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3F har et stærkt internationalt engagement. Vi 
samarbejder med søsterorganisationer om at 
udvikle stærke faglige organisationer og kæmpe 
for faglige rettigheder i det sydlige Afrika, Latin-
amerika, Sydasien, Palæstina og Central- og Øst-
europa. 3F og vores medlemmer er en del af det 
globale arbejdsmarked, og udfordringerne bliver 
hele tiden større. Vi er afhængige af hinanden, 
for konkurrencen er knivskarp med fokus på 
produktionsvilkår og stadigt lavere omkostnin-
ger. 

Udfordringerne kommer også til at ligne hin-
anden mere og mere på tværs af grænser og 
regioner. Det gælder for eksempel vandrende 
arbejdskraft, der tilbyder deres arbejde til langt 
mindre end det, der er aftalt i landet. Det ser vi 
mellem Mozambique og Sydafrika ligesom vi 
ser det mellem Polen og Danmark. Manglende 
overholdelse af regler, aftaler, overenskomster og 
lovgivning er generelle problemer på det globa-
le arbejdsmarked. Arbejdsgivernes stadig større 
brug af vikarer, løsarbejdere og andre korttids-
ansatte stiller ligeledes spørgsmålstegn ved en 
række grundlæggende forhold på arbejdsmarke-
det. Resultatet af alt dette er det samme; nemlig, 
at de rettigheder, som fagbevægelsen har opnået 
og som vi støtter andre i at opnå, er under kon-
stant pres - herhjemme og globalt. 

Derfor giver det rigtig god mening for 3F, som 
Danmarks Stærkeste Fagforening, at have et tæt 
samarbejde med faglige organisationer - ikke 
mindst i nogle af verdens fattigste lande. Vi skal 
lære af hinandens måder at takle udfordringerne 
på og derved forbedre vilkårene for almindelige 
arbejdstagere.

INDLEDNING 
Solidaritet er en væsentlig drivkraft. Vi kan ikke stiltiende 

se til at verdens rigdomme bliver stadig mere skævt fordelt. 
Det er uretfærdigt og det kræver sammenhold at ændre. So-
cial ulighed skaber uro og nødsager mennesker til at søge ar-
bejde i andre lande, ofte under urimelige forhold.

Demokrati, rettigheder og bekæmpelse af fattigdom er ho-
vedoverskrifter i vores samarbejde med flere end 50 faglige 
organisationer overalt i verden. Det er også hovedoverskrif-
terne for det danske udviklingssamarbejde. 

Siden 2013 har 3F haft en rammeaftale med DANIDA, som 
giver os mulighed for relativt fleksibelt at udføre støtten der, 
hvor der er størst behov og hvor den giver størst effekt. Kva-
liteten af arbejdet blev i efteråret 2014 vurderet grundigt af 
udenrigsministeriet, og 3F fik en flot bedømmelse, som giver 
god tro på og tillid til at fortsætte vores arbejde med forøget 
styrke. Samtidig har det været en løftestang i forhold til at for-
bedre vores interne systemer og metoder.

Mange af 3F’s Tillidsvalgte og medlemmer er direkte in-
volveret i det internationale arbejde. De fleste er aktive i so-
lidaritetsgrupper, som rådgiver, udveksler erfaring og viser 
solidaritet med faglige organisationer eller brancher i et el-
ler flere lande. Det er vigtigt, at vores samarbejdspartnere og 
danske tillidsrepræsentanter får lejlighed til at mødes og blive 
inspireret af hinanden til at fortsætte det hårde faglige arbej-
de. Samtidig er det vigtigt, at danske tillidsfolk får et indblik i 
forholdene for kolleger rundt omkring i verden. Næsten 100 
tillidsrepræsentanter deltog i 2014 i vores årlige solidaritets-
konference, hvor vi diskuterede fagbevægelsens rolle på det 
globaliserede arbejdsmarked bl.a. med fokus på virksomhe-
dernes samfundsansvar, vandrende arbejdskraft og vigtighe-
den af internationale alliancer.

Rigtig god læselyst med 3F International’s årsrapport 2014!

ARNE GREVSEN
Politisk ansvarlig 
for 3F International



PROGRAMMETS 
NØGLERESULTATER

3F har i løbet af 2014 samarbejdet med og støt-
tet 54 partnere i Latinamerika, Sydasien, sydlige 
Afrika og Palæstina samt fire partnere i Central- 
og Østeuropa. Størstedelen er søsterforbund in-
denfor 3F’s egne brancher; transport, byggeri, in-
dustri, landbrug og service. En del af partnerne 
er også regionale branchenetværk eller nationa-
le netværk i en undersektor såsom sukker eller 
drikkevarer. 

Samlet set har 3F’s partnere opnået mærkbare 
resultater i løbet af 2014 – resultater, der forbed-
rer arbejds- og levevilkår hos nogle af verdens 
mange ufaglærte og faglærte arbejdere. Mange 
af fremskridtene er resultatet af flere års hårdt 
arbejde og udvikling af faglige organisationer - 
noget som 3F’s internationale afdeling samt de 
mange internationalt aktive 3F-medlemmer har 

bidraget til med støtte fra primært DANIDA. 
Der er dog også en række udefrakommende 
forhold, der påvirker om det går fremad eller i 
nogle tilfælde tilbage. Det kan for eksempel være 
globale tendenser eller lovgivningen i det enkelte 
land. 

OVERBLIK OVER ÅRSRAPPORTEN
Følgende er et kort sammendrag af de vigtigste 
resultater opnået på tværs af regionerne i 2014 
med et efterfølgende rids over økonomi og per-
sonale. Derefter berettes mere detaljeret omkring 
udviklingen i de enkelte regioner og lande, hvor 
3F arbejder samt de opnåede resultater. Der læg-
ges ud med udviklingen i Central- og Østeuropa, 
fulgt af det sydlige Afrika, Palæstina, Latiname-
rika og Sydasien. Til sidst beskrives resultater og 

GLOBALE 
RESULTATER 
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GLOBALE RESULTATER
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det tværgående arbejde med at forbedre virk-
somhedernes samfundsansvar og de internatio-
nale spilleregler for handel og investeringer.

MERE RESPEKT FOR RETTIGHEDERNE 
Der er sket flere store forbedringer med hensyn 
til rammebetingelserne for beskyttelse af ar-
bejdstagerrettigheder, særligt i Bolivia og Nica-
ragua, og til en vis grad i Bangladesh. Omvendt 
er situationen uændret i Guatemala og Zimbab-
we og er generelt blevet forværret i Honduras, Is-
rael/Palæstina og Belarus. Alle steder har fagbe-
vægelsen forsøgt at få indflydelse på ændringer i 
en mere positiv retning.

Selvom det ikke altid fører til konkrete for-
bedringer, kan der generelt spores en øget koor-
dineret og strategisk tilgang blandt 3F’s partnere, 

i forhold til at opnå indflydelse på lovgivningen, 
så den bedre sikrer arbejdernes rettigheder. Såle-
des har tekstilarbejderforbundene i henholdsvis 
Sri Lanka og Nepal i fællesskab lavet en officiel 
henvendelse til myndighederne med en række 
krav, bl.a. til overholdelse af mindstelønninger 
og lovgivning samt til overholdelse af ILO kon-
ventionerne. 

I industrien i Honduras og Nicaragua dækker 
trepartsaftalerne nu også de ellers mindst beskyt-
tede arbejdere – nemlig løsarbejderne. Flertallet 
af partnerne i Latinamerika og i det sydlige Afri-
ka har udarbejdet strategier for hvordan de bed-
re beskytter og inkluderer løsarbejdere, og part-
nerne i Zambia har aktivt påvirket en reform, der 
forbedrer arbejdsmarkedslovgivningen, også på 
dette område. Efter en grundig undersøgelse i 
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2014 – resultater, der forbedrer arbejds- og leveforhold hos nogle af 

verdens mange faglærte og ufaglærte arbejdere.“
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det sydlige Afrika omkring brug af og betingelser for løsar-
bejdere, har fagforeningerne nu et bedre overblik som frem-
over kan bruges strategisk til at planlægge indsatsen. I Belarus 
er lovgivningen på arbejdsmarkedet forværret og overholdes 
desuden sjældent af arbejdsgiverne. 3F’s partner i landet træ-
ner derfor ’barfodsjurister’ som kan gå forrest på det lokale 
niveau for overholdelse af arbejdernes rettigheder.

Det blev i 2014 tydeligt, i forbindelse med 3F’s arbejde i 
Bangladesh, at brug af handelspolitisk pression for at forbed-
re beskyttelsen af arbejdstagerrettighederne har en virkning. 
Delvist på denne baggrund er det blevet lettere at registrere 
nye fagforeninger i beklædningsindustrien i Bangladesh, og 
der er små forbedringer i forbindelse med retten til organise-
ring og kollektive forhandlinger. Også i eksport-produktions-

zonerne i Bangladesh er der små fremskridt mht. 
arbejdstagerrettighederne, selvom det stadig er 
forbudt at organisere sig i fagforeninger. 

Ligeledes arbejder 3F’s partner i Filippiner-
ne, ISAC, hårdt for at øge filippinske søfolks 
kendskab til FN’s retningslinjer for erhverv og 
menneskerettigheder, så fagforeningerne kan 
vurdere, om danske rederier lever op til deres 
samfundsansvar, og om de på den baggrund kan 
komme i dialog med dem.

I forhold til det store slagsmål, der er i gang 
internationalt om bl.a. strejkeretten som menne-
skeret og mod social dumping på globalt plan, 
er der ingen tvivl om, at taktiske eller strategiske 
alliancer med det øvrige civilsamfund vil være 
nødvendige i fremtiden.

3F’s partnere har i 2014 sat mere fokus på 
grove overtrædelser af arbejdstagerrettigheder. 
I Belarus er alle arbejdere nu i princippet kort-
tidsansatte, hvilket fratager dem væsentlige ret-
tigheder og beskyttelse. I Latinamerika bliver 
overtrædelser af arbejdstagerrettighederne i sti-
gende grad registreret og rapporteret af partner-
ne, hvilket danner basis for et mere reelt billede 
af situationen i de forskellige lande og sektorer, 
samt en mulighed for at bruge informationerne 
til at presse på for ændringer.   

I Palæstina har grove overgreb på arbejdsta-
gerrettighederne, særligt i de ulovlige israelske 
bosættelser, givet sig udslag i en fælles kampagne 
fra fagbevægelsen – en kampagne, som har styr-
ket bevidstheden og efterfølgende øget antallet af 
arbejdsretslige sager fra palæstinensiske arbejde-
re i Israel og i bosættelserne. 

I det sydlige Afrika er der store udfordringer, 
særligt med det stigende antal kinesiske arbejds-

Tøjproduktion i Bangladesh.

GLOBALE RESULTATER
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givere, som dominerer byggeriet. Arbejdsmarkedslovgivnin-
gen overholdes sjældent og fagforeninger har svært ved at få 
adgang til arbejdspladser. Mozambique’s regering vedtog en 
CSR-lov for store firmaer, men fagforeningerne er udfordret, 
da firmaerne på mega-projekterne oftest opererer i eksport-
produktionszoner, hvor de er undtaget fra lovgivningen, også 
hvad angår arbejdstagerrettigheder såsom fagforeningsaktivi-
tet. 

Tekstilarbejdere i Bangladesh blev voldeligt angrebet af 
politiet og forhindret i at komme ind på deres fabrikker, da 
de havde sultestrejket i 11 dage for at kræve deres ret til løn-
ninger og ramadan-bonus. Først efter intervention fra fag-
foreningerne fik arbejderne deres retsmæssige krav opfyldt. 
På den positive side er der i Bangladesh blevet godkendt om-
kring 128 nye fagforeninger på nogle af de over 5.000 tekstil-
fabrikker, mens 60 andre af ukendte årsager har fået afslag. 

I forhold til ligestilling på arbejdsmarkedet har man i Sri 
Lanka iværksat en undersøgelse blandt flere end 700 kvin-
der i tekstilsektoren for at opnå mere pålidelig information 
om graden af diskrimination i forhold til løn- og arbejdsfor-
hold. I Mozambique har LO’ens kvindeafdeling samlet 2000 
underskrifter for at få ratificeret ILO’s konvention 183 mod 
diskrimination af kvinder. Og i Latinamerika har 10 ud af 15 
partnere forhandlet bedre klausuler for ligestilling i overens-
komsterne og der rapporteres, at løngabet mellem kvinder og 
mænd er blevet reduceret med 4,4 %.

STÆRKERE FAGLIGE ORGANISATIONER
Fagforeninger er stærkest, når de har et stort bagland af med-
lemmer, og jo højere en organiseringsgrad i branchen eller på 
virksomheden, des stærkere forhandlingsposition har de til at 
kunne forbedre vilkårene for almindelige arbejdere.

Det er derfor positivt når 3F’s søsterorganisationer i år 
har været i stand til at organisere 50.700 nye medlemmer. I 
udviklingslandene har 3F’s partnere nu et samlet medlems-
tal på 455.000, hvilket svarer til en stigning på 11 %. Det er 

over det dobbelte af det forventede mål på 4 %. 
På trods af urimeligt svære forhold, hvor fag-
foreningsmedlemmer trues og intimideres, er 
det lykkedes fagforbundene i Belarus at få en 
lille netto-medlemstilgang på 183. Hotel- og 
restaurationsforbundet i Zambia samt industri-
arbejderne i Mozambique er de helt store høj-
despringere i år med en medlemsfremgang på 
henholdsvis 31 og 29 %. 

En del af partnerne har haft et særligt fokus 
på at organisere flere kvindelige arbejdere og 
har samtidig fået flere kvindelige fagligt aktive, 
også til ledelsesposterne. Således er der globalt 
set opnået en medlemsfremgang blandt kvinder 
på 13 % så 3F’s partnerorganisationer i udvik-
lingslandene samlet set nu har 105.000 kvinde-
lige medlemmer. 

