor syersker
f.eks. lønnes med ned til 26 dollars om måneden
(ca. 178 kr.). Til sammenligning er mindstelønnen
i Bangladesh på ca. 95 dollars (ca. 650 kr.).

diskussioner året forinden, til nye forhandlinger. De førte til
visse forbedringer af de mellemste løntrin, men for tusinder
af arbejdere blev resultatet af deltagelse i strejkerne bortvisning og stempling som uromagere.
Også i Myanmar, voksede utilfredsheden med lønnen.
Myanmar har et af regionens laveste lønniveauer med en
mindsteløn på ca. 80 dollars, og samtidig en høj inflation
(knap 7 % i 2019). Minimumslønnen justeres hvert andet år
med deltagelse af regeringen, arbejdsgivere og arbejdstagere. Næste gang i 2020. Hovedorganisationen CTUM har
stillet forslag om en 50 % stigning på baggrund af stigende
leveomkostningerne, mens arbejdsgiverne ønsker en model
baseret på produktivitet; så der er allerede varmet godt op til
de kommende forhandlinger.

Uro om løn

Den enes brød den andens død

I Bangladesh førte utilfredshed med en lovet
lønstigning til spontane strejker og uro blandt
industriarbejdere indenfor beklædningsindustrien lige efter nytår. Protesterne blev mødt med
vold og arrestationer. For at dæmpe gemytterne, måtte regeringen i hast indkalde flere repræsentative IndustriALL medlemmer, som ikke
havde været del af mindstelønskommissionens

Handelskrigen mellem USA og Kina betød nedgang i eksporten fra Kina til USA og derfor flere ordrer til andre lande.
EU’s trussel om at fratage Cambodia sine handelsfordele for
brud på menneskerettighederne (efter Everything But Arms
reglerne), kunne også mærkes positivt på ordrebogen i nabolandene. Umiddelbart er det Vietnam, som har haft bedst
kapacitet og ekspertise til at udnytte situationen og udfordre
Bangladesh’ position som verdens næststørste eksportør af
modetøj.

Flere jobs

Flere firmaer er allerede begyndt at
flytte produktion til Etiopien, hvor der
ikke er nogen lovfastsat mindsteløn og
hvor syersker f.eks. lønnes med ned til
26 dollars om måneden (ca. 178 kr.).
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I Myanmar har der siden 2018 været frygt for, at EU, som
sanktion for Rohingya-krisen, ville lægge told på eksport fra
Myanmar. Det ville de store modefirmaer straks have taget
konsekvensen af, og det kunne have ført til lukning af fabrikker og massefyringer. I stedet steg tøjeksporten kraftigt og
der åbnede i gennemsnit 6 nye fabrikker om måneden med

Khaing Zar, der er formand for Industriarbejderforbundet i Myanmar, IWFM, og Paul Zhubo, repræsentant for leverandørerne til en gruppe store internationale tøjfirmaer, underskriver Retnings-linjer for foreningsfrihed i tøjindustrien i Myanmar
(27. oktober 2019) Foto: Than Zaw Tun, 3F.
plads til hver 3000 medarbejdere. Omkring 80 procent af de
nye investeringer kom fra Kina, Hongkong og Taiwan.
I Bangladesh så mange fabriksejere sig nødsaget til at
dreje nøglen om, mest blandt mindre og mellemstore fabrikker. Det skyldtes en skærpet konkurrence, og at nogle ikke
kunne eller ville opfylde kravene til sikkerheden som bl.a.
”The Accord” stillede. Eksemplerne peger på, at de ældre,

mindre fabrikker lukker og større, mere moderne, fabrikker åbner.

Færre kvinder i tøjindustrien
Den voksende beklædningsindustri har været beskrevet som unge kvinders mulighed for
økonomisk uafhængighed og ændret status i
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Den fælles solidaritetsgruppe fra Silkeborg,
Midtjylland og Randers
udvekslede erfaringer med
tillidsfolk på dæk-fabrikken
Trelleborg under besøg i Sri
Lanka i november.

Vigtige resultater i Asien 2019
Topartsaftale om foreningsfrihed i Myanmar

familien. Men i Bangladesh er billedet begyndt
at ændre sig. Andelen af kvinder blandt de beskæftigede i branchen ser ud til at være faldet til
under halvdelen af den samlede arbejdsstyrke.
3F’s partnerne vurderer, at lønstigninger har
gjort arbejdet mere attraktivt for mænd, men
peger også på, at den teknologiske udvikling i
branchen kræver tekniske færdigheder, som
mange kvinder ikke har adgang til at tilegne sig.
Hvis kvinder ikke skal efterlades uden de nødvendige redskaber til at klare sig på lige fod på
fremtidens arbejdsmarked, skal de sikres lige
adgang til uddannelse og efteruddannelse. Det
har før været svært at engagere de asiatiske
partnere i spørgsmålet om teknisk uddannelse,
men der er tegn på, at denne problematik kan
anspore til større interesse.

