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FORORD

Det er glædeligt igen i år at læse om fremgang
for vores søsterorganisationer i andre lande.
Også i 2016 blev de nemlig stærkere der, hvor vi
har mulighed for at række dem en hånd. Mere
end 35.000 nye medlemmer organiserede sig
hos 3F’s partnerorganisationer i andre lande, på
trods af at fagbevægelsen mange steder oplevede
strid politisk modvind.
Man bliver i godt humør af at møde 3F’ere fra
hele Danmark, der er aktive solidaritetsarbejdet
med vores søsterorganisationer rundt omkring i
verden. Det bliver endnu vigtigere i fremtiden.
Vores arbejdsmarked bliver mere og mere internationalt, arbejdsgiverne opererer frit over
landegrænserne, og globaliseringen er kommet
for at blive. Selv har jeg haft fornøjelsen at deltage i Bolivia solidaritetsgruppen i nogle år og
oplevet, hvor vigtigt det er, at vi bytter erfaringer med kolleger fra de samme brancher, når vi
besøger andre lande – eller de besøger os.
Vi kan tydeligt se, at de erfaringer, vi har gjort
os herhjemme, er nyttige for fagforeningsfolk
rundt om i verden. Det er bl.a. erfaringer med
to- og trepartssamarbejdet, med organisering
og uddannelse af tillidsvalgte, vores bestræbelser på at være der for medlemmerne samt vores
uddannelses-svar på udfordringer og lønkonkurrence. Det er også vores erfaringer i kampen
mod social dumping, som vi bruger rigtig mange kræfter på.

AF 3F’S NÆSTFORMAND
TINA CHRISTENSEN

Vores kollegers erfaringer er inspirerende for os. De møder
de samme problemstillinger, som vi møder herhjemme, når
f.eks. arbejdsgiverne bruger en række nye, løse ansættelsesformer for at undgå stærkt fagligt sammenhold.
I 2016 blev 3F’s bevilling fra DANIDA beskåret med 26 %.
Det ramte alle organisationer, der får midler fra DANIDA til
udviklingsarbejde. Vi besluttede at lukke den direkte støtte
i Palæstina, Guatemala, Sri Lanka og med enkelte partnere i
flere andre lande. I forbindelse med kongressen viste vi imidlertid tydeligt, at solidariteten lever i 3F. Vi samlede ind til
fagforeninger i Guatemala, så de kunne fortsætte deres arbejde.
Politikerne indgik i starten af 2017 et bredt politisk forlig
om en ny dansk udviklingsstrategi. Det kommer til at sætte
nogle nye rammer for vores arbejde, og vi hæfter os ved, at
arbejdsmarkedet og skabelse af anstændige job er blevet højere prioriteret. Man kan selvfølgelig ikke bare kopiere den
danske model, men samarbejdet mellem arbejdsmarkedets
parter på områder af fælles interesse kan styrkes overalt. Arbejdsmiljø og erhvervsuddannelse er ofte gode områder til
indgåelse af aftaler på lokalt niveau og kan bane vejen for
branche-overenskomster. Her kan vi opnå endnu større gennemslagskraft, når parter fra begge sider af arbejdsmarkedet
herhjemme rådgiver begge sider af arbejdsmarkedet ude.
Det er dog afgørende, at 3F bevarer det direkte, ligeværdige samarbejde fagforening til fagforening. Når vi på tværs
af landegrænser kan diskutere udfordringerne og strategier,
kan vi også hjælpe med at skabe større respekt for arbejdernes rettigheder og bedre forhold.
Rigtig god læselyst med årsrapporten 2016

TINA CHRISTENSEN
Næstformand for 3F
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G LO B A L E R E S U LTAT E R

UDVIKLINGSPOLITIK
OG NYE VERDENSMÅL
Udviklingspolitik har i det forløbne år fået et nyt globalt fokus. Verden hænger tættere sammen og mange oplever de
samme trusler. De nye verdensmål, som blev vedtaget af FN’s
generalforsamling i slutningen af 2015, har sat en ny global
dagsorden.
Globaliseringen gør det nærmest nytteløst at sætte mål
alene for den fattigste del af verden. I stedet har FN vedtaget,
at alle lande er forpligtet på målene. Også i Danmark har vi
fået en handlingsplan for vores bidrag til målene.
De 17 verdensmål er som taget ud af fagbevægelsens programmer når de bl.a. sigter mod:

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Mindre ulighed
Udryddelse af ekstrem fattigdom
Ligestilling mellem mænd og kvinder
Vækst og anstændigt arbejde til alle
Bæredygtig produktion og forbrug
Fødevaresikkerhed
Vedvarende energi/grøn teknologi
Stærke internationale institutioner og
Partnerskaber for bæredygtighed

Målene udgør et hele. Man kan selvfølgelig fokusere på enkelte af dem, men man er samtidig forpligtet til at holde et
vågent øje med, at man ikke skader opnåelse af de andre mål.
”Gør ingen skade” og ”lad ingen i stikken” er to udtryk, der
knytter sig til verdensmålene og fortæller, at der skal tænkes
i helheden, mens man yder en indsats på enkelte områder.
Opnåelse af verdensmålene kræver større investeringer
end traditionel udviklingsbistand kan præstere. I dag yder

VÆRDIGT ARBEJDE BESTÅR IFØLGE ILO AF
MANGE ELEMENTER:
•
•
•
•
•
•
•
•
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Beskæftigelsesmuligheder
Anstændig arbejdstid
Retfærdige lønninger
Et sikkert arbejdsmiljø
Arbejdstagerrettigheder, repræsentation og social dialog
Fri for børnearbejde, tvangsarbejde eller diskrimination
Lige muligheder og lige behandling på arbejde
Mulighed for at balancere arbejde, familie- og personligt liv
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de rige lande i gennemsnit 0,3 % af deres økonomi på de fattige lande. FN har vurderet, at der
er brug for 4 % hvis målene skal nås. Det er ikke
realistisk, så en af grundtankerne er, at private
investeringer og samhandel skal drive en langt
større del af udviklingen.

HVAD ER VÆRDIGT ARBEJDE?
FN’s arbejdsorganisation, ILO, har lanceret begrebet ”værdigt arbejde” (”decent work”). Verdensmål 8 handler om at skabe værdigt arbejde
for alle i år 2030 ved at stimulere vækst og beskæftigelse. Det er et meget ambitiøst mål.
For at nå dette mål skal der for det første
skabes 40 millioner jobs om året, alene for at
holde trit med tilgangen til arbejdsmarkedet på
globalt plan. Desuden skal forholdene forbedres
for de 780 millioner, der har arbejde, men ikke
tjener nok til at løfte sig selv og familien ud af
fattigdom.

Verdensmålene – specielt mål 8 – vil blive pejlemærker for 3F’s internationale indsats fremover.
VÆKST OG BESKÆFTIGELSE I 2016
Der var i 2016 en begrænset økonomisk vækst på
3,1 % globalt set og arbejdsløsheden faldt ikke.
Ifølge ILO blev den uregulerede del af arbejdsmarkedet liggende på samme høje niveau. 42 %
eller 1,4 milliarder arbejdere vurderes at være i
en eller anden form for sårbar beskæftigelse på
globalt plan. Tendensen til udlicitering, vikarjob, løst ansatte mv. findes på tværs af verdensdele. Antallet af arbejdende fattige falder kun
svagt på globalt plan. ILO vurderer at antallet er
voksende i udviklingslande. Ca. halvdelen af arbejderne i Sydasien og to tredjedele i Afrika syd
for Sahara bliver ved med at være fattige selv om
de arbejder på fuld tid.
Hvis de fattigere lande fordelte deres højere vækst mere ligeligt i befolkningen, ville der
være et godt grundlag for øget beskæftigelse - og
for at komme fattigdom og nød til livs. Men sådan så verden ikke ud i 2016. De højeste vækstrater - i Syd- og Sydøstasien – blev ikke brugt til at

Bellarus
Ukraine

Nepal

Palæstina

Bangladesh

Guatemala

Honduras
Nicaragua
Sri Lanka

Zambia

Bolivia

Zimbabwe

Malawi

Mozambique

HER ARBEJDER VI
skabe større social lighed. Latinamerika, der for
få år siden var i stand til at mindske uligheden,
fik økonomisk tilbagegang mens flere områder i
det sydlige Afrika blev ramt af tørke og sult og
samtidig præges de af dårlig regeringsførelse og
korruption.
Sandsynligheden for, at markedsdrevet økonomisk vækst af sig selv fører til opfyldelsen af
FN’s nye bæredygtighedsmål, er ikke stor. Investeringer strømmer til lande med høj vækst og
lav risiko. Men mange investorer tænker ikke
langsigtet. Nogle lande rammes hårdt af svingende priser på verdensmarkedet og af krig,
borgerkrig, terrorisme eller naturkatastrofer. I
perioder bliver de fattigere og den markedsdrevne vækst afbøder ikke udsvingene for i sig selv er
den socialt blind.
Fagbevægelsens erfaringer peger på, at der er
brug for stærke civilsamfunds-organisationer,
en stærkere international fagbevægelse, stærke
partnerskaber og ikke mindst en stærk politisk
ledelse og international regulering. Tilsammen
kan det skabe en slags seletøj, der er nødvendigt
for at spænde private investeringer og erhverv
for den bæredygtige udviklings vogn.

VERDENSMÅL OG GLOBAL UDVIKLING
Heldigvis lever relativt færre i dag i fattigdom
end tidligere. Verdensbanken vurderer, at der

omkring 1980 var 44 % af verdens befolkning, der levede for
under 1,90 dollar om dagen. I 2015 var det faldet til 10 %.
Men mange lever på kanten. Skabes der ikke en mere robust
social model, risikerer millioner at dratte ud over den og ned
i fattigdom igen. Det kan føre til flere konflikter, øget migration og ekstremisme. Verdensmålene handler om mere
bæredygtig model både social, miljø- og klimamæssigt. På
en høring om bæredygtighedsmålene i februar 2017 kaldte
finansminister Kristian Jensen dem ”Danmark i Verden”.
Internationale vurderinger peger på, at arbejdsmarkedet
trækker flere ud af fattigdom end de sociale programmer.
Det er derfor med god grund, at Danmark i den nye udviklingspolitiske strategi har sat øget fokus på vækst og beskæftigelse.

ÅRSRAPPORT 2016
I denne årsrapport vil vi kaste et blik på den globale situation
og de vigtigste resultater og tendenser i 2016 på tværs af regioner og partnere. Der gøres kort status over den økonomiske, politiske og sociale situation i de lande og regioner, hvor
3F arbejder, og programmernes vigtigste resultater ridses
op. Resultater og udvikling indenfor 3F’s arbejde med områder som arbejdernes rettigheder samt virksomhedernes
samfundsansvar og verdensmålene beskrives efterfølgende.
Endelig følger et overblik over 3F International’s økonomi og
forbrug i 2016.
Sidst i rapporten findes en oversigt over de solidaritetsgrupper, der samarbejder med 3F International, og en liste
over forkortelser, der er benyttet i denne rapport.
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3F I VERDEN - 2016
International solidaritet og udviklingsarbejde
har stor betydning i svære tider.

3F’S UDVIKLINGSARBEJDE I 2016
3F’s programmer blev justeret i løbet af året bl.a.
efter anbefalinger fra tre evalueringer - to programevalueringer og en DANIDA-gennemgang
af rammeaftalen med 3F. Desuden blev 11 søsterorganisationer ramt af nedskæringerne på
udviklingsbistanden. 3F så sig nødsaget til at beskære antallet af partnere, der modtager støtte,
frem for at beskære alle efter grønthøster-modellen og derved risikere at forringe kvaliteten.
De tre evalueringer bekræftede, at arbejdet er
i en god gænge, og bygger på en relevant strategi. De anbefalede forbedringer handlede mere
om effektiv udmøntning af strategien end om
at ændre den. Der var fine ord til 3F’s solide og
robuste systemer for arbejdet.
Det er alligevel vigtigt, at vurdere, om 3F kunne bidrage endnu mere effektivt, bl.a. via samarbejde med andre organisationer. Programmet i
Latinamerika er f.eks. godt i gang med at opfylde eller overopfylde sine mål. Kigger man imidlertid på den alt for lave organiseringsgrad, som
hindrer arbejderne i at opnå tilstrækkelig styrke i forhandlinger med de andre arbejdsmarkedsparter, så øges den kun langsomt og ligger
generelt på den lave side af 10 %.

