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Dette syn venter syrere, der vender
tilbage til Øst Ghouta i Syrien

Men hvordan har de det dér hvor de havnede efter flugten
fra krig og ødelæggelse? Hvordan går det i ”nærområderne”?
Hvordan er deres daglige kamp for et tåleligt liv og
hvordan påvirker det samfundet omkring dem? Hvorfor er
de begyndt at organisere sig fagligt?
Har truslerne mod det danske arbejdsmarked noget
med Mellemøsten at gøre?
Er arbejdsmarkederne i verden forbundne kar?
Vi fortæller også hvorfor 3F har sat gang i en indsamling til vores søsterorganisation i Jordan, som slås for at
undgå kynisk udnyttelse af flygtningene. De har besluttet
at organisere flygtningene og bekæmpe social dumping til fælles bedste.
Vi ønsker med pjecen at informere om baggrunden for
indsamlingen og 3F’s solidaritets- og udviklingsindsats i
Mellemøsten.

Virkningerne af den Syriske Borgerkrig
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Krigen i Syrien har varet i mere end otte år og har blandt
andet forårsaget, at mange flygtninge nu lever i nabolandet Jordan under kummerlige forhold. De misbruges som
billig arbejdskraft uden rettigheder, blandt andet inden for
byggeriet. Mange arbejder som daglejere.
De risikerer at blive smidt ud af landet, hvis de kræver deres ret. Kun en lille del af dem bor i flygtningelejre,

mens de resterende er bosat i byområder, primært i det
nordlige Jordan og området omkring hovedstaden Amman.
Flygtningekrisen er en enorm belastning for Jordans
økonomi og infrastruktur på alle områder, bl.a. uddannelse,
sundhed, boliger og kommunale serviceydelser.
Ifølge FN’s flygtningeorganisation, UNHCR, er der kun
finansiering til 5 procent af de nødvendige flygtningeindsatser i Jordan. Midlerne kommer blandt andet fra store
internationale donorer som Danmark.
Den Internationale Arbejds-organisation, ILO, mener der
er brug for mindst 57.000 nye jobs til de unge jordanske
arbejdere, der kommer ud på arbejdsmarkedet hvert år.
Oven i det skal der skabes arbejde til hundredtusinder af

Foto: © ILO/ ILO Nisreen Bathish (September 2013)

Der skrives og tales meget om syriske flygtninge. Det handler mest om, hvordan vi undgår at få dem hertil eller hvornår og hvordan
vi kan sende dem tilbage.

FAKTA OM DEN SYRISKE FLYGTNINGEKRISE
Ifølge FN’s flygtningeorganisation (UNHCR) var der 5.481.262 registrerede syriske flygtninge d. 31 december 2017.
Kun 143.254 flygtninge er ifølge FN vendt tilbage til Syrien fra 2016
til 2019.
1) Fact Sheet, Jordan UNHCR February 2019, side 1.

3

syriske flygtninge, der er desperate efter at kunne forsørge
sig selv og deres familier. Derfor er der i virkeligheden brug
for mange flere jobs.
Krisen påvirker jordanernes dagligdag. De mange syriske
flygtninge presser arbejdsmarkedet til det yderste. Flygtningene står ofte uden mulighed for at forsvare sig mod
arbejdsgiverens udnyttelse.

Verdens største flygtningekrise
Den syriske borgerkrig startede i marts 2011 og har skabt
verdens største flygtningekrise. Forskellige stridende grupper har kæmpet indbyrdes, men det ser ud til at Bashar
Al-Assads regime, der støttes af Rusland, Iran og Hizbollah, er på vej til at besejre al modstand.
Krigen har kostet mere end en halv million mennesker
livet. Mere end 5 millioner syrere er flygtet, og det store
flertal af dem opholder sig i nabolandene Jordan, Libanon
og Tyrkiet. Mere end 6 millioner mennesker er fordrevet
internt i Syrien.
Der er stadig behov for nødhjælp. Men efter otte års
krig har stadig flere flygtninge mest af alt brug for et arbejde, så de kan brødføde deres familier.
Selv om krigen nærmer sig sin afslutning, er der kun få
Syriske flygtninge, der ønsker at vende tilbage til landet.
Mange frygter repressalier, bl.a. fængselsstraf, tortur eller
drab fordi de er flygtet eller har kritiseret Assad regimet.
Især mændene frygter at blive tvunget ind i den syriske
hær. De fleste er meget usikre på mulighederne for at brødføde deres familier og skabe en fremtid i det ødelagte land.

