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3F byder på overnatning, smukke omgivelser, lækker mad 
og mulighed for at blive rig på viden om og dele holdnin-
ger til 3F’s arbejde ude i verden og hvordan det hænger 
sammen med arbejdet i Danmark. Transporten står delta-
gerne selv for.

BAGGRUND 
Foreningsfrihed og ret til kollektiv forhandling er inter-
nationalt anerkendt som menneskerettigheder. De fleste 
større virksomheder erklærer i deres CSR politik og etiske 
retningslinjer at de vil respektere disse rettigheder og kræ-
ve at leverandører og underleverandører gør det samme. 
Alle ILO’s medlemslande - altså staterne - har forpligtet sig 
til at beskytte disse grundlæggende arbejdstagerrettighe-
der. 

Men det er ikke nok på papiret at have foreningsfrihed. 
Der skal faglig organisering til. Først med en fagforening 
i ryggen får arbejderne de erstatninger, goder og den løn 
de egentlig har ret til efter love og aftaler. Først med en 
fagforening kan der forhandles kollektivt.  
Unoderne spreder sig desværre til Danmark hvor vi nu 
ser udenlandske selskaber såvel som danske arbejdsgivere 
udnytte migrantarbejdere som løntrykkere eller opfinde 
kortlivede vikarbureauer og underentreprenører med 
alternative ansættelsesformer for at undgå OK forhold. 

TEMA
Med temaet ’Fagforening – en menneskeret’ vil vi på 
konferencen gøre opmærksom på denne uretfærdighed, 
informere om mekanismerne bag den og diskutere hvad 
der kan gøres ved den. 

På konferencen vil tages udgangspunkt i:
• Hvordan arbejder 3F international og vores partnere i 

verden med rettigheder?

• Hvad er arbejdsgivernes strategier herhjemme og ude? 

• Hvilken lovgivning eller omstændigheder forhindrer 
grupper af arbejdstagere i at organisere sig fagligt?

• Hvori består den globale trussel mod ILO konventioner-
ne og hvad forhindrer implementeringen af dem?

• Hvad siger handelsaftalerne mellem lande og regioner 
om arbejdstagerrettigheder?

• Hvad stiller vi op når løsarbejdere, migrantarbejdere og 
andre forhindres i at organisere sig fagligt?

• Hvilke konsekvenser i form af vold og trusler oplever 
fagligt aktive i Guatemala?

• Hvad er klagemulighederne, når de faglige rettigheder 
bliver krænket?

• Hvordan kan vi lære af hinanden?

Vi glæder os til at se Jer!

Med venlig hilsen 

3F International Solidaritetskonference den 21.-22. maj 2016

FAGFORENING – EN MENNESKERET

3F indbyder alle interesserede Tillidsvalgte og medlemmer – nye såvel som gamle – til internati-
onal solidaritetskonference. Programmet byder på en række spændende, overraskende og infor-
merende oplæg, samt samvær, diskussioner med kollegaer om det internationale solidaritetsar-
bejde. I år vil der være særligt fokus på rettigheder. Retten til at organisere sig i en fagforening og 
forhandle kollektivt. En ret som er under stigende pres flere steder i verden såvel som i Danmark. 
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