Brud på rettigheder
Trods små forbedringer er faglig organisering
stadigt et forhindringsløb forbundet med store
risici. Ligesom tidligere år, har der også i 2019
været rapporteret chikane af fagligt aktive i
Bangladesh. De spænder fra afskedigelser til
voldelige overfald.
Bangladesh er stadig blandt de ti lande i verden, hvor det er mest risikabelt at være fagligt
aktiv. Den internationale faglige hovedorganisation, ITUC, kalder det et land ”uden garantier for
overholdelse af arbejdstagerrettigheder”. Myanmar og Sri Lanka klarer sig en smule bedre, men
også her sker der, ifølge ITUC, systematisk brud
på rettighederne.
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Politiske stramninger
Politisk gav 2019 ikke grund til megen optimisme for regionen. I Bangladesh sluttede 2018 med genvalg af den siddende regering, Awami League, der konsoliderede sin magt og
satte sig på 288 ud af 300 pladser i parlamentet. Reelt er den
politiske opposition udryddet. For fagbevægelsen og resten
af civilsamfundet betyder det, at det bliver sværere at opnå
indflydelse.
På Sri Lanka bragte en nationalistisk lov-og-orden kampagne i november Gotabaya Rajapaksha, fra Sri Lanka People’s Front (SLPP), til magten. Rajapaksha var forsvarsminister
under afslutningen på borgerkrigen i 2009 og anses for bagmanden bag alvorlige brud på menneskerettighederne. Fagbevægelsen frygter at han vil liberalisere arbejdsmarkedet,
indskrænke demokratiske rettigheder og civilsamfundets
råderum.
I forhold til Myanmar er der stor bekymring for, om militærets fortsatte magt, etniske forfølgelser og konflikter, samt
regeringens svage kapacitet til at håndtere politiske beslutningsprocesser, udhuler demokratiet.
Den politiske leder Aung San Suu Kyi’s omdømme som
menneskerettighedsforkæmper led et nyt knæk, da hun i
december, ved menneskerettighedsdomstolen i Haag, stod
på mål for militærets håndtering af det etniske og religiøse
mindretal. Over en million Rohingya er flygtet fra Rakhine til
Bangladesh siden 2017. Den internationale kritik vinder ikke
umiddelbart genklang i Myanmar, hvor nationalismen og
Aung San Suu Kyis popularitet blomstrer.

Arbejdsmarkedet i Myanmar lider under uklar lovgivning og
et utilstrækkeligt system til at håndtere tvister og klager. Det
giver ofte anledning til konflikt. 3F’s partner, industriforbundet IWFM, hævede i starten af året bilæggelser af faglige tvister til sektorniveau. I stedet for at fortsætte i tre forskellige
projekter med hver sin forhandling om vilkårene for at kunne
deltage i social dialog-træning på virksomhedsniveau, gik
IWFM til ACT, en organisation af 21 globale tøjfirmaer, med
krav om, at de sikrer overholdelse af internationale standarder i deres leverandørkæde.
Efter otte måneders forhandling, hvor lokale leverandører til globale brands for første gang sad sammen med fagbevægelsen, indgik parterne i november 2019 en aftale om
arbejdernes ret til at organisere sig. Dén er nedfældet i en
såkaldt ’Vejledning om Foreningsfrihed’, som i 2020 vil blive
forsynet med kapitler om forhandling og en mekanisme til
konfliktløsning.
IWFM ser aftalen som en milepæl for social dialog i Myanmar og et vigtigt instrument for at forbedre forholdet mellem arbejdsgivere og fagforeninger. Den aftalte vejledning
indeholder bl.a. bestemmelser om retten til organisering,
social dialog, fagforeningens arbejdsvilkår på virksomheden,
procedure ved afskedigelser, forhandlinger og indgåelse af
overenskomst, og regler for strejker, lockout og demonstrationer. Det internationale fagforbund, IndustriALL, mener der
allerede er sket et løft og har en forventning om, at denne
vejledning, på sigt, vil bane vejen for en egentligt national
sektoroverenskomst.

Trepartsforhandlinger i stampe

Ujævn medlemsfremgang

Hårdt presset af ILO og de internationale fagforbund for reform af den nationale arbejdsmarkedslov, har Bangladesh’
regeringen taget hul på en revision af området. De nationale
fagforbund, herunder flere af 3F’s søsterorganisationer, har
gennem året givet input til processen, men rapporterer om
lav grad af lydhørhed for deres forslag.
Trepartsdialogen i Myanmar blev genoptaget i maj efter at
fagbevægelsen afbrød den i protest mod forringelser.

Medlemsfremgangen for partnerne i Myanmar og Bangladesh i 2019 endte på samlet 7.230 nye medlemmer. Den
procentvise stigning på 2,8 % er lavere end tidligere år, men
dækker over store udsving. Særligt én partner i Bangladesh
har været hårdt ramt af fabrikslukninger med tab af fagforeninger og medlemmer til følge. I den anden ende af skalaen
finder vi hele 36 % fremgang hos 3F’s industripartner, IWFM,
i Myanmar, som, i årets løb, har ført en aktiv kampagne for at

sikre foreningsfriheden og bidraget til, at mange
arbejdskonflikter er blevet løst tilfredsstillende.

Flere kvindelige faglige ledere
Mens topposterne på forbundsniveau stadig
fortrinsvis er besat af mænd, udgør kvinderne nu
57 % af fagforeningsledelsen på virksomhederne – et spring opad på ikke mindre end 30% på
blot ét år. Som en refleksion af den begyndende
nedgang i kvinders beskæftigelse i tøjindustrien i Bangladesh, ses et mindre fald i antallet af
kvindelige medlemmer og dermed kvinders andel af det samlede medlemstal. Faldet i Bangladesh opvejes dog af 30 % fremgang i Myanmar.
Samlet set udgør kvinder 62% af medlemsskaren hos 3FI’s partnere i Asien.

