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INDLEDNING

Hvorfor laver 3F internationalt solidaritets- og udviklingsarbejde vil nogen sik-
kert spørge. Det gør vi fordi det giver rigtig god mening.

De fleste af 3F’s medlemmer har jobs, der er afhængige af hvad der sker på 
de øvrige arbejdsmarkeder rundt omkring i verden. Vilkårene på arbejdsmar-
kederne bliver i disse år mere og mere pressede - det gælder herhjemme og 
det gælder derude. Mange af vore arbejdsgivere er de samme. Arbejdere, der 
kommer fra fattigere lande i håb om arbejde og et bedre liv, bliver udnyttet af 
arbejdsgivere til væsentligt ringere vilkår end dem der normalt er gældende i 
landet. Det kender vi i Sydafrika, i Costa Rica, i Dubai og i Danmark.

Manglende overholdelse af regler, lovgivning og overenskomster på arbejds-
markedet er et stigende problem. Stadig mere brug af løsarbejdere og vikarer 
samt andre former for korttidsansatte er noget vi kender i hele verden – noget 
der stiller reguleringen af arbejdsmarkedet overfor nye udfordringer. Behovet 
for en stærk fagbevægelse er større end før, men retten til at melde sig i en fag-
forening er ikke en selvfølge alle steder, heller ikke i Danmark. Metoderne til at 
forringe arbejdernes vilkår minder mere og mere om hinanden ligegyldigt om 
man er i Manila, Maputo, Managua eller Maribo. Også derfor giver det mening 
at have stærke kontakter og samarbejder. Vi kan jo lære noget af hinanden!

Endelig handler det jo først og fremmest om solidaritet. Vi kan ikke sidde stil-
le og se på, at verdens rigdomme bliver mere og mere skævt fordelt. Det er ikke 
i nogens interesse - ud over måske nogle meget få. Vi kan stå sammen!

Fattigdomsbekæmpelse og udvikling af demokrati er hovedoverskrifter i 
vort arbejde. Demokratiske og effektive fagforeninger er væsentlige i forhold til 
ovennævnte udfordringer for at skabe en mere retfærdig verden, hvor værdier-
ne er mere ligeligt fordelt og virksomheders gøren og laden reguleret. 

2013 blev det første år, hvor 3F arbejdede med en rammebevilling fra Danida. 
Det betød nye udfordringer, men også muligheder for udvikling af det inter-
nationale solidaritets- og udviklingsarbejde. Vi kan fremadrettet blive bedre til 
at fortælle ledelse og medlemmer af 3F, politikere og den danske offentlighed 
præcist hvad man får, når udviklingsmidlerne kanaliseres gennem faglige orga-
nisationer.

Du sidder med 3F´s beretning om, hvordan vore ca. 70 samarbejdspartnere; 
fagforbund og fagforeninger i Asien, Mellemøsten, Latinamerika, det sydlige 
Afrika og Central- og Østeuropa i 2013 har skabt gode resultater; flere medlem-
mer, bedre arbejdsmiljø, bedre arbejdsmarkedslovgivning og bedre og flere 
overenskomster og aftaler, som betyder bedre arbejds- og levevilkår for nogle af 
de fattigste arbejdere i verden og deres familier.

Rigtig god læselyst! 
Arne Grevsen
3F’s Internationale Solidaritets- og Udviklingsudvalg
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Der er grund til at glæde sig, når man kigger ned 

over årets resultater. Det er tydeligt, at arbejdernes 

egen organisering, uddannelse og aktiviteter bringer 

mange forbedringer med sig. Indsatsen for faglig or-

ganisering og kollektiv forhandling kan hjælpe man-

ge ud af fattigdom på kort tid, specielt hvis fagbevæ-

gelsen branche for branche formår at række hånden 

ud til de udliciterede, løst ansatte og arbejderne i 

den uformelle økonomi.

MERE RESPEKT FOR 
RETTIGHEDERNE
Indsatsen for retten til at organisere sig og kollek-

tivt forhandle sig til menneskeværdige arbejds- og 

leveforhold er generelt blevet styrket i Østeuropa, 

Sydasien, sydlige Afrika, Latinamerika og Palæstina. 

Hertil bidrager mange 3F’eres indsats, blandt andet 

de der deltager i faglig erfaringsudveksling og de 

mange aktive, der bidrager i internationale kampag-

ner til forsvar for arbejdstagernes rettigheder. 

Det bliver stadig tydeligere, at implementerin-

gen af internationale konventioner og ny og bedre 

arbejdsmarkeds-lovgivning kun kan sikres når der er 

aktive faglige organisationer til stede.

Gennem dialog om etisk handel og samfunds-

ansvar bidrog 3F, sammen med en række andre ak-

tører, til at danske tøjvirksomheder underskrev den 

juridisk forpligtende internationale aftale om byg-

nings- og brandsikkerhed i Bangladesh, og der blev 

lagt et øget pres på tøjfirmaer for at respektere ar-

bejdstagernes rettigheder og bidrage til erstatninger 

til ofrene.

En klage til Mæglings- og Klageinstitutionen for 

Ansvarlig Virksomhedsadfærd i Danmark medvirke-

de til at 3F vandt en faglig sag om løndumping og 

øst-arbejdere der blev snydt i gartneribranchen, med 

forbindelse til Portugal, Bulgarien og Rumænien. 

Søfolks rettigheder blev bedre beskyttet da den 

Internationale Maritime Konvention trådte i kraft 

på baggrund af partnerorganisationen ISAC’s vel-

lykkede kampagne for at få Filippinernes regering 

til at underskrive. Som det 30. land der ratificerede 

ILO-konventionen, udløste det at den endelig trådte 

i kraft internationalt, hvilket betyder øget regulering 

og beskyttelse af søfolks rettigheder.

Fire af partnerne i det sydlige Afrika har fået flere 

løst ansatte arbejdere ind under overenskomsterne. 

Flertallet af partner-organisationerne i Latinamerika 

rapporterer om at de har sikret bedre beskyttelse af 

rettighederne når arbejdet udliciteres gennem afta-

ler eller lovgivning. 

GLOBALE RESULTATER 2013 3F’S SØSTERFORBUND 
STYRKET

Det samlede medlemstal hos 3F’s partnerorganisati-

oner i udviklingslandene er i 2013 vokset med knap 

43.000 til i alt 440.000, hvilket svarer til en medlems-

fremgang på ca. 11 %.  Det er noget mere end de 

forventede 4 % årligt og betyder et bedre udgangs-

punkt for forbedringer af flere arbejdstageres ar-

bejdsvilkår, dog med store udsving i succes blandt 

partnerne. Sukkerarbejderne i Mozambique opnåe-

de hele 33 % medlemsfremgang grundet en ny or-

ganiseringsstrategi støttet af 3F.

Tallene fra en del partnere viser, at der er kom-

met flere kvindelige medlemmer og flere valgte fag-

forenings-repræsentanter er kvinder. I det sydlige 

Afrika har man opnået en gennemsnittelig stigning i 

kvindelige medlemmer på 10%, dog med enkelte til-

bageskridt blandt nogle fagforbund. Også i forhold 

til kvindelige medlemmer virkede organiserings-

strategien blandt sukkerarbejderne i Mozambique 

som opnåede hele 67% medlemsfremgang blandt 

kvinder, der nu udgør 23% af alle forbundets med-

lemmer. I Palæstina har 10 ud af 11 af landbrugs-

forbundets distrikter nu oprettet kvindeafdelinger, 

hvilket har øget antallet af kvindelige medlemmer 

betragteligt.

Antallet af kontingentbetalende medlemmer 

er steget betydeligt, 15 % i Latinamerika og 10 % i 

Sydasien, men der er stadig et godt stykke vej før 

alle medlemmer betaler kontingent. Partnerorga-

nisationernes medlems-baserede finansiering er i 

2013 samlet set ikke blevet større i forhold til donor-

finansieringen. Dette er imidlertid et af de langsigte-

de mål med organisationsudviklingen, for at støtte 

partnerorganisationerne i at blive mere uafhængige 

og bæredygtige, også finansielt.

Næsten alle partnerorganisationer er i stand til 

at følge egne vedtægter og praktisere foreningsde-

mokrati med kongresser osv. Der er sket væsentlige 

forbedringer mht. demokrati, gennemsigtighed og 

ansvarlighed overfor medlemmer både i Palæstina, 

Nepal og Sri Lanka med 3F’s hjælp. Der er dog sta-

dig plads til væsentlige forbedringer hos de fleste 

partnere.

Mange partnerorganisationer etablerede eller 

styrkede deres interne uddannelsessystemer. 3F har 

bl.a. assisteret forbund i Østersøregionen og på Bal-

kan med uddannelsessystemer og fået gjort op med 

en gammel tradition for at bruge universitetsfolk 

som undervisere for i stedet at bruge folk fra egne 

rækker.

Der er dannet branchefagforeninger og -forbund i 

Nicaragua, Guatemala og Honduras (indenfor trans-

port, byggeri og landbrug) bl.a. gennem ændring af 

virksomhedsfagforeningers vedtægter. 30 medlem-

mer er minimum for at danne en fagforening f.eks. i 

Honduras - eneste mulighed for organisering af små 

arbejdspladser er derfor en branchefagforening.

Flertallet af partnerorganisationerne arbejder, i 

modsætning til tidligere, på grundlag en diskuteret 

og vedtaget strategisk udviklingsplan. Dette skaber 

ejerskab og mere strategisk tænkning i arbejdet 

samtidig med at det hjælper forbundene med at ko-

ordinere forskellige interne og eksterne interesser. 

FLERE OG BEDRE 
OVERENSKOMSTER
Ca. 9.800 flere blev omfattet af kollektiv overens-

komst i Latinamerika og Sydasien svarende til en 

vækst på 5,3 %. I det sydlige Afrika steg antallet af 

overenskomstdækkede arbejdspladser, ifølge rap-

porteringer fra udvalgte partnere, med omkring 3 % 

til 2.180. Tre fagforeninger i Zimbabwe har desuden 

dækket alle branchens arbejdspladser med overens-

komst. 

Mange overenskomstdækkede arbejdere fik en 

reallønsfremgang. Det blev vurderet ved at sam-

menligne den overenskomstmæssige løn med de 

officielle basale leveomkostninger. De grundigste 

oplysninger er fra Honduras og Nicaragua. I Nica-

ragua voksede overenskomstlønnen fra 54 % til 58 

% af de leveomkostninger, regeringen offentliggør. 

Den steg også i Honduras, men her kritiserer fag-

bevægelsen regeringen for at underdrive de reelle 

leveomkostninger, så tallene ikke giver et rigtigt bil-

lede.  Fremskridtene peger dog under alle omstæn-

digheder på, at kollektiv forhandling er effektivt mod 

fattigdom. 

3F’s partnere var også aktive i indsatsen for hø-

jere statsreguleret mindsteløn i mange lande og 

bidrog til at løfte lønnen. På bunden af den inter-

nationale lønskala blev mindstelønnen pr. måned 

i Bangladesh f.eks. hævet med 77 % fra hvad der 

svarer til 208 kr. til 372 kr. efter voldsomme strej-

ke- og gadekampe i landet og et stort internatio-

nalt pres. 

BEDRE ARBEJDSMILJØ
En række partnere gjorde en aktiv indsats for for-

bedring af arbejdsmiljøet og bidrog til at begrænse 

antallet af arbejdsulykker, hvor de er til stede. Der kan 

dog endnu ikke registreres noget fald. I Latinamerika 

er tallet opgivet af partnerne steget med 10 %, hvilket 

til dels kan skyldes, at flere ulykker nu rapporteres og 

registreres, hvorved der kan spores en midlertidig stig-

ning i registrerede arbejdsulykker.  

Partnerne i Nepal fik øget antallet af arbejdsmil-

jøudvalg i virksomhederne fra 10 til 18. I Latiname-

rika steg det rapporterede antal arbejdsmiljøudvalg 

fra 309 til 357 – en 14 % stigning. I Palæstina har 

de to partner-forbund uddannet 29 arbejdsmiljø-un-

dervisere og hos land- og fødevarearbejderne er 218 

arbejdsmiljø-udvalg hos fagforeningerne blevet træ-

net.



6 7ÅRSRAPPORT 2013 INTERNATIONAL SOLIDARITET OG UDVIKLING ÅRSRAPPORT 2013 INTERNATIONAL SOLIDARITET OG UDVIKLING

BEDRE UDDANNEDE ARBEJDERE

Styrket indsats for erhvervsuddannelser skabte mu-

lighed for, at ca. 1.500 af partnerorganisationernes 

medlemmer i Latinamerika afsluttede en certificeret 

erhvervsuddannelse i 2013. I Zimbabwe giver byg-

geforbundets opførelse af en fagforenings- og fag-

skole mulighed for en faglært bygningsarbejderud-

dannelse for arbejderne.