Syriske flygtninge på Jordans arbejdsmarked
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Der er ikke nogen officielle tal for, hvor mange syriske
flygtninge der er aktive på det jordanske arbejdsmarked.
Omkring 123.000 har officielt fået arbejdstilladelser og
ifølge den Jordanske regering er omkring 40 procent af disse beskæftigede indenfor byggesektoren.
Det er en af de sektorer der er åbne for ”Ikke-jordanske”
arbejdere under landets arbejdsbestemmelser. Det virke-

FAKTA OM SYRISKE FLYGTNINGE I JORDAN
Ifølge UNHCR var der 655.624 registrerede flygtninge i Jordan
31 december 2017 1.
UNHCR rapporterer at 90% af de syriske flygtninge lever under den
nationale fattigdomsgrænse
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på 68 JOD om måneden. Det svarer til

omkring 635 kr.
Ifølge den jordanske regering er der kommet mere end 1.3 millioner syriske
flygtninge til Jordan siden den syriske borgerkrig startede i 2011. Befolkningen
i Jordan var officielt lidt over 10 millioner i slutningen af 2017.
Ifølge den jordanske regering havde 123.652 syriske flygtninge fået
arbejdstilladelse
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frem til november 2018.

lige antal er dog langt højere. De fleste arbejder nemlig
uden arbejdstilladelse i den uformelle økonomi.
Siden 2017 er det muligt for syriske flygtninge at få såkaldte fleksible arbejdstilladelser i en række sektorer. Det drejer sig primært om byggeriet og landbruget.
Det er også muligt for syriske flygtninge at søge arbejdstilladelse med assistance fra fagbevægelsen. Dette
har gjort mange syriske flygtninge mindre afhængige af
deres arbejdsgiver, og gjort det nemmere at skifte job.
Med tilstrømningen af syriske flygtninge er kvinders
deltagelse på det jordanske arbejdsmarked faldet markant.
Arbejdsløsheden blandt kvinder er tårnhøj, og de få kvinder
der er beskæftigede indenfor byggesektoren har ofte væsentligt lavere løn end mændene.
Omkring 90 procent af syrerne i Jordan bor udenfor
flygtningelejrene og modtager ikke nødhjælp. De ønsker et
værdigt liv og et ordentligt arbejde.
For de fleste syriske flygtninge er fremtiden usikker.
Enten bliver de i Jordan i mange år endnu eller også tager
de på et tidspunkt tilbage til Syrien for at bidrage til genopbygningen af deres land.
Nogle finder måske et nyt liv i et andet land i regionen
eller i Europa. Uanset hvad, er der et stort behov for at
skabe ordentlige jobs til dem i dag og bidrage til mulighederne for at udvikle deres kompetencer.
2) Jordan Response Plan for the Syrian Crisis 2019, side 31.
3) Jordan Response Plan for the Syrian Crisis 2019, side 33
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DEN JORDANSKE FAGBEVÆGELSE

Foto: ILO/ Abdel Hameed Al Nasier (Marts 2019)

Den jordanske fagbevægelse er organiseret i den regerings-støttede General Federation of Jordanian Trade Unions (GFJTU). Der er ikke obligatorisk for fagforeninger at
være medlemmer af GFJTU, men organisationen er landets
eneste anerkendte faglige hovedorganisation. Siden 2010
har udenlandske arbejdere fået mulighed for blive medlem
af en fagforening, men de må ikke oprette eller lede en
fagforening.
I alt 17 fagforeninger er registreret som medlemmer af
GFJTU. De har knap 131.000 medlemmer i alt. Siden 2001
er medlemstallet faldet betydeligt, ifølge GFJTU på grund
af privatiseringer. Siden 2015 er medlemstallet dog begyndt at stige igen med omkring 3 procent om året 4.