STÆRKE FAGLIGE RESULTATER I 2016
3F har i 2016 i alt samarbejdet med og direkte
støttet 40 partnere i det globale Syd indenfor
rammeaftalen med DANIDA – Latinamerika,
sydlige Afrika, Sydasien og Palæstina. Den re-
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gionale
erfaringsudveksling
mellem fagforeninger i Mellemøsten og Nordafrika støttes fortsat på trods af lukningen af Palæstina-programmet. Derudover
har 3F fortsat sit engagement i
Central- og Østeuropa og støttet
Ukrainsk LO – FPU og to fagforbund fra den uafhængige fagbevægelse i Belarus.
I de enkelte lande er partnerne søsterforbund, der organiserer indenfor 3F’s egne brancher;
industri, transport, byggeri,
service og landbrug. En del af
partnerne er regionale fagforeningsnetværk under de internationale fagforbund, bl.a. i
underbrancher som sukker, bananer eller drikkevarer.
Det er store resultater 3F’s partnere har opnået rundt omkring i verden på trods af økonomiske og politiske udfordringer eller i nogle tilfælde kriser og naturkatastrofer. Det viser,
at reelt fagligt arbejde ikke sådan lige går i stå blot fordi landet har problemer. Svære tider kan føre til mere sammenhold og bevidsthed og international solidaritet kan gøre en
reel forskel for trængte faglige organisationer.

STÆRKERE FAGFORENINGER
Samlet set voksede medlemstallet blandt 3F’s partnere med
6 % mod 7 % i 2015. Det skal ses i lyset af, at der i mange lande
har været økonomisk stagnation eller kriser. I Latinamerika
steg andelen af kontingent-betalende medlemmer med 21 %,
hvilket tegner godt for partnernes økonomiske bæredygtighed. Desværre gik denne del ikke helt så godt i Bangladesh,
hvor der var en tilbagegang af betalende medlemmer efter
flere års fremgang, bl.a. pga. fabrikslukninger.

BEDRE BESKYTTET
Flere kvinder og unge er blevet fagligt engagerede og deres
rettigheder er bedre beskyttet i de sektorer, 3F støtter. I Ukraine er der nu fire gange så mange unge valgt ind i LO’ens ledende organer. Og i både Latinamerika og det sydlige Afrika
organiserer partnerne relativt flere kvindelige medlemmer
end tidligere. Fremgangen i antallet af kvindelige medlemmer var samlet set på 8% i de tre regioner med 16% fremgang
i Latinamerika. Landbrugsforbundet i Zimbabwe har organiseret hele 115% flere kvindelige medlemmer siden 2015 på
trods af landets økonomiske morads.
Der er kommet flere kvinder i ledelsen af fagforeningerne

David Morales fra drikkevareforbundet i Guatemala taler til 3F’s Kongres 2016
i eksportzonerne i Latinamerika. Det har ført til bredere aftaler med fokus på kvindelige arbejderes rettigheder.
Flere steder bliver partnerne bedre til at sætte aftryk på
landets love, særligt når de koordinerer indsatsen og står
sammen. I Zimbabwe undgik man en lov om specielle økonomiske zoner, hvor arbejdsmarkeds-lovgivningen - og dermed
retten til organisering og kollektiv forhandling – ville have
været sat ud af kraft.
Også kampen for at sikre de allersvageste på arbejdsmarkedet - løsarbejdere og sæson-arbejdere - gav resultater i 2016.
Generelt er 3F’s søsterorganisationer blevet mere opmærksomme på denne gruppe og arbejder med strategier for at
repræsentere dem bedre. I eksportproduktions-zonerne i
Latinamerika er det løst ansatte vagtpersonale f.eks. blevet
overenskomstdækket. Gennem fagligt dokumentations- og
lobby-arbejde blev løsarbejderne i Zambia sikret samme rettigheder som fastansatte. Udfordringen bliver nu at få loven
overholdt. I Latinamerika begyndte transportarbejdernes forbund at organisere førere af motorcykeltaxaer og bagage-folk
i lufthavene, hvilket har tredoblet medlemstallet.
I Belarus har en af partnerne oprettet 11 nye lokalafdelinger rundt omkring i landet på trods af det undertrykkende
og diktatoriske regime. 50% flere arbejdere opsøger Radio- og
Elektronikarbejder-forbundet og partneren i minesektoren
om arbejdsretslige sager. 78 retssager blev vundet til gavn for
medlemmerne i 2016.

ARBEJDSMILJØET ORGANISERES
Antallet af arbejdsmiljøudvalg på arbejdspladser, der organiseres af 3F’s partnere, er steget markant. Der er i alt kommet
51% flere udvalg på tværs af regionerne med 133 i Afrika og
91 nye i Latinamerika.
Der bliver gjort et stort arbejde for at uddanne repræsentanterne så de kan samarbejde og forhandle sig til bedre arbejdsmiljø. Enkelte partnere kan nu begynde at registrere et
fald i antallet af arbejdsulykker på de organiserede arbejdspladser. Det forventes, at flere partnere fremover selv vil registrere udviklingen i antallet af arbejdsulykker for at få en
bedre vurdering af udviklingen i arbejdsmiljøet.

myrdet eller truet på deres og familiens liv. Over 70 faglige
ledere er blevet myrdet indenfor de seneste 10 år og under 1%
af arbejderne er organiserede. Alligevel opnår de resultater.
Der blev samlet 314.000 ind fra 3F’s medlemmer – både
på kongressen og i 3F’s afdelinger samt på skoler og arbejdspladser. Med dette bidrag kan industriarbejderne og bananog landarbejderne i Guatemala fortsætte på det nuværende
aktivitetsniveau i 2017, selv om Danida-støtten er ophørt.
10 repræsentanter fra 3F’s partnere i Syd gæstede 3F’s Kongres i 2016, hvor David Morales fra Guatemalas drikkevareforbund i holdt oplæg. Udover Guatemala kom gæsterne fra
Honduras, Zimbabwe, Zambia, Palæstina, Bangladesh, Belarus
og Ukraine. De deltog i kongressens åbning og var de med til
forskellige arrangementer og besøg rundt omkring i landet.
Året bød også på fire delegationer fra partnere i Ukraine,
Belarus, Zambia og Guatemala. De besøgte Danmark som en
del af erfaringsudvekslingen og kapacitetsopbygning indenfor områder som erhvervsuddannelser, organisering og fagbevægelsens uddannelsessystem.

UNGE FOR EN SOLIDARISK VERDEN
12 unge 3F’ere fik i efteråret mulighed for at rejse med 3F International og opleve forholdene for arbejdere i lande, hvor
3F arbejder. Rejserne blev finansieret af 3Fs studierejsefond
og organiseret af 3F International. For mange deltagere har
det været en helt speciel oplevelse og første gang de fik mulighed for at opleve arbejds- og levevilkår i et udviklingsland.
De unge har efterfølgende holdt oplæg på fyraftensmøder
i deres lokalafdelinger, skrevet artikler til diverse medier –
både afdelingernes egne medlemsblade og lokalaviser og en
enkelt film er det også blevet til. Det har skabt et nyt hold
unge med interesse for det internationale arbejde - noget der
er stærkt brug for.

”Unge for en Solidarisk Verden” på vej ud og besøge 3F’s programmer i
Asien, Afrika og Latinamerika.

SOLIDARITET OG SAMARBEJDE
3F’s kampagne og indsamling for de trængte faglige organisationer i Guatemala i forbindelse med 3F’s Kongres 2016
satte fokus på undertrykkelsen af rettigheder. De fagligt aktive fortsætter indsatsen selvom de risikerer at blive forfulgt,
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C E N T R A L - O G Ø S T E U R O PA

Fagforeningsfolk indsamler
underskrifter mod Lukasjenkos
såkaldte parasit-dekret i Belarus
der straffer arbejdsløse

STYRKET FAGLIG ORGANISERING
I BELARUS OG UKRAINE
Det lykkedes 3F’s partnere i Belarus og Ukraine at vokse og nå ud til sårbare
grupper trods tegn på øget undertrykkelse af faglig organisering.
NEDSKÆRINGER I UKRAINE
Den økonomiske situation i Ukraine er forbedret noget i løbet af 2016 som resultat af den nye
regerings reformer og en stigende produktion i
industrisektoren. Økonomien er faktisk begyndt
at vokse langsomt i 2016. Denne udvikling betyder desværre ikke store forbedringer for den
ukrainske befolkning. Regeringens reformprogram går mest ud på at skære ned på offentlige
udgifter. Desuden var inflationen stadigvæk høj
- omkring 15 % ifølge Den Internationale Valutafond. Lønningerne faldt i starten af året. De
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økonomiske indikatorer ved slutningen af året viste dog tegn
på, at reallønnen igen begyndte at stige og inflationen faldt.

USIKKERHED OG ARBEJDSLØSHED
Sikkerhedssituationen i landet er stadig ustabil. Flere gange
i løbet af 2016 var der kampe mellem den ukrainske hær og
russisk støttede separatistgrupper i landets østlige provinser.
Der er ingen udsigt til en varig løsning af konflikten. Den store forskel i sikkerhedssituationen i landets østlige del og de
mere stabile centrale og vestlige dele skaber en økonomisk
ubalance i landet. I de østlige dele af landet er der nedgang
i industriproduktionen og arbejdsløsheden stiger kraftigt.

I de vestlige og centrale dele af landet er udviklingen den
modsatte.
For den ukrainske fagbevægelse er den ukrainske regerings besparelser indenfor tekniske uddannelser særligt udfordrende. Flere af landets tekniske skoler og uddannelser er
blevet nødt til at skære kraftigt ned på uddannelsespladser
eller helt lukke ned. Den ukrainske stat er begyndt at ekspropriere og overtage træningscentre og anden ejendom, der i
sin tid blev overtaget af FPU i forbindelse med murens fald.
FPU mener, at det er et forsøg på at svække fagbevægelsen.

RESPEKTLØST OVERFOR ARBEJDERNE
I Belarus er den økonomiske situation blevet kraftigt forværret. Landets økonomiske isolation og store afhængighed af
russisk økonomi har skabt problemer. Faktisk er økonomien
skrumpet med omkring 3% i 2016.

Lukashenko-regimets greb om civilsamfundet er blevet stadigt hårdere, især for organisationer, der beskæftiger sig med arbejdsmarked
og økonomi. Her er regimet ekstra følsomt overfor kritik. Reelt er arbejdsløsheden stigende,
men samtidig forsøger regeringen at holde den
negative udvikling skjult ved formelt at lade
arbejdere beholde deres job i store offentlige
virksomheder – dog uden at give dem løn. Et nyt
præsidentdekret betyder bødestraf til arbejdsløse, hvis de ikke kan skaffe et arbejde.
Ifølge flere internationale rapporter er der så
store underskud på de offentlige finanser, at flere dele af den offentlige sektor trues af kollaps i
den nærmeste fremtid.

Protestanter i Belarus

Formanden for REP, Fedynich holder tale ved protestdemonstration mod Lukasjenkos parasit-dekret

Solidaritetsaktion i retssalen i Brest, Belarus
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ÅRSRAPPORT 2016

7

C E N T R A L - O G Ø S T E U R O PA

PROGRAMMETS
NØGLERESULTATER
En af de unge fagforeningsaktivister fra FPU, Ukraine

Møde med arbejderne i Grotno, Belarus

FLERE UNGE VALGT
Den ukrainske landsorganisation FPU holdt kongres i marts 2016
og vedtog en strategi for modernisering af fagbevægelsen. 16 unge
fagforeningsfolk, der deltager i FPU’s 3F-støttede uddannelse, blev
valgt til forskellige positioner i organisationen. Det er fire gange
flere unge end i den tidligere kongresperiode og tegner lovende for
unges indflydelse. Den udvikling, de unge har gennemgået i samarbejde med 3F, ses som en vigtig del af det gode resultat.
PLANLAGT INDFLYDELSE
FPU har oprettet et institut for fagforeningsudvikling. Instituttet
har allerede gennemført to nationale undersøgelser og konferencer på vigtige strategiske områder i overensstemmelse med organisationens nye strategiske plan. På den baggrund udarbejdede FPU
i juni 2016 en række anbefalinger og forslag til regeringen omkring
mere anstændigt arbejde. Regeringen har efterfølgende inviteret
FPU til konsultation.
UNDERVISERE UDDANNET
60 fagforeningsundervisere fra hele landet er nu fuldt uddannede
af danske og ukrainske undervisere. De gennemfører nu organiserings- og uddannelsesprogrammer på deres arbejdspladser. De bliver også flittigt inviteret af medlemsforbundene i FPU for at lave
8
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træningsprogrammer og uddanne tillidsrepræsentanter. 800 nye
unge fagligt aktive er begyndt danne deres egne netværk i Ukraine

INFORMATION AF UKRAINSKE MIGRANTER
FPU besøgte Danmark i 2016 for at udveksle erfaringer med danske
arbejdsmarkeds-organisationer og bidrage til fælles informationsaktiviteter for ukrainske arbejdere i Danmark. Det skete i samarbejde med 3F’s solidaritetsgruppe for Ukraine. Mange ukrainske
arbejdere tager til Vesteuropa, bl.a. til Danmark for at finde arbejde
indenfor land- og skovbrug. Kun en meget lille del af dem vælger
at blive medlemmer af en dansk fagforening. Det skyldes, at de
kommer med et negativt billede af fagforeninger fra Ukraine, og er
skeptiske overfor fagforeninger. Ved at udvikle forståelsen for fagforeningsarbejdet på arbejdspladser i Ukraine, og ved at informere
ukrainske arbejdere og 3F-medlemmer i Danmark om fordelene

UKRAINE SOLIDARITETSGRUPPEN
Gruppen samarbejder med FPU (Ukrainsk LO) bl.a. om
etableringen af et tillidsmands-netværk mellem Danmark
og Ukraine.