STYRKET REGIONALT FAGLIGT 
SAMARBEJDE
De regionale faglige netværk og 4 af de 6 internati-

onale fagforbund, som 3F er medlem af, er blevet 

styrket i deres koordinerende rolle i det sydlige Afri-

ka, Sydasien og Latinamerika.

Der er indgået en samarbejdsaftale mellem 3F og 

IndustriAll (IA)’s hovedkontor i Geneve om støtte til 

IA’s regionale indsats i Sydasien og der blev etab-

leret samarbejde både i Sydasien og Latinamerika 

med IA’s regionale kontorer. 

Partnerorganisationer i Sydasien har lavet en 

sammenligning af sociale og faglige vilkår for ar-

bejdet, og blevet bedre til at imødegå de gentagne 

arbejdsgiverargumenter om, at det er meget billige-

re at producere i nabolandet. De har også diskuteret 

strategier for lønforhandlinger og strategi overfor 

multinationale tøjfirmaer. 

Der er lavet undersøgelser i Palæstinas nabolan-

de om udvikling til et regionalt program. Konklusio-

nen er, at det regionale samarbejde begrænses til en 

komponent i landeprogrammet i Palæstina.

Der er mere kommunikation- og samarbejde 

mellem medlemsorganisationerne i det sydlige Afri-

ka grundet koordinationen i de internationale fagfor-

bund - BWI og til en hvis grad IUF.

BEDRE TIL AT MÅLE OG ØGE 
MÅLGRUPPENS UDBYTTE
Metodeudvikling og træning i 3F har givet en øget 

kapacitet til at bidrage til faglig organisationsudvik-

ling gennem strategisk planlægning og der er kom-

met mere styr på monitorering af fremskridt i pro-

grammerne.

For at sikre, at midlerne bruges efter reglerne og 

at der vælges partnere med potentiale til at opnå 

resultater, er redskaberne og procedurerne for part-

ner-vurderinger blevet harmoniseret og forbedret. 

FLERE AKTIVE I 3F’S 
SOLIDARITETS- OG 
UDVIKLINGSARBEJDE
Der er i løbet af 2013 dannet tre nye solidaritets-

grupper, som er frivillige grupper bestående af aktive 

3F medlemmer, tillidsfolk og valgte; en med Sydasiens 

tekstilarbejdere, en for Hotel og Restauration i sydlige 

Afrika og en for byggeri og industri i sydlige Afrika.

De internationale gæster på 3F’s kongres samt 

3F’s partnere på erfaringsudveksling i Danmark var 

ude i afdelinger, besøgte flere organisationer og in-

stitutioner og holdt oplæg. Det lykkedes at få medie-

omtale af repræsentanten for beklædningsarbejder-

forbundet fra Bangladesh.

Solidaritetskonferencen på Smålandshavet i 

april blev en succes med 120 deltagere fra 3F’s bag-

land, hvilket var ny rekord.

DONORSAMARBEJDE OG 
PERSPEKTIVER
3F prioriterer koordinering af støtten til partnere, ikke 

mindst med Ulandssekretariatet, der er den eneste 

danske organisation som støtter fagbevægelsen i 

udviklingslandene direkte foruden 3F. Samarbejdet i 

regionerne fungerer bl.a. i form af kontorfællesskab 

i Managua og Maputo, mens 3F og Ulandssekretari-

atet deles om en fælles rådgiver i Bolivia. I Sydasien 

har det ikke været muligt at etablere kontorfælles-

skab. Der er opnået et meget positivt samarbejde 

med flere andre donorer bl.a. med fælles tilskud til 

partnernes arbejdsplaner.  

Der har desværre også vist sig problemer med 

donorer som praktiserer en støtteform der betaler 

faglige ledere direkte – ofte udenom deres bestyrel-

ser. Det er negativt for gennemsigtheden og skaber 

loyalitetskonflikter hos de faglige ledere med øget 

splittelse i en i forvejen fragmenteret fagbevægelse. 

Med mange aktører på banen i alle regionerne bli-

ver det stadig vigtigere at styrke koordineringen og 

samarbejdet i forhold til partnere. Denne udfordring 

vil 3F søge at løse i samarbejde med de internatio-

nale fagforbund. 

Solidaritets konference 2013, 

Smålandshavet.

Kvindelig tekstilarbejder, Nepal.
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med de vanskeligheder, der har været med at over-

føre midler til partnere i Bangladesh vil der være et 

underforbrug på ca. 2,2 mill. kr. ud af den samlede 

bevilling på 35 mill. kr. Underforbruget overføres til 

2014. 

Med en rammebevilling skal 3F bidrage med 

en egenfinansiering, der i 2013 vil beløbe sig til ca. 

720.000 kr. i private midler. Det dækkes af 3F’s tilskud 

samt midler ydet af solidaritetsgrupper og godt 2,1 

mill. kr. i øvrig samfinansiering, der hovedsageligt 

kommer fra 3F’s bidrag til internationale fagforbund. 

På projekter i Øst- og Centraleuropa har omsætnin-

gen i 2013 været på ca. 1,5 mill. kr., som er midler 

fra EU samt Danidas naboskabsprogram.  3F ydede 

et tilskud på 1,8 mill. kr til drift og gennemførelse af 

aktiviteterne i International Solidaritet- og Udvikling. 

ÅRET 2014
Omsætningen forventes i 2014 at blive på 39 mill.kr, 

idet underforbruget på Danida- rammebevillingen 

fra 2013 forventes anvendt i 2014. Heraf udgør mid-

ler fra EU og Danidas naboskabsprogram til arbejdet 

i Øst- og Centraleuropa 1,8 mill. kr. 3F yder fortsat et 

tilskud til arbejdet.

Opretholdelse af den nuværende rammebevil-

lings størrelse kræver samfinansiering fra andre 

kilder samt omfattende dokumentation af resultater. 

En væsentligt styrket indsats i forhold til fundraising, 

særligt fra EU, vil derfor blive prioriteret i 2014.

 

KONTORER OG PERSONALE
3F´s internationale arbejde har, udover hovedkonto-

ret i Forbundshuset i København, regionalkontorer i 

Palæstina, Bangladesh, Mozambique og Nicaragua.

Der har i 2013 været afholdt to personalesamlinger 

for det udsendte personale samt personalet på ho-

vedkontoret og for første gang har der ligeledes i 

2013 været afholdt et metodeudviklings- seminar, 

hvor også lokalt ansatte programpersonale fra regi-

onalkontorerne deltog.

International Solidaritet og Udvikling varetager pri-

mært 3F’s Danida- og EU- støttede aktiviteter i Cen-

tral og Østeuropa, Sydasien, det sydlige Afrika, La-

tinamerika og Palæstina. Indtægter kommer via et 

tilskud fra 3F og fra rådgivning og teknisk assistan-

ce, der leveres af enhedens medarbejdere i forbin-

delse med gennemførelse af programmerne samt 

fra et administrationsbidrag fra donorerne. 

ÅRET 2013 
I 2013 fik 3F en rammebevilling med Danida, Uden-

rigsministeriet. Dermed er alle tidligere bevillinger 

samlet under én hat med betydelig fleksibilitet til 

selv at formulere og gennemføre indsatser inden for 

rammen. 

En af de store fordele ved dette er, at hele solidari-

tets- og udviklingsarbejdet i udviklingslandene kan 

betragtes som en samlet indsats i stedet for en ræk-

ke enkelt-programmer eller projekter med forskelli-

ge mål og ressourcer. Det giver fleksibilitet og kan 

skabe et bedre overblik over fremskridt og resultater. 

Det kræver dog en stor indsats at tilpasse hele 

måle- og rapporteringssystemet til dette, og proces-

sen er ikke afsluttet. Der er undervejs dukket svaghe-

der op i fødekæden af tal og analyser.

Rammebevillingen giver flere muligheder for at 

sammenligne og udveksle erfaringer på tværs, mel-

lem lande og verdensdele og på tværgående temaer 

og dermed effektivisere brugen af økonomiske og 

menneskelige ressourcer til fordel for nogle af de 

fattigste arbejdere i verden. Det bidrager til at styrke 

den internationale fagbevægelse og til at den inter-

nationale skrænt af social ulighed kan blive mindre 

stejl.

3F fik først godkendt rammebevillingen i slutnin-

gen af februar 2013 og derfor har det ikke været mu-

ligt at nå at anvende samtlige midler. Sammenholdt 

ØKONOMI OG PERSONALE

Europamesterskaberne i fodbold foregik i somme-

ren 2013 i Ukraine og Polen. På hver deres måde 

illustrerer de to lande udviklingen i Østeuropa ef-

ter omvæltningerne for snart 25 år siden. Regimet 

i Ukraine forfulgte politiske modstandere - der var 

ingen skodder mellem lovgivende, udøvende og 

dømmende organer og derfor heller ikke tale om et 

retssamfund. Korruptionen er omfattende i forret-

ningslivet, men også i forhold til bestikkelse af po-

litikere til at tjene de rige oligarkers interesser. Som 

den aktuelle konflikt og modstand i landet viser, sker 

der ikke fremskridt – tværtimod synker flere og flere 

ned i fattigdom. 

Fremtiden i Ukraine er lige nu meget usikker og 

det er for tidligt at sige noget sikkert omkring kon-

sekvenserne af de politiske omvæltninger i begyn-

delsen af 2014. 3F vil, på baggrund af den aktuelle 

situation, styrke samarbejdet med de faglige organi-

sationer i Ukraine.

Polen har reguleret lovgivningen i forbindelse 

med optagelsen i EU, men der er lang vej fra papiret 

til virkeligheden. Som en del af EU har Polen imple-

menteret trepartsråd i forhold til arbejdsmarkedet. 

Både på arbejdsgiverside og lønmodtagerside er or-

ganisationerne imidlertid så svage at der kan sættes 

spørgsmålstegn ved deres repræsentativitet. 

Der eksisterer faglige organisationer indenfor 

alle sektorer, men deres økonomi er ikke baseret 

på medlemskontingenter, men kommer fra de ejen-

domme de overtog ved sammenbruddet i ’89. For-

melt lever Polen op til kravene om at involvere ar-

bejdsmarkedets parter men reelt er lønmodtagerne 

ikke repræsenteret i trepartsorganerne. 

ØSTERSØOMRÅDET
Landene omkring Østersøen har haft første prioritet 

i 3F’s indsats fordi de direkte påvirker udviklingen i 

Danmark både i form af investeret dansk kapital og i 

form af migrerende arbejdskraft. 

I EU opfattes landene omkring Østersøen som en 

CENTRAL- OG ØSTEUROPA
ESTLAND

LETLAND

LITAUEN

POLEN

SERBIEN

MAKEDONIEN

UKRAINE

HVIDERUSLAND

ALBANIEN

Personale fra hovedkontor og regionerne samlet.

Folkelige 

protester i 

Ukraine 2013.

FORBRUG FORDELT PÅ 
REGIONER 2013

Central- og 
Østeuropa 5%

Asien 12%

Afrika 39%

Palæstina 12%

Latinamerika 
32%
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region med stort potentiale til at udvikle sig økono-

misk. 3F har derfor tidligere været involveret ’Baltic 

Sea Labour Network’ – et projekt med deltagelse af 

arbejdsgiverorganisationer og faglige organisatio-

ner, der skulle fremme samarbejdet om arbejdsmar-

kedsspørgsmål i regionen. 

I øjeblikket samarbejder 3F med industriarbejder-

forbundene i Letland og Litauen om at institutionali-

sere deres uddannelse af tillidsfolk. I hver organisa-

tion uddannes 20 undervisere som er rekrutterede 

i virksomhedsfagforeningerne. Det forventes at fem 

af dem er kvalificerede til at undervise – resten ind-

går i kapacitetsopbygningen af de to forbund. I løbet 

af foråret 2014 opbygges et sammenhængende un-

dervisningssystem. 

I Litauen gennemføres projekterne i samarbej-

de med Region Sjællands Internationale Udvalg. 

Tillidsrepræsentanter fra regionen har i et tidligere 

projekt etableret kontakt til tillidsrepræsentanter i 

Litauen. Samarbejdet foregår normalt indenfor de 

enkelte brancher, men i det aktuelle projekt skal de 

danske tillidsfolk rådgive omkring indhold i og op-

bygning af fagforeningsuddannelsen. 

BELARUS OG EU’S NABOLANDE 
MOD ØST
Arbejderne i Europas sidste diktatur har i den grad 

krav på solidaritet fra fagbevægelsen i de omgiven-

de lande. Næsten alle arbejdstagere er ansat på 

åremålskontrakter og når de udløber, kan ledelsen 

bruge genforhandlingen af kontrakterne til at disci-

plinere de ansatte. Ofte vil ledelsen kræve at de mel-

der sig ud af den uafhængige fagforening og ind i 

den officielle - statskontrollerede. 