Kvinder udgør dog fortsat et mindretal med 
kun 23 % af det samlede medlemstal. De fleste 
partnere i Sydasien har ikke registreret deres 
medlemmer baseret på køn, hvorfor tallene her-
fra ikke er medregnet. 3F arbejder med part-
nerne på at få data omkring kvinders generelle 
beskæftigelsesgrad i samfundet samt andelen af 
kvinder i de relevante sektorer – herved vil tal-
lene bedre kunne analyseres. En af årsagerne til 
den relativt lave andel af kvindelige medlemmer 
hos partnerorganisationerne er deres manglende 
fokus på at tilpasse deres strategier og praksis i 
forhold til at organisere kvinder. En anden årsag 
er, at en del af de berørte brancher traditionelt 
har været domineret af mænd. Selvom udgangs-
punktet var lavt, er det derfor også rigtig positivt, 
at landarbejderne i Palæstina har været i stand 
til at øge kvinders tilslutning med hele 41 %. Det 
flotte resultat bunder i en bevidst strategi fra for-

Fagligt aktive kvinder i landarbejder-forbundet, Nicaragua.
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bundets side med kvindeafdelinger og målrette-
de aktiviteter i alle lokalafdelingerne.

Antallet af medlemmer, der betaler kontin-
gent er globalt set steget i næsten samme takt 
som medlemstallet – med 14 %. Den helt store 
fremgang sker i øjeblikket i Sydasien hvor 16 % 
flere er begyndt at betale kontingent. Tekstil-for-
bundene, særligt i Sri Lanka og Nepal, har ud-
viklet systemer til at registrere dette og har sam-
tidigt forøget deres medlemsindtægter med op 
til 32 %. En lignende tendens ses i Latinamerika, 
hvor stigningen var på 12 %. I det sydlige Afrika 
og i Palæstina betaler alle partnernes registrere-
de medlemmer i princippet kontingent, da det 
er trukket over lønnen. Ofte har fogforeninger-
ne dog ikke styrken til at kunne tjekke om dette 
overholdes af arbejdsgiverne og om kontingen-
terne dermed kanaliseres retsmæssigt videre til 
fagforeningerne. Det betyder meget for de fag-
lige organisationer, at de udvikler en bæredyg-
tig medlemsindtægt, så de har en fast indtægt 
baseret på et stærkt og sollidt bagland, og ikke 
er afhængige af donorer og indtægter fra kapita-
linvesteringer osv.

Disse positive resultater har desværre endnu ikke haft ind-
virkning på hvor stor en andel af partnernes finansiering, der 
kommer fra eksterne donorer som for eksempel 3F. Målet er, 
at fagforbundene gradvist bliver finansielt uafhængige. Des-
værre ser vi nogle steder en proportionel stigning i donorind-
tægter sammenlignet med medlemsfinansiering – noget der 
vil være fokus på i programmerne fremover. 

I Letland og Litauen er et effektivt uddannelsessystem i 
fagforbundene blevet opbygget med kvalificerede undervi-
sere, som fremover vil sikre uddannelse af fagforeningsfolk 
såsom tillids- og arbejdsmiljørepræsentanter.

Langt de fleste partnere følger deres egne vedtægter og af-
holder demokratiske kongresser. Flere og flere partnere er nu 
i stand til at femvise regnskaber og budgetter samt en over-
ordnet udviklingsstrategi på kongresser, og åbenheden over-
for medlemmer øges gradvist. 

Også decentralisering samt kommunikationslinjerne mel-
lem de forskellige led i fagforbundene er blevet styrket, dog 
stadig med store udfordringer. For at styrke organisationerne 
og opnå resultater er det vigtigt at medlemmerne har afgøren-
de indflydelse via et internt demokrati. 

3F går derfor øjeblikkeligt i dialog med partnere, der af-
viger fra egne love. Det skete for eksempel i Mozambique, 
hvor sukkerarbejdernes fagforening havde besluttet at udsky-

GLOBALE RESULTATER

Byggeforbundet i Palæstina på arbejdspladsbesøg. Foto: Eduardo Soferas Jalil
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de kongressen og i stedet bruge pengene på et feriecenter for 
medlemmerne. 

Der er øget brancheorientering i flere lande og regioner, 
hvilket vidner om gradvist mere enhed og sammenhold i fag-
bevægelsen. I Nepal er 3F’s partnere gået foran i at søge mere 
enhed og fælles fodslag blandt tekstilarbejderforbundene. På 
den baggrund har man udarbejdet flere fælles forslag, hvoraf 
nogle er blevet taget op i to- og trepartsforhandlinger. 

Også i Latinamerika gøres der fremskridt i sektor-orien-
teringen i alle sektorer. En ny forbedret aftale blev indgået i 
december 2014 mellem fagforeningerne og arbejdsgiverne i 
Honduras’ eksportproduktionszoner. 

Organisering i branchefagforbund har dog i flere tilfælde 
skabt modstand i den private sektor og blandt myndigheder. 
Den nye branchefagforening STAS for landarbejdere i Hon-
duras er alligevel, ved hjælp af en opsøgende strategi, lykke-
des med at få en række nye afdelinger oprettet og registreret. I 
det sydlige Afrika og Bolivia er fagbevægelsen generelt allere-
de samlet i store nationale branchefagforeninger, hvorfor der 
ikke er de samme kampe og behov for at skabe enhed.

FLERE OG BEDRE OVERENSKOMSTER
Flere arbejdere blev dækket af overenskomster i 2014 og fik 
dermed adgang til de rettigheder og den sikkerhed, der følger 
med. Således blev hele 22 % flere arbejdere i Latinamerika og 
5 % flere i Sydasien dækket af overenskomster. Dækningsgra-
den i programsektorerne i Latinamerika er forskellig, men 
samlet set kun 13 %, hvilket vidner om lav beskyttelsesgrad 
for arbejdere i regionen. 
I Palæstina har partnerne i landbrug og byggeri endelig opnå-
et henholdsvis to og tre lokale overenskomster og der arbej-
des hårdt på at opnå egentlige brancheoverenskomster. Der er 
derudover dannet ni regionale trepartsråd på arbejdsmiljø-
området, som skal skubbe til etableringen af et nationalt tre-
partsorgan til forhandlinger.

Partnerne i det sydlige Afrika fik i gennemsnit forhandlet 
sig frem til 11 % højere løn. For landarbejderne i Mozam-
bique opnåede fagforeningen en lønstigning på hele 24 %. 
Lønstigningerne er dog ikke her modregnet prisstigninger, 
hvilket bedre ville give et billede af reallønsstigningen. An-
tallet af virksomheder med overenskomster faldt blandt part-
nerne i det sydlige Afrika med 5 %, dog med stor fremgang 
blandt enkelte forbund særligt for føde- og drikkevareforbun-
det i Zambia, hvor 93 flere virksomheder blev overenskomst-
dækkede. 

Mange steder er overenskomsterne blevet bedre. Partner-
ne i Zimbabwe har således forhandlet arbejdstiden ned til en 
8-timers arbejdsdag, mens der i Latinamerika blev forhandlet 
væsentlige forbedringer ind i overenskomsterne indenfor li-
gestilling og arbejdsmiljø.

BEDRE ARBEJDSMILJØ
Det er en ny øvelse for mange partnere at gå i 
dialog med arbejdsgiveren omkring forbedring 
af arbejdsmiljøet. Alligevel vurderes det, at an-
tallet af arbejdsmiljøudvalg er vokset med 23 i 
henholdsvis Sydasien og Latinamerika. 374 ar-
bejdsmiljøudvalg vurderes nu at være funge-
rende i Latinamerika. Der, hvor der arbejdes in-
tensivt med arbejdsmiljø, bruges dette ofte som 
udgangspunkt for social dialog med arbejdsgi-
verne da det er mindre konfliktskabende end for 
eksempel løn-spørgsmål. 

Dette er særligt vigtigt i for eksempel Palæsti-
na, hvor partnerne endnu ikke har haft det store 
held med overenskomstaftaler.  

Derudover bliver fagforeningerne ofte mere 
synlige på arbejdspladserne gennem arbejds-
miljøudvalgene og de aktive undervisere, da ar-
bejdsmiljøforbedringer ofte kan ses og mærkes 
med det samme.

I Palæstina og Latinamerika har flere af 
part nerne påbegyndt en mere systematisk re-
gistrering af arbejdsulykker på organiserede 
arbejdspladser. Det vil sandsynligvis betyde en 

Møde blandt drikkevareforbundene i Latinamerika.
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indledende stigning i arbejdsulykker grundet re-
gistreringen, hvorfor det stadigt er svært at kon-
kludere på baggrund af tallene. 

BEDRE UDDANNEDE ARBEJDERE
Partnerne i Latinamerika søger nu indflydelse 
på erhvervsuddannelsernes indhold og ser i sti-
gende grad opkvalificering og uddannelse som 
en af fagbevægelsens kernopgaver - det er et væ-
sentligt skridt mod en forbedring på området, at 
fagbevægelsen indgår i dialog med myndigheder 
og arbejdsgivere. 

Det førte i 2014 konkret til, at 6,4 % eller 1.614 
flere arbejdere blandt de latinamerikanske part-
neres medlemmer gennemførte en certificeret 
erhvervsuddannelse. 

I 2014 arbejdede partnerne i det sydlige Afri-
ka, Palæstina og Sydasien ikke strategisk med at 
påvirke og forbedre adgang til erhvervsuddan-
nelser og opkvalificering. Derfor er der heller 
ikke rapporteret nogen fremgang, men der er 
andre aktører i gang rundt omkring og hvis fag-
bevægelsen skal have indflydelse på udviklingen, 
skal det være en del af 3F’s rådgivning fremover. 
Det bliver således et fokusområde i bl.a. det syd-
lige Afrika de kommende år.

STYRKET REGIONALT FAGLIGT SAMARBEJDE
Den regionale koordinering mellem branche-fag-
forbund blev generelt styrket i 2014 i alle regi-
oner, måske med undtagelse af Sydasien, hvor 
samarbejdet med det regionale kontor af det 
internationale fagforbund indenfor industrisek-
toren, IndustriAll, endnu ikke har båret frugt. 3F 
har ikke tidligere støttet regional koordinering i 
Mellemøsten, men i 2014 blev der endelig etab-
leret et godt samarbejde med det internationa-
le byggeforbund, BWI i Mellemøsten startende 

med kortlægning af firmaer og identifikation af samarbejds-
områder mellem fagforbundene i regionen. I alle regioner 
bruger partnerne i stigende grad erfaringsudvekslingen og 
informationen fra deres søsterorganisationer til nationale 
forhandlinger i hjemlandet – både med arbejdsgivere, sær-
ligt de større multinationale firmaer, og i forhold til lovgiv-
ningsarbejde. I Latinamerika er alle medlemmerne af de in-
ternationale fagforbund inkluderet i netværksarbejdet – også 
i landene udenfor 3F’s programmer. Dette vil ligeledes være 
strategien fremover i det sydlige Afrika, så flere forbund kom-
mer med i netværkene. 

Det mest markante resultat af den regionale koordinering 
fandt sted i Guatemala, hvor støtte fra netværket i IUF resul-
terede i, at det efter mange års kamp nu er lykkedes, at over-
enskomstdække al produktion og distribution af Coca Cola. 

INFORMATION OG DATA BRUGES I DET FAGLIGE ARBEJDE
En af de vigtige successer i 2014, som bygger videre på en pro-
ces, der blev grundlagt i 2012-2013, er at de fleste partnere nu 
er i stand til at opsamle og registrere informationer og data og 
dermed gradvist får et bedre overblik over egne organisatio-
ner og udviklingen i deres sektor. Dette har vist sig at være en 
hjælp til partner-organisationerne til at målrette og tilpasse 
deres strategier, så de bliver mere effektive. Hvor kravet om 
data og informationer i starten skabte en del modstand, ser 
de fleste faglige organisationer nu fordelen ved at have styr 
på data og aktivt bruge det til at analysere arbejdsmarkedet 
og fagforeningernes egen situation. Særligt i Latinamerika, 
hvor et fagforenings-dataregistreringssystem er blevet vide-
reudviklet og mere brugervenligt, bliver data brugt flittigt til 
overenskomstforhandlinger eller i politisk og social dialog til 
fordel for medlemmerne. Data og analyse bliver således ikke 
længere kun produceret når det er tid til at rapportere til 3F. 
Til tider kan denne åbenhed og viden dog også skabe inter-
ne konflikter og splid – det kan således være følsomt, hvis en 
organisation ikke har nær den medlemsopbakning, som der 
igennem årene er givet udtryk for. Der er dog stadig store ud-
fordringer hos en del partnere og regionalprogrammer, både 
hvad angår data, men særligt når det kommer til analyse og 
strategisk brug af data. 

SOLIDARITET BLANDT 3F’ERE
Der har været stor aktivitet blandt 3F’s medlemmer i 2014, 
som er et udtryk for den interesse og solidaritet der findes 
mellem 3F’ere og søsterforbund og deres medlemmer ude i 
verden. Fire solidaritetsgrupper har således været på besøg 
hos søsterorganisationer i de regioner, hvor 3F arbejder – 
henholdsvis Belarus, Mozambique/Sydafrika, Honduras/
Guatemala samt Palæstina. Der har bl.a. været støtteaktivite-
ter for faglige organisationer i Zambia, Bangladesh, Sri Lan-
ka, Costa Rica, Honduras, Guatemala og flere østeuropæiske 
lande. 3F gik aktivt ind i solidaritet og støtte til ofrene i Gaza 
under de voldsomme israelske bombardementer i sommeren 
2014. Det udmøntede sig både i en tale ved en protestdemon-
stration samt en støttekoncert for ofrene.

Forberedelse af kampagne i Belarus.

GLOBALE RESULTATER



3F International varetager primært 3F’s DANIDA- og EU 
støttede aktiviteter i Central- og Østeuropa, Sydasien, det 
sydlige Afrika, Latinamerika og Palæstina. 

ÅRET 2014
I hovedtal har 3F International i 2014 brugt 36,8 millioner 
kr. på at støtte faglige organisationer og deres arbejde for 
forbedrerede arbejds- og levevilkår for deres medlemmer. 
Aktiviteterne er finansieret som følger:

DANIDA rammebevilling  33,9 mill. kr
3F egenfinansiering  1,1 mill. kr
DANIDA naboskabsprogram  1,0 mill. kr
EU  0,8 mill. kr

Der blev brugt lidt færre DANIDA-midler end forventet, især 
fordi 3F først fik tilladelse til at arbejde i Bangladesh i ok-
tober 2014, og først derefter har kunnet støtte partnerne 
direkte. Følgende viser hvad midlerne blev brugt til fordelt 
på otte indsatsområder.