“

Ved at udvikle forståelsen for fagforeningsarbejdet på arbejdspladser i Ukraine, og ved at informere ukrainske arbejdere og 3F-medlemmer i Danmark om fordelene ved en stærk repræsentation på
arbejdspladserne, kan 3F bidrage til at styrke den demokratiske
indflydelse på tværs af grænserne.
Protestmøde i Minsk, Belarus

BELARUS SOLIDARITETSGRUPPEN
Gruppen samarbejder med mine- og elektronikarbejderne i Europas sidste diktatur. De
arbejder med informationsarbejde i Danmark og udveksling af erfaringer, bl.a. ved at
være værter for partnernes besøg i Danmark.
MAKEDONIEN SOLIDARITETSGRUPPEN
Gruppen kombinerer egne aktiviteter finansieret af EU i samarbejde med industriarbejdere i Makedonien.
LITAUEN OG LETLAND SOLIDARITETSGRUPPEN
Gruppen kombinerer egne aktiviteter med EU finansiering og samarbejder med kemi- og
energiarbejderne, særligt på olieraffinaderier i Letland og Litauen.
ALBANIEN SOLIDARITETSGRUPPEN
Gruppen samler penge ind til at starte solidaritetsarbejde med albansk fagbevægelse.
SERBIEN SOLIDARITETSGRUPPEN
Gruppen samarbejder med den lokale afdeling af metalarbejderforbundet i Zrenjanin på
en række områder.

ved en stærk repræsentation på arbejdspladserne, kan 3F bidrage
til at styrke den demokratiske indflydelse på tværs af grænserne.

FAGLIGE SAGER VINDES
I Belarus er det lykkes 3F’s partnerorganisationer fra REP (radio og
elektronikindustri) og BNP (Mine og raffinaderisektor) at vinde 78
retssager til fordel for deres medlemmer. Samlet er der udbetalt et
beløb svarende til over 500.000 DKK i erstatning til deres medlemmer. Det er næsten 50% mere end i 2015. I 2016 opsøgte omkring
dobbelt så mange arbejdere REP og BNP for at få juridisk hjælp i
forhold til året før.
INFORMATION TIL ARBEJDERNE
REP og BNP har udviklet deres informations-arbejde, så de når bredere ud til arbejdere de har haft svært ved at komme i kontakt med.
Antallet af besøg på den uafhængige fagbevægelses hjemmesider
er steget med 47%. Langt flere aviser bruger information og artikler fra de to fagforbund. REP og BNP er nu de vigtigste og mest indflydelsesrige organisationer i landet når det drejer sig om arbejdsmarkedsspørgsmål. De er begyndt at bruge video-konsultationer,
så arbejdere i afsides egne også kan få juridisk hjælp.
På trods af undertrykkelsen i Belarus er det lykkes REP at oprette 11 nye lokale afdelinger rundt om i landet. På grund af under-

Minearbejder, Metal og mineforbundet, Ukraine

trykkelsen har der ikke været en tilsvarende fremgang for BNP. I
2016 har REP og BNP organiseret ca. 500 nye medlemmer. Det er
en markant stigning for de to organisationer, der kun havde hhv.
2.000 (REP) og 6.000 (BNP) medlemmer ved starten af året. Siden
de startede samarbejdet med 3F har organisationernes samlede
medlemsstigning været på knap 10 %.

REGIONALT FAGLIGT SAMARBEJDE
Fagbevægelsens samarbejde på tværs af grænser i Central- og Østeuropa blev forbedret i 2016. Der blev afholdt koordineringsmøder
med IndustriALL og gennemført et træningsprogram for unge fagforeningsaktivister i hvordan internet og sociale medier kan bruges til
kampagner og organiseringsarbejde. Det styrkede samarbejdet mellem de uafhængige forbund i Belarus, landsorganisationen i Moldova,
og ukrainske FPU. Flere lignende aktiviteter er planlagt i 2017.
ERFARINGSUDVEKSLING MED 3F
Sammen med 3F’s solidaritetsgruppe for Belarus blev der gennemført et uddannelsesforløb for de faglige sekretærer fra REP’s
og BNP’s regionale center i Belarus. Et overordnet tema var at udveksle ideer og metoder omkring måder at udføre retshjælp for arbejdere i Belarus og Danmark - og hvordan dette kan bruges som
organiseringsværktøj.
3 F I N T E R N AT I O N A L
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Kaffeplukker, Nicaragua

SITUATIONEN I LATINAMERIKA

PRISFALD OG HØJREBØLGE TRUER
SOCIALE FREMSKRIDT
Konservative og liberale kræfter er i offensiven, udviklingen mod demokratiske
sociale velfærds- og retsstater er bremset
op, men 3F’s partnere styrkes.

Efter flere års opbremsning var den økonomiske udvikling
negativ i 2016. Nedgangen var på samlet set 0,8 % efter
0-vækst i 2015. Nedgangen skyldtes især Brasiliens, Venezuelas og lidt mindre Argentinas og Ecuadors økonomier.
I Brasilien - den største økonomi i regionen - blev Arbejderpartiets Dilma Rouseff afsat pga. anklager om magtmisbrug og korruption. Det ironiske er at flertallet af dem, der
fik hende afsat, selv er blandet ind i korruptions-skandaler.
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POLITISK USTABILITET
Pga. fortsat eksport til især USA er Mellemamerika og Caribien ikke lige så hårdt ramt økonomisk som Sydamerika. Mexicos situation var mere blandet og udsigterne blev forværret
mod slutningen af året med valget af Donald Trump til USA’s
præsident. Der er risiko for yderligere tilbageslag på det amerikanske kontinent pga. ”America first” politikken.
Nedgangen i Argentina fladede ud mod slutningen af året
efter indgreb på finans- skatte og valutapolitiske områder,
men det har ramt arbejdstagerne hårdt.
I Ecuador har Rafael Correa været populær, men populariteten var dalet og reglerne forhindrede genvalg. I hans præsidentperiode var der en økonomisk og politisk stabilisering af
landet, men der er ingen sikkerhed for politisk kontinuitet.
I Colombia lykkedes det efter års forhandlinger at indgå
en fredsaftale mellem regeringen og FARC guerillaen. Det

Ulla Sørensen, 3F’s hovedkasserer, modtager på 3F’s vegne en anerkendelse for støtten til
fagbevægelsen i Guatemala fra Selfa Sandoval, organisationssekretær fra bananarbejdernes
fagforening, SITRABI, Guatemala. (3F’s solidaritetskonference 2016.)

lykkedes dog ikke for regeringen og fredsaftalens tilhængere
at vinde den følgende folkeafstemning. Derefter måtte aftalen genforhandles og endeligt vedtages i parlamentet. Siden
har der været en bølge af vold i flere af de områder, som guerillaen har været aktiv i. Blandt ofrene er menneskerets-forsvarere og ledere af sociale bevægelser.
Latinamerikas nye højre-bølge har ikke nødvendigvis lang
levetid. Valgløfterne opfyldes ikke, og social uro og usikkerhed kan få folk til at stemme på andre politikere igen. Mange mere konservative kræfter ønsker et vist niveau af sociale
programmer, som de har set fungere i praksis, mens Latinamerikas venstrefløj er generelt mindre revolutionssøgende
efter at have været ved regeringsmagten i en række år.

MORALES TABER TERRÆN I BOLIVIA
I Bolivia var det en begmand for præsident Evo Morales og
hans tilhængere, at han ikke vandt folkeafstemningen om
at kunne genopstille til en fjerde præsidentperiode i 2019.
Mange, der sympatiserer med hans og partiets MAS’ politiske
projekt, mener dog, at det er på tide at finde afløseren. Og
oppositionen fik samtidig øget vind i sejlene.
Det var første valgnederlag for Evo Morales siden valgsejren i 2005. Hans regeringsperiode har trods mange sammenstød og konfrontationer været en af de mest stabile perioder
i Bolivias historie, og det er lykkedes for regeringen at bevare
en betydelig popularitet uden at staten er blevet forgældet.
Den har ført en konservativ finanspolitik, som først er stødt

på vanskeligheder efter at olie-, gas og andre råvarepriser faldt dramatisk i 2015 - 16.

VOKSENDE FATTIGDOM I HONDURAS
I Honduras fortsætter uligheden og fattigdommen med at vokse trods en vis økonomisk
vækst. Landet er et af Latinamerikas mest ulige.
Andelen af befolkningen, der lever i fattigdom,
er vokset til omkring 60 %. Korruption og den
organiserede kriminalitet har stor betydning
for det politiske liv. Et håb om nedsættelse af en
international kommission mod korruption og
straffrihed i lighed med nabolandet Guatemala,
svandt ind i 2016. Der er valg i november 2017,
og oppositionspartiet ’Libre’, der skuffede mange, er igen ved at blive samlingssted for fagforeningsfolk, der ønsker forandring.

FAGLIGT DILEMMA I NICARAGUA
I Nicaragua gav valget en forudsigelig sejr til
Sandinisterne og den nye konstellation af præsident-ægteparret som kandidater til præsident
og vicepræsidentposten. Det var et valg med en
næsten udraderet opposition, og der var hverken
nationale eller internationale valgobservatører.
Partiet opnåede 71 ud af 92 pladser i parlamentet. Det er omdiskuteret hvor stor valgdeltagel-
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Formanden for havnearbejderne i Nicaragua, Filimón
Bonilla peger på skiltet, der betyder ”statistik”.
sen var. Oppositionen hævder, at 70 % blev væk
fra urnerne.
For fagbevægelsen er det en vanskelig situation. Mange faglige ledere tilhører regeringspartiet og vil undgå beskyldninger om illoyalitet. Der
er ingen entydig støtte til de faglige rettigheder
fra regeringen. Der diskrimineres mellem forskellige faglige retninger og der blev slået hårdt
ned på en faglige aktion på den koreansk ejede
fabrik SAE-A Tecnotex. En protestdemonstration
udviklede sig efter fyring af en tillidsrepræsentant. Demonstrationen blev angrebet og opløst
af uropatruljer. 12 blev efterfølgende anklaget
og dømt for at have hindret politiet i at arbejde.
IndustriALL har kørt en international kampagne – og CO Industri har støttet den med et brev
til præsident Daniel Ortega for at få frikendt eller benådet de 12.

FORBEDRINGER I EKSPORTZONERNE
På trods af problemerne er det en stor fordel
med det formelle treparts forhandlingssystem
for eksportzonerne (EPZ). Beskæftigelsen er

Banneret ved
Industriarbejdernes nye
forbundshus i
La Paz, Bolivia,
med portræt af
præsident Evo
Morales, som
har foræret forbundet det nye
hovedsæde.
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vokset fra 66.000 i 2009 til 113.000 arbejdere i 2016. Der er
forhandlet 8 % lønfremgang årligt i fire år samt flere andre
goder. På hver fabrik har de mulighed for at forhandle supplerende lønstigninger. Organiseringen er vokset støt, og den
øgede styrke har skabt et pres nedefra for flere forbedringer.
Arbejderne er bl.a. utilfredse med at arbejdsgiverne ikke har
indbetalt til en aftalt fond, der skulle finansiere sociale boliger. I slutningen af 2016 var der derfor tvivl om muligheden
for at indgå en ny særlig lønaftale for EPZ’erne.

PROGRAMMETS
NØGLERESULTATER
Bygningsarbejderne i Bolivia
arbejder stadig under farlige
forhold, men forbundet har
nu sammen med arbejdsgiverne udarbejdet forslag til
en nye bekendtgørelse og
tilhørende vejledninger om
arbejdsmiljø i byggeriet.

STYRKEDE ORGANISATIONER
Igen lykkedes det for partnerne i Latinamerika-programmet af organisere flere medlemmer – i alt 11%, hvilket var mere end sidste år.
Fremgangen var størst blandt kvinder - hele 16 % fremgang.

MEDLEMSVÆKST PR. ÅR

BEGRÆNSET BÆREDYGTIGHED
Den flotte medlemsfremgang afspejles desværre ikke direkte i økonomien. Egne indtægter udgjorde fortsat kun 25 % af partnernes
budgetter i 2016. Alligevel er det realistisk, at programmet når sit
mål om en 10 % nedgang i den andel af partnernes økonomi, som
finansieres af donorer.