STÆRKERE ORGANISATIONER
På trods af dette lykkedes det i samarbejdet med Ra-

dio- og Elektronikarbejderforbundet (REP) og Minar-

bejderforbundet (BNP) samlet set at opnå en netto 

medlemstilvækst på 95 på trods af, at mange med-

lemmer tvinges ud af fagforbundene. REP har fået 

194 nye medlemmer, mens 9 har meldt sig ud. BNP 

har fået 63 nye medlemmer mens 153 har meldt sig 

ud.  

Som i de øvrige østeuropæiske lande skal nye 

fagforeninger godkendes af retten. Til forskel fra de 

øvrige lande nægter retten at godkende nye orga-

nisationer på virksomhederne, der i øvrigt opfylder 

alle lovkrav. Derfor har det været nødvendigt at 

indføre en geografisk organisering og illegale med-

lemsskaber. REP har i 2013 søgt om godkendelse af 

tre by-organisationer og har fået et afslag, som de 

nu forsøger at anke. 

OVERENSKOMSTER
Ledelserne i virksomhederne samarbejder med den 

statskontrollerede fagbevægelse om at holde REP/

BNP ude af overenskomstforhandlingerne. På trods 

af det har fire af de stærkeste organisationer i BNP 

underskrevet virksomhedsoverenskomster. I REP er 

der kun en enkelt organisation, der anerkendes som 

forhandlingspartner. 

FREMME AF 
ARBEJDSTAGERRETTIGHEDER
I det forløbne år har 3F støttet udgivelsen af 7 forskel-

lige regionale aviser i et samlet oplag på 100.800 ek-

semplarer. Alle landsdækkende medier i Belarus er 

kontrolleret af staten så de regionale fagforenings-

aviser er en måde at give borgerne en ikke-censure-

ret version af hvad der sker i landet. 

REP og BNP kan i kraft af hjælpen fra 3F rådgive 

medlemmer om arbejdstagerrettigheder. Der har i 

det sidste år været afholdt 2.271 konsultationer og 

i de sager der er gået videre til retten har de to fag-

forbund hentet mere end 200.000 kr. i erstatning til 

medlemmerne. 

Der er etableret en hjemmeside, også i en en-

gelsk version, som alle opfordres til at abonnere på: 

www.praca-by.info. Hjemmesiden er i 2013 rekon-

strueret og gjort mere spændende med bl.a. video, 

der giver forklaringer på faglige problemer. Hjem-

mesiden blev i 2013 besøgt af 42.000 hvilket er pænt 

i et land, hvor kun en begrænset del af befolkningen 

har adgang til internettet. 

SOLIDARITET OG SAMARBEJDE
Indrejse i Belarus kræver visum og det benytter re-

gimet til at regulere hvem de ønsker ind på givne 

tidspunkter. Derudover black-lister regimet udlæn-

dinge som har kontakt til de kritiske NGO’er i lan-

det. 3F’s medarbejder er på listen over uønskede 

og partnersamarbejdet foregår derfor udenfor Be-

larus. Den nuværende fase i samarbejdet mellem 

3F og BNP/REP er 4-årig og fortsætter til slutnin-

gen af 2016.  

I 2013 lykkedes det at få startet en solidaritets-

gruppe bestående af tillidsfolk og afdelingsfolk fra 

3F. Solidaritetsgruppen vil først og fremmest infor-

mere om Belarus i Danmark. Det vil ske gennem 

afdelingsblade og lokale medier. Dernæst vil solida-

ritetsgruppen rejse midler til REP og BNP på de om-

råder hvor der ikke kan skaffes støtte andre steder. I 

september 2014 sender 3F en gruppe til Belarus for 

at de kan udveksle erfaringer med tillidsrepræsen-

tanterne i REP/BNP.  

BALKAN OG OPTAGELSEN I EU
I 2013 blev Kroatien medlem af EU. Muligheden for 

overgangsordninger blev frasagt, fordi levevilkå-

rene i Kroatien vurderes til at være så gode at mi-

grationen ville være begrænset. Det holdt stik. Men 

andre lande er på vej. I første omgang drejer det sig 

om Makedonien og Serbien. Albanien forhandler 

med EU men der er et stykke vej endnu. 

På grund af optagelsen i EU er netop de tre lan-

de af stor interesse for 3F. I det forløbne år afslutte-

des et projekt med Industriarbejderforbundene; SIER 

i Makedonien og SSMS i Serbien om opbygning af et 

uddannelsessystem for deres tillidsfolk. Samarbejdet 

var bygget op omkring de erfaringer 3F har med ud-

dannelse af tillidsrepræsentanter. Det er et opgør med 

at benytte universitets-eksperter som undervisere og 

i stedet benytte folk rekrutteret fra egne rækker. SIER 

udvalgte 20 og det samme gjorde SSMS. Efter grund-

uddannelsen fik de 10 bedste fra hvert hold efterud-

dannelse af en 3F-underviser. Underviserne skulle, 

sammen med 3F og uddannelses-udvalgene i SIER/

SSMS, udarbejde et uddannelsessystem samt ma-

nualer for hvert enkelt kursus. Endelig fik de bedste 

undervisere mulighed for at gennemføre korte uddan-

nelsesforløb.

Solidaritetsgruppen fra 3F Bjerringbro/Søhøj-

landet deltog i dele af projektet med erfaringer fra 

deres egen uddannelse. SIER og SSMS er positive 

eksempler på at det er muligt at omstille nogle af 

de østeuropæiske faglige organisationer til de nye 

vilkår. De har ydet en stor og dygtig indsats i projek-

tet og 3F vil derfor også fortsætte samarbejdet med 

dem. I første omgang har Fagbevægelsens Interne 

Uddannelsessamarbejde; FIU ligestilling inddraget 

dem i en projektansøgning om ’equal work, equal 

pay’, som er planlagt til at starte i juli 2014. 

SOLIDARITET
Solidaritetsgruppen i Bjerringbro/Søhøjlandet fast-

holder samarbejdet med partnerne på Balkan og 

endelig diskuteres muligheden for fremtidige pro-

jekter. 

En del af EU-projekterne søges af søsterorgani-

sationer i andre lande, hvor 3F er ligeværdige part-

nere. 3F’s bygge- og anlægs-gruppe, med støtte fra 

International Solidaritet og Udvikling, er således i 

øjeblikket partner i et projekt om skabelse af grønne 

job i byggesektoren i fem EU-lande med i alt otte 

europæiske partnere. 

TVÆRGÅENDE EUROPÆISKE 
INITIATIVER
3F er løbende involveret i projekter på tværs af lan-

dene i EU. Det har tidligere været omkring voksen-

uddannelse, arbejdsmarkedet omkring Østersøen 

og omstrukturering af europæisk industri. Det sene-

ste projekt vedrørende social dialog som værktøj til 

at forbedre arbejdsmiljøet i de europæiske lufthavne 

blev afsluttet i april 2013.

 Projektet blev ledet af 3F Kastrup med støtte fra In-

ternational Solidaritet og Udvikling og blev afsluttet 

med en stor konference i Bruxelles med deltagelse 

af politikere, EU-kommisæren, arbejdsgivere, inter-

nationale fagforbund (GUF) og sikkerhedsrepræ-

sentanter fra Københavns Lufthavn. Projektet blev 

afrapporteret med udgangen af juni og EU har ud-

betalt sidste del af bevillingen.

I kraft af projektet er arbejdsgiverne nu på banen 

både med kortlægning af problemet og løsningsfor-

slag. Politisk bliver der fulgt op både i de nationale 

parlamenter og i EU. Projektet har ført til, at 3F har 

fået stor indflydelse på udformningen af politikken i 

både GUF’erne og i de europæiske organisationer. 

Informationsmaterialet, udarbejdet i projektet, er 

delt med samtlige lufthavne i Europa og løsnings-

forslagene er allerede nu taget i brug mange steder. 

Projektet blev afsluttet med en workshop for repræ-

sentanter fra europæiske lufthavne og de dannede 

et netværk der skal fortsætte indsatsen for at forbed-

re arbejdsmiljøet.

International  

rapport fra 

lufthavnsprojektet.

Faglig demonstration, Belarus.
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Latinamerika er fortsat det eneste kontinent, der er 

på vej mod at mindske den sociale ulighed, som 

dog stadig er verdens største. Fattigdommen som 

helhed er således på vej nedad i Latinamerika, men 

den ekstreme fattigdom steg lidt i 2013. Der lever 

omkring 164 millioner fattige, heraf 68 i ekstrem fat-

tigdom, i denne verdensdel.

En øget regional integration med voksende 

samhandel, høje priser på mineraler og andre eks-

portvarer samt kinesiske investeringer mv. har for-

bedret økonomien i de senere år. I 2013 oplevede 

kontinentet dog en vigende økonomisk vækst med 

få undtagelser. Bedre skatteopkrævning, indtægter 

fra udvinding af naturressourcer og international 

gældseftergivelse har bidraget til mere balancerede 

statsbudgetter, som giver plads til mere social om-

fordeling.

Der er mangel på jobs i forhold til de store ung-

domsårgange, der kommer ud på arbejdsmarkedet. 

Mange unge tyer derfor til uformelt arbejde eller kri-

minel aktivitet. I programlandene er den uformelle 

beskæftigelse helt oppe på 70 % af den erhvervsak-

tive befolkning. Kriminaliteten og volden i Mellem-

amerika er ekstremt høj og mordraterne i Guatema-

la og Honduras er verdens højeste. Narkomafiaens 

magt, den organiserede kriminalitet og den medføl-

gende vold begrænser også den økonomiske udvik-

ling bl.a. i form af uofficiel privat ”erhvervs-skat” og 

manglende investeringer.

Officielt faldt arbejdsløsheden en anelse i 2013 

men mest pga. fald i udbuddet af arbejdskraft og en 

lavere erhvervsfrekvens.  Generelt lå den på omring 

en 5-6 % i programlandene. Underbeskæftigelsen 

er et større problem og hænger sammen med den 

uformelle beskæftigelse. I Nicaragua viser officielle 

tal at over 50 % af den økonomisk aktive befolkning 

er underbeskæftiget.

Kvindernes erhvervsfrekvens 

er generelt stigende i Latinameri-

ka og oppe på 50 % mod mæn-

denes 71 %.

Efter Hugo Chavez’ død og 

Venezuelas lavere profil mht. 

latinamerikansk integration, 

fortsætter udviklingen på dette 

område med styrkelse af CELAC 

(Latinamerikanske og caribiske 

staters økonomiske, politiske og kulturelle fælles-

skab) og styrkelsen af MERCOSUR (Sydamerikas 

fri-handels-blok), som Venezuela blev medlem af i 

2013.

2013 var året hvor EU’s frihandelsaftaler med 

hhv. Colombia-Peru og Mellemamerika trinvist be-

gyndte at træde i kraft. Aftalernes kapitel om bæ-

redygtighed, hvor regeringerne erklærer at ville 

beskytte miljøet, menneske- og arbejdstagerrettig-

hederne, har desværre i praksis ind til videre været 

betydningsløse.

Privatiseringerne af offentlige virksomheder 

fortsatte i 2013 i Mellemamerika med nye love om 

offentlige-private investeringer. Processen har ofte 

ramt den faglige organisering hårdt, specielt inden-

for transport, uddannelse, el og telekommunikation. 

I Guatemala har præsident Otto Pérez Molinas’ 

løfter om forbedring af situationen på menneske-

rettighedsområdet ikke ændret vilkårene. Landet 

præges af vold, mafiaens magt og dyb mistillid 

mellem befolkning og stat. Guatemalas regering 

underskrev en aftale med Den Internationale Faglige 

Sammenslutning, ITUC og ILO i marts måned for at 

bekæmpe straffriheden og forbedre beskyttelsen af 

fagforeningsfolk. Knap var blækket tørt før tre fagligt 

aktive blev myrdet. 

I august var endnu en international faglig delega-

tion i landet, fra de offentlige ansattes internationale 

fagforbund, IPS. De advarede om, at det kunne ud-

løse sanktioner hvis der ikke skete forbedringer mht. 

beskyttelse af rettighederne. De henviste specielt til 

associeringsaftalen mellem EU og Mellemamerika. I 

september besøgte ILO igen landet, og udtrykte be-

kymring for regeringens langsommelighed på dette 

område. 

Honduras blev præget af den politiske kampag-

ne op til valgene i november. Internationale obser-

vatører så mange fejlindberetninger og svindel. Det 

store oppositionsparti, Libre, mente de var blevet 

snydt for sejren. Under alle omstændigheder var 

det et historisk valg, hvor det traditionelle to-parti 

system blev brudt. Der er nu fire partier af en vis 

betydning i Kongressen og regeringspartiet har ikke 

længere flertal. 