Solidaritet med Sri Lanka
Den Fælles Solidaritetsgruppe (Randers, Silkeborg og Midtjylland afd.) for tekstil- og beklædningsarbejdere i Asien støttede i perioden
oktober 2018 til juli 2019 industriforbundet FTZGSEU på Sri Lanka med at organisere arbejdere på den nordlige del af øen, hvor størstedelen
af befolkningen er fra det tamilske mindretal.
Indsatsen mødte uventet stor modstand fra fabriksejerne og opnåede ikke de forventede resultater, men entusiasmen til at fortsætte organiseringen er intakt.
Solidaritetsgruppen besøgte FTZ-GSEU i november for at diskutere økonomisk bæredygtighed og vurdere hvilken bistand gruppen kan
yde i de kommende år. Gruppen fik ved samme
lejlighed mulighed for at deltage i Asienprogrammets årlige regionale partnermøde og give
oplæg om fagforeningsøkonomi og den danske
model for overenskomstforhandlinger. To emner, der fortsat vil være højt på dagsordenen for
partnersamarbejdet i Asien i 2020.
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Situationen i Latinamerika

Social protest
og kamp for
rettigheder
I løbet af 2019 har protester og oprør rystet et
stort antal lande i Latinamerika og har udløst
politiske kriser. En stadigt voksende social uretfærdighed har været medvirkende årsag til, at
millioner af latinamerikanere har protesteret.
Kravene har været forskellige, men et gennemgående fællestræk har været en udbredt
utilfredshed med politikere, regeringer og den
økonomiske sparepolitik. 75% af befolkningen
mener, ifølge analyseinstituttet Latinobarometre, at landene regeres til gavn for nogle få, og at
regeringerne ikke forsvarer flertallets interesser.
Et af de seneste oprør fandt sted i Bolivia,
hvor den ellers progressive præsident Evo Morales havde valgt at stille op, selv om det var imod
grundloven og en folkeafstemning havde sagt
nej til endnu en genopstilling. Han blev umiddelbart efter valget anklaget for at stå bag valgsvindel, da han vandt med mere end ti procents
forskel til nr. to og dermed undgik en anden valgrunde.
Præsidenten trak sig fra posten da der opstod
mytteri blandt politiet, hæren krævede hans afgang, og selv fagbevægelsens Hovedorganisation, COB, bad ham gå af. Situationen blev udnyttet af den yderste højrefløj til at mobilisere til
vold mod tilhængere af regeringspartiet, specielt regeringsmedlemmer og deres familier. En
overgangspræsident, Jeanine Añez, blev indsat
og lagde straks efter landets politiske kurs fuldstændigt om internationalt som nationalt – efter at hendes indsættelse var blevet anerkendt
af Evos regeringsparti MAS.
Nogle uger tidligere var det chilenerne og
ecuadorianerne, der protesterede mod deres
højreorienterede regeringer. Her blev protesterne fra start kriminaliseret og slået ned. I begge
lande førte det til endnu mere utilfredshed og
uger senere, efter snesevis af dødsfald og tusin-
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3F’s mangeårige partner i Colombia, landarbejdernes fagforening, Sintrainagro, er stærkest organiseret i bananindustrien, hvor de
har indgået landets eneste brancheoverenskomst. Arbejderen her i palmeolieindustrien
har ikke mange fagligt organiserede kolleger,
og det samme gælder inden for blomster,
sukker og kaffe. Foto: SINTRAINAGRO

der af sårede, måtte regeringerne i begge lande bøje af og
prøve at imødekomme kravene.
Tidligere var det Haiti, Honduras, Peru og Venezuela, som
oplevede protester og krav om ændringer i de politiske systemer. Kampen mod korruption har også været et gennemgående træk i de fleste lande - ikke mindst Guatemala og
Peru. Generelt er retsstaten under stigende pres i Latinamerika, som fortsat er den farligste region i verden at kæmpe
for menneskerettigheder i. Colombia, Guatemala, Honduras,
Ecuador og Brasilien var i 2019 at finde på den internationale
fagbevægelse ITUC’s liste over lande, hvor der ”ingen garanti
er for overholdelse af arbejdstagerrettigheder”. I Colombia
kunne fagbevægelsen ved årets afslutning rapportere om
136 menneskerettighedsovergreb begået i 2019, heraf 13
mord på faglige ledere.

Latinamerika er fortsat den farligste region
i verden at kæmpe for rettigheder. Bare i
Colombia var der 136 overgreb på aktivister
i 2019, heraf 13 mord på faglige ledere.
Stagnerende økonomi
Sammen med de generelle tendenser, har de politiske kriser
haft negativ indvirkning på Latinamerikas samlede økonomi,
som med 0,1 % har haft den laveste vækst i fire årtier. Der kan
ses en svag vækst i reallønnen.
Colombia har dog som en af få undtagelser oplevet en
vækst på 3% - en stigning fra 2,6 % i 2018, hvilket dog ikke
har været nok til at bremse arbejdsløsheden på 10%, som i
særlig grad rammer de unge.