ØKONOMI OG PERSONALE

PERSONALE OG KONTORER
I december 2014 åbnede 3F officielt sit nye regionalkon-
tor i Dhaka i Bangladesh, efter at registreringen hos de 
bangladeshiske myndigheder endelig faldt på plads. Kon-
toret danner rammen om 3F’s samarbejde med og støtte til 
faglige organisationer i tekstil- og beklædningsindustrien i 
Nepal, Sri Lanka og Bangladesh. 
Fra 2015 forventes også Pakistan at blive inddraget. Der er 
udover koordinatoren blevet ansat en programmedarbej-
der og en administrativ medarbejder på kontoret. Konto-
ret blev åbnet den 6. december 2014 med taler af bl.a. den 
danske ambassadør i Bangladesh, Hanne Fugl Eskjær og 

Informaton 1%

Østeuropa 5%

Palæstina 12% Asien 9%

Afrika 34% Latinamerika 33%

CSR 2%

Øvrige 4%

FORVENTNINGER TIL 2015
I 2015 forventer 3F International at anvende den samlede ramme-
bevilling på 35 millioner kr. samt en del af de u-forbrugte midler, 
der blev overført fra 2014. Ud over rammebevillingen fortsætter vi 
samarbejdet med partnerne i Belarus og starter et nyt samarbejde 
med fagbevægelsen i Ukraine. Tilsammen giver disse to projekter 
en omsætning på ca. 2 millioner kr. 
Det samlede tilskud fra 3F er i 2015 på ca. 2,8 millioner kr.

formand for 3F’s grønne gruppe og politisk ansvarlig for 3F 
International, Arne Grevsen.

3F International har nu regionale kontorer i Ramallah, 
Palæstina; Maputo, Mozambique; Managua, Nicaragua og 
Dhaka, Bangladesh.

På hovedkontoret er der blevet ansat en studentermed-
hjælper til at hjælpe primært med at forbedre oplysning og 
information omkring 3F’s internationale arbejde. Det har 
bl.a. betydet, at vi har fået en Facebookside for det internati-
onale arbejde og der arbejdes på en hjemmeside særligt for 
det internationale arbejde. 

Den danske ambassadør i Bangladesh, Hanne Fugl Eskjær og politisk ansvarlig 
for 3F International, Arne Grevsen.
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I sidste års rapport beskrev vi situationen således: 
”Regimet i Ukraine forfølger politiske modstan-

dere – der er ingen skodder mellem lovgivende, 
udøvende og dømmende organer og derfor heller 
ikke tale om et retssamfund. Korruptionen er om-
fattende i forretningslivet, men også i forhold til 
bestikkelse af politikere til at tjene de rige oligar-
kers interesser”. 

Beskrivelsen er på mange måder stadig gæl-
dende, men med én stor forskel: Den folkelige 
protest mod forholdene blev så voldsom, at de 
siddende magthavere nu er afsat og der er valgt 

CENTRAL- OG ØSTEUROPA

STADIG EN 
KONFLIKTFYLDT 
REGION

Det er de interne konflikter og krigen i Ukraine, 
der har fyldt mest i forhold til udviklingen i 

Central-og Østeuropa i løbet af 2014. 

nye ledere. De udstak en demokratisk kurs for landet, der 
nærmede sig Europa og Vesten. Efterfølgende er landet dog 
blevet skubbet ud i en dyb krise med kampe mellem på den 
ene side russiske separatister, angiveligt støttet fra Kreml, og 
på den anden side den ukrainske hær. Konflikten eskalerede 
i 2014 med annektering af Krim-halvøen. Flere områder er 
sidenhen blevet overtaget af separatister og krisen er ekstremt 
tilspidset trods flere forsøg på våbenhvile. 
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undervisere og aktivister i begge organisationer, støttet ud-
viklingen af en systematiseret uddannelse af tillidsfolk og der 
er produceret materialer, der kan bruges i undervisningen. 
Som i mange andre østeuropæiske lande fungerer den sociale 
dialog ikke tilfredsstillende. Der er nu uddannet faglige ak-
tivister som kan indgå i dialogen på virksomhedsniveau og i 
lokalsamfundene. 

De lokale fagforeninger skal forhandle overenskomster, og 
det er sikret, at der på et stort antal virksomheder er folk der 
kender til forhandlingsteknik. Da begge lande har en stærk 
lovgivningstradition på arbejdsmarkedsområdet, er det nød-
vendigt med sådanne lokale faglige aktivister, som kender 

lovgivningen, herunder hele regelsættet om-
kring arbejdsmiljø. Endelig er der en gruppe folk 
med viden indenfor områder, som international 
fagbevægelse, konflikthåndtering og fagforenin-
gens rolle i samfundet. 

Det eksternt finansierede samarbejdet i de 
baltiske lande er afsluttet, men den udviklede 
kapacitet og ideerne i samarbejdet videreføres. 
Begge organisationer har nu strukturerede ud-
dannelsesforløb og uddannelsesudvalg, der ar-
bejder med fortløbende udvikling af undervis-
ningen. 

SOLIDARITET OG SAMARBEJDE
En solidaritetsgruppe i Region Sjælland har 
været aktiv medspiller i samarbejdet med part-
nerne i Letland og Litauen. Tillidsfolk fra Ro-
yal Unibrew og flere 3F afdelinger har deltaget 
i rådgivningen og har samtidig etableret direkte 
kontakt til kollegerne fra forbundene i Litauen 
og Letland. 

Der er i dag et tæt samarbejde mellem de fag-
ligt aktive på raffinaderiet i Mazeikiai (mellem 
den lettiske grænse og Østersøen), faglige aktivi-
ster fra andre brancher i regionen og aktivisterne 
i solidaritetsgruppen i region Sjælland. De besø-
ger hinanden så ofte økonomien tillader det, og 
i forbindelse med nedskæringer på raffinaderiet 
har danske tillidsfolk ydet regulær rådgivning til 
både fagforeningen og ledelsen.

Det betyder, at de egentlige udviklingsprojekter og direkte 
erfaringsudveksling mellem 3F og søsterorganisationerne i 
Østeuropa bliver stadig færre. Vores lokale og regionale soli-
daritetsgrupper er dog stadig involverede og fortsætter oftest 
kontakterne der hvor de større projekter er afsluttet. 

SOLIDE UDDANNELSESSYSTEMER HOS FAGFORBUND I 
LETLAND OG LITAUEN
3F har, i samarbejde med industriarbejderforbundene i Litau-
en og Letland, støttet uddannelsen af faglige aktivister. Kon-
kret blev der uddannet 1.325 tillidsfolk på forskellige store 
virksomheder. Samarbejdet har, foruden det aktuelle hold af 

ØSTERSØOMRÅDET 
– DE NÆRE NABOER
Samarbejdet med de faglige organisationer i landene omkring 
Østersøen sker i stigende grad gennem de normale samarbejds
kanaler indenfor EU, da også flere lande er blevet optaget i EU. 

Der er 
uddannet 
tillidsfolk bl.a. 
ved energi-
forsyningen i 
Vilnius.

Fagforenings-
hovedkvarteret 
i Kiev ned-
brændte under 
urolighederne i 
Ukraine.
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Når der skal forhandles forlængelse, bruges for-
handlingerne til at true medarbejderen ud af fag-
foreningen og lignende disciplinering. Korttids-
kontrakterne udgør derfor et voldsomt problem 
for oppositionen. 

Arbejderes behov for hjælp hos de uafhængi-
ge fagforeninger er ikke blevet mindre i Belarus. 
I 2014 gennemførte 3F’s partnere, REP og BNP 
over 2.200 konsultationer vedrørende arbejderes 
rettigheder. Hovedparten af sagerne løses til for-
del for arbejderne, og det har medført udbetaling 
af erstatninger på mere end 300.000 kr. For at 
styrke indsatsen mod overgreb på arbejdstager-
rettigheder underviser partnerne medlemmer i 
arbejdsmarkedslovgivningen. I det forløbne år 
er 22 fagforeningsmedlemmer således startet på 
uddannelsen som ”barfodsjurister”. 

En vigtig del af indsatsen i et undertrykt sam-
fund som det hviderussiske er rettet mod at sik-

re befolkningen reel information om, hvad der sker i landet. 
Selvom flere og flere får adgang til elektroniske medier lægges 
der stadig stor vægt på de lokale trykte mini-aviser som ud-
deles af fagforbundene i boligområder og på fabrikker. Der 
er trykt mere end 150.000 publikationer fordelt på de syv re-
gioner. Kombineret med 50.000 besøg på organisationernes 
hjemmeside www.praca-by.info betyder det at informationer-
ne når ud til rigtig mange mennesker. 

Støtten fra 3F er helt afgørende for REP/BNP i forhold til 
at overleve presset fra myndighederne. Det er lykkedes at or-
ganisere nye medlemmer, så selvom mange trues eller tvinges 
ud af de frie fagforeninger, har der været en nettotilgang på 
183 medlemmer. 

Det er samtidig lykkedes at starte tre nye lokale organisa-
tioner. De er dog ikke godkendt af myndighederne. På trods 
af den begrænsede medlemsfremgang hos de to partnere, har 
hver region nu centre, som tilbyder information om forhol-
dene i regionen og landet, juridisk hjælp og mulighed for at 
organisere sig. 

BELARUS OG UKRAINE 
– DE LIDT FJERNERE NABOER MØD ØST
I Belarus har diktaturet bestemt, at alle arbejdere er ansat på kontrakter med kort 
løbetid. I princippet bliver alle dermed en slags løsarbejdere uden basal beskyttelse. 

CENTRAL- OG ØSTEUROPA
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SOLIDARITET OG SAMARBEJDE
3F’s solidaritetsgruppe besøgte Belarus i 2014. Myndigheder-
ne har forbudt indrejse for medarbejdere fra organisationer, 
der arbejder i Belarus. Men forbuddet er rettet mod bestemte 
personer, og aktivister fra 3F kan derfor stadig besøge landet. 
Solidaritetsgruppen besøgte lokale afdelinger af de to part-
nerforbund og fik en god forståelse for, hvordan man arbej-
der fagligt i et diktatur. Kendskabet til situationen i Belarus 
er begrænset i Danmark, og det er derfor en vigtig opgave at 
sikre, at der bringes information i både 3F’s egne og eksterne 
medier.

SAMARBEJDE MED FAGBEVÆGELSEN I UKRAINE
3F har siden begyndelsen af halvfemserne haft gode kontak-
ter til de ukrainske fagforbund.  Mange faglige ledere har be-
søgt Danmark og i 2003/04 udviklede 3F – sammen med fire 
ukrainske forbund og finansieret af EU – et uddannelsessy-
stem for fagligt aktive. 

Erhvervsrelationerne mellem Ukraine og Danmark har 
været gode siden Ukraines selvstændighed i starten af halv-
femserne. F.eks. kan ukrainske landbrugsstuderende komme 

på praktikophold i Danmark. Det har affødt et samarbejde 
mellem 3F’s Grønne Gruppe og landarbejderforbundet i 
Ukraine. 

Efter opfordring fra Udenrigsministeriet har 3F Interna-
tional arbejdet på at udvikle et samarbejde med forbundene 
under landsorganisationen FPU i Ukraine. Fagbevægelsen i 
Ukraine er – som fagbevægelsen i alle de øvrige østeuropæi-
ske lande – under voldsomt pres. Privatiseringer medfører et 
voldsomt opbrud i de eksisterende strukturer. Det faglige ar-
bejde fungerer således i de eksisterende virksomheder, der har 
organisering fra før privatiseringen. Men i nyoprettede eller 
omstrukturerede virksomheder findes der ikke faglige orga-
nisationer.  Sammen med FPU vil 3F arbejde for en styrkelse 
af forbundene på lokalt niveau og deres evne til organisering, 
oplysning og social dialog. Samtidig medfører den politiske 
udvikling i landet et fokus på involvering af civilsamfundsor-
ganisationer lokalt - og den udvikling kræver nye kompeten-
cer som f.eks. at arbejde i trepartsorganer. Samarbejdet med 
FPU vil fokusere på organisering, trepartssamarbejde, indgå-
else af overenskomster samt udvikling af strategier for en mo-
derne fagbevægelse der skal fungere i en markedsøkonomi. 

SOLIDARITET 
I de sidste femten år har 3F aktivister i Nordjyl-
land arbejdet med solidaritet i forhold til fag-
bevægelsen i Ukraine. Det betyder, at mange 
ukrainere har været på studietur i Danmark eller 
mødt danske fagforeningsfolk i Ukraine. Solida-
ritetsgruppen vil fortsætte sit arbejde i forhold til 
det nye samarbejde med FPU. 

SOCIAL DUMPING
Arbejdet med at reducere social dumping har 
fyldt meget i Danmark og Europa det seneste år. 
Det er åbenlyst, at der i Danmark og Vesteuro-
pa er en udfordring med arbejdstagere fra især 
Central- og Østeuropa, der her arbejder på rin-
gere vilkår. Men der tales mindre om, at de også i 
Central- og Østeuropa kæmper med social dum-
ping. I Makedonien og Serbien foregår det ved, 
at hele eller dele af lønnen udbetales i en kuvert. 
Det betyder at mange folk i dag ikke er dækket 
ved sygdom, ikke har sparet op til pensionen og 
ikke har ret til ydelser hvis de bliver arbejdsløse. 
3F udarbejdede i fællesskab med Energi- og mi-
nearbejderforbundet i Makedonien og metalar-
bejderne i Serbien et projektforslag for at modar-
bejde den sociale dumping. Fagbevægelsens svar 
på social dumping er et reguleret arbejdsmarked 
og den bedste måde at sikre dette, er ved at orga-
nisere arbejderne og dermed mindske den uba-
lance der er mellem arbejdstagere og arbejdsgi-
vere. Ved at organisere flere i fælles forbund øger 
man forhandlingskraften. Den samme analyse 
ligger bag et projektforslag, som Transportgrup-
pen i 3F og 3F International udviklede sammen. 
Målgruppen var chauffører fra Balkan, og part-
nerne var transportfagforeningerne i Bulgarien 
og Rumænien. Der blev lagt op til at afholde en 
stor konference i Bruxelles, som skulle påvirke 
udformningen af reglerne for karbotage-kørsel. 

Desværre blev begge projekter afvist af EU 
og det ser ud til at stort set alle, inklusive det 
europæiske transportarbejderforbund, har fået 
afslag. Hvis afslagene er udtryk for den nye kom-
missions linje, vil 3F få store problemer med at 
finansiere aktiviteter i Central- og Østeuropa i 
fremtiden.

Minearbejdere, Belarus.
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SYDLIGE AFRIKA
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Landene i det sydlige Afrika oplevede generel 
vækst i 2014, dog ikke så meget som tidligere 
år, og med store forskelle landene imellem. Den 
samlede vækst for Afrika syd for Sahara var i 
2014 omkring 5 %. 