18%
16%

16%
14%

13%

12%
10%

11%
9%

9%

9%

8%

7%

7%

BEDRE MEDLEMSSERVICE
Når vi ser på de resultater, som søsterorganisationerne skaffer
medlemmerne og deres kolleger, er der grund til optimisme. Der
er fremskridt både indenfor overenskomstdækning, arbejdsmiljø,
erhvervsuddannelse og overholdelse af rettigheder/ligestilling. Og
partnerne bliver bedre til at registrere fremskridtene.

6%

6%
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0%

2014
Total

2015
Kvinder

Der har været god fremgang i antal kontingentbetalende medlemmer, så meget at programmets allerede ved indgangen til sit sidste
år har opnået mere end fire gange de forventede 13 %, sammenlagt
55 %. Fremgangen i 2016 blev på knap 20.000 medlemmer svarende til 21 %.

2016

Mænd
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PROGRAMMETS
NØGLERESULTATER
ERHVERSUDDANNELSE
Indsatsen for at skaffe medlemmerne bedre uddannelse/efteruddannelse har haft fremgang, og organisationerne bruger det også
strategisk til at skaffe større tryghed i ansættelsen, højere løn og
bedre sikkerhed. Mere end 2.000 af medlemmerne fik certifikat på
deres uddannelse i 2016, næsten en fordobling i forhold til året før.
FÆRRE ARBEJDSULYKKER
Fremgang på arbejdsmiljøområdet er svært at måle. Mange partnere registrerer antallet af fungerende arbejdsmiljøudvalg, som er
steget støt – i 2016 med 91 nye udvalg til i alt 260.
Nedgangen i antal arbejdsulykker på disse arbejdspladser kan
kun måles med nogenlunde sikkerhed af meget få partnere. Men
det samlede antal registrerede arbejdsulykker hos partnerne er faldet til en tredjedel af niveauet i 2015.
BEDRE LEVEFORHOLD
Partnernes kapacitet til at forsvare arbejdernes rettigheder er voksende, og et af de mest opmuntrende resultater er, at flere partnere organiserer flere kvinder og flere kvinder bliver valgt til ledelsesposter, bl.a. forhandlingsudvalg. Det ser ud til at have betydning
for, hvilke krav og forslag, der lægges vægt på.
Ved hjælp af bedre systematik og rapportering, er det nu muligt
at vurdere, om arbejderne via partnernes overenskomster forbedrer
deres realløn. I 2016 blev reallønnen blandt de overenskomstdækkede forbedret med tre procentpoint og udgjorde gennemsnitligt
46 % familiens officielt beregnede leveomkostninger. Det betyder,
at to voksnes lønninger i gennemsnit stadig ikke er helt nok til at
dække familiens basale leveomkostninger, men det nærmer sig.
FORSKELLIG UDVIKLING
Der er store forskelle på udviklingen hos forskellige partnere. Men
der tegner sig et billede af, at når en organisation har styr på sin
organiserings-strategi, de interne forhold og har opnået en vis optimisme, så kommer der fremgang på flere områder samtidig:
Der er bedre samarbejde og struktur i bygningsarbejdernes
fagforbund i Bolivia. Fremgangen skiller sig ud fra andre forbund
inden for en relativt velstruktureret fagbevægelse. De har taget
3F’s forslag, rådgivning og støtte til sig, og udnyttet den fuldt ud.
De har bl.a. fået bedre styr på registrering, aflæggelse af regnskab
og budgettering, og de planlægger deres organisatoriske udvikling.
De har taget et stort spring fremad med hensyn til social dialog
bl.a. via udarbejdelsen af prislister, en arbejdsmiljøbekendtgørelse
for byggeriet og andre initiativer i samarbejde med byggeriets arbejdsgivere.
Bygningsarbejderforbundet har vist de øvrige forbund, at det er
muligt at opnå resultater i samarbejde med arbejdsgiverne og at
ikke alt handler om pres på regeringen for at få den til at klemme
14
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FLERE KVINDER I LEDELSEN OG
BEDRE AFTALER I HONDURAS
Arbejdernes fagforeninger i de frie eksportzoner i Honduras
har gjort store fremskridt. Det er et netværk, som omfatter
fagforeninger fra tre forskellige forbund/LO’er, der ikke tidligere samarbejdede. Nu går det hurtigt fremad med at finde
fodslag. De følger en ny organiseringsstrategi, der i højere grad
bygger på valgte tillidsfolk på fabrikkerne. De organiserer på
egen arbejdsplads, men tager også ansvar for at kontakte og
oplyse på nabofabrikker – ofte indenfor samme industrizone.
Det ser ud til at være en mere bæredygtig strategi. Medlemstallet voksede 36% i 2015 og 24 % i 2016.
Der har også været en meget positiv udvikling af kønsbalancen
i ledelsen. Flere kvinder er kommet med i overenskomst- og
trepartsforhandlinger. Det betyder, at andre behov tilgodeses
og bredere aftaler er forhandlet på plads. Det er blevet muligt for EPZ arbejdere med fagforeningen i ryggen at optage
boliglån i banken, og der er bygget bedre og billigere boliger
end tidligere. Der er også skaffet billigere børnepasningstilbud
i samarbejde mellem tøjfirmaer, arbejdsgivere og kommune.
Også de produktivitetsfremmende dele af lønnen er det lykkedes fagforeningen at opnå indflydelse på. En del af bonus udbetales inden de 100 % opnås, og det daglige produktionsmål skal
forhandles og kan ikke ændres ensidigt af ledelsen.
Gratis transport til og fra arbejde betalt af arbejdsgiveren blev
også aftalt med arbejdsgiveren. Den fine ordning blev desværre forpurret af den organiserede kriminalitet (som tjener ”beskyttelsespenge” på buslinjerne)
Ændringerne har gjort fagforeningens arbejde mere relevant for
kvindelige medlemmer. Medlemsfremgangen har da også været større blandt kvinder end mænd. For
kvindernes vedkommende var medlemstilgangen således 31% i 2015 og
33% i 2016.
mere ud af arbejdsgiverne. Desuden har de været i stand til at organisere systematisk.

LØST OG UFORMELT ANSATTE
Den sidste positive udvikling, der skal fremhæves fra 2016, er bestræbelserne på at inddrage løst ansatte, underentreprenører og
uformelt ansatte under overenskomster og social sikring. Det medfører klare forbedringer for sårbare grupper på arbejdsmarkedet.
F.eks. lykkedes det transportarbejder-forbundet i Bolivia at få
selvstændige bagage-folk i lufthavnen og førere af motorcykeltaxaer fagligt organiseret. Det har øget medlemstallet til næsten
det tredobbelte. Det er dog samtidig en stor udfordring for det lille
forbunds kapacitet til at servicere medlemmerne. De selvstændige
grupper har ingen arbejdsgiver at stille krav til, men har behov for
at forhandle med myndigheder, banker osv.
På EPZ området er partnerne begyndt at organisere vagtpersonalet og gennem de senere år er løst og uformelt ansatte, sæson-ar-

bejdere m.fl. i stigende grad blevet organiseret af de fastansattes
fagforeninger, f.eks. i byggeri og landbrug. Ifølge partnerne stiger
antallet af medlemmer i de nationale socialsikringer gradvis, og
selv om partnerne kun yder et bidrag er det en tendens der bekræfter de resultater, der ligger indenfor partnernes egen rækkevidde.

ORGANISERING OG OVERENSKOMST
Bolivia solidaritetsgruppen fortsatte sit løbende samarbejde med
industriarbejderforbundet i Bolivia. I løbet af året kommunikerede
de på skype mv. både direkte og via 3F’s rådgiver i Bolivia om 3F’s
organiseringsuddannelse. Gruppen tog sig af et program for industriarbejderforbundets formand, som blev inviteret til 3F’s kongres.
Under et besøg i Danmark var også 3F’s rådgiver fra landet gennem
et program vedr. organiseringsuddannelsen.

BOLIVIA SOLIDARITETSGRUPPEN
Gruppen har mest samarbejdet med industriarbejderforbundet,
men udvider nu samarbejdet med byggeri og transport. De arbejder især med fagforeningsuddannelse, organisering og ligestilling. De har været på tre besøg og også haft besøg af industriarbejderne her i Danmark
Havnearbejder solidaritetsgruppen fulgte op på tidligere indsats
i Costa Rica i forhold til APM terminals (Mærsks) CSR politik og
under en privat rejse i Latinamerika benyttede to medlemmer af
gruppen lejligheden til i samarbejde med det globale fagforbund
ITF at assistere transport-forbundet i Colombia med at få en overenskomst på plads med samme firma. Der er etableret en løbende
dialog med Mærsk/APM Terminals om faglige rettigheder på de forskellige terminaler virksomheden ejer.

HAVNEARBEJDER SOLIDARITETSGRUPPEN
Gruppen arbejder med udveksling af erfaringer via besøg. De er i
løbende dialog med danske transportvirksomheder om CSR-politik og privatiseringer af havne – primært Mærsk og datterselskabet APM Terminals.

“

Bygningsarbejderforbundet har vist
de øvrige forbund, at det er muligt
at opnå resultater i samarbejde
med arbejdsgiverne og at ikke alt
handler om pres på regeringen for
at få den til at klemme mere ud af
arbejdsgiverne.

BANANARBEJDER SOLIDARITETSGRUPPEN
Gruppen arbejder med bananarbejdernes faglige rettigheder og
arbejdsmiljø. De har via LO afdelinger etableret en solidaritetsfond til støtte for bananarbejdernes faglige organisering. De var
meget aktive under Guatemala-indsamlingen og besøger ofte
Centralamerika samt tager imod landbrugsarbejdernes fagforeninger når de er på besøg i Danmark.

SUKKERARBEJDER SOLIDARITETSGRUPPEN
Gruppen arbejder med sukkerarbejdere – både i landbruget
samt i industrien med forarbejdning. De har stået for besøg af en
gruppe sukkerarbejdere fra Nicaragua, Honduras og El Salvador
og forbereder genbesøg i Mellemamerika.

LUFTHAVNSARBEJDER SOLIDARITETSGRUPPEN
Gruppen arbejder med kontakter og erfaringsudveksling med
lufthavnsarbejdere i Guatemala og Nicaragua.

Kaffeplukker, Nicaragua

Bananarbejder-solidaritetsgruppen assisterede med forberedelse og program i forbindelse med besøg fra Guatemala, under solidaritetskonferencen og kongressen, bl.a. med vigtige bidrag til
indsamlingen til 3F partnerne i Guatemala. Desuden har gruppen
været aktiv med solidaritet med landarbejdernes fagforening STAS
og deres forbund FESTAGRO i Honduras, der igennem flere år har
kæmpet for retten til faglig organisering på frugtgiganten Fyffes’
melonplantager i Honduras.
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Bananarbejdere i Mozambique
Murer i Mozambique
SITUATIONEN I DET SYDLIGE AFRIKA

NÅR REGNEN SVIGTER
OG PRISERNE STIGER
Flere lande blev ramt af tørke som sendte priserne
på fødevarer i luften og øgede arbejdsløsheden, men
de fleste af 3F’s søsterorganisationer har alligevel
fremgang.

16

dobling af renteniveauet. Det førte til firmalukninger, tusinder mistede deres job og de fattige
blev fattigere.
Også i Malawi trak donorerne stikket efter
den omdiskuterede ’cash gate’ skandale. En
rapport fra antikorruptions-kontoret indeholdt
anklager, der pegede på intet mindre end syv
nuværende ministre, men uden konsekvenser
for regeringen.
Tørken førte til en reel sultkatastrofe i Malawi. Produktionen af majs, som er en helt afgørende basisfødevare i regionen, faldt med 42%.
Det har ført til import af majs fra Zambia og udfordret Malawis kriseramte økonomi.