Den økonomiske situation påvirker arbejdsmarkedet og mulighederne for at skabe flere ordentlige jobs. Arbejdsløsheden i Latinamerika er
den højeste i 10 år med 8,2 %, og udfordringen
med at formalisere arbejdsforholdene for 50%
af arbejdskraften, 140 millioner mennesker, er
stigende.
Denne situation har fået den internationale arbejdsorganisation ILO og FN’s økonomiske kommission for Latinamerika og Caribien,
ECLAC, til at advare om tilbageslag i forhold
til at nå 2030 målene om inkluderende og bæredygtig økonomisk vækst, fuld og produktiv
beskæftigelse, og anstændigt arbejde for alle i
Latinamerika.
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Vigtige resultater i Latinamerika 2019
Den ekstremt vanskelige kontekst for fagligt arbejde i regionen giver partnerorganisationerne store udfordringer. Institutionernes skrøbelighed, korruption, virksomhedernes strategier mod fagforeningerne, kriminaliteten og den økonomiske
situation er faktorer, der alle influerer negativt på det faglige
arbejde. Men partnerne kan alligevel præsentere positive resultater.

Ny overenskomst mellem 3F partner
SINTRAINAGRO og en af regionens
største bananproducenter sikrer bl.a.
kvinder større adgang til et mandligt
domineret arbejdsmarked.

Opbremsning i medlemstilgang

Flere kvindelige medlemmer og valgte

De fleste partnere ser fremskridt i forhold til organisatorisk
styrkelse; fagforeningsledelsen har fået bedre redskaber til
at forvalte deres mandat, og der er skabt mere gennemsigtighed på det administrative og regnskabsmæssige område
til gavn for medlemmerne. Partnerne er også blevet bedre til
systematisk at planlægge og evaluere deres aktiviteter.
Som resultat af den ekstremt komplicerede kontekst, har
den interne organisatoriske styrkelse ikke umiddelbart udmøntet sig i høj medlemsvækst. Faktisk er medlemstilgangen i 2019 samlet set den laveste, der er registreret i de seneste år, og når kun 0,73%, svarende til 756 nye medlemmer.
Det er naturligvis ingen trøst, at situationen er værre for
andre organisationer i de sektorer, hvor partnerne er til stede (-0,6% vækst i sektorerne generelt), men det faktum, at
partnerne har klaret sig forholdsvist godt, giver alligevel et
fingerpeg om deres øgede styrke. Desuden dækker tallet
over store variationer, hvor 4 ud af 6 partnere er vokset med
mellem 3,7 og 21 %, mens tab hos de sidste to trækker ned i
gennemsnittet.

Kvinder udgør kun 22,5 % af medlemmerne hos
vores partnere i Latinamerika, men tegner sig
for den største procentvise medlemsfremgang
på 1,7 % mod mændenes 0,5 % i 2019. I samme
periode er antallet af tillidsvalgte kvinder steget
med 7,8 %, men udgør stadigt kun et mindretal
på 14,5% af de faglige ledere, hvilket relativt set
betyder et fald på 0,8 % fra sidste år.
Om end kun 3 ud af 6 partnere har formuleret en egentlig ligestillingsstrategi, har alle stort
fokus på at blive mere inkluderende og f.eks.
medtage emner som seksuel chikane og barsel i
overenskomstforhandlingerne. Overraskende er
det to partnere som endnu ikke har en nedskrevet strategi, bygningsarbejdernes hovedorganisation CSTCB i Bolivia og Transportarbejderforbundet SNTT i Colombia, som har haft størst
procentvis stigning i kvindelige medlemmer,
med henholdsvis 13,9 og 19,4 %.
I landbrugssektoren har colombianske SINTRAINAGRO forhandlet nye overenskomster for
arbejderne i sukker- palme og banan-produktionen. I bananarbejdernes overenskomst blev
der sat fokus på at sikre kvinder bedre adgang
til arbejde, og det blev aftalt at der mindst skulle
ansættes to kvinder i hver plantage. Dette betyder 556 nye arbejdspladser for kvinder over en
periode på 2 år. Herudover lykkedes det at blive
enige med den største bananvirksomhed, Banacol, om at ansætte 50 kvindelige arbejdere her
og nu, og sikre yderligere 400 i løbet af 2020.

Flere dækket af overenskomst
Der har været godt gang i de kollektive forhandlinger på såvel
lokalt som nationalt plan hos partnerne i årets løb. For eksempel har landarbejderforbundet FESTAGRO/STAS i Honduras forhandlet fem overenskomster hjem, der omfatter
både fastansatte og løsarbejdere. En af dem, med CHIQUITA, har krævet en sej kamp og været to år undervejs. I Colombia har transportarbejderforbundet SNTT forhandlet syv nye
overenskomster hjem, tre er stadig under forhandling, og fem
skal afgøres ved faglig voldgift.
I alt er 4,8% flere arbejdere i perioden blevet dækket af
overenskomst. Det betyder bedre løn og arbejdsforhold for
små 5000 flere arbejdere, men giver også en positiv vækst
i antallet, der betaler kontingent til partnerorganisationerne,
og derved deres økonomiske bæredygtighed. Den er steget
med hele 6,3% i 2019. Det skyldes at mange arbejdere, der er
omfattet af overenskomst, betaler fagforeningsbidrag over
lønnen, også selv om de ikke er medlemmer.

