
Ukrainske fagforeninger  
appellerer til dansk fagbevægelse: 

Vores rettigheder 
er truet – vi har brug  
for jeres solidaritet!



Arbejdere er  
krigens ofre
Ukraines befolkning lod sig ikke løbe over ende, 
men gik til modstand mod den russiske invasion 
af deres land. Omkostningerne har været enor-
me. Titusinder er dræbt. Op mod 10 millioner 
er flygtet til nabolande eller internt fordrevne.  
Hundredtusind har mistet boliger og arbejds-
pladser. ILO vurderer, at mere end 4 millioner job 
er tabt. Det vil tage flere årtier at genopbygge 
landet. Og krigen bare fortsætter. 

Mange arbejdere er hjemsendt uden løn eller har 
mistet deres arbejdsplads. Andre arbejder fort-
sat med liv og helbred som indsats for at holde 
livsvigtig produktion og infrastruktur i gang 
– eller kæmper ved fronten. Familier er blevet 
splittet, hvor mange kvinder og børn er flygtet, 
mens mænd mellem 18 og 60 ikke har kunnet 
forlade landet.
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3F støtter syv  
søsterorganisationer 

3F samler ind til syv søsterorganisationer. 
Det er fagforeninger, vi på forskellig måde 
samarbejdede med inden krigen. De har 
siden murens fald haft stort behov for 
modernisering og omstilling til at forhand-
le med private arbejdsgivere og organisa-
tioner. Derfor henvendte flere fagforenin-
ger sig til 3F om erfaringsudveksling og 
gensidige besøg. 

Støtten går til fagforeningerne for: 
• Bygningsarbejdere 
• Landbrugs- og fødevarearbejdere 
• Kommunal- og servicearbejdere 
• Metallurgi-/stålarbejdere
• Maritime transportarbejdere 
• Energiarbejdere 
• Atomkraftarbejdere 
 
De er medlemmer af den største ukrain-
ske faglige hovedorganisation, FPU, som 
3F også støtter bl.a. gennem et projekt i 
samarbejde med Ulandssekretariatet, der 
finansieres af Udenrigsministeriet.

Det samler vi ind til:
• at fagforeningerne kan fungere videre 

under og efter krigen. 
• at fagforeningerne kan udvikle hjæl-

pen til bl.a. medlemmer, der har mistet 
jobbet, bliver underbetalt, snydt for løn 
eller tvunget til at arbejde under farlige 
forhold.

• støtte til fagbevægelsens informations-
kampagne for at forsvare arbejdernes 
rettigheder mod politikernes angreb. 

• hjælp til fagbevægelsens humanitære 
indsats for internt fordrevne.

Støt Ukraines fagbevægelse
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Fagforeninger i krigstid
Fagforeningerne kæmper også under 
krigen for arbejdernes rettigheder og fører 
sager for medlemmerne om bl.a. manglen-
de løn, sikkerhed osv. Arbejdsministerium 
og arbejdstilsyn fungerer dårligt under 
krigen, så behovet for fagforeningernes 
arbejde er endnu større end normalt. 

Fagbevægelsens 
humanitære indsats 
 
De Ukrainske fagforeninger har også travlt 
med at koordinere transport, indkvartering 
og mad til flygtninge. Fagbevægelsen 
har åbnet sine feriehuse og sanatorier for 
internt fordrevne. Mange er gamle eller 
personer med handicap, som ikke kan 
flygte til nabolandene.

Fagbevægelsen  
og genopbygningen 

Uanset hvordan krigen ender, er det 
Ukraines arbejdere, der skal genopbygge 
landet. Mange steder er genopbygning 
allerede i gang. Og fagbevægelsen skal 
være klar til fornyet kamp for deres ret-
tigheder. Det kræver, at fagforeningerne 
overlever krigen. 
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Krigslov og reform  
fjerner arbejdernes  
rettigheder 
 
Ukraines parlament har vedtaget en 
undtagelseslov, der suspenderer overens-
komster og arbejderrettigheder, for-
byder strejker og giver ret til at dumpe 
lønninger ne under krigen. 

Før krigen var fagbevægelsen i en bitter 
strid med præsident Volodomyr Zelenskijs 
regering om ny arbejdsmarkedslovgivning, 
der bl.a. angreb fagforeningers ret til at 
forhandle over enskomster. Forslaget faldt 
til jorden i Ukraines parlament på grund af 
uenighed mellem partierne, og arbejds-
markedets parter blev derefter inviteret til 
dialog om reform af lovgivningen.
 