Supermagten i regionen, Sydafrika, var helt 
nede på 2 % hvorimod lande som Zambia og 
Mozambique havde en vækst på henholdsvis 6,5 
og 7,5 %. Ligeledes er der store regionale for-
skelle på udenlandske investeringer med impo-
nerende 5,7 mia. USD i Mozambique til kun 150 
millioner USD i Zimbabwe, hvilket var en hal-
vering i forhold til 2013. De manglende investe-
ringer i Zimbabwe er et godt billede på landets 
økonomi, der ligger i ruiner. Der er ikke midler 
til at gennemføre regeringens udviklingspolitik 
’ZIM-ASSET’, gælden stiger, og virksomheder 
lukker eller skærer voldsomt ned. I modsætning 
hertil går det fremad i Zambia og Mozambique, 
men udenlandske investeringer og økonomisk 
vækst betyder desværre ikke øget social lighed. 
Investeringerne er først og fremmest i udvin-
dingsindustrien – kobber i Zambia og bl.a. olie 
og gas i Mozambique, men det er i landbruget at 
man finder langt det meste af arbejdsstyrken - 
60-70 %. Ydermere ligger de såkaldte mega-pro-
jekter i Mozambique i eksportproduktionszo-
ner, der fritager investorer og arbejdsgivere fra 
en lang række love og regler, bl.a. beskyttelsen 
af arbejdstagerrettigheder. 

VALG OG POLITISKE KAMPE
Med den nye forfatning, vedtaget i Zimbabwe i 
2013, fulgte et omfattende lovrevisions-arbejde, 
som er langt fra afsluttet - nogle ville sige knapt 
nok begyndt. De politiske reformer lader derfor 
vente på sig, og i stedet har både regeringsparti-
et ZANU-PF og oppositionspartiet MDC været 
optaget af interne politiske kampe, og mange 
mener MDC har forspildt deres chance som et 

reelt oppositionsparti.  I ZANU-PF har partiets næstformand 
Joice Mujuru længe været en sandsynlig efterfølger til Mu-
gabe, men hun faldt i unåde i 2014 og blev afsat ved partiets 
kongres i december.  Mugabes kone, Grace Mugabe, der tid-
ligere har holdt sig uden for politik, gjorde derimod lynkarri-
ere i 2014, hvor hun blev valgt som formand for ZANU-PF’s 
magtfulde kvindeforbund, og der har været spekulationer 
både i Zimbabwe og internationalt, om hvorvidt hun er ved 
at sætte sig i sædet som 91-årige Robert Mugabes efterfølger.

I Zambia har en reformering af forfatningen været længe 
undervejs. Processen er blevet trukket i langdrag, og er ble-
vet voldsomt kritiseret af civilsamfundsorganisationer. Først 
i december offentliggjorde regeringen et udkast. Til gengæld 
har arbejdsmarkedsloven været under behandling i 2014 med 
betydningsfuld og aktiv deltagelse af fagbevægelsen. Den for-
ventes vedtaget i første halvår af 2015, og vil bl.a. sætte be-
grænsninger for arbejdsgivernes mulighed for at gøre brug af 
løsansættelser og korttidskontrakter. 

I oktober døde Zambias præsident Michael Sata hvilket re-
sulterede i magtkampe i regeringspartiet Patriotic Front mel-
lem vicepræsidenten Guy Scott og Forsvarsminister Edgar 
Lungu. Der blev udskrevet valg, og i januar 
2015 kunne Edgar Lungu sætte sig i præsi-
dentstolen.

Det politiske klima i Mozambique har 
gennem det meste af 2014 været præget af 
konflikten mellem regeringspartiet FRE-
LIMO og oppositionspartiet RENAMO. 
Skønt urolighederne i landet ikke var så 
voldsomme som i 2013, var der voldelige 
sammenstød særligt i Sofala-provinsen 
hvor RENAMO traditionelt står stærkt. I september indgik 
de to parter atter en fredsaftale, og præsidentvalget i oktober 
forløb forholdsvist fredeligt, om end valgdeltagelsen var lav 
– kun lige over 50 %. FRELIMO genvandt ikke overraskende 
præsidentposten, men både RENAMO og det andet opposi-
tionsparti, MDM gik frem. Det betød, at FRELIMO for første 
gang siden uafhængigheden i 1975 ikke længere sidder på to 
tredjedele af pladserne i parlamentet, og derfor kan blive nødt 
til at indgå visse politiske kompromiser.

SITUATIONEN I DET SYDLIGE AFRIKA

VÆKST – MEN IKKE 
SOCIAL LIGHED
Udenlandske investeringer og økonomisk vækst i det sydlige Afrika har 
endnu ikke ført til øget social lighed, som fagbevægelsen kæmper for.

Tid til en lur under 
optælling.
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I 2014 blev programmet i det sydlige Afrika revideret og i 2015 star-
ter dermed et nyt 4-årigt program hvor der bl.a. er meget mere 
fokus på øget lokal kapacitet hos partnerne, udvikling af egentli-
ge uddannelsessystemer, fagbevægelsens indflydelse på tekniske 
uddannelser, samt en mere strategisk tilgang til arbejdsmiljø. Det 
handler om, at 3F i rådgivningen af fagbevægelsen får mere ind-
flydelse og aktivt søger at påvirke arbejdsmiljø lokalt og ikke kun 
lader det være op til lovgivning og myndighedskontrol. 

DE FAGLIGE ORGANISATIONER VOKSER 
3F’s partnere i det sydlige Afrika fik i 2014 37.000 flere medlemmer, 
hvilket svarer til en flot gennemsnitlig medlemsfremgang på 15 %. 
Samlet set har de nu 280.500 medlemmer. Stigningen dækker over 
meget store forskelle mellem de tre lande og fire brancher. Den 
dårlige økonomi i Zimbabwe slog i den grad igennem i 2014, hvilket 
har medført lukning af arbejdspladser og massefyringer. Da fagfor-
eningsmedlemsskabet betales over lønsedlen har det betydet et 
samlet fald i medlemstallet i Zimbabwe. Værst er det gået ud over 
byggebranchen som er særlig afhængig af store investeringer, og 
den nationale fagforening har mistet hele 40 % af deres medlemmer. 

Det ser helt anderledes positivt ud for byggebranchen i Mozam-
bique og Zambia, hvor fagforeningerne har haft en medlemsfrem-
gang på henholdsvis 27 og 31 %. Det skyldes investeringer i store 
byggeprojekter på bl.a. infrastruktur og mineområderne, men også 
for eksempel hoteller. Det viser sig at have stor effekt, at kunne se 
kritisk på egen praksis og tilpasse strategier til realiteterne. Det 
har 3F gennem længere tid støttet og rådgivet partnerne i. Begge 
fagforeninger har haft et enormt fokus på organisering gennem ud-
vikling af strategier og ansættelse af organiserings-medarbejdere. 

Partnerne i landbruget har i gennemsnit fået 17 % flere med-
lemmer - selv i Zimbabwe med en medlemsfremgang på impone-
rende 19 % trods den økonomiske krise. Det skyldes især, at organi-
seringsindsatsen er blevet integreret i alle niveauer af partnernes 
arbejde fra den øverste ledelse til undervisere og tillidsrepræsen-
tanter. Og så har de været gode til at planlægge tilstedeværelse på 
storlandbrug, plantager og fabrikker i højsæsonen. 

Partnerne i føde- og drikkevareindustrien har gennemsnitligt 
haft lidt mindre fremgang end de øvrige partnere. Der er mindre ud-
sving i arbejdsstyrken i denne sektor og partnerne har været mindre 
proaktive i deres organiseringsindsats end i de øvrige sektorer – det 
gælder dog ikke partnerne i Mozambique, der gennem en målrettet 
indsats med kampagner om retten til fri organisering og tydeligere 
tilstedeværelse på arbejdspladserne har opnået en fremgang på 
29 % - til sammenligning er fremgangen kun 5 og 3 % i Zambia og 
Zimbabwe. Det er derfor vigtigt at programmet fremover bruger 
læringen fra Mozambique i både Zambia og Zimbabwe. 

Endelig er der også fremgang i hotel- og restaurationsbran-

chen, særligt i Zambia. Det skyldes en blanding af et generelt boom 
af nye hoteller samtidig med, at regeringen har fokus på at styrke tu-
rismen i landet. Vigtigt er det også, at 3F’s partner har arrangeret en 
massiv organiseringskampagne i 2014 og derved har fået 31 % flere 
medlemmer. I den anden ende af skalaen ligger Zimbabwe med et 
fald på 21 %, forårsaget af et fald i turismen i landet og dermed luk-

ning af hoteller, lodges og restauranter. Men det skyldes også flere 
og flere korttids-kontrakter i branchen og at flere restauranter over-
tages af asiatiske arbejdsgivere som er langt mere fjendtlige over for 
fagforeninger. 3F’s partner har derfor brug for at tænke nyt i forhold 
til deres organiseringsstrategi. Det vil blive inkluderet i det nye pro-
gram, at der kommer inspiration til denne nytænkning.

OVERENSKOMSTER & MINIMUMSLØNNINGER
Målet for programmet var, at antallet af overenskomstdækkede 
virksomheder ville stige med 3 %. Det lykkedes i 2013, men ikke i 
2014 hvor det faktisk faldt med knap 5 % fra 2.478 til 2.357. 

I Zimbabwe forhandles overenskomsterne nationalt og dækker 
per lov alle virksomheder i branchen. Men med henvisning til dårlig 
økonomi kan de forhandle sig til undtagelse fra overenskomsten 
i en kortere eller længere periode, og det har flere virksomheder 
gjort i 2014. Lukningen af virksomheder har også ført til et fald i 

SYDLIGE AFRIKA

Landarbejdere i Zimbabwe.
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alle tre lande. Men der er også partnere der har formået at få fle-
re virksomheder overenskomstdækkede. Det gælder blandt andet 
sukkerfagforeningen og byggefagforeningen i Mozambique, og 
føde- og drikkevarefagforeningen i Zambia som opnåede hele 93 
flere overenskomstdækkede virksomheder.

I det nye program vil der derfor fortsat være stort fokus på part-
nernes kapacitet til at forhandle overenskomster. Fokus vil være 
mindre på antallet af overenskomstdækkede virksomheder og 
mere på a) hvor mange arbejdere der er overenskomstdækket og 
b) forbedringer af overenskomster bl.a. i forhold til diskrimination 
og arbejdsmiljø særligt i overenskomster med store toneangivende 
arbejdsgivere.  

Mens der var et fald i antallet af overenskomstdækkede virk-
somheder, så lykkedes det for flere af partnerne at forhandle bedre 

minimumslønninger i deres respektive sektorer. Flere af partner-
ne har udtrykt at de har følt sig langt bedre forberedt til forhandlin-
gerne end tidligere, og selvom der langt fra er tale om leveløn i alle 
sektorer, er det stadig nogle flotte resultater. Partnerne i Zambia 
fik i gennemsnit forhandlet en stigning på 11 %. I Mozambique opnå-
ede landbruget en imponerende lønstigning på 24 %, men også mi-
nimumslønnen i hotel og restaurationssektoren steg. Den dårlige 
økonomi har også i lønforhandlingerne spændt ben for partnerne i 
Zimbabwe, der ikke har kunnet få forhandlet ret høje lønstigninger. 
Til gengæld har de fået forhandlet sig til forbedringer på en række 
andre områder bl.a. transport-penge og kortere arbejdstid fra hen-
holdsvis 11,5 og 8,5 timer om dagen til en 8-timers arbejdsdag.

SÆSONARBEJDE, LØSARBEJDE OG KORTIDSKONTRAKTER
3F’s partnere kæmper alle med informalisering af arbejdsmar-
kedet, og selvom problemer med sæson-, løsarbejde og korttids-

kontrakter er størst i landbruget og byggebranchen, så er det et 
problem alle partnerne kender til. I 2014 blev der lavet studier på 
området i både Zambia og Zimbabwe, og det har hjulpet partnerne 
til at finde nye strategier og metoder til at øge opmærksomheden 
både blandt deres egne medlemmer og blandt arbejdsgivere og 
politikere. 

Det betyder for eksempel, at arbejdere i landbruget i Zimbabwe, 
der i en periode på fire måneder har arbejdet mere end seks uger 
for en arbejdsgiver, nu får en fast kontrakt. I Zambia har partnerne 
gennem Zambias landsorganisation været aktive i forhandlingerne 
om landets nye arbejdsmarkedslov, som betyder at det bliver langt 
mindre attraktivt for arbejdsgiverne at hyre løsarbejdere og lave 
korttidsansættelser. 

DET REGIONALE SAMARBEJDE STYRKET
Den regionale koordinering blev generelt styrket i 2014. En ekstern 
vurdering fandt, at partnerne havde stort udbytte af at mødes og 
arbejde sammen i netværk, og at de brugte informationer og inspi-
ration i deres daglige arbejde. Medlemmerne af de internationale 
fagforbund (GUF’erne) - IUF og BWI - bruger netværket som spring-
bræt til forhandling med større multinationale virksomheder. Ho-
tel- og restaurationsfagforeningerne koordinerer nu forhandling 
med større hotelkæder bl.a. den sydafrikanske Southern Sun. 

Bygge-forbundene under BWI forsøgte i 2013 at forhandle en re-
gional aftale med den sydafrikanske byggegigant WBHO gennem 
de sydafrikanske fagforeninger. Det lykkedes ikke, så i 2014 har 
fagforeningerne kontaktet de forskellige nationale afdelinger af 
WBHO for at forsøge et mere samlet pres – dette arbejde fortsæt-
ter i 2015. 

Strategien er fortsat at styrke den regionale koordinering, og 
i de kommende år vil der være øget fokus på, at netværkene skal 
inkludere alle GUF’ernes medlemmer i regionen – ikke kun dem der 
har et samarbejde med 3F. Derudover skal GUF’ernes kapacitet til 
at koordinere med andre regionale handels- og samarbejdsorgani-
sationer styrkes, og forhandlinger med multinationale selskaber 
skal intensiveres.