28

ÅRSRAPPORT 2019

3 F I N T E R N AT I O N A L

Solidaritetsarbejdet
Havnearbejdernes Landsklub tog i 2019 kontakt
til APM Terminals flere gange. Solidaritetsgruppen besøgte bl.a. Guatemala, Nicaragua, og et
par af gruppens medlemmer bidrog som korttidsrådgivere i Colombia. I samarbejde med det

Bananarbejdere, Colombia
Foto: SINTRAINAGRO

I sit partnerskab med CSTCB fremmer 3F behovet for fagforeninger til at
bruge social dialog som et redskab til
at forbedre medlemmers arbejds- og
levevilkår.
Flankeret af fagbevægelsen underskriver den bolivianske
arbejdsminister en ny lov, der giver bedre sikkerhed i
byggeriet. Foto: CSTCB

globale Mærsk-netværk blev der holdt møde
med APM-terminals’ HR-chef i København.
Det var filialen TC Buens adfærd i havnen Buenaventura, der kom på dagsordenen fordi den
gældende overenskomst ikke overholdes og
fagforeningsmedlemmer chikaneres.
Helt konkret har solidaritetsarbejdet i 2019 bidraget til en ny, bedre overenskomst på havnen
i Cartagena i Colombia og erfaringsudveksling
med en nyoprettet fagforening i havnen Puerto
Quetzal i Guatemala.

Banangruppen fortsatte i 2019 støtten til landarbejderne i
Honduras i deres kamp mod frugtgiganten Fyffes, der systematisk forfølger fagligt aktive og slår ned på ethvert forsøg
på at organisere fagforeninger i plantagerne.
Boliviagruppen har på afstand rådgivet om organiseringsuddannelsen og fastholdt kontakten med nuværende og tidligere medlemmer af ledelsen i Industriarbejderne.
I forbindelse med 3F’s kongres blev både banan- og boliviagruppen inddraget i at gennemføre programmet med
kongresgæsterne i ugen før kongressen.
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Ansvarlige virksomheder
3F fortsatte også i 2019 med at samarbejde og gå i dialog
med virksomheder omkring deres samfundsansvar i værdikæder, når de producerer og køber varer i udlandet. Vi gør det
på tillidsrepræsentantniveau – både i de enkelte virksomheder og i de europæiske samarbejdsudvalg.
Det foregår ikke mindst gennem vores medlemskab af og
bestyrelsespost i Dansk Initiativ for Etisk Handel. DIEH. Det
gøres også ved at skabe kontakt til de globale fagforbund og
til vores søsterorganisationer i nogle af de lande, hvor danske
virksomheder har aktiviteter. Vi vælger altid dialogen først men vi råber også højt når vi ser, at arbejdstagerrettighederne bliver krænket, og at danske eller multinationale virksomheder og deres leverandører ikke vil anerkende, eller direkte
forfølger, de lokale fagforeninger.

Globalt pres på Fyffes
Den internationale kampagne mod frugtgiganten Fyffes viser om noget, at kampen for faglige rettigheder kræver vedholdenhed og en koordineret indsats. Selskabets leverandører i Honduras har igennem en årrække systematisk slået ned
på fagligt aktive, der er blevet tvunget til at skrive under på
blanke dokumenter, fyret, sortlistet fra selskabets plantager,
truet og udsat for vold. Det rammer nogle af de allersvageste arbejdere: kvindelige sæson- og løsarbejdere på melonplantager i Honduras. Selskabet har desuden oprettet gule
fagforeninger, som de kræver skal sidde med ved forhandlingsbordet.
Den internationale fagbevægelse har ført kampagne for
at Fyffes skal overholde sine internationale forpligtelser gennem en årrække, og i 2016 blev selskabet udelukket fra det
engelske Initiativ for Etisk Handel (ETI).
I foråret bad COOP’s CSR-afdeling 3F om at redegøre
for kritikken af Fyffes, og hvorfor vi mener COOP bør afbryde samarbejdet med virksomheden – også selv om COOP
ikke importerer meloner fra plantager i Honduras. Efter at
have fortalt hvad sagen handler om, ønskede COOP et fælles møde med 3F og Fyffes, men selskabet blev ved med at
udskyde mødet. Da det endelig blev til noget var der ganske
god forståelse om den problemstilling, at den lokale direktør
ikke vil acceptere en rigtig fagforening inden for virksomhedens rammer.
3F sendte efterfølgende Fyffes et tilbud om at udrede og
komme med forslag til løsninger, hvis Fyffes, på sin side, ville medvirke til at sikre et besøg på stedet. Virksomhedschef,
Caoimhe Buckley, besvarede først brevet måneder senere og
efter flere rykkere. Det var et nej til assistance.
I slutningen af maj var en ILO-delegation i Honduras for at
høre på klagerne, bl.a. fra 3F’s partnere STAS og FESTAGRO.