Sammenblandingen af private interesser med 

staten og det juridiske system er øget og mafiaen 

infiltrerer stadig statslige institutioner. Risikosituati-

onen blev forværret, mange faglige ledere modtog 

dødstrusler, herunder to ledere hos 3F’s partnere: 

de løst ansatte havnearbejderes formand, Victor 

Crespo, og kommunikationsmedarbejder hos land-

arbejderforbundet FESTAGRO, José Maria Martinez, 

gik begge i eksil pga. truslerne. Situationen er særlig 

alvorlig fordi politianmeldelser ikke hjælper.

I Nicaragua blev grundloven reformeret i 2013 

og endeligt vedtaget i januar 2014. Det gav nye 

magtbeføjelser til præsidenten til bl.a. at udstede 

dekreter og at styre politi og militær. Det er ikke læn-

gere nødvendigt med et minimum på 35 % af alle 

stemmer for at blive valgt til præsident (nu gælder 

der simpelt flertal) og der er ikke længere begræns-

ninger på hvor mange gange man kan genvælges. 

Daniel Ortega kan derfor stille op igen i 2016.

3F’s partneres og andre fag-

lige lederes forsøg på at få ind-

flydelse på flere lovforslag, blev 

svækket, da det ikke lykkedes 

for fagbevægelsen at optræde 

som samlet blok.

Præsident Daniel Ortega 

underskrev en omdiskuteret 

aftale med den kinesiske milli-

ardær Wang Jing om byggeri 

og administration af en kanal 

tværs gennem landet med et 

budget på 40 milliarder dollars. 

Trepartssamarbejdet er 

blevet en tradition i landet, og 

treparts-aftalen om eksportzo-

nerne blev forlænget med 4 år, 

hvor der blev aftalt en 8 pro-

cents automatisk lønstigning 

pr. år foruden andre goder og 

mulighed for forhandlinger af 

produktivitetsbaseret løn.

 I Bolivia blev første halvdel af året præget af 

fagbevægelsens protester og marcher imod rege-

ringen bl.a. med krav om en bedre pensionslov. 

Desuden udviklede den såkaldte TIPNIS-sag sig til et 

større politisk slagsmål. Indianske folk gjorde mod-

LATINAMERIKA

Victor Crespo

José Maria Martinez

BOLIVIA

HONDURAS

EL SALVADOR NACARAGUA

GUATEMALA

Murmaleri, Bolivia
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stand mod anlæggelse af en landevej gennem et 

naturreservat. Regeringen har forsøgt at begrænse 

skader på den politiske opbakning og det politiske 

image frem til valgene i 2014, hvilket bl.a. har resul-

teret i at en del NGO’er er kommet i søgelyset og 

danske Ibis blev udvist.

En aftale med fagbevægelsen i september om 

pensionsloven betød et skift i situationen. Det boli-

vianske LO, COB, havde vedtaget at danne et nyt ar-

bejderparti, men indgik i november en strategisk al-

liance med regeringspartiet MAS om at afstå herfra. 

I stedet satser COB på at opstille faglige kandidater 

på regeringspartiets liste. Regeringen indførte flere 

forbedringer for arbejderne, bl.a. en 14. måneds løn 

forudsat at den økonomiske vækst holder sig over 

4,5 procent. COB bakker nu op om Evo Morales, som 

genopstiller i 2014. 

3F’s partnere i regionen findes fortsat inden-

for sektorerne landbrug, industri, byggeri og trans-

port. Der er samarbejde med de internationale fag-

forbund ITF, IUF, BWI og IndustriAll. Til udgangen af 

2013 var servicesektoren med i programmet. Mang-

len på branche-sammenhæng mellem landene var 

baggrunden for at den blev udfaset. De to faglige or-

ganisationer indenfor service havde 4000 medlem-

mer i hhv. energisektoren og telekommunikation.

MEDLEMSFREMGANG OG 
BRANCHEORIENTERING
Programmets resultater i 2013 overgik forventnin-

gerne på flere områder. 

Den samlede medlemsfremgang hos partner-

organisationerne blev på ca. 14.000 eller 13 % mod 

forventet 2,3 %. De fleste blev medlemmer hos in-

dustri- og bygningsarbejderne i Bolivia, det nye 

landarbejderforbund i Honduras og fagforeninger 

i eksportzonerne i Honduras og Nicaragua, hvor 

trepartsaftaler har bidraget til bedre beskyttelse af 

rettighederne. Antallet af kontingentbetalende med-

lemmer er i alt steget med 15 % i regionen. Antallet 

af kvindelige medlemmer er vokset med 7 % blandt 

den del af partnere, der registrerer dette. 

Der er dannet flere branchefagforeninger og de 

bestående er blevet styrket i Mellemamerika, bl.a. 

indenfor byggeri, transport og landbrug. Det viser 

en gradvis udvikling i retning af en mere rationel og 

effektiv faglig struktur, selvom udfordringerne sta-

dig er store.

BEDRE OG FLERE 
OVERENSKOMSTER
I eksportproduktionszonerne var der vigtige frem-

skridt mht. retten til organisering og kollektiv for-

handling. Der var i slutningen af året indgået 9 over-

enskomster i Honduras, dækkende 23.840 arbejdere 

og 20.850 arbejdere var overenskomstdækket i Nica-

ragua. Det er også lykkedes fagbevægelsen at tackle 

udliciteringer og vikaransættelser. Alle arbejdere i 

eksportproduktionszonerne i de to lande er nu dæk-

ket af social- og sygesikringen.

Efter 15 års anstrengelser lykkedes det endelig 

for landarbejderne i Nicaragua at få 6 bananplanta-

ger overenskomstdækket.

REALLØNSFREMGANG
Resultaterne viser også, at en større medlemstilslut-

ning til fagbevægelsen har et stort udviklingspotentiale. 

Selv om partnernes registrering endnu er ufuldstændigt, 

spores vigtige fremskridt for både realløn, ligestilling, ar-

bejdsmiljø og erhvervsuddannelser. 

En målestok for reallønnen er hvor stor en del af 

familiens basale leveomkostninger, der dækkes af en 

overenskomstmæssig løn. Tallene tyder på at der i 2013 

har været en fremgang fra gennemsnitlig 95 til 105 % 

dækning – dvs. 10 procentpoint. Det dækker over store 

forskelle, fremgangen har været størst i Honduras, mens 

den i Guatemala ser ud til at have været negativ. 

LIGELØN OG LIGE MULIGHEDER
Et vigtigt resultat er, at der er kommet øget fokus 

på ligeløn og lige muligheder på arbejdsmarkedet. I 

transportbranchen har partnerne aktivt arbejdet for 

lige jobmuligheder. Det har betydet at flere kvinder 

har fået job, der før blev betragtet som eksklusive 

mandefag, f.eks. som kranfører og lastbilchauffør. 

Indianske organisa-

tioner demonstrer 

mod anlæggelse af 

landevej, Bolivia.

Byggeri i 

Nicaragua.
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Flere partnere har forbedret kønsbalancen i le-

delsen. I Nicaraguas eksportzoner er der nu 85 kvin-

delige bestyrelsesmedlemmer, svarende til 47 %, 

mens der i Honduras er 46 %. Kvinder udgør 48 % 

af medlemmerne hos partneren i Nicaragua og 63 

% i Honduras. 

Et andet vigtigt fokus har været på rettighederne 

for løst ansatte. I Honduras lykkedes det med denne 

indsats at få indskrevet 400 løst ansatte havnearbej-

dere i social- og sygesikringen. Det samme skete i 

Nicaragua, hvor 480 korttids- og 1200 løst ansatte 

i dag er dækket af social- og sygesikring. De mod-

tager desuden hjælp til skolesøgende børn og en 

mindre understøttelse når der ingen skibe er i hav-

nen. I sukkerindustrien har en lignende indsats givet 

resultater, idet 1.082 honduranske og 4.200 nicara-

guanske sæsonarbejdere er blevet omfattet af over-

enskomster. 

Der blev registreret et voksende antal fungeren-

de arbejdsmiljøudvalg på arbejdspladserne. Fra 309 

i 2012 til 351 i 2013. Deres arbejde har endnu ikke 

givet sig udslag i et faldende ulykkestal, men i en 

mere omfattende registrering af arbejdsulykkerne 

og dermed øget opmærksomhed på arbejdsmiljø og 

sikkerhed. 

INDFLYDELSE OG REGIONALT 
SAMARBEJDE
Bestræbelserne på at optræde samlet og fremlæg-

ge fælles forslag over for arbejdsgivere, regering 

og parlament har givet resultater i Nicaragua og 

Honduras. Begge steder eksisterer et fagligt forum 

(’inter-sindical’), der bl.a. har fremlagt forslag for at 

sikre en større del af arbejdstagerne dækkes af soci-

al- og sygesikringen. Deres fortalervirksomhed har 

også drejet sig om sikring af arbejdstagerrettigheder 

ved udliciteringer og privatiseringer.  

De internationale fagforbunds regionale konto-

rer og netværk er også blev styrket. Det internatio-

nale transport-fagforbund, ITF har fået 3 nye med-

lemsorganisationer i Mellemamerika og netværkets 

solidaritetsaktioner har hjulpet nationale medlem-

mer i kampen for deres rettigheder. Bananarbejder-

nes internationale fortalervirksomheder har givet til 

resultat, at den regionale rammeaftale med Chiquita 

nu indeholder en paragraf vendt mod sexchikane. 

Desuden lykkedes det at få oprettet en kvindear-

bejdsgruppe, der bl.a. skal arbejde med køn og lige-

stilling, inden for rammen af World Banana Forum 

under FN-organisationen FAO’s ledelse.

SOLIDARITET OG SAMARBEJDE
Det blev et aktivt år for solidariteten med Latiname-

rika. På kongressen var der gæster både fra Bolivia, 

Honduras og Nicaragua. 3F fik i november besøg af 

en ledelsesdelegation fra fabriksarbejderne i Bolivia.  

Ved evalueringen fortalte de engageret om de-

res udbytte af at høre om dansk partssamarbejde, 

arbejdstilsyn, arbejdsret og erhvervsuddannelser. 

Også besøg på virksomheder, 3F-skole og i folke-

tinget gav stof til eftertanke, som de vil forsøge at 

omsætte til praktisk handling i Bolivia. 

Netværket Fagligt Colombia Fokus har fortsat 

sit arbejde i solidaritet med folkelige bevægelser i 

landet, bl.a. har gruppen fulgt med i fredsforhand-

lingerne mellem regeringen og guerillaen. Der er 

samlet penge ind til en fagforeningsskole i et land-

område.

To transport-solidaritetsgrupper var i Mellem-

amerika; en lufthavnsgruppe på to personer og en 

havnearbejdergruppe på tre. De deltog i samme ITF 

havnearbejder-konference, men mødtes med for-

skellige partnere. 

Fire 3F’ere deltog som observatører ved valget 

i Honduras - to fra regionalkontoret og to fra Dan-

mark. De blev del af en større international delega-

tion fra fagbevægelsen med bl.a. deltagelse af Indu-

striAll, BWI og ITF. Deres fælles rapport om valget 

og situationen for rettighederne peger på alvorlige 

krænkelser og uregelmæssigheder.

Landene i det sydlige Afrika oplever fortsat vækst 

samtidig med at arbejdsløsheden er enormt høj og 

den uformelle sektor stigende. Sydafrika er fortsat 

den store økonomiske spiller i regionen, men i 2013 

havde landet den laveste vækst i 4 år på lige om-

kring de 2%. I Mozambique og Zambia er væksten 

væsentligt højere på omkring 6% (tredje kvartal). 

Men også her var der tale om fald, og i Zambia lig-

ger den lokale valuta, Kwacha, på det lavest i over 5 

år. Det skyldes især at Zambia er totalt afhængig af 

sin kobberproduktion og dermed meget sårbar over 

for faldende priser. Også Mozambiques økonomi 

er afhængig af naturressourcer, særligt kul og gas. 

Udvindingen af naturressourcer kommer desværre 

ikke den brede befolkning til gode. I Zimbabwe lå 

væksten på gennemsnitlig 7% mellem 2009 og 2012, 

men i 2013 faldt den til 3% (tredje kvartal).

Mozambique var i 2013 præget af uroligheder 

med voldelige sammenstød mellem oppositionspar-

tiet; den tidligere guerillabevægelse RENAMO og re-

geringstropper styret af regeringspartiet FRELIMO, 

der har siddet tungt på magten siden 1975. Den 21 

år gamle fredsaftale mellem de to parter, der i 1992 

satte en stopper for den 16-årige lange blodige bor-

gerkrig fra 1977 til 1992, er blevet ophævet af op-

positionen. Det efterlader landet i en meget ustabil 

situation ved udsigt til et kommende præsidentvalg 

i 2014. 