SOLIDARITET OG SAMARBEJDE 
Region Syddanmarks internationale udvalg fik gennem LO’s ’Gør 
Noget’ indsamling, samlet knap 70.000 kr. ind til den zimbabwiske 
byggefagforenings arbejde med at bygge en kombineret fagfor-
enings- og teknisk skole. Udvalget fortsætter sit solidaritetsarbej-
de i det sydlige Afrika og der planlægges en tur til Zambia i 2015. I 
slutningen af 2014 var repræsentanter fra 3F Privat Service, Hotel 
og Restauration med til kongres hos søsterorganisationen i Syd-
afrika og var i den forbindelse også i Mozambique og besøge hotel- 
og restaurationsfagforeningen.

Byggeri i Zambia.
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Efter stor økonomisk vækst i nullerne oplevede 
landene i Mellemøsten og Nord afrika en kraftig 
tilbagegang i 2011 bl.a. pga. de politiske omvælt-
ninger i regionen. 

I 2014 begyndte det igen at gå den rigtige vej 
bl.a. i Tunesien og Egypten. Der har også været 
en stigning i reallønninger i regionen på knap 4 
%, hvilket dog først og fremmest skyldes frem-
gang i Saudi Arabien.  

Palæstina er fortsat en af de svageste økono-
mier. Landets BNP faldt med 2,5 %, hvilket især 

skyldes nedgang i landbruget, byggesektoren og servicesekto-
ren. Palæstina er totalt afhængig af midler udefra, og da ud-
viklingshjælpen ligeledes faldt i 2014, var de palæstinensiske 
myndigheder nødt til at skære ned i de offentlige udgifter og 
justere skattepolitikken. 

Arbejdsløsheden i Palæstina steg i 2014 til hele 27 %. I 
Gaza er 44 % - altså næsten hver anden arbejdsløs. Samtidig 
er der langt fra de fleste arbejdere, der får en løn de kan leve 
af. Ifølge fagbevægelsen er det kun 25 % af de palæstinensiske 
arbejdsgivere der lever op til den lovfæstede minimumsløn 
som fagbevægelsen kæmpede så hårdt for at få indført i 2012. 

SITUATIONEN I PALÆSTINA

PALÆSTINA

ARBEJDERE UNDER PRES 
I PALÆSTINA
Arbejdsløsheden stiger og langt fra de fleste arbejdere får en løn de kan leve af.

Foto: Eduardo Soferas Jalil
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POLITISKE UROLIGHEDER I REGIONEN
Godt et år efter at Mohammed Morsi fra det 
Muslimske Broderskab blev fjernet af den egyp-
tiske hærs leder Abdel Fatah Al-Sisi, blev al-Sisi 
valgt til Egyptens præsident med 96 % af stem-
merne, men med en valgdeltagelse på under 50 
%. I det forgangne år havde der været voldsom-
me kampe mellem tilhængere og modstandere 
af det Muslimske Broderskab. Omkring 16.000 
systemkritikere er fængslet og flere hundrede 
medlemmer af det Muslimske Broderskab er ble-
vet dødsdømt. Der bliver fortsat slået hårdt ned 
på Al-Sisis modstandere, men efter valget har 
urolighederne lagt sig - særligt efter vedtagelsen 
af en ny økonomisk politik som bl.a. indebærer 
meget folkelige tiltag såsom statsstøtte til brød. 
Valget af Al-Sisi betyder at Hamas i Gaza har tabt 
endnu en allieret i Mellemøsten, og de er således 
blevet endnu mere isolerede, også i bogstavelig 
forstand idet Egypten har ødelagt tunneler og al 
anden infrastruktur fra Sinai til Gaza.

Ud over begiven-
hederne i Egypten var 
regionen præget af 
konflikter i 2014. Det 
gælder ikke mindst den 
forfærdelige borgerkrig 
i Syrien, der har dre-
vet godt 9,5 millioner 
mennesker på flugt, og 
ISIS’ terror i Vestirak 
og Østsyrien. Selvom 
der stadig kun er få 
ISIS-støtter uden for 

disse områder, så er antallet stigende. I flere lande 
bl.a. Jordan, Palæstina og Libanon, er man bange 
for, at det kan føre til stigende vold og konflikter.

KONFLIKTEN MELLEM ISRAEL OG PALÆSTINA  
I 2014 blev der endelig dannet en samlingsrege-
ring mellem de to fraktioner i Palæstina, Fatah 
og Hamas. Men de facto fortsatte de to parallelle 
strukturer i Gaza og på Vestbredden, og der er 
fortsat ikke afholdt valg i Palæstina, selvom den 
nuværende regerings udløbsdato for længst er 
overskredet. Som svar på forsoningsaftalen mel-
lem Fatah og Hamas suspenderede Israel i slut-
ningen af april fredsforhandlingerne med Palæ-
stina, som havde været i gang siden juli 2013.

Konflikten mellem Israel og Palæstina eskale-
rede i sommeren 2014, da Israel startede nye mili-
tære angreb i Gaza. Omkring 2.200 palæstinense-
re blev dræbt - over 80 % var civile og mindst 400 
var børn. Ved udgangen af 2014 var knap 110.000 
mennesker i Gaza fortsat hjemløse. Også på Vest-
bredden gennemførte Israel militære operationer 

og arrestationer. I Jerusalem steg volden, og der var flere angreb 
på israelere hvor de palæstinensiske gerningsmænd efterføl-
gende er blevet skudt og dræbt af israelsk politi.

Også værdipolitisk eskalerede konflikten på mange måder 
i 2014. Blandt andet fremsatte Israels justitsminister et forslag 
der ville betyde, at palæstinensere ikke måtte bruge offentlige 
transportmidler i Israel og på Vestbredden. Det førte til mas-
sive protester både internationalt og internt i Israel, hvor lov-
forslaget blev sammenlignet med tidligere tiders apartheid i 
Sydafrika. I samme boldgade støttede Netanyahus regering et 
forslag om at Israel skulle defineres som ”nationalstat for det 
jødiske folk”, hvilket ville marginalisere det palæstinensiske 
mindretal og lægge grunden for yderligere diskriminerende 
lovgivning. Det kontroversielle forslag samt stridigheder om 
økonomien førte til den israelske regerings kollaps i begyn-
delsen af december 2014. 

ØGET INTERNATIONAL ANERKENDELSE
Palæstinas Præsident Abbas fortsatte i 2014 sit arbejde for 
øget international anerkendelse af Palæstina gennem FN-sy-
stemet. Sikkerhedsrådet afviste et resolutionsforslag fra de 
palæstinensiske myndigheder om, at en fredsaftale mellem 
Israel og Palæstina skulle indgås inden for 12 måneder. Som 
modtræk annoncerede præsiden Abbas, at Palæstina ville 
tilslutte sig den internationale domstol (ICC), hvilket straks 
fik den israelske premierminister Benjamin Netanyanhu til at 
meddele at Israel ville tilbageholde knap 800 millioner kroner 
i skatteindtægter til palæstinenserne. Også USA var hurtige 
med en udtalelse om, at Palæstina ikke en anerkendt stat, og 
derfor ikke kan optages i ICC. FN’s Generalsekretær har i be-
gyndelsen af 2015 bekræftet, at Palæstina vil blive optaget i 
ICC 1. april. Det åbner op for, at Palæstina gennem ICC kan 
retsforfølge Israel.  

ARBEJDSTAGERRETTIGHEDER UNDER PRES?
Der er foruroligende tegn på, at arbejdstagerrettighederne vil 
blive sat yderligere under pres i Palæstina – ikke kun relateret 
til den israelske besættelse, men også pga. de palæstinensiske 
myndigheder. Den palæstinensiske regering forsøger at pres-
se 3F’s partner, ’Palestinian General Federation of Trade Uni-
ons (PGFTU)’ og en anden konkurrerende landsorganisation 
’Palestinian Trade Union Federation (PTUF)’ til at fusionere. 
Der kan være fordele og ulemper ved en fusion, men det bør 
under ingen omstændigheder være regeringen, der dikterer 
hvorvidt de to landsorganisationer skal sammenlægges eller 
ej. Ydermere blev tre faglige ledere fra forbundet af offentlige 
ansatte arresteret i november med henvisning til at forbundet 
ikke havde en korrekt registrering. Det til trods for, at der ikke 
eksisterer nogen formelle registreringsprocedurer for fagfor-
eninger Palæstina. Fagforeningslederne blev efterfølgende 
frigivet, men blev intimideret og presset til at ophøre med alle 
faglige aktiviteter.

Gaza bombet i sommeren 2014.
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I 2014 blev programmet i Palæstina revideret og det nye 4-årigt 
program vil bl.a. have mere fokus på demokratisering og decentra-
lisering af fagbevægelsen, en mere strategisk tilgang til en række 
kerneområder herunder organisering og social dialog, og en styr-
kelse af det regionale arbejde.

FLERE MEDLEMMER I LANDBRUG OG BYGGERI
3F’s partnere – landbrugsforbundet og byggeforbundet, der begge 
er tilknyttet landsorganisationen PGFTU, fik en stor medlemsfrem-
gang i 2014 på henholdsvis 25 % og 19 % for betalende medlemmer. 
Begge tal dækker dog over et meget lavt udgangspunkt, og i fak-
tiske tal har landbrugsforbundet derfor blot 1.322 medlemmer og 
byggeforbundet 2.610 medlemmer. Landbrugsforbundet mistede 
rent faktisk mandlige medlemmer i 2014, hvor mange arbejdere i 
sektoren mistede deres job pga. manglende vandressourcer i som-
merperioden og stigende konkurrence fra landbrugsproducenter 
i Israel og bosættelserne. Til gengæld steg antallet af kvindelige 
medlemmer, hvilket skyldes at forbundet de sidste to år har haft 
øget fokus på ligestilling og er gået målrettet efter at få flere kvin-
der til at melde sig ind.

Generelt kan man sige at de forholdsvis lave medlemstal hos 
3F’s partnere skyldes at det flere steder er svært for fagbevægelsen 
at få adgang til arbejdspladser og at medlemsregistrerings-syste-
merne er besværlige og til tider unøjagtige. Men det skyldes først 
og fremmest, at fagforeningerne i Palæstina har alt for lidt fokus 
på organisering. Støtte til udvikling af organiseringsstrategier og 
indsatser, samt forbedring af registreringssystemer er derfor et 
kerneområde for 3F’s program i de kommende år.

SOCIAL DIALOG OG OVERENSKOMSTAFTALER
Overenskomstforhandling er fortsat en udfordring for 3F’s partne-
re, der ikke kun handler om, at fagforeningerne har brug for at få 
styrket deres forhandlingskapacitet, men også at arbejdsgiversi-
den er dårligt organiseret og mangler kapacitet til at indgå i social 
dialog. Det til trods er der sket gode fremskridt i 2014. Partnerne 
har fået indgået henholdsvis to og tre lokale overenskomster. Der-
udover har landbrugsforbundet, GUAFIW etableret et samarbejde 
med to arbejdsgiverorganisationer indenfor oliveolieproduktion og 
fødevareindustri med fokus på især arbejdsmiljø og oplysning om 
arbejdsmarkedsloven. Målet er at det kan blive til to egentlige na-
tionale sektoroverenskomster. Lønspørgsmålet er selvsagt et af de 
svære stridspunkter.

Byggeforbundet, NUBWW forventer at indgå en egentlig over-
enskomst med arbejdsgiverforeningen ’Palestinian Contractors 
Union’ i første halvår 2015, og i 2014 lykkedes det for PGFTU’s ar-
bejdsmiljøafdeling, at få en national aftale på arbejdsmiljøområdet 
i sten- og marmorsektoren. Lokalafdelingen i Jenin har valgt at stå 

uden for denne aftale, hvilket er et klart tegn på, at interne magt-
kampe i fagbevægelsen er en udfordring, og at der fortsat er behov 
for øget decentralisering og demokratisering i forhold til PGFTU og 
dets medlemsforbund.

ARBEJDSMILJØ SOM UDGANGSPUNKT I FORHANDLINGER
Selvom der stadig er lang vej igen til dækkende sektoroverens-
komster, så er det klogt set af 3F’s partnere, at bruge arbejdsmiljø 
som udgangspunkt for forhandlinger med arbejdsgiverne. Ud over 
de indgåede aftaler, har forbundene i 2014 fået etableret et hold 
af trænere, som har undervist i arbejdsmiljø på arbejdspladser, 
hvilket ikke kun har betydet øget bevidsthed omkring sikkerhed i 
stenbrud og på byggepladser, og brugen af pesticider i landbruget 
– det har også betydet at fagforeningerne er blevet mere synlige på 
arbejdspladserne.

BEDRE KOORDINERET SAGSBEHANDLING
I PGFTU har der været fokus på øget koordinering, bl.a. i den juri-
diske afdeling, der fik lavet en database i 2013, som nu har båret 

PALÆSTINA

Byggearbejdere i Palæstina.

Vindrue-plukning i Palæstina.
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frugt. Fra 2014 kan man sammenligne og koordinere sager på 
tværs af PGFTU’s hovedkontor, lokalafdelinger, medlemsforbund 
og medlemsforbundenes lokalafdelinger. Det har betydet at flere 
sager bliver løst uden hjælp fra private advokatfirmaer, og især ko-
ordineringen af sager for palæstinensiske arbejdere i Israel eller i 
bosættelserne er blevet meget nemmere. 

KAMPAGNER OG INDFLYDELSE
Netop arbejdsforholdene i de ulovlige israelske bosættelser var det 
helt centrale tema for en af PGFTU’s kampagner i 2014. Her blev 
der sat fokus på antallet af arbejdsulykker, der er uforholdsmæs-
sigt højt i bosættelserne, og arbejdsforholdene og chikanen mod 
især palæstinensiske kvinder, der er et enormt problem. Derudover 
belyste kampagnen det meget tabubelagte problem med palæsti-
nensiske ”labour brokers” der sælger palæstinensisk arbejdskraft 
til bosættelserne. 

Kampagnen fik enorm mediedækning, og PGFTU har efterføl-
gende fået et væld af henvendelser og sager fra palæstinensiske 
arbejdere i bosættelserne.

STARTSKUD FOR REGIONALT BYGGE-
NETVÆRK I MELLEMØSTEN
I 2014 blev der også endelig sat skub i den regionale koordinering 
med støtte til et subregionalt netværk i Nordafrika og Mellemøsten 
under det internationale byggeforbund - BWI. Netværket har fået 
kortlagt de store multinationale selskaber i regionen, og har ud-
vekslet erfaring og identificeret områder inden for arbejdsmiljø 
hvor de vil øge samarbejdet og koordineringen. 