Bygningsarbejderne
Bygningsarbejdernes fagforening, General Trade Union of
Construction Workers (GTUCW), er landets ældste fagforening, fra 1954 og oprindelig med hovedkontor i Jerusalem.
Formålet var at organisere både jordanske og palæstinensiske arbejdere. GTUCW har i dag omkring 4.000 jordanske
medlemmer og omkring 200 migranter og flygtninge.
Ifølge fagforeningen er der omkring 120.000 jordanske arbejdere i byggesektoren og et stigende antal arbejdere fra Syrien og Egypten har skabt store udfordringer i
branchen. Fagforeningen anslår, at flere hundrede tusinde
egyptiske migranter og syriske flygtninge arbejder i byggesektoren.
Bygningsarbejdernes fagforening har startet en organiseringsindsats med fokus på at organisere syriske arbejdere, hvor de sammen med jordanske kolleger kan bekæmpe
social dumping.
Det er ikke nemt, dels pga. modstanden mod ”de fremmede” blandt dele af de jordanske arbejdere, dels fordi
mange syriske flygtninge er skeptiske overfor fagbevægelsen.
I Syrien er fagbevægelsen helt kontrolleret af Assad regimet. Desuden frygter mange syriske flygtninge at miste
jobbet hvis de melder sig ind i en fagforening. De fleste
arbejdsgivere vil helst have uorganiseret arbejdskraft.
Den jordanske hovedorganisation, GFJTU, er også i gang
med et projekt for at skabe et flygtningeforbund. Bygningsarbejdernes fagforening mener dog det er meget bedre at
organisere sig efter hvilken branche man arbejder i og ikke
efter nationalitet eller flygtningestatus. Der er derfor ikke
fuld enighed om strategien.
Fagforeningens arbejde for at støtte og organisere syriske flygtninge fokuserer på tre områder:
1. Retshjælp: Mange syriske flygtninge mangler viden og
ressourcer til at håndtere konflikter med arbejdsgiveren
og har brug for nogen til at repræsentere sig.
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4) Labour Market Profile Jordan 2018, LO/FTF Council Analytical Unit, side 1.
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Foto: © ILO/ Abdel Hameed Al Nasier (October 2018 )

2. Organisering af faglige netværk: Gennem faglige
netværk på arbejdspladserne skaber GTUCW direkte
muligheder for, at syriske flygtninge kan påvirke deres
arbejdssituation sammen med jordanske kolleger.
3. Kompetenceafklaring og teknisk uddannelse: De fleste syriske bygningsarbejdere er kvalificerede og dygtige
håndværkere. Men de mangler dokumentation på deres
kvalifikationer og har ikke adgang til efteruddannelse.
Gennem et samarbejde med tekniske skoler vil GTUCW
hjælpe syriske flygtninge med at få papir på deres kompetencer og opnå nye, der vil forbedre mulighederne for
at få gode ansættelsesforhold til en ordentlig løn.

Tekstil- og beklædningsarbejderne
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Tekstil- og beklædningsarbejdernes fagforening, The General Union of Workers in Textile, Garment and Clothing
Industries (JTGCU), der ligesom 3F er medlem af det globale forbund IndustriALL, er også i gang med at organisere
flygtninge.
Hidtil har flygtninge og indvandrere kun været repræsenteret i fabriks-komiteer, men de er nu begyndt at vælge
repræsentanter til fagforeningen på landsplan.
Beklædnings-og tekstilindustrien i Jordan beskæftiger
knap 70.000, heraf 75 procent kvinder. Kun ca. 16.000
er jordanere. Resten kommer fra Bangladesh, Nepal, Sri
Lanka, Indien, Kina, Cambodia, Madagaskar, Pakistan og
Myanmar foruden flygtninge fra Syrien.
Der er risiko for, at nye regler medfører, at flygtninge
fortrænger migranterne og giver anledning til splittelse.
Derfor er det vigtigt at organisere de mange udlændinge og
sikre dem fælles repræsentation på landsplan.
Det lykkedes i 2016 fagforeningen at indgå en brancheoverenskomst med arbejdsgiverne. Et tillæg handler
om at sikre migranter deres rettigheder samt at de er bekendt med rettighederne allerede når de skriver kontrakt.
Fagforeningen vil nu sikre migrantarbejdere og flygtninge

en stærkere repræsentation gennem uddannelse og nye
valg.
3F har planlægger at indlede et samarbejde med fagforeningen JTGCU, der vil fokusere på at styrke organisationen og støtte arbejdet for at forbedre vilkårene for
flygtninge i sektoren