DONORERNE TRAK STIKKET

FORTSAT KONFLIKT I MOZAMBIQUE

Det sydlige Afrika oplevede en gennemsnitlig vækst på knap
3% i 2016, som er en afmatning i forhold til tidligere år. I Mozambique medførte tørken, at vandreserverne i hovedstaden
Maputo og omegn blev brugt op og der blev indført vandrationeringer. Man har samtidig forbudt blandt andet bananplantager at benytte vand til produktionen, hvilket påvirker
jobsikkerheden. I Malawi har der været lignende rationeringer på både el og vand.
I forvejen er Mozambique i en dyb økonomisk-politisk krise, ikke mindst efter at de store donorer trak sig, da det blev
offentligt kendt, at den mozambiquiske regering havde optaget et milliardlån uden parlamentets og donorernes viden.
Regeringen i Mozambique indrømmer nu selv at den samlede statsgæld er på 130% af bruttonationalproduktet og at
man ikke forventede at kunne betale noget tilbage før 2021
– hvor man håber på de første afkast på naturgasudvinding:
Der var en galopperende inflation på omkring 27% og en tre-

Krisen i Mozambique har også rod i den meget
ustabile politiske situation, hvor den væbnede konflikt mellem regeringspartiet FRELIMO
og oppositionen RENAMO fortsætter især i de
centrale provinser af landet. Veje og konvojer
angribes og flere lejemord på højtstående oppositions-politikere formodes at have fundet sted
- uden opklaring. Mellem 10- og 15.000 civile
mozambiquere er flygtet til det ellers fattige og
også tørkeramte naboland, Malawi. Både voldelige regeringsstyrker, oppositionsangreb samt
fødevaremangel pga. tørke og konflikt var skyld
i flugten.
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ARBEJDERNES FORHOLD FORVÆRRES
I et desperat forsøg på at afbøde den økonomiske krise og fødevarekrisen i Zimbabwe prøvede

Ian Larsen og Bjørn Haar sammen med
Shakespeare Sesani, generalsekretær for
Hotel- og industrifagforeningen i Malawi

onerne, men særligt kirker og universitetsstuderende har
været dominerende i protesterne. Fagbevægelsen holdt sig i
baggrunden. Løsladelsen af en central præst i kampagnen på
de sociale medier siger dog både noget om den massive folkelige opbakning til protesterne samt Mugabe-regeringens’
frygt for de folkelige protester.
Der blev slået hårdt ned på demonstrationerne - også ved
sidste protestbølge, da Zimbabwes regering indførte de såkaldte ’bond-notes’ - en slags erstatningspenge på grund af
den katastrofale mangel på kontanter i landet. Der var fortsat en massiv tilstedeværelse af politi og soldater i hovedstaden, Harares gader. Men samtidig blev færre end forventet
arresteret og der var spekulationer om, at medlemmer af politi og militær også ønsker forandring.
regeringen at tiltrække flere investeringer bl.a.
ved at sætte arbejdsmarkedslovgivningen – og
dermed arbejdernes rettigheder – ud af kraft
i såkaldte særlige økonomiske zoner. Men fagbevægelsen og andre civilsamfunds-organisationer førte en meget effektiv kampagne med
gentagne demonstrationer, hvilket førte til en
genforhandling af loven på trepartsniveau. Fagbevægelsen fik de indrømmelser og ændringer
den ønskede, hvorefter loven blev vedtaget. Effekterne af loven er dog stadig ukendte, både i
forhold til produktion, investeringer og arbejdernes rettigheder og ILO planlægger et kontrolbesøg. Fagforeningerne frygter stadig overtrædelser af arbejdernes rettigheder, særligt
på grund af allerede indgåede aftaler mellem
Zimbabwes regering og kinesiske firmaer.

Krisen i Zimbabwe førte også til at mere end
20% af de fastsatte oplevede forsinkelser af lønnen i mindst tre måneder. Men i et land, hvor de
fleste er arbejdsløse, vil mange hellere fortsætte
arbejdet fremfor at protestere og risikere end fyreseddel.
FORANDRINGENS VINDE I ZIMBABWE?
Voldsomt stigende arbejdsløshed, mangel på
eller forsinket lønudbetaling, mangel på kontanter i landet, forbud mod importerede varer
og politisk tumult i regeringspartiet, ZANU-PF,
førte til de største protester i Zimbabwe i årtier. Særligt i de største byer blev der organiseret protester gennem de sociale medier. Det er
svært at vide, hvem der står bag demonstrati-

KINA I AFRIKA
Kinas indflydelse i Afrika er vokset støt igennem flere år. I
Mozambique ses de kinesiske investeringer tydeligt: Kinesiske firmaer står for en stor del af infrastruktur-projekterne i
landet, de har sat deres aftryk med et nyt stort kinesisk hotel
i Maputo og de har opkøbt et stort landområde til produktion af ris. De er også til stede i form af donationer. Kinesiske entreprenører sætter sig på mange store kontrakter,
blandt andet fordi aftalerne bliver lavet direkte mellem Mozambiques og Kinas regeringer. Firmaerne prøver at undgå
kontakten med arbejderne. Myndighederne er svage og virker ikke interesserede i at håndhæve loven, specielt arbejdsmarkeds-loven. Kinesiske byggepladser med slavelignende
forhold skaber problemer i alle 3F’s samarbejdslande i det
sydlige Afrika. Men i flere tilfælde er det
lykkedes fagforeninger at organisere arbejderne og forhandle bedre vilkår.

OPSPLITNING AF FAGBEVÆGELSEN
Der er tendens til opsplitning af en ellers
samlet og branche-orienteret fagbevægelse i det sydlige Afrika. I Sydafrika, som er
regionens økonomiske og politiske svær
vægter, er den tidligere ellers magtfulde
fagbevægelse også i splid med sig selv i takt med den interne splittelse i regeringspartiet ANC. Men splittelsen ses
også i Zimbabwe og får stadig større konsekvenser for 3F’s
partnere. I Zambia blev der dannet en udbryderfagforening
i hotel- og restaurationsbranchen og i Malawi har en udbryderfagforening på de altdominerende Carlsberg-bryggerier
splittet drikkevare-branchen. Det er en tendens som også de
internationale branchefagforbund, GUF’erne tager alvorligt
og forsøger at analysere og modvirke i hver enkelt branche.
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PROGRAMMETS
NØGLERESULTATER

“

2016 har budt på vigtige resultater for fagbevægelsen i det sydlige
Afrika på trods af de hårde odds med politiske kriser og kriseramte
økonomier.

LØSARBEJDERE SIKRES BEDRE
3Fs partnere i både Zambia, Zimbabwe og Mozambique arbejder
stadigt mere aktivt for at sikre lige rettigheder og forbedrede arbejdsforhold for løsarbejdere, sæson-arbejdere og kontraktansatte. Partnerne har udarbejdet strategier for hvordan de skal takle
situationen og arbejdet giver nu helt konkrete resultater for de
mennesker, det drejer sig om. Løsarbejderne er i højere grad begyndt at organisere sig og der er forhandlet bestemmelser ind i
flere overenskomster, som reelt ligestiller løsarbejdere med fastansatte i forhold til arbejdsforhold og rettigheder.
FAGBEVÆGELSEN PRÆGER LOVEN
3F’s partnere har formået at få væsentlig indflydelse på lovgivningen og sikre deres medlemmers og arbejdernes rettigheder
generelt. Men det er kun sket ved fælles fodslag i fagbevægelsen.
Ved en massiv fælles kampagne og demonstrationer i Zimbabwe,
formåede fagbevægelsen at påvirke en ny lov og dermed sikre arbejdernes rettigheder – også i de specielle økonomiske zoner, der
skulle tiltrække investorer og firmaer i landet og således afhjælpe
den kriseramte økonomi.
KVINDER I LANDBRUGET VIL STÅ I FAGFORENING
I 2016 kunne 3F’s partnere i det sydlige Afrika igen mønstre en væsentlig medlemsstigning på samlet set godt 3% eller 9.460 nye
medlemmer. Resultatet dækker over meget store forskelle. Der var
kraftig medlemstilbagegang hos byggeriets såvel som industriens
fagforening i Zimbabwe på henholdsvis 40 og 33 %. Det er hotel- og
resturationsarbejdernes fagforening i Zambia, der er årets højdespringer med en medlemsvækst på 35
%. Tre af 3F’s partnere har en fremgang
på mellem 10 og 20% og to partnere
har over 20 % vækst. Fem partnere har
mistet medlemmer i Zimbabwe og Mozambique.
Organiseringsindsatsen
blandt
kvinderne, har givet gode resultater.
Antallet af kvindelige medlemmer i
regionen er steget med knap 8%. Det er
især i landbruget og hotel- og restaurationsbranchen at kvinderne organiserer sig i alle 3F’s samarbejdslande. Landarbejderforbundet i Zimbabwe er det
Landarbejder i Mozambique
eneste forbund med en medlemsfrem18
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Løsarbejderne er i højere grad begyndt at organisere sig og der er forhandlet bestemmelser ind i flere overenskomster, som reelt ligestiller
løsarbejdere med fastansatte i forhold til arbejdsforhold og rettigheder.

gang i det kriseramte land. Her er der lavet organiserings-grupper,
man har forøget arbejdspladsbesøgene og ladet tillidsfolkene varetage meget af organiseringen. Det er tydeligt, at organiseringsindsatsen lykkedes der, hvor partnerne har lavet specifikke strategier
og organiseret kvinder på en ny måde.

ARBEJDMILJØ SÆTTES I SYSTEM
3F’s partnere i det sydlige Afrika har lavet et stort spring fremad i
deres arbejdsmiljø-indsats. Det gælder både i forhold til at udvikle
politikker og strategier på arbejdsmiljøområdet, etablere arbejdsmiljøafdelinger i fagforbundene samt forhandle bestemmelser om
arbejdsmiljø ind i overenskomsterne.
Men det er især etablering og uddannelse af
arbejdsmiljøudvalg på arbejdspladserne, som
i mange tilfælde nu er i stand til at identificere,
forhandle og rapportere på sundhedsfarer, farlige situationer og arbejdsulykker. Det er positivt,
at strukturerne til at kunne forbedre arbejdsmiljøet er ved at tage
form, særligt blandt 3F’s partnere i industrien og landbruget i Zambia. I det sydlige Afrika er antallet af arbejdsmiljøudvalg steget
med hele 44% - dog ikke alle velfungerende. Der er nu i alt etableret 432 arbejdsmiljøudvalg på arbejdspladser, som partnerne i
regionen organiserer.
3F’S PARTNERE GÅR FORREST
Det blev nævnt i sidste års rapport, hvordan bygningsarbejdernes
fagforeninger i Zambia, Zimbabwe og Mozambique opnåede aftaler med kinesiske byggefirmaer på baggrund af undersøgelser og
erfaringsdeling i BWI’s regionale bygningsarbejder-netværk. 3F’s
partnere har været så succesfulde i organiseringen af arbejdere på
kinesiske byggepladser, at de har opnået langt bedre resultater end
andre fagforeninger i regionen, selv de normalt stærkere sydafrikanske forbund. Partnernes stærke fokus på organisering - også på
arbejdspladser, der tidligere blev betragtet som lukket land - viser,
at den regionale erfaringsudveksling, som støttes af 3F, giver pote.
SOLIDARITET FOR UDDANNELSE
Industriarbejdernes fagforening i Zambia, NUCIW, var på et 9-dages
besøg i Danmark arrangeret af Region Syddanmarks Internationale
udvalg i samarbejde med 3F International. Fokus for turen var at
styrke NUCIW omkring social dialog og forhandling med arbejdsgiverne (den danske model), det danske erhvervsuddannelsessystem samt fagforeningens rolle heri. Turen gik til
Odense, Svendborg og Kolding, hvor medlemmerne af 3F Region Syddanmarks Internationale Udvalg stod for arbejdspladsbesøg, besøg på skoler,
i afdelingerne mm.

NYE LANDVINDINGER FOR
LØSARBEJDERE I ZAMBIA
Zambias landarbejdere kæmper
med underbetaling og manglende
rettigheder. Halvdelen af dem er
løsarbejdere, og det er den mest
udsatte gruppe. Tidligere var alle
permanent ansatte, men for at sætte omkostningerne ned, bliver et stigende antal i stedet hyret
som løsarbejdere på kortvarige kontrakter. De har ikke pension
eller socialsikring og arbejder til lavere løn. Arbejderne lokkes
med en bonus efter fuldendt kontrakt. Det har landarbejderforbundet i Zambia, NUPAAW dokumenteret. Systemet søger
i sidste ende at stække fagforeningernes indflydelse. Og hvis
ikke fagforeningerne organiserer løsarbejderne kan det ødelægge fagbevægelsen og arbejderens rettigheder.
Senest har 3F’s partner, NUPAAW dog vundet en sejr, da
parlamentet vedtog en ny lov, som sikrer løsarbejderne retten
til at blive anerkendt som egentlig ansat og at få tilbudt en fast
stilling efter en periode som midlertidigt ansat. Undersøgelsen
pegede på den grove underbetaling, og medvirkede til, at den
nationale mindsteløn blev hævet tidligere i 2016.
En tredje lov styrker beskyttelsen af fagligt aktive og tillidsfolk, der ellers ofte oplever at blive fyret. Før i tiden blev landarbejderforbundet i Zambia kimet ned af arbejdere, der var
blevet fyret, fordi de var aktive i fagforeningerne. Det går langt
bedre nu og i de tilfælde, hvor der har været krænkelser, har
NUPAAW vundet sagerne. Udfordringen bliver nu at få implementeret lovene over hele landet. Nogle arbejdsgivere nægter
stadig at anerkende loven. Derfor bruger NUPAAW meget tid i
markerne med at uddanne arbejderne og det opsøgende arbejde har en tydelig effekt. Organiseringsindsatsen betyder, at arbejderne nu ved langt mere om deres rettigheder end tidligere
– og om, hvad de skal gøre når de bliver udsat for chikane. Især
kvinderne er ikke længere så tilbageholdende. Arbejdet har
blandt andet ført til at landarbejderforbundets medlemstal er
vokset fra 31.000 til knap 37.000 medlemmer i løbet af 2016, en
18.5% vækst. Halvdelen af de nye medlemmer er løsarbejdere.