SOLIDARITET OG SAMARBEJDE
3F’s Palæstinanetværk har efter nogle år med begrænset aktivitet 
været meget aktive i 2014. Solidaritetsgruppen var med til at ko-
ordinere demonstrationer og støtteaktioner i forbindelse med kri-
gen i Gaza i 2014, og der blev arrangeret en studietur til Palæstina 
i september med mange nye deltagere bl.a. fra 3F Ungdom. Her fik 
deltagerne både lejlighed til at besøge 3F’s partnere og være på fle-
re arbejdspladsbesøg, ligesom de var på rundvisning i Hebron, ved 
muren og igennem et checkpoint i Betlehem. Både studietursdelta-
gerne og 3F’s partnere var meget begejstrede for turen.

Selvom der stadig er lang vej igen, er det klogt af 3F’s partnere at bruge 

arbejdsmiljø som udgangspunkt for forhandlinger med arbejdsgiverne.“
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Væksten i Latinamerika var i 2014 ude for en ret hård op-
bremsning. Mest markant i Brasilien og Argentina, mens 
f.eks. Bolivia fortsat havde høj vækst. 

Prisfald på råstoffer ramte bredt, mens specielt de olieeks-
porterende økonomier blev ramt hårdt af prisfaldet i slut-
ningen af året. Den rolle Venezuela tidligere har spillet er nu 
ved at være historie. Landet har ikke længere overskud til at 
hjælpe andre lande, men er selv i krise. Dette har påvirket en 
række sociale programmer i bl.a. Nicaragua.

Der var valg til flere regeringer i 2014 i landene omkring 
3F’s samarbejdslande. Colombias Juan Manuel Santos blev 
genvalgt i juni med knap 51 % af stemmerne i anden valgrun-
de hvilket må ses som en opbakning til at fortsætte fredsfor-
handlinger med guerillaen. 

I Brasilien blev Dilma Roussef genvalgt i anden valgrunde i 
oktober med 51,6 % af stemmerne. I Uruguay blev det genvalg 
til ”Den Brede Front”, dog kunne den karismatiske og popu-
lære præsident José Murijo ikke stille op igen, men Tabaré 
Vasquez fra samme parti opnåede knap 56 % af stemmerne i 
anden runde i november. 

I slutningen af året annoncerede USA’s præsident Obama 
at han ville forbedre forholdet til Cuba, genoprette diplomati-

SITUATIONEN I LATINAMERIKA

OPBREMSNING 
OG GENVALG I 
LATINAMERIKA
Flere steder i regionen blev siddende 
regeringer genvalgt, mens væksten var 
ude for en ret hård opbremsning.

LATINAMERIKA
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ske og kommercielle forbindelser og tillade folk at rejse til og 
fra landet. Selve handelsembargoen kan kun ophæves af Kon-
gressen, men der er allerede tale om en historisk optøning af 
forholdet, som kan få stor betydning i hele regionen.

Guatemala var præget af optakten til valg i 2015. Der kom 
ingen forbedring af arbejdstagerrettigheder i landet, selv om 
der blev gjort mange forsøg også på at presse på internt samt 
fra internationalt hold. Situationen blev igen præget af nar-
komafiaens infiltration af korrupte statslige institutioner og 
utilfredshed med regeringen har ført til en stribe marcher og 
blokader, som flere gange endte i vold.  Antallet af mord har 
været svagt faldende men var i november nået op på 5.421.

Honduras har fortsat verdens højeste antal drab i et ik-
ke-krigsramt land. I november fik verdenspressen øje på, at 
det også går ud over kvinder, da Miss Honduras blev dræbt. 

Skrækkampagner, fyringer og dødstrusler anvendes i beskid-
te forsøg på at hindre faglig organisering. Landet er fortsat 
præget af bandevold og narkomafia og den politiske situation 
udvikler sig negativt, selv om der for første gang i historien 
sidder et egentligt oppositionsparti, Libre, i parlamentet. Det 
venstreorienterede partis evne til at koordinere med den fol-
kelige modstand er blevet svækket og mange af dem, der gjor-
de aktivt modstand mod statskuppet i 2009, er blevet stærkt 
skuffede. 

I Nicaragua fortsætter en positiv udvikling med sandinister-
ne ved roret. Der skabes dog stadig stærkere alliancer mellem 
arbejdsgiversiden og regeringen, som ofte sætter fagbevægel-
sen ud på et sidespor. Landets opposition er splittet og svag 
og opbakningen til regeringen er i meningsmålingerne oppe 
på 66 %. Mange håber, at det store kanalprojekt mellem ocea-
nerne vil betyde støt vækst og økonomisk fremgang de næste 
mange år. Der eksisterer dog en opposition i landet, der ven-
der sig mod kanalen pga. de store miljømæssige konsekven-
ser og konsekvenserne for den del af befolkningen, der bor 
hvor kanalen skal løbe. 

Fra fagbevægelsens synspunkt har det været vigtige frem-

skridt, at socialsikringen dækker en voksende 
del af befolkningen og at der blev vedtaget en 
ny lov om arbejdsret, som vil gøre det lettere og 
hurtigere at få afgjort arbejdsretslige sager.

Bolivia har oplevet den næsthøjeste vækst i La-
tinamerika i 2014, men blev mod slutningen af 
året ramt af faldende råvarepriser. Landet hører 
ikke længere til blandt de forgældede stater. Ud-
landsgælden var tidligere helt op til 52 %, men 
den er nu faldet til 17 % af BNP. En stor del af 
året var præget af optakt til parlaments- og præ-
sidentvalg, der endte med genvalg til den sidden-
de præsident, Evo Morales som fik over 60 % af 
stemmerne og to tredjedels flertal i parlamentet 
til regeringspartiet MAS.

Fagbevægelsen indgik året forinden en aftale 
med regeringspartiet og bakkede Evo op i valgkam-
pen. Til gengæld fik de en del politiske forbedrin-
ger igennem, bl.a. pensionslov, mindstelønsforhø-
jelse og en pæn repræsentation af fagforeningsfolk 
i parlamentet samt noget direkte støtte. 

Strejken i Bolivia inden aftalen med MAS.
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3F’s partnere i Latinamerika findes stadig indenfor sektorerne; 
landbrug, industri, byggeri og transport og fortsatte generelt det 
gode arbejde i 2014, hvor de på flere områder opnåede forbedringer 
for fattige og udsatte grupper af lønmodtagere. 3F er selv blevet 
bedre til at registrere fremskridt mod de overordnede samfunds-
mål, som programmet bidrager til, hvilket giver mulighed for at 
analysere bedre på en række tendenser. Det skal forbedres endnu 
mere og vil være et fokus i fremtiden.

BESKYTTELSE AF ARBEJDSTAGERRETTIGHEDERNE 
3F’s partnere vurderer, at beskyttelsen af arbejdstagerrettigheder-
ne er blevet bedre i Bolivia og Nicaragua, mens Guatemala er ufor-
andret og situationen er forværret i Honduras. Således vurderer 12 
af partnerorganisationerne, at der er opnået en forbedret beskyt-
telse af arbejdstagerrettighederne. Hos mange af dem drejer det 
sig om, at udliciterede arbejderes job er blevet formaliseret så de er 
kommet under overenskomsten, arbejdsmarkedsloven og i en del 
tilfælde socialsikringen. Der kan endnu ikke spores nogen nedgang 
af de registrerede brud på rettighederne, men de 1.157 registrerede 
sager om rettigheds-brud nok mest afspejler vilje og bedre kapaci-
tet til at rapportere og registrere. 

En række arbejdsmarkedslove er blevet forbedret eller nye ved-
taget, specielt i Nicaragua og Bolivia. Det har forbedret social- og 
sygesikringen i begge lande og arbejdsrets-tilstanden i Nicaragua. 
En voksende del af arbejdsmarkedet dækkes af socialsikring, hvil-
ket er specielt tydeligt i Nicaragua. Organiseringsgraden er vokset 
med over 10 % i tre af programmets fire sektorer, hvilket i udgangs-
punktet giver bedre beskyttelse af arbejderne, selvom organise-
ringsgraden stadig er lav. Flere udliciterede arbejdere har fået for-
maliseret deres arbejdsforhold så de også kan komme ind under en 
overenskomst og lønforskellen mellem kvinder og mænd er blevet 
reduceret med 4,4 %. 

STYRKET MEDLEMSFREMGANG - SÆRLIGT BLANDT KVINDER
Medlemstallet blandt partnerne i Latinamerikaprogrammet er 
vokset med 8 % mod de forventede 2,3 %. Medlemsfremgangen på 
ca. 9.000 nye medlemmer var imponerende set på baggrund af den 
svage økonomiske vækst i regionen. Det var især fagforeningerne 
i industrien der voksede (med 5.220 nye medlemmer), ikke mindst 
i eksportproduktionszonerne (3.773). Men også byggeri (2.671) og 
landbruget (1.946) bidrog væsentligt. 

Transportsektorens fagforeninger ramte derimod en mur af 
modstand og indre problemer både i Guatemala og Honduras. Part-
nernes medlemstal faldt med 830. Det var en lussing til den faglige 
organisering indenfor transport, men påvirkede ikke det samlede 
program så meget, da medlemmerne i transportsektoren udgør 
mindre end 5 % af den samlede målgruppe.

Sidst på året begyndte havnearbejderne i Honduras dog at få gang 
i medlemsorganiseringen igen. Med øget fokus på at forbedre køns-
balancen i programmet og hos de enkelte partnere er der sket en 
forbedring på dette område. Antallet af kvindelige medlemmer er 
steget med næsten 14 %, hvorimod antallet af mandlige medlem-
mer, steg med 6 %. Det betyder, at andelen af kvindelige medlem-
mer er steget til at udgøre 27 % af partnernes medlemmer. Indtryk-
ket er, at der er sket en styrkelse af kvindelige ledere, måske mere 
kvalitativt end kvantitativt.

Der er ligeledes 12 % flere fagforeningsmedlemmer i program-
landene i Latinamerika der betaler kontingent i forhold til sidste 
år. Det betyder, at procenten af medlemmer, der har betalt deres 
faglige kontingent steg fra 73 til at udgøre 78 % totalt set. Det er 
dog almindeligt, at alle pengene bliver liggende i virksomhedsfag-
foreningerne, hvor kontingentet betales, og dermed ikke bidrager 
til bæredygtige forbund på sektor- og landsplan. Der arbejdes i pro-
grammet med at styrke sammenhængen mellem leddene i fagbe-
vægelsen.

 
STØRRE AFHÆNGIGHED AF DONORER
Det er desværre gået den forkerte vej, når man ser på den økonomi-
ske bæredygtighed blandt 3F’s partnere i Latinamerika. Organisa-
tionerne i programmet er blevet mere afhængige af donormidler 
i 2014. Fra at udgøre samlet set 45 % af indtægtsgrundlaget i 2013 
steg det til 69 % i 2014. 
Der var allerede fokus på dette problem i 2013, og bæredygtigheds-
planer vil være på dagsordenen i samarbejdet i de kommende år. 
Det er vigtigt, at programmet fanger både gode og dårlige signaler 
for at opsamle læring. Vi kan på den måde se behovet for en mere 
intensiv indsats for at vende udviklingen med fokus på medlems-
kontingenter og andre indtægter. 

Heldigvis er partnernes donorindtægter for de flestes vedkom-
mende blevet spredt på flere donorer. 3F gør også en stor indsats 
for at koordinere med andre donorer. Det er med til at mindske af-
hængigheden af den enkelte donor og dermed risikoen for at blive 
styret udefra i stedet for at medlemmerne og den valgte bestyrelse 
styrer deres egen organisation

LATINAMERIKA
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BEDRE FORHOLD MED EN OVERENSKOMST  
Der har været en stærk vækst i antallet af overenskomstdækkede 
arbejdere i de sektorer programmet arbejder med. Knap 250.000 
arbejdere er således omfattet af en overenskomst ved slutningen 
af 2014, hvilket er en stigning på 22 %. Her er alle former for ar-
bejdsmarkedsaftaler om løn mv. regnet med til overenskomsterne. 
I Bolivia er der ofte tale om ikke- formaliserede aftaler om løn og 
andre betingelser, og i eksportzonerne i Nicaragua og Honduras er 
der tale om mere generelle rammeaftaler.

Det tyder på - trods usikkerhed - at overenskomsterne giver re-
allønsfremgang for almindelige arbejdere. Overenskomstdækkede 
arbejderes løn gik, efter de oplysninger vi har modtaget, frem fra at 
dække 96 % til 101 % af familiens officielle basis-leveomkostninger.

Ti ud af femten partnerorganisationer har desuden forhandlet 
væsentlige nye bestemmelser ind i overenskomsterne om forbed-
ringer indenfor særligt ligestilling og arbejdsmiljø.

FLERE FUNGERENDE ARBEJDSMILJØUDVALG
Arbejdsmiljøarbejdet er blevet styrket gennem oprettelse af 23 nye 
fungerende arbejdsmiljøudvalg. Tallet er nu oppe på 374 hos de 18 
forbund. Tallene for de registrerede arbejdsulykker er usikre, men 
flere partnere har fået gang i en mere systematisk registrering.

FLERE ARBEJDERE FÅR EN ERHVERVSUDDANNELSE
Der var i alt 1.614 af partnernes medlemmer, der gennemførte en 
certificeret erhvervsuddannelse i 2014, det var en fremgang på 6,4 
% i forhold til året før. Samtidig arbejder flere af partnerne også 
med indflydelse på uddannelsernes indhold – de ser altså i stigende 
grad vigtigheden af opkvalificering og uddannelse som en af fagbe-
vægelsens kernopgaver. Det er et væsentligt skridt i en forbedring 
på området, at der lægges pres på myndigheder og arbejdsgivere i 
denne sammenhæng. 

BRANCHEORIENTERING OG FAGLIG KOORDINERING 
Sektororienteringen er blevet styrket, og der indgås nu flere to- og 
treparts sektoraftaler i Latinamerika. Det drejer sig både om bygge-
riet i Nicaragua og Bolivia, i eksportproduktionszonerne (EPZ’erne) 

i Honduras og Nicaragua, og på sukkerområdet i Nicaragua. En ny 
forbedret aftale blev indgået i december 2014 mellem de tre lands-
organisationer i Honduras og EPZ-arbejdsgiverne. Det var vigtigt at 
kunne fastholde sektoraftalen på trods af den vanskelige kontekst.  

Langt de fleste partnerorganisationer er blevet bedre til at 
bruge nationale eller regionale netværk til at forberede organise-
ringskampagner og/eller overenskomstforhandlinger i forhold til 
multinationale selskaber. 