Mange politikere har siden invasionen 
presset på for at få vedtaget fire nye  
fagforenings-fjendtlige lovforslag:

• Nr. 5371 om ændring af arbejds- 
markedsloven særligt for små og  
mellemstore virksomheder

• Nr. 5161 om 0-timers kontrakter

• Nr. 6420 om konfiskering af  
fagforeningernes ejendom

• Nr. 6421 om forbud mod brug  
af fagforeningernes ejendom

3F til Zelenskij: en ommer!
Formand Henning Overgaard, næst-
formand Tina Christensen og for-
bundssekretær Søren Heisel skrev 24. 
august et brev til præsident Zelenskij 
samt til landets premierminister og 
parlamentsformand. I brevet siger 
de, at opbakningen bag Ukraine og 
landets mulighed for EU medlems-
skab vil blive svækket, hvis de grund-
læggende arbejderrettigheder ikke 
beskyttes. Det opfordrer til at ændre 
eller helt at ophæve de nye love. 

De to første blev vedtaget i parlamentet 
den 20. juli. De undta ger små og mellem-
store virksomheder op til 250 ansatte fra at 
følge en stor del af arbejdsmarkedsloven 
ved at indgå indivi duelle og uregulerede 
arbejdskontrakter i stedet for overenskom-
ster. Lovene rammer mere end 70 procent 
af de beskæf tigede i Ukraine. På grund 
af internati onalt pres blev det besluttet, 
at loven kun gælder til krigen er slut, men 
fagbevægel sen frygter at politikerne vil 
forlænge den.
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”Alt forandrede sig den 24. februar, da 
Rusland invaderede Ukraine. Over en nat 
var verden pludselig en anden. Der var 
missiler over vores byer. Hjem og arbejds-
pladser blev ødelagt, og folk var på flugt. 

Vi åbnede dørene for flygtninge og sam-
lede nogle af de folk, der måtte forlade 
deres byer eller som havde mistet deres 
hjem. Mange af dem familier med børn. 
Det er langt fra alle, der får det, de har 
brug for, og mange sidder i beskyttel-
sesrum og mørke kældre i ugevis og er 
rædselsslagne.

Nogle byggefirmaer lukkede i februar, 
men er startet op igen. De vil gerne have 

Formanden for 
bygningsarbejdernes 
fagforening i Ukraine, 
Vasyl Andreyev  
fortæller:
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de ansatte til at arbejde, men de vil ikke 
betale. Det minder om tvangsarbejde. Vi 
forsøger at forhandle og lave kampagner 
mod de firmaer, der udnytter situationen, 
men det er naturligvis vanskeligt under 
en krig. Vi har ikke mange muligheder. 
Arbejdstilsynet fungerer dårligt og politiet 
er ligeglade med arbejdernes rettigheder”, 
fortæller Vasyl Andreyev.

Brug for solidaritet
”Vi vil bl.a. appellere til EU og EU’s fag-
bevægelse om at protestere mod, at man 
under påskud af krigen fjerner beskyt-
telsen af menneske- og arbejdstagerret-
tigheder. Korruptionen i landet bliver kun 
værre under en krig. Vi har brug for jeres 

solidaritet for at undgå, at arbejdernes 
rettigheder bliver fjernet”, siger Vasyl.

Må ikke underminere dansk model
”Folk skal jo være et sted. Tusinder mangler 
et hjem, og tusinder af ødelagte hjem skal 
genopbygges. Det bliver vores medlemmer, 
bygningsarbejderne, der skal tage den tørn.

Jeg håber samtidigt, at flygtningestrøm-
men ikke bliver brugt til at underminere de 
danske løn- og arbejdsforhold. Vi vil i hvert 
fald gøre alt det, vi kan, for at fortælle 
flygtningene, hvordan det danske arbejds-
marked fungerer. At de bør melde sig ind i 
en fagforening, og at de ikke skal arbejde 
for peanuts”, siger Vasyl Andreyev.

Læs interviewene  
i Fagbladet 3F 

Interview: 3F’s støtte  
kan give ukrainere  
tag over hovedet

Interview: Ukraines  
fagbevægelse vil  
forsvare rettigheder
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3F’s syv  
søsterorganisationer  
i Ukraine

Bygningsarbejderne fagforening og 3F  
har samarbejdet gennem mange år. 
Fagforeningen har omkring 60.000 
medlemmer indenfor bygge- og anlægs-
sektoren, på tekniske skoler og andre 
læreanstalter.  Det svarer til en organise-
ringsprocent på omkring 10 procent.

Mange bygningsarbejdere søgte før krigen 
vestpå for at få arbejde til bedre lønninger, 
f.eks. i Polen.

Ved krigens start blev næsten alle bygge-
pladser lukket ned. Der er stor risiko forbun-
det med at arbejde bl.a. med genopbygning 
i tidligere krigszoner — og der er tilfælde 
hvor arbejdere, der søgte mod beskyttel-
sesrum når sirener varslede luftangreb, er 
blevet fyret for at forlade arbejdspladsen. 
Fagforeningen har travlt med at give råd om 
sikkerheden på byggepladserne.