Oven i urolighederne har landet oplevet en bølge 

af kidnapninger. I modsætning til tidligere er de ikke 

kun er gået ud over meget rige, ofte indiske, familier, 

men også almindelige familier og folk fra internatio-

nale civilsamfundsorganisationer.

I november blev der afholdt kommunalvalg i 

Mozambique, som var præget af meget vold – også 

fra myndighedernes side som føler deres magtba-

se truet på flere fronter da befolkningen i stigende 

grad kræver gennemsigtighed, mere demokrati og 

bedre muligheder for indflydelse. Flere steder er der 

blevet rapporteret forsøg på valgsvindel, arrestati-

on af oppositionens valgtilforordnede og manglen-

de akkreditering af nationale valgobservatører. Det 

til trods havde det nyere oppositionsparti, MDM et 

godt valg; de vandt flere borgmesterposter i landets 

tre store provinsbyer og gik frem flere steder, bl.a. 

i hovedstaden, som ellers er FRELIMO’s magtbase. 

Men der sættes naturligvis spørgsmålstegn ved, 

om deres valg kunne have været endnu bedre. Det 

store spørgsmål er nu hvordan præsidentvalget i ok-

tober 2014 vil forløbe, hvor frit og fair vil det blive? 

Og ikke mindst: hvem vælger FRELIMO som præ-

sidentkandidat efter, at den nuværende præsident 

Guebuza, efter 8 år på posten, ifølge forfatningen 

ikke kan genopstille? FRELIMOs tunge kontrol-ma-

skine med intimiderig af kritiske røster og oppositi-

ons-venlige dele af befolkningen er sat i gang.

Urolighederne kan mærkes på økonomien i lan-

det, delvist er der færre udenlandske investeringer, 

og der var et markant fald i turismen i fjerde kvartal 

til trods for, at dette normalt er højsæson.

SYDLIGE AFRIKA

Havnearbejdere, Honduras

Bananarbejder i Mozambique.

Det bolivianske fabriksarbejderforbund på besøg i 

Danmark.

Oppositionspartiet, MDM vandt tre af de 

største provinsbyer ved kommunalvalget.

ZIMBABWE

MOZAMBIQUE

ZAMBIA
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I Zambia var hele 2013 præget af supplerings-

valg, da parlamentspolitikere fra oppositionspartiet 

valgte at skifte til regeringspartiet. De ekstra valg 

har været en ganske betydelig udgift for statskas-

sen.  Internt er regeringspartiet PF blevet splittet 

op i to fraktioner, og der har været direkte voldelige 

sammenstød mellem de to. Man frygter at volden vil 

eskalere frem mod valget i 2016. 

Fagbevægelsen havde store håb til den på papi-

ret arbejder-venlige regering, da den kom til magten 

i 2011. I juli 2012 vedtog regeringen bl.a. en 67 % 

stigning i mindstelønnen. Denne er dog ikke blevet 

implementeret i praksis, og bl.a. 3F’s partner, in-

dustri-forbundet NUCIW, klagede over at den syd-

afrikansk ejede førende supermarkedskæde i det 

sydlige Afrika; ShopRite, helt har ignoreret mindste-

lønnen. Forbundet aktionerede mod den magtfulde 

kæde, som senere førte til regeringsindgreb. Efter 

forhandlinger opnåede industriarbejderne en over-

enskomstmæssig lønstigning med ShopRite på hele 

34 %. 

Regeringen varslede indførsel af en sektorbaseret 

minimumsløn fremfor generelt at øge presset på ar-

bejdsgiverne for at overholde loven. Flere frygter, at 

dette vil gå ud over arbejdere i bl.a. landbrugssekto-

ren.

På pensionsområdet har regeringen heller ikke 

været så arbejder-venlig som først troet: pensions-

alderen er blevet hævet fra 55 til 65 år. LO’en har 

krævet at loven trækkes tilbage, mens andre dele af 

fagbevægelsen desværre har forholdt sig tavs. Dette 

skal ses i lyset af, at gennemsnitslevealderen i Zam-

bia kun er 55 år.  

I Zimbabwe blev der i marts 2013 vedtaget en 

ny mere demokratisk forfatning, der bl.a. betyder at 

præsidenten i landet kun kan sidde i to perioder (dog 

ikke med tilbagevirkende kraft), og at parlamentet 

får mere magt. Det ændrede dog ikke på resultatet 

af præsidentvalget i slutningen af juli, hvor den nu 

90-årige Robert Mugabe vandt med over 60 % af 

stemmerne, og hvor hans parti ZANU-PF fik mere 

end to tredjedele af pladserne i parlamentet. 

Der var flere rapporter om valgsvindel, bl.a. at 

mange blev afvist ved valgsteder i byer, hvor oppo-

sitionspartiet MDC traditionelt har mange støtter. De 

fleste observatører mener dog, at det ikke ændrer 

ved, at MDC ville have tabt valget uanset hvad. Man 

mener, at den tidligere fagforeningsleder og nuvæ-

rende leder af MDC, Morgan Tsvangirai, blev straffet 

af vælgerne pga. af en række skandaler, og at han 

har glemt græsrødderne, som var dem der bar ham 

frem til at begynde med. 

Efter valget frygtede flere, at valgresultatet ville 

betyde et øget pres på civilsamfundet, og at Muga-

be og ZANU-PF kunne finde på at ændre den nye 

forfatning igen. Men ind til videre har det altover-

skyggende fokus været at få vendt den økonomiske 

udvikling, som er mere eller mindre stagneret. Uden-

landske investeringer er begrænsede, produktionen 

er lav og mange private virksomheder har ikke råd 

til at udbetale løn. Flere af 3F’s partnere vurderede at 

den udbetalte gennemsnitsløn i deres sektorer lå på 

omkring 200 USD om måneden i slutningen af året. 

I landbruget så det særlig slemt ud: landarbejderne 

får helt ned til 70USD om måneden – når de får ud-

betalt løn.    

ZANU-PF’s valgløfte om en fordobling af offent-

lige ansattes løn til 540USD om måneden (svarende 

til den nationale fattigdomsgrænse) har derfor lange 

udsigter. Fagbevægelsen stiller sig kritiske overfor 

regeringens vilje til at skubbe på for højere lønnin-

ger, bl.a. fordi en meget stor del af parlamentsmed-

lemmerne for ZANU-PF selv ejer private virksomhe-

der.

Regeringen varsler arbejdsmarkedsreformer i 

2014, der skal skabe større fleksibilitet på arbejds-

markedet og introducere produktivitets-baserede 

lønsystemer. Fagbevægelsen, med LO ‘en ZCTU i 

spidsen, er voldsomt kritiske overfor lovforslaget. 

De frygter ”slave-lønninger” og har truet med strej-

ker hvis forslaget bliver vedtaget. 

STOR MEDLEMSFREMGANG 
HOS PARTNERNE I AFRIKA
Samlet fik 3F’s 13 partnere i det sydlige Afrika 24.933 

nye medlemmer hvilket svarer til en fremgang på 

10 %. Der var særligt fremgang i landbrugs- og byg-

gesektoren. I alt fik partnerne 4.975 nye kvindelige 

medlemmer svarende til 9 % - de kom hovedsageligt 

fra landbrugssektoren.

Sukkerarbejderne i Mozambique (SINTIA) fik 

7.213 nye medlemmer svarende til en stigning på 

33 % og hele 67 % blandt kvindelige medlemmer. 

Successen skyldes bl.a. en ny organiseringsstra-

tegi, hvor SINTIA er særligt aktiv i højsæsonerne i 

april og november. Derudover er fagforeningen gået 

i dialog med arbejdsgiverne, og har fået tilladelse 

til at mødes med arbejderne på arbejdspladserne i 

arbejdstiden og fortælle om vigtigheden af at være 

medlem af en fagforening. Det gælder dog primært 

arbejdere på sukkerfabrikker og i andre dele af suk-

kerproduktionen og transporten, hvorimod SINTIA 

stadig har svært ved at få tilladelse til at mødes med 

landarbejderne ude i plantagerne. 

Landbrugs- og plantagearbejderne i Zimbab-

we (GAPWUZ) har lavet organiseringshold hvis pri-

mære opgave er oplysning om arbejdstagerrettighe-

der og at få organiseret flere arbejdere. De har også 

fokuseret på højsæsonerne, særligt i høsttiden, og 

derved nået ud til rigtig mange arbejdere, inklusiv 

sæsonarbejdere og andre løst ansatte. GAPWUZ har 

derved fået 3.658 nye medlemmer svarende til en 

stigning på 19 %. Næste skridt bliver at se om de er 

i stand til at holde på medlemmerne – især sæson-

arbejderne.   

Byggeforbundene i alle tre lande oplevede 

den sektormæssige flotteste fremgang på 19 % (i 

alt 9.105 nye medlemmer). Det skyldes bl.a. store 

infrastrukturprojekter i både Mozambique og Zam-

bia, og dermed en større potentiel medlemsbase. I 

Zimbabwe har der været stort fokus på uddannelse 

af tillidsrepræsentanter og faglige klubber lokalt på 

arbejdspladserne, og om end de stadig mangler træ-

ning og kapacitetsopbygning, så har de været rigtig 

gode til at organisere deres kolleger.  

Industripartnerne inden for føde- drikkevare-

produktion i Mozambique og Zambia har begge en 

lille fremgang, hvorimod partneren in Zimbabwe, 

FFAWUZ har haft en lille tilbagegang. Flere arbejds-

pladser er lukket og der har været mange fyringer i 

industrien.

3F’s nye partnere i hotel- og restaurationsbran-
chen i Mozambique og Zimbabwe har tilsammen 

mistet 1.710 medlemmer svarende til henholdsvis 3 

og 11 % tilbagegang. Det skyldes bl.a. den stigende 

brug af løsarbejdere og studerende i branchen, men 

viser også, at der skal arbejdes med at lave en or-

dentlig organiseringsstrategi i de to forbund; dette 

vil bl.a. være et fokus for det fremtidige samarbejde 

med 3F. Hotel- og restaurationspartneren i Zambia 

har derimod haft en stor medlemsfremgang på 25% 

(3.926 nye medlemmer). Her skal der derimod arbej-

des med at blive bedre til at servicere eksisterende 

medlemmer. 

FORHANDLING OG 
OVERENSKOMSTER
Etablering af nye klubber og træning af tillidsrepræ-

sentanter i arbejdstagerrettigheder, organisering og 

forhandling har været fokusområder for alle partne-

re, så fagforeningerne styrkes lokalt på arbejdsplad-

serne. Ligeledes er flere af partnerne blevet bedre til 

at lægge pres på myndighederne for øget inspektion 

af arbejdsmiljøforhold på virksomheder. 

I Zambia og Zimbabwe forhandles nationa-

le brancheoverenskomster i de såkaldte ’National 

Supermarkedskæden, 

Shoprite som partneren 

i Zambia vandt en stor 

løn-sag over.

Robert Mugabe 

vandt igen valget i 

Zimbabwe.

Der er byggeri-

boom i det sydlige 

Afrika.
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Employment Councils’ og ’Joint industrial Coun-

cils’ – disse dækker principielt alle registrerede ar-

bejdspladser, og partnerne har haft held til at få flere 

virksomheder ind under de nationale overenskom-

ster. Forbedringer derudover kan forhandles lokalt 

på arbejdspladsen. Med henvisning til den dårlige 

økonomi i Zimbabwe har det ikke været muligt for 

vores partnere at forhandle lokale overenskomster. I 

Zambia har de fire partnere derimod fået forhandlet 

14 nye lokale overenskomster i 2013. 

I Mozambique aftales mindstelønnen årligt i tre-

partsforhandlinger – alt andet forhandles lokalt. Det 

går fremad, men det går langsomt! I byggebranchen 

steg antallet af arbejdsgivere fra 347 i 2012 til 429 i 

2013, men kun 3 nye overenskomster blev forhand-

let hjem, så i alt 111 virksomheder er overenskomst-

dækkede. I drikke- og fødevareindustrien fik 3F’s 

partner SINTIAB forhandlet 5 nye overenskomster, 

så der nu er 23 overenskomstdækkede virksomhe-

der ud af 279.

Organisering, forhandling, kapacitetsopbygning 

af lokale fagforeningsstrukturer på arbejdspladsni-

veau, ligestilling, og øget fokus på informaliseringen 

af arbejdsmarkedet og hvordan fagbevægelsen kan 

sikre rettigheder for sæson- og løsarbejdere vil være 

nogle af udfordringerne for 3F’s partnere i 2014.   

Programmet i det sydlige Afrika vil søge at støtte 

dem i at møde disse udfordringer effektivt. 