I december måned mødtes den internationale ledelse fra Coca 
Cola og det internationale fagforbund IUF i Guatemala samtidig 
med et regionalt netværksmøde for drikkevarearbejdere. Gennem 
den sociale dialog med deltagelse fra de internationale hovedkvar-
terer lykkedes det at få Coca Cola til at acceptere at indgå over-
enskomst med to nye fagforeninger i den nordlige og sydlige del af 
landet. Den ene fagforening var i strejke. Dermed lykkes det efter 
mange års bestræbelser at dække al produktion og distribution af 
Coca Cola i Guatemala med overenskomst.

SOLIDARITET OG SAMARBEJDE
Der er mange aktive solidaritetsgrupper som arbejder med at støt-
te, rådgive og vise solidaritet med partnere i Latinamerika. Der 
foregår en del løbende udveksling af information og erfaringer over 
Atlanten, både i form af besøg i den ene eller den anden retning og 
via de elektroniske medier. I november besøgte bananarbejder-so-
lidaritetsgruppen Honduras og Guatemala. De blev imponeret over 
de fremskridt der gøres trods fagforeningsfjendtlige forhold. Soli-
daritetsgruppen anbefalede også kraftigt, at der fra 3F’s side ydes 
støtte til en kampagne for arbejdstagerrettigheder i de to lande. 
Den normale støtte til de enkelte partnere synes ikke at være nok, 
og der skal andre spillere på banen, så der kan lægges et pres på de 
pågældende lande.

Arbejderne på en kaffeplantage i Nicaragua modtog støtte fra 
Solidaritet over Grænser til faglig kamp efter at de ikke havde fået 
udbetalt løn i et halvt år. 

Bolivia solidaritetsgruppen besøger partnerne i begyndelsen af 
2015 for at følge op på tidligere besøg og på Industriarbejderforbun-
det fra Bolivias besøg i Danmark året før.

Kaffearbejder i 
Honduras, hvor 
3F får sin kaffe.



Å R S R A P P O RT  2 0 1 4     3 F  I N T E R N AT I O N A L28

Væksten for hele regionen har været på godt 6 
%. Forbedringerne skyldes politiske reformer på 
baggrund af en stigning i eksportindtægterne. 
Indien er sværvægteren i regionens økonomi, og 
er derfor afgørende for denne udvikling. 

Derimod er situationen i Nepal, Bangladesh, 
Pa ki stan og specielt Afghanistan fortsat præget af 
usikkerhed grundet krig, terror, politisk vold og 
uro, der har bund i mange andre faktorer. Mange 
udenlandske investorer holder sig derfor væk, for-
di hverken sikkerhedssituationen eller infrastruk-
turen, heriblandt elforsyningen, er stabil. 

Skolemassakren i Pakistan i slutningen af året 
synes at fremskynde en yderligere spredning af 
den væbnede konflikt. Voldelig politisk uro i 
Bangladesh i forbindelse med valget i januar lagde 
en mindre dæmper på den økonomiske aktivitet 
og investeringslyst, men ellers var fremgangen ty-
delig. Etårsdagen for Rana Plaza katastrofen, hvor 
bygningen i 2013 styrtede sammen og over 1.100 
arbejdere omkom i den værste katastrofe nogen-
sinde i tekstilbranchens historie, blev markeret 
mange steder i verden, også i Bangladesh og dets 
nabolande. Det globale fagforbund IndustriAll 
havde designet plakater og opfordret til at marke-
re dagen på forskellige måder. 

For 3F var årets vigtigste resultat i regionen at 
det endelig lykkedes at blive registreret som or-
ganisation med ret til at implementere program-
mer i Bangladesh og dermed endelig kunne åbne 
et regionalkontor. 

I Nepal fortsatte den politiske krise gennem hele 
året. Valgene i november 2013 sammensatte en 

ny grundlovgivende forsamling, der også fungerer som par-
lament. Maoisterne tabte regeringsmagten, som gik til kon-
grespartiet i alliance med kommunistpartiet CPNUML. Men 
bl.a. pga. maoistpartiet UCPN og en udbryder af dette har 
der været protester og obstruktion så man efter 7 års arbejde 
stadig ikke er nået til enighed om en ny grundlov. 

Fagbevægelsen består af tre landsorganisationer, som er 
tilknyttet de tre største partier, men det er trods de politiske 
spændinger lykkedes at skabe større enhed og fremsætte for-
slag i fællesskab. Bl.a. har man presset på for at den parla-
mentariske forsamling skulle vedtage seks lovforslag for ar-
bejdsmarkedet og socialsikringen, selv om grundloven ikke 
er blevet færdig. Foreløbig har presset dog været forgæves.

Den manglende politiske stabilitet går også hårdt ud over 
økonomien og beskæftigelsen. Infrastruktur forfalder og 
strømafbrydelser er hverdag. Et stort antal nepalesere, også 
de bedst uddannede, forlader landet. 

Beskæftigelsen er ustabil, ikke mindst i beklædnings- og 
tekstilsektoren, og det gør det sværere for fagbevægelsen at 
opbygge stærke organisationer. Der er indgået en samar-
bejdsaftale – en såkaldt Code of Conduct – mellem de faglige 
organisationer om indbyrdes respekt, så man ikke prøver at 
skade hinandens organisationer ude på arbejdspladserne. For 
3F’s partnere har det været en hjælp, og der er mange eksem-
pler på at man gennemfører fælles møder og diskuterer de 
udfordringer hele fagbevægelsen står overfor. 

Bangladesh var også i 2014 præget af politisk vold og deraf 
følgende ustabilitet. 

2013 sluttede med henrettelsen af en islamistisk leder og 
2014 startede med gennemførelsen af et kontroversielt valg, 
der blev boykottet af det store oppositionsparti, BNP. Boykot-
ten blev ledsaget af voldelige protester. Kun 22 % stemte og 
der var ingen modkandidater til over halvdelen af parlament-

ASIEN

SITUATIONEN I SYDASIEN

USTABIL FREMGANG I TØJBRANCHEN
Med de globale fagforbund i spidsen blev vejen banet for et historisk løft af 
sikkerhedsniveauet i tøjindustrien i Bangladesh.

Foto: Søren Zeuth
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spladserne. 21 mennesker omkom i politisk relateret vold på selve valgda-
gen og i løbet af 2014 har der været 21 dage med strejker og blokader. Men 
trods dette, og det dårlige ry efter de store industrikatastrofer i 2012-13, 
fortsætter eksporten af beklædning- og tekstil med at vokse og udgør en 
vigtig årsag til den pæne økonomiske vækst i landet.

I kølvandet på Rana Plaza katastrofen er der sket en del fremskridt. 
Først og fremmest har ”The Accord on Fire and Building Safety” – med de 
globale fagforbund i spidsen for en gruppe af over hundrede store interna-
tionale tøjfirmaer - banet vejen for et historisk løft af sikkerhedsniveauet i 
den eksportorienterede tøjindustri i landet. En anden gruppe virksomhe-
der, der ikke ønskede at samarbejde med fagbevægelsen, dannede ”The Al-
liance for Bangladesh Worker Safety”. Bangladesh’s regering tog sig i sam-
arbejde med ILO af de virksomheder, der ikke var dækket af de to grupper, 
men ville følge de samme normer for inspektionen. Selv om der har været 
mange forsøg på at så splid og miskreditere Accord’en, er gennemførelsen 
af over 1000 fabriksinspektioner og udarbejdelse af forbedringskrav et me-
get stort skridt fremad. I 17 tilfælde fandt man det nødvendigt at evakuere 
bygningen for at undersøge risikoen nærmere. 

Muligheden for at få registreret nye virksom-
hedsfagforeninger blev forbedret i Bangladesh, 
og siden katastrofen er over 200 nye blevet regi-
streret. Men meget af lovreformen er endnu ikke 
omsat til regler og bekendtgørelser, og det er sta-
dig ikke muligt at danne fagforeninger i landets 
eksportproduktionszoner.

Selv om det internationale samfund har haft 
kritiske øjne rettet mod Sri Lanka pga. menne-
skerettighedssituationen og uvilje til at under-
søge krigsforbrydelser i forbindelse med krigen 
mod de tamilske tigre, er der godt gang i økono-
mien og udviklingen af landet. Den økonomiske 
vækst, drevet af tekstileksport, landbrugseksport 
(te) og turisme, nåede op mellem 7 og 8 % – 
blandt de ti højeste vækstrater i verden. Slutnin-
gen af året var præget af valgkamp, som de fleste 
havde regnet med, at præsident Mahinda Raja-
paksa kunne vinde. Han havde i sine ti år som 
præsident koncentreret mere og mere magt om 
sig selv og sin familie, slået ned på oppositionen, 
ytringsfriheden og retsvæsenets uafhængighed. 
Men utilfredsheden bl.a. hos dem han ikke læn-
gere ville dele magten med, blev for stor og en 
tidligere minister, som også var partigeneralse-
kretær, Maithripala Sirisena, vandt over ham i 
starten af januar 2015.

Tekstil- og beklædningssektorens eksport er 
vok set og valutaindtjeningen steget med 12 %, 
selv om Sri Lanka i 2010 mistede sin GSP+ status 
i forhold til EU – en aftale der giver lettere ad-
gang til det europæiske marked. Arbejdsløshe-
den har været lav men inflationen er steget. Fak-
tisk er der sket en nedgang i antallet af fabrikker 
og arbejdere i sektoren, selv om produktionen er 
steget. Bag dette ligger en intensivering af arbej-
det, hvor hver arbejder får flere jobfunktioner. 
Samtidig har vikaransættelser spredt sig som en 
løbeild. 3F’s partner FTZ-GSEU har startet en 
kampagne mod vikaransættelser fordi det skader 
den faglige organisering.

Tøjproduktion i Bangladesh
Foto: Søren Zeuth
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Generelt har 3F’s partnere fortsat det gode arbejde gennem 2014, 
og selv om aktive fagforbund i Bangladesh stadig ikke officielt er 
3F’s samarbejdspartnere, er kendskabet blevet større og 3F har 
også med sin rådgivning og samarbejde bidraget til de stærke re-
sultater, der kan ses i Bangladesh.

FORTSAT STØRRE FAGFORBUND OG FLERE 
VIRKSOMHEDSFAGFORENINGER
Medlemstallet hos partnerne i Sri Lanka og Nepal er samlet set 
steget med 7 % eller 3.135 medlemmer, hvilket er lidt højere end 
forventet. Medlemsfremgangen var størst i Sri Lanka, hvor FTZ-
GSEU voksede med 9 % og nu har over 20.000 medlemmer, mens 
partnerne i Nepal opnåede 5 % medlemsfremgang. Samlet har 
de tre partnere nu knap 48.000 medlemmer. Der er 
også vækst i andelen af medlemmer, der betaler kon-
tingent. Antallet steg med 16 % i 2014, men fra et lavt 
niveau. Omkring 26 % af de knap 48.000 medlemmer 
betaler kontingent.

Hos de seks potentielle partnere i Bangladesh 
har der også været en vigtig medlemsfremgang, da 
de har organiseret de fleste af de nye virksomheds-
fagforeninger, der er blevet registreret i 2014. Det er 
blevet til 128 fagforeninger i alt, men samtidig er 60 
nye fagforeninger blevet afvist. 3F vil støtte en un-
dersøgelse af hvad disse afvisninger skyldes. 

Der er endnu ikke rapporteret noget om kønsba-
lancen blandt medlemmer eller i ledelsen af part-
nerorganisationerne i Sydasien – kun hos én partner 
i Nepal hvor antallet af kvindelige medlemmer er 
steget med 10 %. Det vil være et vigtigt fokus for det 
videre rådgivningsarbejde at få dette styrket blandt 
partnerne. I Sri Lanka har partneren diskuteret og 
vedtaget en ligestillingsstrategi. I Nepal har en af partnerne via sin 
hovedorganisation fået lavet to studier om diskrimination, som vi-
ser stort behov for at arbejde videre med både kønsdiskrimination 
og diskrimination på basis af andre skel, særligt kaste og etnicitet. 
Det har dog vist sig, at antallet af kvinder blandt arbejdsstyrken i 
tekstil- og beklædningssektoren ikke er 80 % som hidtil antaget. 
Men det er stadig helt afgørende for fagbevægelsens repræsen-
tativitet samt relevans i dens arbejde, at sammensætningen af 
arbejdsstyrken også afspejles blandt medlemmer og i fagforbun-
denes ledelse.

FAGFORENINGERNES BÆREDYGTIGHED
Det seneste par år er der kommet væsentlig større summer af 
donormidler især til Bangladesh, og de potentielle partneres af-
hængighed risikerer at blive høj. Det betyder, at 3F allerede nu er 

nødt til at arbejde for at sprede og mindske donorafhængighed fra 
starten af vores samarbejde med partnerne. Partneren ANGTWU i 
Nepal har aldrig haft donorfinansiering før, og 3F er eneste donor. 
Den anden partner, JTGCWUN er sammen med deres landsorgani-
sation GEFONT kommet langt med formuleringen af en strategi for 
bæredygtig udvikling. 

  
FLERE TEKSTILARBEJDERE DÆKKET
 AF OVERENSKOMSTER
Kun én af partnerne har leveret fremgang mht. at tegne nye over-
enskomster og sikre flere medlemmer overenskomstdækning. Det 
er ANGTWU i Nepal, som nu er oppe på at have tegnet 67 overens-
komster, der i alt dækker 5.040 arbejdere. De to øvrige partnere har 

ikke haft fremgang i 2014, men samlet set er 31.140 medlemmer af 
de tre partnere overenskomstdækket, hvilket er 5 % flere end i 2013.

JTGCWUN i Nepal har undersøgt overholdelsen af forskellige 
bestemmelser, herunder barselsorlov. 85 % svarede at bestemmel-
serne om barselsorlov ikke respekteres af arbejdsgiverne. Generelt 
viste undersøgelsen, at fagforeningerne ikke systematisk har regi-
steret om overenskomsterne overholdes. Derfor har man nu startet 
en registrering af brud på både overenskomst og arbejdsmarkeds-
lov. Oprettelsen af fælles forhandlingsudvalg på arbejdspladserne 
med deltagelse af de forskellige eksisterende fagforeninger, for-
ventes at hæve kvaliteten af overenskomsterne.