Delegationen fra Zambia blev godt modtaget både i Forbundshuset og ude i landets afdelinger og arbejdspladser, de mødte stor
interesse i at udveksle erfaringer med søsterorganisationer og fagligt aktive fra andre dele af verden.
Bryggeri-solidaritetsgruppen besøgte deres kolleger i drikkevareforbundet i Malawi i december. De to medlemmer af gruppen
organiserede et undervisningsforløb på to dage for tillidsfolk og
ansatte i drikkevareforbundet. Det gav inspiration til deltagerne
omkring virksomhedernes samfundsansvar og hvordan fagforeninger kan bruge det. Træningen fokuserede også på arbejdsmiljø-redskaber, organisering og kommunikation med medlemmerne.
Mest af alt blev de to dage et praktisk eksempel på pædagogiske
metoder i undervisning af tillidsfolk. De to danske fagforeningsfolk,
der selv er i gang med at tage fagbevægelsens underviseruddannelse, praktiserede en hel anden undervisning, end partnerne er
vant til. At underviserne selv er tillidsfolk (og ikke fra universitetet)
og selv organiserer medlemmer og forhandler på arbejdspladsen,
gav deltagerne et helt andet indblik i hvordan man lærer og inspirerer folk. Planen for arbejdet er nu, at gruppen i efteråret 2017 skal
gennemføre et længere undervisningsforløb omkring organisering
og forhandling. Samtidig er der løbende kontakt med kollegerne i
Malawi.
De to 3F’ere kørte også med to lokale øl-chauffører på deres distributionsrute til slumområderne i byen Blantyre. Her fik de set de
arbejdsforhold og det arbejdsmiljø, som deres chauffør-kolleger i
Malawi arbejder under.

BRYGGERI/MALAWI SOLIDARITETSGRUPPEN
Gruppen startede med at knytte Carlsberg-bryggeriernes CSR
politik med støtte til drikkevareforbundet i Malawi ift. bryggeriarbejderne på Carlsberg. Men efter at Carlsberg solgte bryggeriet i Malawi er det generelt bryggeri og dialog og erfaringsudveksling med drikkevareforbundet.

Ifølge NUCIW var det et særdeles givtigt besøg og de har lavet
en handlingsplan, der bruger inspirationen fra turen, særligt omkring interne og tekniske uddannelser. Der planlægges at følge op
på turen når 3F Region Syddanmark besøger NUCIW i Zambia i september 2017.

SYDDANMARK SOLIDARITET MED ZAMBIA & ZIMBABWE
Gruppen har haft fokus på forskellige faglige områder og har
både besøgt Zambia og Zimbabwe samt været værter for industriarbejdernes besøg i Danmark og indsamlinger. Nu er der
stort fokus på tekniske uddannelser samt organisering og intern
kommunikation.

Ærteproduktion, Mozambique
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Syerske i en af Bangladesh’ tusinder af tøjfabrikker
SITUATIONEN I SYDASIEN

VOKSENDE PRES FOR AT
UDVIKLE VÆKST TIL VELFÆRD
Når det lykkes at få arbejdsgiverne til at
respektere de rettigheder, arbejdstagerne
har ifølge internationale konventioner, vil
der være udsigt til større lighed.

gjorde de mest brugte pengesedler på 500 og 1000 rupees
værdiløse. Det ramte millioner af arbejdere i den uformelle økonomi (over 80 % af arbejdsmarkedet), som ikke har en
bankkonto.

HISTORIENS STØRSTE STREJKEDAG
2016 var endnu et år hvor den sydasiatiske økonomi trak fra. Her findes de hurtigst voksende
økonomier i verden. Indien fortsatte – trods en
chokkur - med 7% økonomisk vækst og har i flere år ligget foran Kina. Bangladesh følger tæt
efter med 6,8 %.
Der var delstatsvalg i Indien, som regnes for
verdens største demokrati. Premierminister Narendra Modis’ regeringsparti vandt en række
delstater bl.a. den mest folkerige, Uttar Pradesh.
Konsolideringen af hans magt skete selv om han
gennemførte en pengereform, som pludselig
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I september blev en en-dags strejke til den måske mest omfattende i historien. Op mod 180 millioner indiske arbejdere
nedlagde arbejdet. Aktionen var organiseret af ti af de vigtigste faglige organisationer. De strejkende vendte sig mod
Modi regeringens privatiseringer.
I delstaten Tamil Nadu afgjorde højesteret, at mindstelønnen for beklædningsarbejdere skulle hæves med 30 %. Her
produceres en vigtig del af tøjet til eksport fra landet, og ofte
under kummerlige forhold. Den nye mindsteløn ligger på
omkring 700 danske kroner mdl. og nu drejer kampen sig
om at få afgørelsen håndhævet. Det var første gang i 12 år
mindstelønnen blev hævet.
Også i Bangladesh var der et voksende krav om højere løn

for at få del i væksten. I december sprang proppen af i Ashulia-distriktets tøjfabrikker.
En lokal arbejdsnedlæggelse spredte sig til
flere fabrikker. De fleste gik bare hjem, nogle få
gik til andre fabrikker for at få dem med. Men
den bølge af undertrykkelse, der fulgte efter, var
helt ude af proportioner og afspejler arbejdsgivernes angst for, at tøjindustriens små 5 millioner arbejdere skulle sætte sig i bevægelse.

niseret 1.262 nye medlemmer. 34 % er kontingentbetalende.
Der blev registreret 5 nye virksomhedsfagforeninger, 2 nye
har ansøgt om registrering og der er dannet 7 nye komiteer.

STREJKERET SAT UD AF KRAFT
I Nepal var der fortsat konfrontationer og debat
om den nye grundlov, der blev vedtaget i september 2015. Midt på året afgav den siddende
premierminister magten til det maoistiske parti. Det var niende regering på 8 år, og den manglende politiske stabilitet er medvirkende til at
bremse økonomisk og social udvikling.
I de senere år har den ellers splittede fagbevægelse arbejdet sammen for at få en række
arbejdsmarkedslove vedtaget og sat i kraft. Det
har været meget tæt på at de blev gennemført,
men regeringsændringen har igen sat det på
hold. I stedet for at sikre arbejdstagernes rettigheder har regeringen gennemført en lov, som
reelt sætte strejkeretten ud af kraft. Fagbevægelsen besluttede at klage over regeringen til ILO
på grund af dette.
En særlig lov i USA er tænkt som støtte til
udviklingen af en eksportorienteret industri på
baggrund af toldfritagelse – bl.a. beklædning og
tekstil. Det vurderes af 3F’s partnere som en ny
mulighed for at bringe beklædnings-industrien
på fode igen, men det afhænger bl.a. af regeringens prioriteringer.

FAGLIGE SEJRE I SRI LANKA
I Sri Lanka kom en ny regering til magten i 2015,
men den har ikke opfyldt sine valgløfter og manges håb om større forandringer bristede. Der var
flere arbejdskampe og 3F’s partner i tekstilbranchen, FTZ-GSEU, udviklede nye metoder til at
opnå dialog og forhandling. I forbindelse med,
at 3F måtte afvikle den direkte økonomiske støtte pga. den danske regerings nedskæringer, gennemførte forbundet en organiseringskampagne.
Det lykkedes at aktivere eksisterende faglige komiteer på arbejdspladserne, få dannet nye og få
registreret nye fagforeninger. I alt blev der orga-

TERROR I BANGLADESH
Forværringen af sikkerhedssituationen i Bangladesh, og Islamisk Stats terrorhandlinger i landet har været med til at
præge udviklingen i 2016. Årets værste terrorangreb fandt
sted 1 juli i Holy Artisan Bakery Café i Dhakas diplomatiske
zone. 20 cafégæster blev taget som gidsler og brutalt myrdet,
de fleste udlændinge. Terror og stramninger af de demokratiske friheder går desværre ofte hånd i hånd, også i Bangladesh. En systematisk kampagne overfor oppositionspartiet
BNP har nærmest sat dem ud af spillet på den politiske bane.
Den politiske debat i landet handler mest om personsager,
beskyldninger om kriminalitet, krigsforbrydelser og terror.
Menneskeretsgrupper udsættes for politichikane og der blev
fremsat flere lovforslag i 2016, der begrænsede ytringsfriheden. Andre lovforslag gør det nemmere at kontrollere og lukke medier og at begrænse civilsamfundets ytrings- forsamlings- og organisationsfrihed.
I begyndelse af året strammedes skruen om de faglige
rettigheder, især i form af mange afslag på registrering af
fagforeninger på fabriks-niveau. Men internationalt pres fra
ILO og vestlige diplomater fik denne tendens ændret. Flere
af 3F’s partnere kunne opnå registrering af nye fagforeninger i løbet af året på den baggrund, men omkring halvdelen
afvises, ofte uden klar begrundelse. Tilmed opretholdes et
forbud mod fagforeninger i Eksportzonerne. Man kan legalt
oprette andre arbejderorganisationer, men de kan ikke melde sig ind i et fagforbund.
Den svagt positive ændring fik en brat afslutning i december. Omkring jul startede en voldsom undertrykkelse
og forfølgelse af beklædningsarbejdere og fagforeningsfolk
efter arbejdsnedlæggelserne i Ashulia-distriktet. En del fagforeningsfolk måtte gemme sig for
at undgå at blive arresteret. Fagforeningsfolk langt fra Ashulia blev også
opsøgt og arresteret af sikkerheds- eller industripolitiet. Det er på den baggrund risiko for tilbageslag for den
faglige organisering.
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SYDASIEN

PROGRAMMETS
NØGLERESULTATER
På trods af svære vilkår har 3F’s partnere fortsat skabt fremgang i
medlemstal og medlemmernes arbejds- og lønforhold.

FORSØG PÅ SAMLING
Det kniber mest med organisatorisk samling. I Bangladesh arbejder
3F sammen med 5 – 6 af IndustriAlls medlemsorganisationer i beklædningsbranchen. I løbet af året blev regionalkontoret bedt om
at assistere IndustriALLs paraplyorganisation, IBC, med udvikling
af en strategisk plan. Det lykkedes at få spidserne fra de 15 forbund
til at blive enige om en plan for styrkelse af det fælles og koordinerende, men de efterfølgende nyvalg til posterne som IBC’s formand
og generalsekretær ser ud til at være gået ud over kapaciteten til at
gennemføre beslutningerne.
BETALENDE MEDLEMMER MANGLER
Det lykkedes stort set for alle partnere i programmet at vokse. I alt
var der en fremgang i medlemstallet på 14.500 medlemmer eller
5,6%. Det fordeler sig procentvis nogenlunde ligeligt mellem kvinder og mænd.
De ret stabile tal dækker dog over store forskelle og det er gennemsnitstal. Bag ved taber flere af organisationerne fabriks-fagforeninger pga. fabrikslukninger eller fyringer. Flere partnere har faktisk haft en negativ udvikling mht. antallet af kontingentbetalende
medlemmer.

STÆRKERE PÅ FABRIKKERNE
To partnere, FTZ-GSEU (Sri Lanka) og JTGCWUN (Nepal) har af forskellige grunde valgt at fokusere på at styrke og genaktivere bestående fagforeninger. Også BGIWF (Bangladesh) har kigget i samme
retning. Denne tilgang til organisering vil sandsynligvis styrke organisationernes bæredygtighed. Hidtil har en række forbund fokuseret på at organisere nye fabrikker, men ofte ikke været gode nok
til at servicere, fastholde og styrke fagforeningerne.
Både partneren i Nepal og i Sri Lanka har forbedret deres kapacitet til at planlægge og gennemføre faglige organiseringskampagner betydeligt. Især FTZ-GSEU har lært at økonomisere med
ressourcerne og udvikle de faglige aktiviteter i en mere bæredygtig
retning.
I JTGCWUN’s tilfælde satsede de for stort og satte forventningerne for højt i første omgang, men de lærte af erfaringerne og justerede planlægningen, så den blev mere realistisk.
FLERE DÆKKET AF OVERENSKOMSTER
FTZ-GSEU har haft succes med en indsats for at øge antallet af
overenskomstdækkede arbejdere. Resultatet blev 27 % fremgang.
Overenskomster er et svagt kapitel for fagbevægelsen i Sydasien,
men der er gode eksempler på at overenskomster kan give bedre
forhold for arbejderne uden at virksomheden svækkes i konkurrencen. Selv om udgiften til arbejdskraft skulle blive lidt højere, kom-

IndustriALL holder netværksmøde med
fagforbund i tøjbranchen fra hele Sydasien.
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“

Overenskomster er et svagt kapitel for fagbevægelsen i Sydasien, men
der er gode eksempler på at overenskomster kan give bedre forhold for
arbejderne uden at virksomheden svækkes i konkurrencen.