30

ÅRSRAPPORT 2019

3 F I N T E R N AT I O N A L

Næsten samtidig mødtes en række organisationer med Fyffes på en konference i World Banana Forum under FN’s fødevare-organisation
FAO for at konfrontere firmaet med kravet om
overholdelse af den indgåede aftale.
I efteråret var USA’s arbejdsministerium i
Honduras og undersøgte klagen over brud på
handelsaftalen CAFTA’s kapitel om arbejdstagerrettigheder.
Arbejdsministeriet tilbød efter besøget at
facilitere en løsning mellem Fyffes og de øvrige interessenter. De foreslog blandt andet, at
arbejdere, der kan bevise at de har været ansat
hos Fyffes, genansættes til høsten 2019-2020.
Ligeledes foreslog de, at Fyffes mødes med
Honduras arbejdsministerium og siger, at de
gerne vil forhandle med STAS. Endelig foreslog
de, at Fyffes opretter et tredje firma, som kan
forhandle overenskomst med STAS – da de to
eksisterende allerede har overenskomst med de
gule virksomhedsfagforeninger, som Fyffes selv
har oprettet.
Der er endnu ikke fundet en løsning, og 3F
bliver ved med at følge sagen tæt, ligesom solidaritetsgruppen for banan- og landarbejdere
fortsætter aktiviteterne i solidaritet med STAS.

Fagligt møde
for Fyffes’
melonarbejdere organiseret i landarbejdernes
fagforening,
STAS.
Foto: STAS

Melonplukkere på Fyffes plantage,
Honduras Foto: STAS
Demonstration foran arbejdsministeriet,
Tegucigalpa, Honduras Foto: STAS

Samarbejde på tværs af forbund
I efteråret 2019 fik 3F en henvendelse fra HK
Handel København, der ønskede at organisere
en rejse for arbejdsmiljørepræsentanter på butiksområdet. De ville besøge Bangladesh for at
øge kendskabet til forholdene i tøjindustrien. 3F
hjalp med at arrangere turen, hvor HK arbejdsmiljørepræsentanter var på flere virksomhedsbesøg. De mødte også nogle af 3F’s partnere for
at diskutere arbejdsforhold og fagbevægelsens
arbejde i Bangladesh.
Rejsen blev anledning til at diskutere et tættere og mere strategisk samarbejde mellem 3F
og HK Handel. 3F organiserer lager og transportfolkene, HK dem, der ekspederer i butikkerne osv. I samarbejde kunne fagbevægelsen bliver stærkere, også til at informere forbrugerne.

Gennembrud i Myanmar
Samarbejdet med Dansk Initiativ for Etisk Handel, BESTSELLER og Syddansk (tidl. Aalborg)

Universitet og 3F i Myanmar, mødte store udfordringer i 2019. Aktiviteter omkring produktivitet,
arbejdsmiljø og social dialog på virksomhedsniveau blev sat på hold. Det skyldtes, at der ikke
længere var tillid mellem BESTSELLER og 3F’s
partnere i landet, specielt industriarbejderforbundet IWFM pga. en fyringssag på en leverandørfabrik udenfor projektet. Trods en ihærdig
indsats fra både 3F’s og BESTSELLER’s side
forblev sagen uløst, og et arbejdermøde anmodede fagforbundet IWFM om at lægge alle aktiviteter med BESTSELLER på is, så længe sagen
ikke blev løst til arbejdernes tilfredshed.
Alligevel skete der i efteråret et stort gennembrud. Da hele tre projekter tilknyttet bestemte
tøjfirmaer (H&M, Tchibo og BESTSELLER) alle
havde vanskeligheder med at gennemføre so-

cial dialog træning på fabrikkerne på betingelser, der var
acceptable for fagforeningen, blev det på et koordineringsmøde besluttet at gå i samarbejde med den internationale
ACT-proces. Det er en aftale mellem det globale fagforbund
IndustriALL og 21 brands, herunder Tchibo, BESTSELLER og
H&M, der har som målsætning at opnå såkaldt leveløn i tøjbranchen via kollektiv overenskomst på branche-niveau.
3F blev derefter involveret i rådgivningen af IWFM under
forhandlinger med leverandørfabrikkerne til de internationale brands, - hjulpet af ILO.
Det resulterede i en aftale om foreningsfrihed, der dækker
ca. 160 ud samlet 600 tøjfabrikker i landet. Der er aftalt videre forhandlinger om en mekanisme til konfliktløsning i foråret
2020, men foreløbig går parterne i gang med at informere
om og udrulle aftalen. Det er en stor sejr for fagbevægelsen
at kunne aftale sig til beskyttelse af arbejdstagerrettigheder
når lovgivningen helt åbenlyst ikke yder denne beskyttelse.
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Organisation
En komplet arbejdsmarkeds-pakke
3F International fortsatte i 2019 sin tilpasning til ændringerne
i den danske udviklingspolitik – bl.a. nye prioritetslande - og
til samarbejdet med Dansk Industri og Ulandssekretariatet i
Arbejdsmarkedskonsortiet. Tilpasningen kræver en del forandringer, men er godt på vej.
I løbet af året udviklede det praktiske samarbejde sig stille og roligt i konsortiet. Der er kommet mere gang i arbejdsgrupperne og mens det i starten mest foregik på papiret, er
der nu startet mere konkret samarbejde i en række lande,
bl.a. Myanmar, Sydafrika, Jordan, Ukraine, og Colombia.
Sidst på året foretog DANIDA en gennemgang af Arbejdsmarkedskonsortiets arbejde. Det kom der heldigvis et godt
skudsmål ud af.
Konsortiets sagsbehandler i Ministeriet gav dette resumé,
som understreger potentialet for videreudvikling af konsortiet:
Review-rapporten understreger, at arbejdsmarkedskonsortiet er et unikt set-up, der ”tilbyder en komplet og inklusiv
arbejdsmarkeds-pakke”, og som har den samlede såvel som
individuelle kapacitet til at levere de lovede resultater.