BEDRE REGIONALT 
SAMARBEJDE

De regionale netværk for de globale fagforbund; IUF 

og BWI er blevet styrket i den forstand at der nu er 

mere kommunikation- og samarbejde mellem med-

lemsorganisationerne også mellem netværksmø-

derne. Der er blevet dannet et netværk af tillidsre-

præsentanter der på tværs af grænser diskuterer 

fælles udfordringer og problemer med samme ar-

bejdsgiver, eksempelvis byggegiganten WBHO. 

SOLIDARITET
3Fs kongres i september havde deltagelse af både 

byggeforbundet i Zimbabwe samt industri- og han-

delsforbundet i Zambia.

3F’s Service, Hotel og Restaurations-gruppe be-

søgte de to helt nye hotel og restaurations-partnere 

i Mozambique og Zambia i februar 2013. Samarbej-

det skal udvikles videre i 2014, og partnerne har især 

ønsket at fokusere på organisering, forhandlings og 

kampagneteknikker.

Region Syddanmarks internationale udvalg 

har startet et samarbejde med industri forbundet i 

Zambia og byggeforbundet i Zimbabwe. Udvalget 

besøgte partnerne i november, og erfaringsudveks-

ling omkring organisering, forhandlingsteknikker og 

synlighed på arbejdspladsniveau vil være omdrej-

ningspunkt for samarbejdet fremover. 

Byggeforbundet i Zimbabwe har købt en grund 

og er gået i gang med at bygge en kombineret fag-

foreningsskole og fagskole. Planen er, at de bruger 

egne medlemmer som arbejdskraft og dermed giver 

dem en faglært bygningsarbejder-uddannelse, som 

vil bliver certificeret af myndigheder ved en afslut-

tende prøve. Efter indstilling af solidaritets-gruppen 

er støtte til det projekt nu blevet valgt til Gør Noget 

indsamlingen i Region Syddanmark i 2014. 

Den sydasiatiske region fortsatte opbremsningen 

af den økonomiske vækst, som blev på under 5 % 

i 2013. Det skyldes en lav vækst i Indien, som ud-

gør ca. tre fjerdedele af regionens økonomi, og Pa-

kistans økonomiske krise, som nåede nye dybder. 

Den Internationale Valutafond gav Pakistan et lån på 

5,3 mia. USD angiveligt for at trække landet væk fra 

afgrunden. Valget d. 11. maj gav en ny koalitionsre-

gering under Nawaz Sharif, som røg ind i modsæt-

ninger til hæren.

Både Bangladesh og Sri Lanka har højere vækst-

rater, mens Nepal ikke rigtig er kommet ud af sit 

politiske og økonomiske dødvande endnu. Bangla-

desh har lidt under tiltagende politiske spændinger, 

strejker og blokader med voldelige sammenstød op 

til valget i januar 2014. Det lagde en dæmper på pro-

duktion og eksport.

Med 1 til 2 millioner nye sydasiater, der strøm-

mer ud på arbejdsmarkedet hver måned, er der pres 

på, og en voksende uformel økonomi er et af resul-

taterne. Mange arbejdere søger også lykken udenfor 

regionen, bl.a. i Mellemøsten.

BANGLADESH
Tøjindustrien kom for alvor i verdens søgelys i 2013 

da Bangladesh blev skueplads for tøjindustriens 

værste katastrofe nogensinde. Over 1.100 miste-

de livet og et par tusind blev skadet da Rana Plaza 

bygningen kollapsede 24. april. Branden på Tazreen 

i nov. 2012 havde også sat sine spor, mens der blev 

opmærksomhed omkring at bunden nu var nået i 

det internationale ”ræs mod bunden”.

Regeringen og arbejdsgiverforeningerne i Bangla-

desh kom under nationalt og internationalt pres. Der 

blev sat gang i flere initiativer på baggrund af kata-

strofen, som bl.a.:

• The national Action Plan (NAP), er regeringens 

plan med støtte fra ILO. Det formodes at den 

skal sikre inspektion af 1800 fabrikker

• The Fire and Safety Accord, er et fælles initiativ 

mellem IndustriAll Global Union og mere end 

150 tøjfirmaer/brands. Den forventes at inspice-

re de 150 firmaers leverandører eller omkring 

1.600 fabrikker. 

• The Alliance, er 17 amerikanske firmaers initia-

tiv, som går uden om fagbevægelsen. Alliancen 

forventes at skulle sørge for inspektion på 600 

fabrikker.

Der er under ILO-ledelse udarbejdet fælles tek-

niske normer for inspektionerne, for at undgå tre 

forskellige sikkerhedsniveauer i de tre initiativer. ILO 

har modtaget en række donationer for at gennemfø-

re programmer på arbejdsmarkedet, bl.a. fra Norge, 

Holland og Canada. 

Kun fire af de indblandede 29 tøjfirmaer i Rana 

Plaza er gået sammen om at sikre de efterladte og 

tilskadekomne reel erstatning. Det skal ske gennem 

en international ”trust fund”. De fleste, herunder 

danske PWT group, har desværre afvist initiativet. 

Det handelspolitiske pres
USA fjernede Bangladesh’ GSP handelsprivilegier 

med åben kritik af mangel på overholdelse af ar-

bejdstagerrettigheder. EU diskuterede også svag be-

skyttelse af rettighederne og indgik en aftale; “The 

Compact”, for at støtte implementering af landets 

love og ILO’s konventioner.

Under dette pres blev arbejdsmarkeds-lovgivnin-

gen ændret i juli, derefter kritiseret af ILO og USA og 

siden lovede regeringen yderligere ændringer, bl.a. 

at fagforeninger ville blive tilladt i eksportzonerne 

fra 1. januar 2014. Der mangler dog endnu en række 

bekendtgørelser for at lovreformerne træder i kraft, 

og det er endnu uvist om de sidste lovhindringer for 

fagforeningsarbejde fjernes. 

Dertil kom forhøjelse af mindstelønnen. Den 

havde ikke været reguleret i 3 år, men blev en del 

af det politiske spil op til valget. Forhøjelsen blev på 

Byggeplads i 

Mozambique.

Region Syddanmark 

solidaritetsgruppe 

på besøg i Zambia.

ASIEN

SRI LANKA

NEPAL

BANGLADESH

FILIPPINERNE
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77 % - fra 3000 til 5300 taka (svarende til en stigning 

fra 208 til 368 kr. i månedsløn). Der blev tilføjet en 

årlig stigning på 5 %. I sidste øjeblik fik arbejdsgi-

verforeningen dog ændret aftalen for at begrænse 

det grundbeløb, som lønstigningen beregnes af. 

Arbejderne havde krævet 8.000 taka (513 kr) og nye 

uroligheder brød ud efter annonceringen af lønstig-

ningen.

82 nye fagforeninger
Arbejdsministeriet har under hårdt internationalt 

pres ændret praksis og registrerer nu fagforeninger 

uden så mange obstruktioner. Der er registreret 82 

nye fagforeninger i 2013, mens det har ligget mel-

lem 0 og 5 de seneste ti år. Det viser at internationalt 

– bl.a. handelspolitisk – pres virker. 

Den politiske situation i Bangladesh har været 

meget spændt op til valget 5. januar. Fra valget blev 

annonceret organiserede oppositionspartiet BNP 

non-stop “hartals”, som er en kombination af gade-

marcher og blokader. De forlangte at regeringen skulle 

træde tilbage og under valgkampen overlade magten 

til et forretningsministerium. BNP boykottede valget 

da de ikke fik deres vilje, og der var genvalg af regerin-

gen med en historisk lav stemmeprocent på 22. Mange 

blev dræbt og kom til skade i dette forløb.

Tøjindustrien fik også uroen at mærke. Det blev 

vanskeligt at opretholde eksporten pga. blokerede 

veje, gademarcher osv. Det blev til et samlet tab af 71 

arbejdsdage i løbet af 2013. Det hjalp ikke, at en ny fa-

briksbrand, denne gang på fabrikken Smart Fashion, 

i oktober krævede 7 dødsofre og mindst 50 tilskade-

komne. 

SRI LANKA
Regeringen i Sri Lanka koncentrerer magten om-

kring en lille elite af familie og venner, mens be-

skyldninger om korruption vokser. Den så sig nød-

saget til at udskrive valg i de nordlige dele af landet 

i september måned. Valgene viste overvældende 

tilslutning til de tamilske partier. Desværre er den 

politiske opposition i landet generelt ikke meget 

bedre end regeringspartiet. Regeringen er i store 

finansielle problemer hvorfor den forventes igen at 

ville forsøge at forgribe sig på de private – herunder 

arbejdernes kollektive pensionsopsparinger.

Frygten for tab af arbejdspladser til endnu mere 

lavtlønnede nabolande har vist sig ubegrundet. Der 

er mange ledige job i beklædnings- og tekstilindu-

strien, og uroen i Bangladesh har gjort Sri Lanka 

mere attraktiv, så der faktisk bygges nye fabrikker i 

landet. Arbejdsgivernes ønsker om import af billig 

arbejdskraft fra nabolande er i første omgang blevet 

afvist med argumenter om at der er arbejdskraft nok 

i landet, men at forholdene skal være bedre for at 

tiltrække den til tekstil- og beklædningsindustrien.

3F’s program gennemførte en kortlægning af fag-

bevægelsen og det førte til beslutning om, at støtte 

en anden partner.  Det drejer sig om fagforeningen 

for tekstil- og beklædningsarbejdere, TGCTU, der er 

tilknyttet ACFFTU, som er en LO organisation.  

Partneren FTZ-GSEU havde medlemmer i en 

længerevarende konflikt mod forfølgelse og fyring 

af fagligt aktive. Kapaciteten til at sikre dem under-

støttelse under konflikt var ikke udviklet og pga. fag-

lig splittelse blev sagen ikke vundet. Det har givet 

stof til eftertanke og sat gang i den offentlige debat 

om faglige rettigheder.

NEPAL
En årelang politisk krise efter monarkiets fald, hvor 

en forfatningsgivende forsamling ikke har kunnet 

blive enige, førte til valg til en ny forfatningsgivende 

forsamling i november 2013. Her led det regeren-

de maoistparti stort nederlag. Det største parti blev 

Kongrespartiet efterfulgt af det moderate kommu-

nistparti (CPN-UML). Dannelsen af en ny koalitions-

regering muliggør gennemførelse af 6 allerede fær-

digforhandlede arbejdsmarkedslove.

Fagbevægelsen er blevet mere samlet gennem 

de fælles faglige strukturer; JTUCC, både på LO-

plan og i sektorerne, hvilket øger mulighederne for 

et fælles pres på politikerne omkring regulering af 

arbejdsmarkedet. 

Under en intensiv organiseringskampagne i slut-

ningen af året lykkedes det partneren, JTGCWUN at 

få 1.000 nye medlemmer. Resultaterne af en under-

søgelse af kaste-, religions- og kønsbaseret diskrimi-

nation, som samme partner stod for, er blevet disku-

teret og der er planlagt en kampagne med skriftligt 

materiale til uddeling i starten af 2014 er udviklet. 

FREMSKRIDT FOR 
TEKSTILBRANCHEN I SYDASIEN
Faglig enhed. 3F har understreget behovet for fæl-

les fodslag. Det har givet resultat i Nepal, hvor tre 

fagforeninger i tekstilindustrien har underskrevet en 

fælles aftale om at samarbejde og undgå at skade 

hinanden. 

Organisering og registrering af fagforeninger. 
Partnerne i Bangladesh har modtaget rådgivning 

(ikke direkte økonomisk støtte). De er blevet rådet til 

at udnytte muligheden for registrering af nye fagfor-

eninger og har i alt fået godkendt 13 virksomheds-

fagforeninger. Der er også blevet organiseret flere 

og registreret nye virksomhedsfagforeninger i Sri 

Lanka og Nepal.

Køn og ligestilling. FTZ-GSEU i Sri Lanka har ud-

viklet et udkast til ligestillingsstrategi, som organi-

sationen nu diskuterer før den vedtages og omsæt-

tes til handling.  En kvinde-fløj af organisationen er 

blevet udviklet med komiteer virksomheds- og fag-

foreningsniveau over hele landet. I Nepal har begge 

partnere dannet kvindekomiteer på fabriks- og fag-

foreningsniveau.   

Arbejdsmiljø. Programmet har finansieret uddan-

nelse af over 150 arbejdere i Bangladesh, som kan 

gå ind i de arbejdsmiljøudvalg, virksomhederne er 

blevet pligtige til at oprette efter lovreformerne. Det 

er strategien at udnytte denne platform til at skabe 

Kvindelige teks-

tilarbejdere de-

monstrerer,

Sri Lanka.

Faglige protester 

i Bangladesh.

Tekstilarbejder, 

Sri Lanka
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en bredere social dialog mellem fagforening og virk-

somhed om løsninger på problemer i arbejdsmiljø-

et. Det er der langt mindre konfliktstof i end i løns-

pørgsmål.