I Sri Lanka har fagforbundet for tekstilarbejdere
taget nye metoder i brug. Her deres organiserings-rockband.

Stolte nyvalgte tillidsrepræsentanter fra nogle af Bangladesh’ tøjfabrikker.

penseres det rigeligt ved at personaleudskiftning, sygefravær mv.
ofte falder kraftigt.

NYE ARBEJDSMILJØUDVALG
Der blev etableret flere arbejdsmiljøudvalg på virksomhederne.
Det starter fra et meget lavt niveau så procentvis fremgang har
ikke synderlig mening men der er i alt etableret 43 nye arbejdsmiljøudvalg blandt partnerne, fra et udgangspunkt på 17. Der er også
partnere, der er gået i gang med at registrere arbejdsulykker og
arbejdsbetingede sygdomme, men der vil gå endnu noget tid før
registrene er pålidelige.
SOLIDARITET DER RYKKER
Solidaritets- og oplysningsarbejdet i 3F’s bagland er fortsat i 2016.
3F i Silkeborg har gennem deres internationale udvalg nedsat en
solidaritetsgruppe og har via deres solidaritetsfond støtter en ekstra partner i tekstilbranchen i Bangladesh, BRGWF. Fagforbundet
har med denne solidaritetsstøtte udviklet sig i en meget positiv retning, og har formået at organisere og få registreret flere ny fabriksfagforeninger. Solidaritetsgruppen inviterede to repræsentanter
fra beklædnings- og tekstil fagforbund, bl.a. formanden for BRGWF
til Danmark – både for at markere årsdagen for Rana Plaza katastrofen og som internationale talere 1. maj. De deltog i flere 1. maj
møder i regionen.
Også Beklædnings- og Tekstil brancheudvalget under industrigruppen har støttet indsatsen i Bangladesh med et fast årligt
støttebeløb.

Bevidstheden om sikkerhed på arbejdspladsen er på vej frem.
Her bruges brynjehandske ved tilskæring af stoffet
BANGLADESH/BEKLÆDNING SOLIDARITETSGRUPPEN
Gruppen arbejder i solidaritet med fagforeninger i tøjindustrien
i Sydasien, især Bangladesh, og oplysning og kampagner om forholdene i tekstil-produktionen.
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Bygningsarbejdere på Vestbredden, Palæstina. Foto: Eduardo Sofreras Jalil.

SITUATIONEN I PALÆSTINA OG MELLEMØSTEN

ØKONOMISK STAGNATION
OG FAGFORENINGSFRIHED
UNDER ANGREB
Palæstinensisk fagbevægelse fortsætter sin indsats mod det palæstinensiske
selvstyres forsøg på at begrænse fagforeningsfriheden.
UDVIDELSE AF DE ULOVLIGE BOSÆTTELSER
Der har ikke været fredsforhandlinger mellem
palæstinenserne og israelerne siden april 2014.
I stedet har Israel kraftigt udvidet byggeriet af
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ulovlige bosættelser på den besatte Vestbred – trods international fordømmelse. Det øger spændingerne. Selvstyret har
taget skridt til international anerkendelse, herunder medlemskab af Den Internationale Straffedomstol (ICC), hvilket

PALÆSTINENSISK FAGBEVÆGELSE PRESSET AF
EGNE MYNDIGHEDER
Den palæstinensiske fagbevægelse er i de sidste år blevet
skarpere i dens kritik af det palæstinensiske selvstyres
politik. De er langt mere effektive i kampagnevirksomhed
for arbejdernes rettigheder. Palæstinensisk LO, PGFTU,
opnåede ret til at deltage i de nationale trepartsforhandlinger om arbejdsmarkeds-lovgivningen, forhandlede en
mindstelønslov i 2013, og har været åbent kritisk mod
Selvstyrets forslag om en ny socialsikringslov i 2015 og
2016, som de mener er for ringe. Men den politiske pris er
blevet høj!
Selvstyret forsøgte at hindre PGFTU i at afholde deres
kongres i april 2016. Da de alligevel afholdt kongressen
indefrøs myndighederne fagbevægelsens bankkonti,
herunder også konti med udviklingsmidler fra 3F og den
danske stat. I over ni måneder var det meste af PGFTU’s
arbejde sat i stå. PGFTU har dog stået fast på områder,
som de ser som afgørende for arbejderne. Det lykkedes
organisationen at forhandle en løsning med det palæstinensiske selvstyre. Deres bankkonti er åbnet, men PGFTU
er forpligtet til at afholde en ekstraordinær kongres i
2018. Tre fagforeningsledere er blevet nødt til at fratræde
deres stillinger.
Udviklingen viser at PGFTU er i stand til at handle politisk uafhængigt i forhold til de palæstinensiske myndigheder, men det er også tydeligt at fagforeningsfriheden i
Palæstina er truet på en måde den ikke været tidligere.
Madbod på Vestbredden, Palæstina. Foto: Eduardo Sofreras Jalil

giver den mulighed for at undersøge påståede israelske krigsforbrydelser. Samtidig sker en udvikling i retning af mere
statslig undertrykkelse og kontrol af faglige organisationer i
både Israel og Palæstina.

INTERN PALÆSTINENSISK SPLITTELSE
Den interne palæstinensiske politiske splittelse fortsatte i løbet af 2016. De to centrale fraktioner i den palæstinensiske
konsensusregering, Fatah og Hamas, havde løbende konflikter omkring administrationen af Gaza.

På trods af den aftale,
der blev indgået i midten af 2014

om en samlingsregering,
har Palæstina i realiteten været delt siden 2006. Som resultat
er to forskellige økonomiske systemer med uforenelige regler vokset frem. Dette svækker den palæstinensiske økonomi.
På trods af Selvstyrets forsøg på at genoprette økonomien har
en FN rapport fra september 2016 fastslået, at stop for snart
50 års besættelse af Palæstina er en absolut forudsætning for
en bæredygtig økonomisk udvikling i Palæstina.

ALARMERENDE HØJ ARBEJDSLØSHED
Officiel statistik viser en lille stigning i Palæstinas økonomiske vækst i forhold til 2015. Men den
palæstinensiske økonomi vokser generelt langsommere end i 2014 og 2015 pga. et stort fald i
de økonomiske bidrag fra internationale donorer.
Hvis genopbygningen af Gaza efter krigen i 2014
fortsætter i nuværende langsomme tempo vil den
økonomiske udvikling i Gaza først nå niveauerne
fra 2014 ved udgangen af 2018. Den samlede arbejdsløshed er steget til omkring 27%. I Gaza er
hele 41% arbejdsløse mod 18% på Vestbredden.
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PROGRAMMETS
NØGLERESULTATER
I 2015 besluttede 3F at lukke regionalkontoret i Palæstina som følge af nedskæringer i 3F’s udviklingsmidler. Året blev derfor præget
af fokusering på de vigtigste indsatser for at skabe bedre overlevelsesevne for partnerne; PGFTU og medlemsforbundene i byggeriet
og landbruget.

MERE DEMOKRATISK STRUKTUR
De demokratiske strukturer i PGFTU og flere af medlemsforbundene blev forbedret. PGFTU og alle tilknyttede medlemsforbund
gennemførte for første gang deres kongresser uden støtte fra 3F.
Valg blev afholdt i overensstemmelse med forbundenes vedtægter
og forfatninger og nye ledere blev valgt på flere poster. Det digitale system for medlemsregistrering blev indført i alle provinser
på Vestbredden. I nogle distrikter er der stadig udfordringer, men
PGFTU og medlemsforbundene i byggeriet og landbruget har for
første gang mulighed for at følge og analysere den reelle medlemsudvikling.
De to forbund følger nu deres nye strategiske planer vedtaget
på kongresserne, men da konflikten med myndighederne startede
i midten af april var det umuligt for fagforeningerne at organisere
flere medlemmer.
DIGITALT SAGSBEHANDLINGSSYSTEM
PGFTU’s juridiske afdeling arbejdede med sidste fase af deres nye
digitale system for juridiske sager. Desværre, er systemet ikke fuldt
implementeret, men alligevel gør det nye system håndteringen af
arbejdsretslige sager i Palæstina og Israel mere effektivt.
STØRRE FOKUS PÅ KØN
PGFTU’s kvindeafdeling er blevet stærkere og dens medlemmer
har fået træning og deltager i det nationale palæstinensiske udvalg for vold mod kvinder. Afdelingen er også inviteret med til en
national dialog for at opdatere den forældede palæstinensiske arbejds-markedslovgivning set fra et kønsperspektiv.
SAMARBEJDE OMKRING ARBEJDSMILJØ
På trods af konflikten med det palæstinensiske selvstyre er det lykkedes landbrugsforbundet at gennemføre et træningsprogram om
arbejdsmiljø i fødevaresektoren. Træningen er gennemført i samarbejde med arbejdsgiversiden og er et tegn på et veludviklet samarbejde med den vigtigste arbejdsgiverorganisation i landet.
ARBEJDSMILJØKAMPAGNE
Samarbejdet med BWI i det arabiske bygningsarbejder-netværk
er styrket i 2016. Det var muligt for de deltagende bygningsarbejder-forbund for første gang at gennemføre en fælles arbejdsmiljøkampagne i størstedelen af de arabiske lande. Netværket
26

ÅRSRAPPORT 2016

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

Muren, der skiller Ramallah
fra Østjerusalem på den
besatte Vestbred i Palæstina.
Foto: Eduardo Sofreras Jalil

“

De demokratiske strukturer i PGFTU og flere af medlemsforbundene
blev forbedret. PGFTU og alle tilknyttede medlemsforbund gennemførte
for første gang deres kongresser uden støtte fra 3F.

fortsatte planlægning af en indsats for at sikre rettigheder for
flygtninge- og migrantarbejdere i regionen.

3F SOLIDARITET MED PALÆSTINA
En delegation fra 3F Palæstinanetværk deltog i PGFTU’s kongres i
Nablus i 2016 og udtrykte ønske om at fastholde og udvikle solidariteten og kontakten mellem 3F og palæstinensisk fagbevægelse
efter at 3F’s Danida-finansierede indsats er stoppet.

3F PALÆSTINANETVÆRK
Omkring 50 mennesker modtager netværkets nyhedsbreve. Palæstinanetværket arbejder med politisk solidaritetsarbejde og
har lavet træning for 3F’s tidligere partnerorganisation i Palæstina. Netværket arbejder med oplysning, kampagner og demonstrationer for Palæstinas befrielse og anerkendelse.
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ARBEJDERNES RETTIGHEDER OGSÅ VIRKSOMHEDERNES ANSVAR
Behovet for en betydeligt bedre beskyttelse og fremme af arbejdstagernes
grundlæggende rettigheder er stort i 3F’s samarbejdslande.

3F afsluttede et projekt med den filippinske organisation for
søfolk, ISAC. Resultaterne er på nogle områder rigtigt gode,
men forventningerne om at ISAC kunne blive et kritisk ”observatorium” for søfolks rettigheder i forhold til internationale/danske rederiers CSR-politik var for høje. Centeret fungerede fint mht. uddannelse og oplysning af søfolk om deres
rettigheder og lobbyarbejde i Filippinerne. Deres styrke er at
køre arbejdsskade-sager og andre erstatningssager for hjemvendte søfolk. De holder også kontakt til søfolk ombord og
har organiseret en fagforening specielt for søfolk, der arbejder for danske rederier, Fildan.

Der er lavet en kortlægning af situationen i kooperativet omkring løst- og fastansatte arbejderes vilkår og rettigheder. Kooperativet blev
besøgt flere gange og kooperativ bønderne har
accepteret, at både de fastansatte og sæsonarbejderne kan organisere sig fagligt. Dette foregår i
samarbejde med 3Fs første partner i Nicaragua,
landarbejderforbundet ATC. Tanken er at måle
hvilke fremskridt omkring levevilkår, arbejdsforhold og arbejdstagerrettigheder der sker de
kommende år. Også transportleddet hele vejen
til Danmark vil blive tjekket. Det vil give 3F nye
erfaringer med etisk indkøbspolitik, som andre
også vil kunne lære af.
Der arbejdes på samme form for indsats omkring 3F’s andre indkøb af for eksempel tøj og
merchandise. Der er stor interesse i gensidig udveksling af erfaring omkring dette blandt andre
fagforbund i Danmark.

KAFFE-SOLIDARITET

TOBAK MED RETTIGHEDER

Igennem 2016 udviklede 3F et nyt direkte CSR samarbejdsprojekt i Nicaragua. Som en udløber af 3F’s indkøbspolitik
er der etableret et samarbejde med et kaffekooperativ i Matagalpa, ved navn ”Solidaridad”. Det foregår i et samarbejde
med 3Fs kaffeleverandør, BKI, og fairtrade-mærket Danmark.