EU’s rolle i Jordan
I juli 2016 indgik EU og Jordan en aftale om at forenkle
eksporten af jordanske varer til EU. Initiativet er en del af
EU’s støtte til Jordan i forbindelse med den syriske flygtningekrise og har også til formål at skabe investeringer og
jobs både for jordanere og for syriske flygtninge i landet.
Som modydelse vil Jordan sørge for at modvirke at
flygtningestrømmen fra Syrien fortsætter til EU. Det kan
risikere at føre til konflikter og uro hvis nogle kommer ind
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© ILO/ Abdel Hameed Al Nasier (October 2018 )

3F’s indsats i Jordan
3F har i flere år støttet fagbevægelsen i Jordan via et netværk af fagforeninger indenfor byggeri og byggematerialer i
Mellemøsten.
Det globale fagforbund for bygnings- og træarbejdere,
BWI, koordinerer netværket, og støtten går via dem.
3F samarbejder med Dansk Industri, DI, og Ulandssekretariatet i det danske Arbejdsmarkedskonsortium.
DI og 3F har fokus på flygtninge-problemerne. For eksempel vil 3F og BWI støtte fagforeningens organiseringsarbejde og deltagelse i den sociale dialog, især med henblik på at forbedre vilkårene for flygtninge i byggesektoren.

3F’s kongresindsamling 2019
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foran andre i jobkøen. Det gør situationen kompliceret, at
en stor del af det jordanske arbejdsmarked består af migrantarbejdere fra forskellige asiatiske lande. De risikerer at
miste jobbet pga. den nye politiske prioritering af syriske
flygtninge.
For at jordanske virksomheder skal kunne bruge de nye
eksportregler, skal der være mindst 15 procent syriske
flygtninge ansat, men også dette krav vil blive lempet indenfor det næste stykke tid 5.
På trods af disse økonomiske fordele er presset på den
jordanske økonomi og på arbejdsmarkedet enormt.
Arbejdsløsheden er tæt på 18 procent og der er brug for
en større indsats for at integrere syriske flygtninge på det
jordanske arbejdsmarked.

5) EU Jordan association committee decision 1 2018, side 3

3F har besluttet at kickstarte støtten til bygningsarbejdernes fagforening, GTUCW, gennem en solidaritets-indsamling.
Fagforeningen har et kæmpe behov for at styrke organiseringen af de mange flygtninge og migranter i sektoren
for at begrænse den sociale dumping. Jordanske såvel som
syriske og andre arbejdere har interesse i at forholdene
bliver legaliseret og kontrolleret, så ingen står tilbage uden
rettigheder som lette ofre for branchens hajer. Der skal
være ordnede forhold.

De indsamlede midler vil gå til:
• Hjælp til syriske flygtninge, der bliver underbetalt og
snydt for løn
• Organisering af løst ansatte flygtninge
• Opsøgende og oplysende arbejde i områder med mange
flygtninge
• Kompetenceafklaring og kortvarig uddannelse på tekniske skoler.
Byggesektoren i Jordan er meget mandsdomineret og der
er behov for at skabe bedre jobmuligheder for kvinder. Indsatsen fokuserer derfor på at støtte GTUCW i arbejdet for
at organisere og skabe muligheder for kompetenceafklaring
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Foto: © ILO/ ILO Nisreen Bathish (September 2013)

og teknisk uddannelse for kvinder, der er underrepræsenterede i den jordanske byggesektor.
Det opnås bedst ved at støtte den jordanske fagbevægelse i arbejdet for at organisere syriske flygtninge og skabe bedre vilkår på det jordanske arbejdsmarked. Ordentlige
forhold og et velfungerende arbejdsmarked, hvor fagbevægelsen kan kæmpe mod social dumping vil gavne både
jordanske og syriske arbejdere.

Mobilepay 157489 eller på
bankkonto 53010278754
Kontakt 3F International på tlf. 88920470 eller på 88920475
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Fagligt Fælles Forbund
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Se mere på https://tema.3f.dk/international