VIRKSOMHEDERNES 
SAMFUNDSANSVAR
Der har været direkte dialog med tøjfirmaer som 

H&M, DK Company, PWT Group, Mascot Dansk Su-

permarked og Bestseller – både i Bangladesh og i 

Danmark. 

Typisk er der langt fra ord til handling, og en stor 

del af dialogen synes at handle om at trække tiden 

mht. at skabe respekt for arbejdernes rettigheder 

hos leverandørerne. Den meget indflydelsesrige 

arbejdsgiverforening i Bangladesh, BGMEA, vil gå 

meget langt for at undgå fagforeninger. Der skal så 

at sige skarp lud til skurvede hoveder, men på dette 

område har virksomhedernes CSR-folk fløjlshand-

skerne på overfor leverandørerne. Der er dog tilfæl-

de hvor der har været en fagforening på arbejds-

pladsen, og når arbejdsgiveren prøver at skaffe sig 

af med den, har pres fra køber-siden givet positivt 

resultat. Fagforeningen har beholdt sin formand/be-

styrelse. 

Regionalt netværk. Der er etableret et fungerende 

fagforeningsnetværk i regionen, som har produce-

ret konkrete sammenligninger mellem landene og 

informationsmateriale, der bruges i forhandlinger 

med arbejdsgiverne. (Oversigt over lønforhold og 

arbejdsforhold, overblik over faglige rettigheder i 

regionen osv.) Det er hensigten at overdrage den 

videre koordinering af dette netværk til IndustriAll, 

som støttes i at udfylde denne funktion. Det lykkedes 

sidst på året at rydde de sidste hindringer af vejen 

for underskrivelse af en historisk aftale mellem In-

dustriAll og 3F om implementering af de regionale 

aktiviteter i programmet. 

DIALOG I DANMARK
Efter katastrofen i Bangladesh tog den danske re-

gering initiativ til ”Partnerskab for ansvarlig tekstil 

og beklædningsproduktion i Bangladesh” som sam-

lede størstedelen af den danske tekstil- og beklæd-

ningsbranche. Fagbevægelsen (LO, HK og 3F) havde 

tidligere på året forsøgt at indkalde tøjfirmaerne til 

et møde om situationen i Bangladesh og behovet 

for at fremme arbejdstagerrettighederne, men var 

blevet afvist. 

Den vigtigste effekt af partnerskabet har nok væ-

ret at bidrage til, at 6 danske virksomheder skrev un-

der på den før omtalte internationale ’Fire and Safety 

Accord’, hvor fagbevægelsen er med. Desuden har 

der været drøftet forskellige initiativer, bl.a. et pro-

jekt i Bangladesh i samarbejde mellem det danske 

og det britiske etiske handelsinitiativ (DIEH og ETI), 

som Danida vil bidrage til fra en særlig CSR-pulje. 

3F er tiltænkt en rolle med kapacitetsopbygning af 

fagbevægelsessiden i social dialog.

SOLIDARITET
En Solidaritetsgruppe er blevet etableret i Silkeborg 

bestående af afdelingens solidaritetsudvalg. Tekstil 

og beklædnings brancheudvalget i Industrigruppen 

udgør også en slags solidaritetsgruppe. Det blev helt 

konkret, da en af de internationale gæster på 3F’s 

kongres, Amirul H. Amin fra NGWF - Bangladesh’s 

tekstilarbejderforbund, fik overrakt 10.000 dollars 

– 5.000 af brancheudvalget og 5.000 af solidaritets-

gruppen. Solidaritetsbeløbet bevilget i forbindelse 

med kongressen skal gå til det forebyggende arbej-

de og fortalervirksomhed, også for at de 3000 ofre 

efter katastroferne i Bangladesh får en menneske-

værdig behandling. Støtten fra Silkeborg afdelings 

solidaritetsfond skal bl.a. anvendes til uddannelse af 

folk fra virksomheden Esquire i Bangladesh, som er 

en af leverandørerne til arbejdstøjs-firmaet Mascot 

i Silkeborg. Pengene i afdelingens særlige solida-

ritetsfond stammer fra en lokaloverenskomst med 

dette firma om et ørebeløb pr. præsteret arbejdstime 

under overenskomsten. 

Et kursus med deltagelse af flere fagforbund har 

været på besøg i Sri Lanka mens der var konflikt på 

gummivarefabrikken Ansell. Det blev besluttede at 

samle ind for at sikre ordentlig styrke til forhandling 

og konfliktløsning. 

Filippinerne, søfolk og virksomhedernes 
samfundsansvar
3F har i en årrække samarbejdet med International 

Seafarers’ Action Center, ISAC i Filippinerne. Ar-

bejdsmarkedet indenfor sø trafik er globaliseret og 

Filippinerne har i mange år fremmet emigration for 

at skabe valutaindtjening i form af remitter. Ca. en 

tredjedel af søfolkene i international skibstrafik er 

filippinere, og de arbejder dermed bl.a. for danske 

rederier.

I fem år (2008-2013) har samarbejdet været støt-

tet af Civilsamfund i Udvikling, CISU og tredje fase 

af projektet sluttede ved udgangen af juni 2013. Der 

er god fremgang mht. udvikling af kapacitet og re-

sultater af ISAC’s fortalervirksomhed. De er vokset 

i medlemstal og har fået udvidet deres kommunika-

tions- og informationskanaler kraftigt. ISAC har der-

med øget kapaciteten til at oplyse søfarende og de-

res familier om deres rettigheder, og at hjælpe dem 

med at forsvare og bruge disse rettigheder. ISAC har 

også udvidet sin kapacitet på det arbejdsmedicinske 

område betydeligt, bl.a. med oprettelse og styrkelse 

af en arbejdsmedicinsk klinik, som primært bruges 

til at afgive lægelige udtalelser i erstatningssager, 

men som også kan indgå i forskning og dokumen-

tation af bredere sammenhænge mellem arbejde og 

sundhed indenfor søfart. 

ISAC’s hovedmålsætning om at få Filippinernes 

regering og parlament til at ratificere ILO’s interna-

tionale maritime konvention, IMC, lykkedes i 2012. 

Som det 30. land, der ratificerede, udløste det, at 

konventionen i 2013 trådte i kraft på verdensplan. 

Denne landvinding for filippinske søfolk blev der-

med til umiddelbar gavn for alle andre søfolk i ver-

den. 

3F fortsætter støtten til ISAC som en del af arbej-

det med virksomhedernes samfundsansvar inden-

for mulighederne i rammeaftalen med Danida. Dette 

arbejde tager udgangspunkt i internationalt etable-

rede retningslinjer for virksomheders forpligtelser 

mht. menneske-, herunder arbejdstagerrettigheder. 

De vigtigste er: 

• ILO’s ‘Tripartite Declaration Concerning Multinati-

onal Enterprises and Social Policy.

• OECD’s ‘Guidelines for Multinational Enterprises’

• FN’s ‘Guiding Principles for Business and Human 

Rights’ 

• Vejledninger for klager til den danske Mæglings- 

og Klageinstitution, der herhjemme kan anvendes 

i sager om overtrædelse af de retningslinjer for 

respekten for menneskerettigheder, som er gæl-

dende ifølge OECD og FN. 

Fokus er fremover at støtte ISAC’s kapacitet til at 

kontrollere overholdelsen og bidrage til implemen-

teringen af de rettigheder der er nedfældet i den 

maritime konvention - IMC og retningslinjerne fra 

internationale institutioner. Ikke mindst sigter sam-

arbejdet mod at bidrage til at de multinationale 

rederier udviser fornøden omhu så de forebygger 

krænkelse af menneskerettighederne samt sørger 

for oprejsning til mennesker, der har været udsat 

for krænkelse af deres rettigheder, bl.a. i form af 

arbejds ulykker. 

Tøj fundet i 

ruinerne 1 år 

efter Rana Plaza, 

Foto: Søren Zeuth

Filippinske 

søfolk. Sådan ser regne-

stykket ud for en 

arbejder i Østen:

Butik tjener 59%

Transport 24,4%

Tøjmærke 12%

Fabrik 4%

Arbejder 0,6%



26 27ÅRSRAPPORT 2013 INTERNATIONAL SOLIDARITET OG UDVIKLING ÅRSRAPPORT 2013 INTERNATIONAL SOLIDARITET OG UDVIKLING

Udfordringerne blev ikke mindre for den palæsti-

nensiske befolkning og det palæstinensiske selv-

styre i 2013. Den økonomiske vækst har været vold-

somt faldende de seneste år fra 11% i 2010-2011 og 

6% i 2012 til kun 2,6% i 2013 (til og med 3. kvartal). 

Det skyldes bl.a. færre midler fra internationale do-

norer, restriktioner fra Israel og manglende eksport. 

Arbejdsløsheden ligger fortsat på over 20% (19% på 

Vestbredden og 30% i Gaza). Særligt de unge mel-

lem 15 og 29 år er hårdt ramt – her ligger arbejdsløs-

heden på 29% på Vestbredden og 47% i Gaza, og er 

dermed en af verdens højeste med de store sociale 

konsekvenser der følger med arbejdsløshed.

Den dårlige økonomi blev afspejlet i den før-

te politik, hvor regeringen skar ned på sociale vel-

færdsydelser, oliepriserne steg og det samme gjor-

de indkomstskatter og skatter på dagligvarer. Det 

har selvsagt betydet øgede leveomkostninger for 

den palæstinensiske befolkning, hvilket resultere-

de i voldsom utilfredshed og demonstrationer mod 

regeringen. Premiereminister Salam Fayyad måtte 

derfor forlade sin post i april. Han blev erstattet af Al 

Hamdallah, der trådte tilbage allerede i maj, blot for 

at blive genudnævnt en måned efter. Det til trods, er 

der fortsat ingen officielle planer for et nyvalg, for-

modentligt fordi man gerne vil have national enhed 

mellem Hamas og Fatah inden der udskrives valg, 

for at undgå uroligheder og internationale sanktio-

ner sådan som det var tilfældet i 2006. Der har væ-

ret løbende forhandlinger mellem Fatah og Hamas i 

2013, men uden resultater. Spørger man almindeli-

ge borgere på gaden er der ikke mange der tror på 

en forsoning mellem de to parter.

Uroligheder i resten af regionen har ligeledes på-

virket palæstinenserne. Det gælder på den ene side 

krigen i Syrien, som den palæstinensiske befolkning 

naturligvis er nervøs for vil sprede sig til regionen – 

særligt frygter man krig med kemiske våben. Men 

det gælder især de voldsomme uroligheder i Egyp-

ten, der har plaget landet siden militæret afsatte 

præsident Morsi i begyndelsen af juli. Det vanske-

liggør ind- og udrejse fra Gaza via Egypten. Indrejse 

via Israel er også blevet vanskelligere, da Israel har 

strammet grænsekontrollen. Der skal være valg i 

Egypten senest i midten af april 2014.

PALÆSTINA-ISRAEL 
KONFLIKTEN
Fredsforhandlingerne mellem Palæstina og Israel 

blev genoptaget i juli efter tre års pause. Meget lidt 

er sluppet ud fra forhandlingerne, men hovedtema-

erne er Jerusalems status, grænsedragning, sikker-

hed, bosættelserne og palæstinensiske flygtninge. 

Israel, det palæstinensiske selvstyre og USA har sat 

en 9 måneders tidsfrist for forhandlingerne, men 

ved udgangen af 2013 var der ingen tegn på frem-

skridt.

Israel har løsladt flere politiske fanger i årets løb, 

men samtidig har de fortsat de ulovlige bosættelser. 

1.780 nye huse blev bygget i bosættelserne i før-

ste halvdel af 2013, hvilket var en stigning på 70% 

sammenlignet med samme periode året før. Hertil 

kom 180 offentlige bygninger som skoler og syna-

goger og over 70 industrivirksomheder. 

ARBEJDSMARKEDET I 
PALÆSTINA  
Efter successen med at få vedtaget en lov om mind-

steløn i 2012 har fokus i 2013 været på vedtagelse 

af en lov om social sikring. Der har været nogle stri-

digheder med 3F’s partner PGFTU – svarende til pa-

læstinensisk LO og arbejdsministeriet, men i andet 

halvår har trepartssamarbejdet fungeret bl.a. med 

assistance fra ILO. PGFTU har leveret inputs til før-

ste udkast af den nye lov, og man forventer at den 

vil komme endelig på plads i 2014 og implementeret 

fra januar 2015. 

Der er endnu ingen officielle tal for hvorvidt mind-

stelønnen bliver implementeret og rent faktisk gør en 

forskel for arbejdere i Palæstina, men PGFTU skønner 

at lønniveauet er steget for 15-20% af de palæstinen-

siske arbejdere, særligt blandt kvinder der arbejder i 

børnehaver, landbrug, tekstil og HK-området, der alle 

er lavtlønsområder. Forbedringerne er primært sket på 

arbejdspladser i Ramallah og Bethlehem.