Som en udløber af 3F’s indsats for at træne partnerne i at bruge virksomhedernes CSR-politikker, blev der holdt en CSR konference i Nicaragua. Scandinavian Tobacco Company, der har
hovedsæde i Danmark, ejer flere cigarfabrikker

I 2016 var der indsatser omkring rettigheder sammen med
partnerne i Honduras og Guatemala, der er blandt de farligste lande i verden for fagligt aktive. Derudover har der været
indsatser overfor EU’s repræsentationsleder i Honduras om
det europæiske firma Fyffes’ systematiske undertrykkelse af
især af kvindelige melonarbejderes rettigheder.

SØFOLK I FILIPPINERNE
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“

3F’s søsterorganisationer i forskellige dele af verden
efterspørger i stigende grad 3F’s viden og rådgivning
om brug af CSR og virksomhedernes ansvar for
menneskerettighederne i deres arbejde.

i Mellemamerika, bl.a. i Esteli, Nicaragua. Denne fabrik blev besøgt i forbindelse med konferencen. ATC havde efter en arbejdsnedlæggelse
fået anerkendt en fagforening på fabrikken og
spurgte om virksomhedens CSR politik også
betød villighed til at forhandle overenskomst.
Virksomheden skriver i deres etiske retningslinjer: ”Vi respekterer medarbejdernes ret til at blive repræsenteret af en fagforening og forhandle
kollektivt”.
Direktøren i Nicaragua henviste til den internationale ledelse i USA og Danmark. Da der blev

rejst overenskomstkrav udløste det en kampagne mod fagforeningen. Ansatte og valgte faglige repræsentanter, blev truet
til at opgive støtten til overenskomstkravene og melde sig ud
af fagforeningen.
ATC bad derefter 3F om assistance. I samarbejde med det
danske fagforbund, Fødevareforbundet NNF, der organiserer
arbejderne på virksomhedens danske fabrikker, kontaktede
3F den danske koncerndirektør.
Da det nicaraguanske arbejdsministerium dokumenterede, at arbejdernes grundlæggende rettigheder var krænket,
og påbød virksomheden at rette det op, ankede den lokale
direktør afgørelsen. Men da koncernledelsen fra Danmark

Her plukkes den fagforeningskaffe som 3F
Forbundshuset snart får i automaterne – fra
kaffekooperativet ’Solidaridad’ i Nicaragua
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efter dialog med 3F tog affære, blev sagen løst og forhandlinger indledt. Ved fælles indsats lykkedes det at redde fagforeningen. Ifølge ATC er opbakningen til det faglige arbejde
nu stærkere end før.

CSR PÅ DAGSORDENEN I DET SYDLIGE AFRIKA
Også i det regionale netværk mellem landbrugsforbund
samt forbund i føde og drikkevareindustrien i det sydlige
Afrika blev der efterspurgt mere viden om CSR og hvordan
fagforbundene kan bruge det. Her holdt 3F oplæg om CSR
og FN’s principper for ansvarlig virksomhedsførelse. Der blev
besøgt arbejdspladser og delt ud af erfaringer fra brug af CSR
i Latinamerika og Sydasien, særligt overfor multinationale
selskaber. Der er stor interesse i regionen, som domineres
af sydafrikanske virksomheder. Deltagende fagforbund fra
Sydafrika kan dermed bruge virksomhedernes CSR-politik

og lægge pres i forhold til hvordan de opfører
sig både i og udenfor Sydafrika. Her kan kontakten mellem forbundene via netværket bidrage
til at udveksle informationer og forhandle mere
effektivt med virksomhedernes. Det er et eksempel på hvordan 3F’s opnåede ekspertise på dette
område bliver efterspurgt af partnerne.

DIALOG I BANGLADESH
I Bangladesh fortsatte bestræbelserne på dialog
med danske virksomheder via flere kanaler. 3F
og Bestseller bragte i fællesskab flere gange lokale partnere til forhandlingsbordet for at få løst
konflikter. Men også andre virksomheder som
PWT group har aflagt 3F’s regionale kontor et
besøg for at få gode råd.
I Danmark afgjorde Mæglings- og Klageinstitutionen, at PWT Group havde svigtet sit ansvar
for nødvendig omhu i forbindelse med Rana Plaza katastrofen i Bangladesh i 2013. Det skabte en
del debat, som 3F deltog i.

ETISK HANDEL
Arbejdet i dansk initiativ for etisk handel (DIEH)
fortsatte. Det gav anledning til diskussioner
om arbejdsgivernes respekt for arbejdstagernes
grundlæggende rettigheder både ude og hjemme. Det har bl.a. været diskuteret og er blevet
afvist at optage en forening som Danske Restauranter og Cafeer. Den modarbejder de danske
overenskomster på området og har forsøgt at
fratage 3F indflydelse i bl.a. bevillingsnævn.
3F International har endelig deltaget i udviklingen af CSR materialer og en ”Master Class”
- en uddannelse af tillidsfolk og andre faglige repræsentanter på
CBS i samarbejde med
LO Skolen. Flere 3F-tillidvalgte deltog i det
første forløb i starten
af året. Denne indsats
fortsætter i det nye år.

Produktion af
roser i Zambia
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ORGANISATION OG NØGLETAL
Nedskæringer og omlægning i 3F International er konsekvenserne af ny dansk udviklingspolitisk strategi.

ÅRET 2016
Året bar præg af den meget betydelige nedskæring af rammebevillingen fra 2015 til 2016 på over 26%. 3F International
besluttede på den baggrund at slutte programmet i Palæstina, og kontoret med fire ansatte blev lukket i august 2016.
Antallet af partnere blev beskåret både i Asien, Latinamerika og Afrika. På kontoret i København blev personalet reduceret allerede fra slutningen af 2015 og i Latinamerika og
Afrika i løbet af 2016.
I hovedtal har 3F International brugt 30,6 mill. kr. på at
støtte faglige organisationer og deres arbejde for forbedrede arbejds- og levevilkår for deres medlemmer. Finansieringen var som følger:
3F, afdelinger, indsamlinger m.v.:
Danida rammebevilling
Danida naboskabsprogram:

Central- og
Østeuropa 8%

1,2 mill. kr.
27,0 mill. kr.
2,4 mill. kr.

Der er samlet set brugt knapt 9 mill. kr. mindre end i 2015 og
samtidigt har 3FI fortsat forskydningen over mod anvendelse af en større del af midlerne i Afrika. Figuren viser hvordan
midlerne blev anvendt på fem regioner og to tværgående
indsatser.
3FI er nu i stand til at rapportere på seks overordnede tematiske indsatsområder både hvad angår resultaterne og
omkostningerne ved at opnå dem. Der bliver fortsat arbejdet
med at forfine rapporteringen og brugen af sådanne analyser.

ÆNDRINGER I 2017
2017 bliver det sidste år, hvor 3F modtager en rammebevilling fra Danida, idet 3FI ligesom andre større civilsamfundsorganisationer skal søge midler i form af en såkaldt strategisk partnerskabsaftale med Udenrigsministeriet.
Det vil medføre en tilpasning til Danmarks udviklingspolitiske prioriteringer og nye rammer for hvad 3F kan lave og hvor.
3F søger en sådan strategisk partnerskabsaftale med
Udenrigsministeriet i et konsortium bestående af 3F,
Ulandssekretariatet (LO/FTF) og Dansk Industri. Tilpasningen til de nye vilkår vil også sætte sit præg på arbejdet i 2017.

Afrika 37%

Mellemøsten 8%
Informaton 1%
Øvrige 4%
Rammebetingelser 1%

Asien 12%
Latinamerika 29%
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NAVN PÅ GRUPPEN

LAND/REGION

SEKTOR (ER)

TILKNYTNING I 3F

KONTAKT I GRUPPEN

KONTAKT I 3FI

3F palæstina
netværk

Palæstina

Alle

Flere afdelinger

Olaf Schroeder
olaf.schroeder@3f.dk

Jonas Devantier
jonas.devantier@3f.dk

Albanien
Albanien
solidaritetsgruppen

Alle

3F Odense

Johnny laursen
johnny.laursen@3f.dk

Jonas Devantier
jonas.devantier@3f.dk

Latinamerika
Bananarbejder
solidaritetsgruppen

Landbrug

Flere afdelinger
og forbundet

Gunnar Andersen
Jesper Nielsen
gunnar.andersen@chem- jesper.nielsen@3f.dk
inova.dk

Bangladesh/
Bangladesh/
beklædning
Sydasien
solidaritetsgruppen

Industri/tekstilog beklædning

3F Silkeborg’s
internationale
udvalg

Knud Østergård
knud.oestergaard@3f.dk

Jesper Nielsen
jesper.nielsen@3f.dk

Belarus
Belarus
solidaritetsgruppen

Primært industri

Flere afdelinger
og regioner

Mads Lund
mads.lund@mail.tele.dk

Jonas Devantier
jonas.devantier@3f.dk

Bolivia
Bolivia
solidaritetsgruppen

Primært industri

Flere afdelinger
og forbundet

Else Dam
else.dam@3f.dk

Jesper Nielsen
jesper.nielsen@3f.dk

Bryggeri/malawi
Malawi/sydlige
solidaritetsgruppen afrika

Primært industri/ 3F København og
føde-drikkevarer Frederiksborg

Bjørn Haar
bjorn.haar@3f.dk

Dorte Jørgensen
dorte.jorgensen@3f.dk

Havnearbejder
Solidaritets
gruppen

Transport

Havnearbejder
nes landsklub

Ole Nors Nielsen
ole.nielsen@3f.dk

Jesper Nielsen
jesper.nielsen@3f.dk

Litauen og letland Litauen, Letland
solidaritetsgruppen

Industri/kemi- og
energi

3F region
Sjælland

Jørgen Erik Nielsen
jorgen.n@3f.dk

Jonas Devantier
jonas.devantier@3f.dk

Lufthavnsarbejder Nicaragua, Guasolidaritetsgruppen temala

Transport

3F Kastrup

Peter Vium
peter.vium@cph.dk

Jesper Nielsen
jesper.nielsen@3f.dk

Makedonien
Makedonien
solidaritetsgruppen

Industri

3F Bjerringbro og Jonna Klint
Søhøjlandet
jklint@grundfos.dk

Syddanmark soliZambia, zimbadaritet med zambia bwe
& zimbabwe

Industri og
byggeri

Region syddanmarks internationale udvalg

Stig Møller
stig.moller@3f.dk

Dorte Jørgensen
dorte.jorgensen@3f.dk

Serbien solidaritetsgruppen

Metal

3F aalborg

Benny VintherJensen
benny.vinther@3f.dk

Jonas Devantier
jonas.devantier@3f.dk

Sukkerarbejder
Mellemamerika
solidaritetsgruppen

Landbrug/sukker-industri

3F lolland

Jørgen Erik Nielsen
jorgen.n@3f.dk

Jesper Nielsen
jesper.nielsen@3f.dk

Ukraine solidaritetsgruppen

Alle

3F afdelinger i
nordjylland

Laila Stidsborg
stidser@gmail.com

jonas devantier
jonas.devantier@3f.dk

Latinamerika

Serbien

Ukraine
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Jonas Devantier
jonas.devantier@3f.dk

FORKORTELSER
3F
3FI
BNP
BNP
BWI
CSR
DANIDA
DIEH
EPZ
FPU
FN
FRELIMO
FTZ-GSEU
GSP
GUF
IA
ILO
IUF
ITF
JTGWUN
MAS
MENA
NGO
NGWF
PA
PGFTU
RENAMO
REP
ZANU-PF

Fagligt Fælles forbund
3F International
The Independent Trade Union of Belarus (Belarus’ minearbejderforbund)
Bangladesh Nationalist Party (Bangladesh’s oppositionsparti)
Building and Wood Workers International (GUF)
Corporate Social Responsibility (virksomhedernes samfundsansvar)
Danish International Development Agency
Dansk Initiativ for Etisk Handel
Eksportproduktionszone (Frie handelszoner)
Federation of Trade Unions in Ukraine (Ukrainsk LO)
Forenede Nationer
Frente de Libertação de Moçambique (Mozambique’s regeringsparti)
Free Trade Zones & General Services Employees Union (Sri Lanka)
General Scheme of Preferences (EU handelsaftale)
Global Union Federations (international fagforbund)
IndustriAll (GUF)
International Labour Organisation
International Union of Food, Agricultural, Hotel, Restaurant, Catering,
Tobacco and Allied Workers’ Associations (GUF)
International Transport Workers’ Federation (GUF)
Independent Textile – Garment Workers Union (Nepal)
Movimento al Socialismo (Bolivias regeringsparti)
Mellemøsten og Nordafrika
Non-Governmental Organisation (ikke-statslig organisation)
National Garments Workers Federation (Bangladesh)
Det palæstinensiske selvstyre
Palestinian General Federation of Trade Unions (palæstinensisk LO)
Resistência Nacional Moçambicana (mozambikansk opositionsparti)
Radio- and Electronic Workers Federation (Belarus)
Zimbabwe African National Union - Patriotic Front
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