3F åbner kontor i Sydafrika
Den formelle åbning af kontoret i Johannesburg i Sydafrika
gik helt efter planen med deltagelse af 3F’s samarbejdspartnere, næstformand i forbundet Tina Christensen, direktør Jacob Kjeldsen fra DI, formand Lizette Risgaard fra FH og den
danske ambassadør i Sydafrika Tobias Elling Rehfeld.

Solidaritetskonference med fokus på social dumping
Solidaritetskonferencen i marts trak som sædvanligt fulde
huse med deltagelse af tillidsfolk, afdelingsfolk og medlemmer fra hele landet. Der blev sat fokus på hvordan det internationale arbejde understøtter kampen mod social dumping
i Danmark. Der var premiere på filmen ’Motorvejens Slaver’

Nøgletal
om sagen fra Padborg, hvor chauffører fra Sri
Lanka og Filippinerne boede under usle forhold
og var udsat for grov underbetaling, mens de arbejdede i Danmark.
Konferencen viste også stærk opbakning til
forslag om at samle ind til 3F’s søsterorganisation, i Jordan, som kæmper en sej kamp mod
social dumping i form af misbrug af de mange
syriske flygtninge i landet.
Da konferencen foregik under optakten til et
folketingsvalg, havde vi inviteret de udviklingspolitiske ordførere; Nick Hækkerup fra Socialdemokratiet, Ulla Sandbæk fra Alternativet og
Christian Juhl fra Enhedslisten, til en politisk debat om dansk udviklingspolitik.

Indtægter og udgifter

3F International Finansieringskilder 2019

3F International arbejder primært med Danida-støttede aktiviteter i Afrika, Asien, Latinamerika, Mellemøsten og Central- og Østeuropa.
Langt størstedelen kommer fra den strategiske
partnerskabsaftale med Udenrigsministeriet
via Arbejdsmarkedskonsortiet, mens CISU og
DIEH-finansieringen gik til konkrete projekter i
blandt andet Myanmar.
De midler, der er rejst af 3F selv, stammer hovedsagelig fra kongresindsamlingen til den jordanske fagforening for bygningsarbejdere.

3F, forbundet, afdelinger,
indsamlinger mv.
Danida spa arbejdsmarkedskonsortiet 
CISU 
DIEH 
Total 

558.417 Dkk
25.511.196 Dkk
332.759 DKK
151.640 Dkk
26.554.012 Dkk

Vellykket kongresindsamling og besøg
Kongresindsamlingen og besøg af internationale kongresgæster blev højdepunkter for 3F’s
Solidaritetsarbejde i 2019. I alt samlede
3F mere end en halv million kroner ind, godt
200.000 over målet, til bygningsarbejdernes
fagforening GTUCW i Jordan. GTUCW’s formand, Mahmoud al-Hyiari, fortalte kongressen
om situationen i Jordan og hvordan pengene fra
kongresindsamlingen skal gå til at opkvalificere
og organisere syriske flygtninge i byggeriet.
I forbindelse med kongressen blev der gennemført et program for ledere fra 11 af 3F’s
nøglepartnere i de fem programmer. Det
gjorde stort indtryk på gæsterne at se og høre
om arbejdet med erhvervsuddannelser, samt
om 3F’s og 3F’eres arbejde i forhold til grøn omstilling og grønne jobs.
Besøg på Aalborg Portland, på Carlsberg og i
Fredericia afdeling, på teknisk skole Next i Glostrup, landbrugsskolen Asmildkloster i Viborg,
på Mascot mm. skabte ligeledes stor interesse
og spørgelyst. Et af de individuelle programmer
gav Myanmars industriarbejderformand, Khaing
Zar, mulighed for at besøge Bestseller i Brande
for bl.a. at drøfte en fyringssag hos en af Bestsellers leverandører med deres CSR-chef.

Udgifter fordelt på indsatsområder
og geografi i 2019

Øvrige 11%
Information 2%

Afrika 26%

Central- og
Østeuropa 5%

MENAT 7%

Asien 18%

Latinamerika 31%
FH’s Lizette Risgaard, 3F’s Tine Christensen, og
DI’s Jacob Kjeldsen ved åbningen af 3F’s kontor i
Johannesburg, Sydafrika.
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Forkortelser

3F’s aktive bagland

3F rådgiver i praktisk organisationsøvelse med sydafrikanske tillidsmænd på teglværk i Western Cape.