Trepartsforhandlinger på arbejdsmiljøområdet 

har slet ikke fungeret på nationalt niveau, og det er 

blevet suspenderet af arbejdsministeriet. Til gen-

gæld er det lykkedes at oprette trepartsorganer på 

distriktsniveau i 7 ud af 11 distrikter, hvilket har væ-

ret med til at styrke fagbevægelsens troværdighed 

og mulighed for at forbedre arbejdsmiljø på områ-

der, hvor distriktsmyndighederne har ret til at hand-

le uden de nationale myndigheders godkendelse.  

RESULTATER HOS PGFTU
3F’s program i Palæstina adskiller sig fra de øvri-

ge programmer idet der er tale om et samarbejde 

med den palæstinensiske LO, PGFTU, som fortsat 

er meget indblandet i og har stor indflydelse på 

medlemsforbundenes arbejde. I 2013 har PGFTU 

dog taget nogle vigtige skridt mod at blive en mere 

demokratisk, massebaseret organisation bl.a. gen-

nem etableringen af en rådgivende forsamling med 

repræsentanter fra alle medlemsforbund og alle di-

strikter. De har også fået udviklet et behovs-baseret 

uddannelsessystem baseret på de ønsker og inputs 

medlemsforbundene har præsenteret. At styrke 

denne demokratiseringsproces og styrke PGFTU’s 

kapacitet til at påvirke arbejdsmarkedspolitik i Palæ-

stina er et helt afgørende element i 3F’s samarbejde 

med PGFTU.

Derudover fokuserer samarbejdet på at styrke 

PFGTU’s kapacitet til at servicere medlemsforbun-

dene på særligt tre områder: juridisk, arbejdsmiljø 

og ligestilling. 

Den juridiske afdeling har i 2013 fået digitaliseret 

registreringen af sager og dermed dokumentationen 

og kommunikationen mellem de 11 distrikter, der 

tidligere har haft svært ved at snakke sammen og 

dele erfaringer. Digitaliseringen giver PGFTU bedre 

mulighed for at følge op på sagerne og ikke mindst 

for at samle dokumentation til at føre sagerne i ret-

ten. Derudover har den juridiske afdeling forberedt 

en stor kampagne om arbejdstagerrettigheder i de 

ulovlige bosættelser, som skydes i gang i 2014. Det 

er svært for fagforeningerne at hjælpe deres med-

lemmer i bosættelserne, da palæstinensiske fagfor-

eningsfolk – ligesom andre palæstinensere - bliver 

nægtet adgang. Det er derfor særlig vigtigt at arbej-

derne kender deres rettigheder. Ud over generel op-

lysning om arbejdstagerrettigheder, vil kampagnen 

PALÆSTINA

PALÆSTINA

Befolkningen 

kræver 

solidaritet 

omkring 

mindstelønnen
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fokuserer på de ringe forhold som kvinder, der ar-

bejder i landbruget i bosættelserne, arbejder under. 

Endelig vil de oplyse om arbejdernes ret til at få læ-

gehjælp i Israel, hvilket de ofte nægtes.

På arbejdsmiljøområdet har PGFTU ligeledes 

fået lavet en database til at forbedre deres doku-

mentation. I 2013 har de fokuseret på at registrere 

arbejdsmiljøforhold i byggesektoren, særligt hos de 

40 største byggefirmaer. Det er første gang fagbe-

vægelsen har et overblik over arbejdspladsulykker. 

Informationen har de bl.a. brugt i forhandlingerne 

i de syv etablerede distrikts-trepartsorganer på ar-

bejdsmiljøområdet.    

Ligestillingsområdet halter stadig efter om 

end der nogle positive skridt i den rigtige retning. 

Fokus har været på at organisere flere kvinder i tre af 

PGFTU’s medlemsforbund nemlig tekstil, sundhed 

og HK-området. Derudover er der blevet udviklet 

politikpapirer om ligeløn, rettigheder for kvinder der 

arbejder i bosættelserne og rettigheder for kvinder 

der arbejder som hushjælp. Dette er blevet fulgt op 

af en kampagne i samarbejde med andre palæsti-

nensiske kvinde-organisationer. 

RESULTATER HOS 
BYGGEFORBUNDET OG 
LANDBRUGSFORBUNDET
Byggeforbundet, NUBWW, og Landbrugsforbundet, 

GUAFIW har begge fokuseret på mere direkte kom-

munikation med arbejdere på arbejdspladser og i 

landsbyer. De har oplyst om arbejdstagerrettigheder 

og dannet klubber på arbejdspladser eller i lands-

byer – det sidste gælder områder hvor mange ar-

bejder i bosættelser, og hvor de derfor ikke har ret 

til at danne lokale fagforeningsstrukturer direkte på 

arbejdspladsen. 

Klubberne har stadig brug for støtte fra fagfor-

eningernes distriktskontorer eller fra det nationale 

niveau, men de er blevet langt bedre til at forhand-

le løn og arbejdstid og kræve at sikkerhedsudstyr 

bliver betalt og leveret af arbejdsgiveren. Begge 

forbund vurderer, at der er en større forståelse for 

arbejdstagerrettigheder blandt arbejdere i deres 

sektor, og at flere ser nødvendigheden af at stå sam-

men i en fagforening. Og medlemstallet er også 

stigende: Byggeforbundet har fået 416 nye medlem-

mer (en stigning på næsten 19%), og landbrugsfor-

bundet har fået 173 nye medlemmer (en stigning 

på 16%*). Om end der stadig er tale om meget lave 

medlemstal, så er de to forbund blevet bedre til at 

organisere og registrere arbejdere i deres sektorer, 

og de oplever en fremgang, som skal udnyttes i de 

kommende år.

Landbrugsforbundet har gjort en særlig indsats 

for at organisere flere kvinder og for at styrke de lo-

kale kvinde/ligestillings-strukturer i forbundet. Dette 

skal især ses i relation til, at 32% af arbejdsstyrken 

i landbruget er kvinder og 24% af alle kvindelige ar-

bejdere i Palæstina arbejder i landbrug. 

Der er blevet oprettet kvindeafdelinger i 10 ud af 

11 distrikter, og de har fået uddannelse i arbejdsmar-

kedsloven, organisering og kommunikation. Det ser 

ud til at være en rigtig strategi, at få kvinder til at 

organisere andre kvinder, og på et år er forbundets 

kvindelige medlemstal steget fra 34 til 237. Derud-

over er ligestillings-paragraffer, såsom ligeløn og 

barsel, blevet inkluderet i landbrugsforbundets for-

handlingsstrategi.

Begge forbund har i 2013 haft fokus på arbejds-
miljø, og laver nu sektorspecifikundervisning i ar-

bejdsmiljø, hvilket ikke var tilfældet tidligere, hvor 

området blev behandlet mere generelt. 

På grund af arbejdsgivernes dårlige organisering 

og en fjendtlighed mod fagforeninger har det ikke 

været muligt for de to forbund at indgå nationale 

brancheoverenskomster. Men begge forbund har 

forbedret dialogen med arbejdsgiverne; landbrugs-

forbundet har indgået en samarbejdsaftale med 

arbejdsgiverforeningen Palestinian Food Industries 

Association om at sikre bedre løn og arbejdsvilkår 

for arbejdere i landbrug og fødevareproduktion. 

I den indgår der en række fælles oplysningsakti-

viteter for arbejdere og arbejdsgivere, og landbrugs-

forbundet ser det som et første skridt mod en egent-

lig overenskomst. 

Byggeforbundet har fokuseret på at forbedre 

dialogen med arbejdsgivere på distriktsniveau, for 

på den måde at få nogle bredere dækkende over-

enskomster end blot virksomhedsoverenskomster. 

De er i øjeblikket i forhandling med arbejdsgiverne i 

både Betlehem og Jenin om en overenskomst med 

arbejdsgiverne i sten- og marmorbrud. 

SOLIDARITET
I forbindelse med solidaritetskonferencen i april 

2013 blev der planlagt en række aktiviteter omkring 

en Palæstina-workshop, en indsamling, en studietur 

og relancering af nyhedsbrevet. Workshoppen blev 

desværre aflyst pga. for få tilmeldte og netværket 

har ligget noget stille siden. Der afholdes møde i fe-

bruar 2014, og vi håber at kunne tiltrække flere og 

nye kræfter i forbindelse med solidaritetskonferen-

cen i foråret.

Formanden for palæstinensisk LO gæstede 3F’s 

kongres i september 2013.

*) Tidligere har de to forbund rapporteret estimerede medlemstal, som har vist sig at være alt for høje, det betyder at de har færre 
medlemmer end de troede i slutningen af 2012 – til gengæld er medlemstallene nu baseret på reelle tal.

Partneren PGFTU 

demonstrerer for 

mindstelønnen, 

Palæstina.

Israelske 

bosættelser på 

Vestbredden.



30 ÅRSRAPPORT 2013 INTERNATIONAL SOLIDARITET OG UDVIKLING

FORKORTELSER

ACCFTU All Ceylon Federation of Free Trade Unions (Sri Lanka’s LO)

BNP The Independent Trade Union of Belarus (Belarus’ 
minearbejderforbund)

BNP Bangladesh Nationalist Party (Bangladesh’s oppositions-parti)

BWI Building and Wood Workers International (GUF)

CELAC Communidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Det 
latinamerikanske og caribiske fællesmarked)

COB Central Obrera Boliviana (Bolivia’s LO)

CSR Corporate Social Responsibility (virksomhedernes samfundsansvar)

DANIDA Danish International Development Agency (under Udenrigsministeriet)

DIEH Dansk Initiativ for Etisk Handel

ETI Ethical Trading Initiative (britisk etisk handels-initiativ)

FES Friderich Ebert Stiftung

FESTAGRO Agroindustriforbundet, Honduras

FFAWUZ Federation of Food and Allied Workers’ Union of Zimbabwe 
(Zimbabwe’s fødevare-arbejderforbund) 

FOS Belgien Belgisk solidaritets-organisation

FRELIMO Frente de Libertação de Moçambique (Mozambique’s regeringsparti)

FTZ-GSEU Free Trade Zones & General Services Employees Union (Sri Lanka)

GAPWUZ General Agriculture and Plantation Workers’ Union of Zimbabwe 
(Zimbabwe’s landarbejder-forbund)

GSP General Scheme of Preferences (EU handelsaftale)

GUF Global Union Federation (internationalt fagforbund)

GUAFIW General Union of Agriculture & Food Industries Workers (Palæstina)

IA IndustriAll (GUF)

ILO International Labour Organisation (FN’s internationale 
arbejdsorganisation)

ISAC International Seafarers Action Center (Filippinerne)

IUF International Union of Food, Agricultural, Hotel, Restaurant, Catering, 
Tobacco and Allied Workers’ Associations (GUF)

ITF International Transport Workers’ Federation (GUF)

ITUC International Trade Union Confederation

JTGCWUN Jute, Textile, Garment and Carpet Workers Union of Nepal

JTUCC Joint Trade Union Coordinating Center (Nepal)

MAS Movimento al Socialismo (Bolivia’s regeringsparti)

MDM Movimento Democrático de Moçambique 
(oppositionsparti i Mozambique)

MDC Movement for Democratic Change (Zimbabwe’s oppositionsparti)

MERCOSUR El Mercado Común del Sur (Sydamerikas frihandels-blok)

NGO Non-Governmental Organisation (ikke-statslig organisation)

NGWF National Garments Workers Federation (Bangladesh)

NUBWW National Union of Building and Wood Workers (Palæstina)

NUCIW National Union of Commercial and Industrial Workers (Zambia)

PF Patriotic Front (Zambia’s regeringsparti)

PGFTU Palestinian General Federation of Trade Unions (palæstinensisk LO)

RENAMO Resistência Nacional Moçambicana (mozambikansk opositionsparti)

REP Radio- and Electronic Workers Federation (Belarus)

SIER Trade Union of Industry, Energy and Mining (Makedonien)

SINTIA Sindicato dos Trabalhadores da Indústria do Azúcar (Mozambique’s 
sukkerarbejder-forbund)

SINTIAB Sindicato dos Trabalhadores da Indústria de Alimentos e Bebidas 
(Mozambiques industri- og fødearbejderforbund)

SSMS Independent Trade Union of Metalworkers of Serbia 

UML Unified Marxist-Leninist (moderate kommunistparti, Nepal)

UNI Union for private service, e.g. postal and graphical workers,  
cleaners (GUF)

ZANU-PF Zimbabwe African National Union – Patriotic Front 
(Zimbabwe’s regerings-parti)

ZCTU Zambian Congress of Trade Unions (Zambia’s LO)
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