Landbrugs- og fødevarearbejdernes  
fagforening har 3F samarbejdet med i flere 
år, ikke mindst pga. de mange landbrugs-
praktikanter på det danske arbejdsmarked. 

Fagforeningen har mere end 300.000 
medlemmer. En del af dem indgår nu i 
hæren eller de lokale civilforsvar, andre 
hjælper som frivillige mv. og nogle har 
mistet livet.  

Landbruget har mistet omkring 30 procent 
af produktionen, især i Donbas regionen.  
Landbrugsarbejderne i Ukraine er uund-
værlige i de globale forsyningskæder, 
fødevaresikkerheden er baseret på. 

Der er brug for hjælp til at køre fagforenin-
gen videre, til at reparere lokalafdelingernes 
bygninger, til computere og printere for at 
fagforeningen kan hjælpe medlemmerne.
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Kommunal- og servicearbejdernes fag-
forening har 3F et samarbejde med, der 
går flere år tilbage. De er næsten 200.000 
medlemmer. 

Fagforeningens medlemmer var tidligere 
primært offentligt ansatte bl.a. i håndvær-
ker- og tekniske serviceafdelinger. Med 
øget privatisering er flere af dem privat-
ansatte i lokale små-industrier, ejendoms-
funktionærer og andre serviceområder.

De er med til at sikre infrastrukturen i lokal-
områderne. De står for mange reparatio-
ner af bombeskadet infrastruktur. De har 
arbejdet med livet som indsats og det har 
kostet flere af dem livet.

Metallurgiarbejdernes fagforening har 3F 
samarbejdet med fra 2021. De har 260.000 
medlemmer og repræsenterer alle arbej-
dere i branchen — fra minearbejderne,  
der udvinder malmen, til arbejdere, der 
forarbejder stålet til videresalg. 

De har interesse i at lære det danske  
overenskomstsystem og arbejdsret  
bedre at kende. 

Over 50 tusind medlemmer står uden 
arbejdspladser og løn. Tre kæmpe stål-
værker er destrueret i Mariupol (bl.a. 
 Azovstal) Mange har også mistet deres 
bolig. Formændene i lokale afdelinger 
er flygtet, en af dem er død i Mariupol. 
 Kontingentindtægterne går ned. Indtil 
videre er der stadigvæk ressourcer, men   
de bliver færre og færre.

Støt Ukraines fagbevægelse
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Fagforeningen for maritime transportar-
bejdere organiserer søfolk og havnearbej-
dere. De har 80.000 medlemmer. 3F har 
haft samarbejde med dem fra 2021 og var 
krigen ikke brudt ud, skulle de have været 
på besøg hos danske havnearbejdere i 
løbet af i år. 

Siden krigen har adgangen til Ukraines 13 
havne været stækket. Mandlige søfolk med 
internationale kontrakter har ikke kunnet 
komme ud af landet. De fleste af fagfor-
eningens medlemmer har derfor mistet 
deres indkomst. Fagforeningen hjælper 
dem og deres familier med både faglige 
sager og praktisk hjælp. 

Energiarbejdernes fagforening har omkring 
104.000 medlemmer. De har en organise-
ringsprocent på 84 % i energiselskaberne 
og 78 procent i den elektroniske industri. 

3F’s samarbejde med fagforeningen er nyt 
og startede efter fagforeningen rettede 
henvendelse til 3F for at komme med i den 
erfaringsudveksling, der allerede var i gang 
mellem 3F og andre ukrainske fagforeninger. 

Deres medlemmer er særligt udsatte under 
krigen fordi elforsyning er så strategisk vig-
tig for krigens parter. 
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Atomkraft arbejdernes fagforening havde 
3F netop kun indledt samarbejdet med da 
krigen brød ud.  

De har ca. 57.000 medlemmer, som  
arbejder på landets atomkraftværker,  
i den atomare industri, uranminer og  
nationalparker i det radioaktivt foruren  - 
ede Tjernobyl område. 

Både Tjernobyl arbejderne og arbejderne 
på det største atomkraftværk, Zaporizjzja, 
har været under russisk besættelse. Selv-
om Det internationale Atomenergiagentur 
fik adgang til Zaporizjzja værket, blev 
de forhindret i at tale med arbejdernes 

 tillidsfolk. Militært materiel opbevares nu 
på værket, der er så beskadiget, at reak-
torerne er afskåret fra elnettet. Arbejderne 
kæmper en daglig kamp mod russiske 
soldaters overgreb og for at forhindre en 
reaktor-nedsmeltning.

Støt Ukraines fagbevægelse
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MobilePay 157489     Kontonr. 53010278754

3F’s kongresindsamling 2022

Støt Ukraines  
fagbevægelse