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 organisationen:
Forbund: Grupperne i forbundet har egne
kontakter og udveksling og er aktive i globale
fagforbund indenfor hver deres brancher. Forbundets internationale udvalg er sammensat af
forbundets grupper og regionerne.
Regioner: Nogle af de 5 regioner har aktive internationale udvalg med kontakt til afdelingernes solidaritetsarbejde.
Afdelinger: En del 3F afdelinger har internationale udvalg, som arbejder med udveksling og
solidaritet, bl.a. direkte udveksling med søsterorganisationer i andre lande.
Brancheudvalg og landsbrancheklubber:
Havnearbejdernes landsklub og Brancheudvalget for tekstil, ortopædi og polsters solidaritetsindsats er eksempler på faglige netværk på
tværs af grænser.
Solidaritetsgrupper: Solidaritetsgrupper eksisterer inden for eller på tværs af 3F’s øvrige strukturer. Der er omkring 15 aktive solidaritetsgrupper.
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Deres arbejde er et uvurderligt supplement til udviklingsarbejdet og rådgivningen af partnerne: De udveksler erfaringer med
søsterorganisationerne ude, og deltager i informationsarbejdet
hjemme, hvor lokale aktiviteter baseret på personlige møder og
historier er med til at formidle det internationale 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 tillidsrepræsentanter inddrages så meget som muligt i udveksling af erfaringer med tillidsvalgte i udlandet. Der foregår desuden et
samarbejde og udveksling med virksomhedernes udenlandske afdelinger eller med arbejdernes repræsentanter hos leverandører eller kunder.
Internationale solidaritetskonferencer: Med ca. et års mellemrum sammenkalder 3F de aktive til erfaringsudveksling og
diskussion af solidaritetsarbejdet. 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 konferencen og indsatsen mod social
dumping over landegrænserne kommer til diskussion.
Fagligt rådgiverpanel: Blandt de faglige eksperter i 3F’s
bagland er der ved at blive etableret et rådgiverpanel, som 3F
International kan trække på til kortvarige rådgivningsopgaver
i de forskellige regionale programmer.

Ledere fra 11 søsterorganisationer var gæster på 3F’s kongres i
september 2019 og fik indblik i den danske model gennem besøg
hos 3F afdelinger og virksomheder. Her på udflugt til Rold Skov,
Rebild bakker og Thingbæk kalkminer.

3F
3FI
ACT

BWI
CISU
CSR
CSTCB
DANIDA
DI
DIEH
DISK/Tekstil
FESTRAGO
FFAWUZ
FH
FN
FTZ-GSEU
GAPWUZ
GTUCW
HK
IndustriALL
ILO
ITUC
IWFM
MENAT
NUCIW
NUM
PROFAPK
PROFBUD
SINTRAINAGRO
SNTT
SPA
STAS
ZCHWU

Fagligt Fælles forbund
3F International
Står for “Action, Collaboration, Transformation”. Aftale mellem globale tøjmærker, detailhandel og 		
fagbevægelsen om at forbedre løn og arbejdsforhold i tekstil- og beklædningsindustrien gennem 		
overenskomster på industribniveau.
Building and Wood Workers International (Globalt Fagforbund - byggeri)
Civilsamfund i Udvikling (puljeforvalter af DANIDA-midler til mindre organisationer)
Corporate Social Responsibility (virksomheders samfundsansvar)
Confederación Sindical de Trabajadores en Construcción de Bolivia (Bygningsarbejdernes
fagforbund i Bolivia)
Danish International Development Agency (Danmarks udviklingsorganisation)
Dansk Industri
Dansk Initiativ for Etisk Handel
Tyrkisk Tekstilarbejderfagforening affilieret med Confederation of Progressive Trade Unions of Turkey,
DISK.
Federación de Sindicatos de Trabajadores de la Agroindustria (Forbundet for landarbejdere i Honduras).
The Food Federation and Allied Workers Unions of Zimbabwe (Fødevareforbund I Zimbabwe)
Fagbevægelsens Hovedorganisation
Forenede Nationer
Free Trade Zone – General Services Employees Union (Industri og service-arbejderforbund på Sri Lanka).
General Agricultural and Plantation Workers Union
Bygningsarbejder fagforbund i Jordan
Handel og Kontor (dansk fagforening)
Globalt Fagforbund for Industri
International Labour Organisation (FNs arbejdsmarkedsorganisation)
International Trade Union Confederation (Den internationale fagbevægelses hovedorganisation)
Industrial Workers Federation of Myanmar (Industriarbejderforbund, Myanmar)
Mellemøsten, Nordafrika og Tyrkiet
National Union of Commercial and Industrial Workers (Handels- service og industriarbejdernes
fagforening i Zambia)
National Union of Mineworkers. (Nationalt fagforbund for minearbejdere, byggeri og energi i Sydafrika).
Ukrainsk landarbejderforbund
Bygningsarbejdernes fagforening i Ukraine
Sindicato Nacional de Trabajadores de la Industria Agropecuaria
(Colombiansk landarbejderfagforening)
Sindiato Nacional Trabajadores de Rama, Servicios de la Industri del Transporte y Logística de Colombia
(Colombias transportarbejderfagforening)
Strategisk Partnerskabsaftale med Udenrigsministeriet.
Sindicato de Trabajadores/as Agrícolas (Branchefagforening for landarbejder i Honduras).
Zimbabwe Catering And Hotel Workers Union (Hotel- og Restaurationsarbejder fagforening i Zimbabwe)
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3F international
3F International er 3F’s sekretariat for internationalt udviklingsarbejde. Det består af et
hovedkontoret i København og satellitkontorer i
Asien, sydlige Afrika og Latinamerika.
Følg os på Facebook: 3F International
Læs mere på 3F Internationals hjemmeside: 
https://tema.3f.dk/international
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