Støt flygtninges rettigheder og uddannelse

FLYGTNINGE I JORDAN
VIL ORGANISERE SIG
3F samler ind til fagbevægelsen i Jordan. Den arbejder for
rettigheder og uddannelse til syriske flygtninge, der udsættes
for ekstrem social dumping. Vær med til at støtte!
Krigen i Syrien har gjort, at mindst 1,3 millioner flygtninge lige nu lever i nabolandet Jordan under kummerlige forhold. Mange af dem bliver misbrugt som
underbetalt arbejdskraft uden rettigheder blandt andet inden for byggeriet.
De arbejder som løsarbejdere fra dag til dag. Ofte risikerer de at blive smidt
ud, hvis de kræver deres ret. Støtte fra fagbevægelsen kan vende op og ned på
deres tilværelse.
3F samler derfor ind til fagforeningen GTUCW, der arbejder for at sikre rettigheder og uddannelse til de syriske flygtninge. Indsamlingen kører frem til
3F’s kongres i september 2019.

Organisering standser løndumping
Fagforeningen kan yde rådgivning og give flygtningene værktøjer til at organisere deres kolleger, bygge egne faglige netværk og kæmpe for bedre forhold.
Det styrker fagbevægelsen i Jordan og gør det sværere at udnytte flygtninge
til social dumping. Det skaber også muligheder for, at de syriske flygtninge selv
kan tage fat i den faglige organisering og genopbygningen af Syrien, når de
vender tilbage.
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Uddannelse gør en forskel
Mange af de syriske flygtninge er dygtige håndværkere, men mangler papir på
det. Med papir på deres faglige niveau vil de kunne arbejde lovligt og få fast
arbejde til mindstelønnen.
Det retter fagbevægelsen i Jordan op på: To ugers kompetenceafklaring eller
et kort forløb med teknisk efteruddannelse kan løfte en hel families livssituation og sikre syriske flygtninge et anstændigt liv.

Det støtter indsamlingen
•

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 kort uddannelse på tekniske skoler i Jordan

Hvorfor støtte Jordans fagbevægelse?
Den syriske borgerkrig har skabt verdens største flygtningekrise. Mere end 5
millioner syrere er flygtet, og det store flertal af dem opholder sig i nabolandene Jordan, Libanon og Tyrkiet. Der er stadig et stort behov for nødhjælp, men
efter 9 års krig har stadig flere flygtninge mest af alt brug for et arbejde, der
kan brødføde deres familier.
Mindst 1,3 millioner syrere lever lige nu i Jordan. Mange af dem søger arbejde i konkurrence med de 2,5 millioner andre på arbejdsmarkedet.
Fagbevægelsen i Danmark tog medansvar for flygtningene, der kom hertil,
med en trepartsaftale. Vi vil også gerne støtte fagbevægelsen i Jordan i at yde
deres indsats.

Støt indsamlingen

Læs mere: https://tema.3f.dk/international
Kontakt 3F International på tlf. 88920470 eller på tlf. 88920475

International
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