KAMPEN FOR DE FAGLIGE RETTIGHEDER
Den store vækst i antallet af registrerede fagforeninger i Banglade-
sh er en afspejling af en lidt bedre beskyttelse af arbejdstagernes 

ASIEN

Strejkende Ansell-arbejdere 
i Sri Lanka.
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ret til at organisere sig selvom der er rigtig langt endnu. Desuden vil 
selve tilstedeværelsen af fagforeningen på arbejdspladsen gene-
relt betyde at rettighederne respekteres mere. I Nepal fortsætter 
fagbevægelsens pres for at få vedtaget de seks færdige forslag til 
arbejdsmarkedslove og få dem sat i kraft. I Sri Lanka har partneren 
lavet høringssvar i forbindelse med arbejdet for en ny lov, som vil 
betyde bedre beskyttelse af retten til et sikkert og sundt arbejds-
miljø. 

STØRRE FOKUS PÅ ARBEJDSMILJØ
Antallet af ”effektive arbejdsmiljøudvalg” på virksomhederne er 
vokset med 9 til 22 i alt – alle i Nepal. Det er en ny øvelse for part-
nerne at oprette og arbejde i sådanne udvalg og indgå i dialog med 

arbejdsgiveren omkring forbedring af arbejdsmiljøet. I Sri Lanka er 
der således ikke rapporteret nogen fremgang. Antallet af arbejds-
miljøudvalg med kvindelige repræsentanter er vokset med 9 – det 
betyder, at der er kvindelige repræsentanter i 73 af alle arbejdsmil-
jøudvalg under 3F’s partnere i Nepal.

BEDRE SAMARBEJDE PÅ ARBEJDSMARKEDET
Der er tendenser til et mere samarbejdende arbejdsmarked, ikke 
mindst i Nepal, hvor tekstil- og beklædningsindustriens fremtid har 
været drøftet på fælles møder med arbejdsgiverne. Også i Bangla-
desh var der i 2014 forsøg på at fremme den sociale dialog, bl.a. fra 
ILO’s side og fra det dansk-britisk-norske ETI projekt til fremme af 
social dialog.

Dermed har programmet bidraget til bedre koordinering i Nepal 
og delvis også i Bangladesh, men indtil videre mest på nationalt 

KAMPAGNE - ÅRSDAGEN FOR RANA PLAZA-KATASTROFEN
Omkring etårsdagen for Rana Plaza katastrofen (24. april 2013) gennemførte 3F en kampag-
ne i samarbejde med blandt andre Fagbladet, Ulandssekretariatet og Clean Clothes Cam-
paign. Der blev en god pressedækning og en styrket dialog som satte spot på, at katastrofen 
og den manglende faglige organisering, hang sammen. 

I forbindelse med besøg af den fagligt aktive syerske, Jessmin Begum fra forbundet 
NGWF, blev både Kansas i Odense og Mascot i Silkeborg besøgt. Der viste sig at være en god 
klangbund for erfaringsudveksling og solidaritet. Der blev 
samlet penge ind i forbindelse med årsdagen, og de er ved 
at blive omsat til medfinansiering af kapacitetsopbygning 
blandt partnere i forbundet, NGWF. Jessmin gav også over 
100 3F-medlemmer information omkring hendes arbejde og 
vigtigheden af international solidaritet under 3F’s solidari-
tetskonference i 2014.

plan. Der kan spores en vis fremgang i den regionale koordinering, 
men samarbejdet med det internationale fagforbund, IndustriAll’s 
Sydasien kontor om at koordinere netværksarbejde og erfaringsud-
veksling blandt tekstilarbejderforbundene i regionen, har desværre 
været skuffende. De aftalte aktiviteter er ikke blevet gennemført, 
og bortset fra et kursus for kvindelige faglige ledere, ser der ikke 
ud til at være hverken evne eller vilje til at gennemføre aftalerne 
med 3F.

SOLIDARITET OG SAMARBEJDE 
Industrigruppens brancheudvalg for tekstil og beklædning har 
fulgt programmet i Sydasien og har bevilget et årligt tilskud, som 
indgår i egenfinansieringen af programmet. Det er målrettet be-

Den store vækst i antallet er registrerede fagforeninger i Bangladesh er en 

afspejling af lidt bedre beskyttelse af arbejdstagernes ret til at organisere 

sig selvom der er rigtig langt endnu.“

stræbelserne på at samle og koordinere IndustriAlls medlemsfor-
bund indenfor beklædnings og tekstil og sikre uddannelse af nogle 
faglige ledere. 

3F Silkeborgs internationale udvalg har dannet en solidaritets-
gruppe for partnerne i Sydasien. Af det danske tøjfirma, Mascot’s 
solidaritetsmidler er der bevilget et bidrag til det bangladeshiske 
forbund, NGWF’s uddannelsesaktiviteter, herunder målrettede ak-
tiviteter i forhold til arbejdere fra Mascot-leverandøren Esquire, og 
senest er der arbejdet med et støtteprojekt til et af de mindre med-
lemsforbund, BRGWF.

Partneren i Sri Lanka, FTZ-GSEU har modtaget støtte i kølvan-
det på den store Ansell strejke. Den sigter mod at styrke kapaci-
tetsopbygningen til konflikthåndtering. 

3F’s personale forening, Solidaritet over Grænser har også bevil-
get midler til dette formål.
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I starten af året lykkedes det for 3F at etablere en dialog med 
DK Company, hvis leverandør i Bangladesh var indblandet i 
uberettiget fyring og vold mod en gruppe arbejdere. Ved at 
3F arbejdede med det bangladeshiske fagforbund, NGWF og 
DK Company med deres leverandør lykkedes det at bringe 
parterne sammen og det endte med et forlig om en erstatning 
til arbejderne. Det var et eksempel på hvordan vi forestiller 
os, at samarbejde med virksomheder i Danmark kan bruges 
konstruktivt. 

Udenrigsministeriet arrangerede i samarbejde med Dansk 
Initiativ for Etisk handel (DIEH), hvor 3F sidder i bestyrelsen, 
et høj-profileret møde i København d. 3. april med deltagel-
se af arbejdsgiverorganisationen, arbejdsministeriet og fag-
bevægelse/NGO fra Bangladesh. I juni gennemførte DIEH i 
samarbejde med det britiske ETI og det norske IEH et møde 
for parterne i Bangladesh. Det var led i opstarten af et DANI-
DA-støttet projekt for fremme af social dialog. 

I Danmark er der i det store hele kommet mere 
politisk fokus på CSR og der har været hørings-
runder både på reform af årsregnskabsloven og 
ulandsbistanden, som 3F har givet input til. 

HANDELSPOLITISK DEBAT
Det blev tydeligt i forbindelse med 3F’s arbejde 
i Bangladesh, at brug af handelspolitisk pressi-
on for at forbedre beskyttelsen af arbejdstager-
rettighederne har en virkning. Delvist på denne 
baggrund er det blevet lettere at registrere nye 
fagforeninger i beklædningsindustrien i Bangla-
desh. EU anvendte mere bløde diplomatiske 
metoder end USA og indgik en aftale med re-
geringen om forbedring af situationen for ar-
bejdstagerne, men skønt EU aftager en langt 
større del af Bangladesh’ produktion end USA, 

VIRKSOMHEDERNES 
SAMFUNDSANSVAR - CSR
På CSR området blev 3F’s arbejde i 2014 stærkt præget 
af etårsdagen for Rana Plaza katastrofen.

CSR
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synes de mere håndfaste metoder fra USA’s side 
at have haft den største virkning.  Den største 
vækst i eksporten synes nu at vende sig mod 
det asiatiske marked fremfor det europæiske og 
amerikanske, og derfra kan der næppe forventes 
krav om overholdelse af arbejdstagerrettigheder 
i overskuelig fremtid. 

Store handelsaftaler er trådt i kraft i Mellem-
amerika og Colombia-Peru. Ved besøg i Latin-
amerika har flere, blandt dem arbejdsministe-
ren i Guatemala, hævdet at handelsaftalernes 
bestemmelser om arbejdstagerrettigheder ikke 
er trådt i kraft. Efter 3F’s forespørgsel til uden-
rigsministeriets handelspolitiske kontor blev det 
bekræftet, at de såkaldte ”bæredygtighedskapit-
ler” er trådt i kraft både for Peru-Colombia afta-
len og associeringsaftalen med Mellemamerika. 
Næste skridt bliver at rådgive partnerne om at 
bruge de redskaber, der er indeholdt i dem til at 
lægge pres på arbejdsgivere og myndigheder for 
at få dem overholdt.

ETISK HANDEL
Samarbejdet med en stribe andre aktører gennem 
DIEH er fortsat, og efter pres fra 3F og nye DANI-
DA støttemuligheder, har det endelig i 2014 ud-
møntet sig i et konkret samarbejde uden for Dan-
marks grænser i samarbejde med det engelske og 
norske initiativ for etisk handel – ETI og IEH.

Det drejer sig om projektet for fremme af social dialog i 
Bangladesh, som finansieres af en DANIDA CSR pulje. Der 
var en fornyet debat om foreningsfrihed og ret til kollektiv 
forhandling i forbindelse med projektet og erfaringerne i 
Bangladesh. Vigtigst er, at der er en begyndende forståelse 
for, at alternative former for repræsentation aldrig kan erstat-
te fagforeninger som kan indgå overenskomster. I Banglade-
sh ønsker en stor del af arbejdsgiversiden at åbne for valg til 
samarbejdsudvalg på virksomheden – uden at tillade faglig 
organisering, og det advarer 3F og partnerne i Bangladesh 
stærkt imod. 

Arbejdet i det bredt sammensatte DIEH har givet større 
indsigt i, hvordan arbejdet med leverandørstyring og de eti-
ske dilemmaer gribes an af andre aktører. Det er DIEH’s styr-
ke at man her får næsten hele pakken af synspunkter på er-
hverv og etik i de organiserede debatter, og det er ikke mindst 
brugbart for private virksomheder, der skal forebygge negativ 
omtale i medierne. Men det er en svaghed, at DIEH ikke stil-
ler konkrete krav til medlemmerne om at rapportere på frem-
skridt i udviklingslande. Det betyder, at DIEH ikke har noget 
særligt konkret grundlag at dokumentere sin medvirken til 
forbedringer på. 

Projektet i Bangladesh burde give mulighed for at vise, at 
organisationer og virksomheder sammen kan løfte mere end 
partnere hver for sig, og at der kan skabes meget håndgribelige 
fremskridt. Specielt kunne man vise, at arbejdsmarkedets par-
ter (i dette tilfælde Dansk Erhverv og 3F) sammen kan fremme 
bedre samarbejde mellem parterne ”ude”. Det startede meget 
lovende, men har udviklet sig langsomt bl.a. fordi ETI og IEH 

’Ground zero’ hvor Rana Plaza-fabriksbygningen kollapsede. DIEH-besøg på tekstilfabrikker, Bangladesh.

Det blev tydeligt i forbindelse med 3F’s arbejde i Bangla-

desh, at brug af handelspolitisk pression for at forbedre 

beskyttelsen af arbejdstagerrettighederne har en virkning. “
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BEHOVET FOR FAGLIGT 
 ARBEJDE ER STADIGT STORT 
2014 bød samlet set på både større og mindre resultater 
som har skabt konkrete og vigtige forbedringer for al-
mindelige arbejdstagere i verden. Beretningen viser, at 
det nytter at have stærke faglige organisationer og at de 
bidrager til at mindske uligheden i samfundet, som også 
international forskning viser. Året bød også på store ud-
fordringer og 3F og partnerne har lært af både positive 
erfaringer og modstand som kan bruges til at forbedre det 
videre arbejde. 

I 2015 fortsættes derfor det vigtige arbejde med at 
styrke de faglige organisationer og deres evne til at være 
demokratiske, effektive og repræsentative fagforbund. 3F 
starter samarbejde i to nye lande; Malawi og Pakistan og 
nye partnere er i gang med at blive identificeret der. Igen i 
2015 fortsættes 3F’ernes solidaritetsarbejde, bl.a. afholdes 
en stor solidaritetskonference med deltagelse af over 100 
3F’ere, hvor der diskuteres emner omkring internationale 
tendenser og fagbevægelsens svar derpå – både i Danmark 
og i resten af verden.  

ikke har været enig i betydningen af forpligtende 
inddragelse af både arbejdsgiverforening og fag-
forbund i virkeliggørelse af projektet i Bangladesh.

Arbejdet med etiske handelsinitiativer må 
selvfølgelig ikke sættes over værdien af to- og 
trepartssamarbejdet på arbejdsmarkedet. Men i 
forhold til det store slagsmål, der er i gang om 
bl.a. strejkeretten som menneskeret og mod so-
cial dumping på globalt plan, er der ingen tvivl 
om, at taktiske eller strategiske alliancer med det 
øvrige civilsamfund vil være nødvendige i en 
overskuelig fremtid.

CSR-DEBAT OG HØRINGSSVAR
Der var bud efter 3F-synspunkter ved flere lejlig-
heder i løbet af året, deriblandt ved diskussioner 
om nye CSR-orienterede DANIDA støttemulig-
heder, som Handels- og Udviklingsministeren 
lancerede i forbindelse med finanslovsforhand-
lingerne. Derudover deltog 3F som en del af ju-
ryen til prisuddelingen i et debatpanel ved årets 
CSR-pris show i Holstebro, samt i debatpanel 
ved CSR-fondens 10 års jubilæum. 3F har leve-
ret input til LO’s høringssvar om CSR-delen af 
ændringerne i forbindelse med ændring af den 
danske årsregnskabslov så den passer til nye EU 
direktiver.

3F’S INDKØBSPOLITIK
Forbundskontoret har styrket sit arbejde med 
egen indkøbspolitik og er begyndt med kaffe-

CSR

indkøb i samarbejde med Fairtrade mærket i efteråret. Det 
kooperativ i Honduras, der leverer kaffen, bør nu også levere 
på samarbejdsområdet med 3F og vores partner i Honduras. 
Derfor var der sidst på året et nyt besøg i kooperativet i sam-
arbejde med Fairtrade International for at foreslå et konkret 
samarbejdsprojekt. Ideen er, at fagforeningen inddrages i at 
vurdere - og høre arbejderne - om der sker konkrete forbed-
ringer mht. rettigheder og sociale forhold på kooperativets 
fælles anlæg og ude ved kaffebonden, så vi der køber kaffen 
kan få sikkerhed for at der sker fremskridt.

Dernæst er indkøb af tekstil til for eksempel kampag-
ne T-shirts i 3F på dagsordenen. I samarbejde med svenske 
IF Metall, der har indkøbspolitiske erfaringer, har vi valgt 
at indlede samarbejde med Switcher, et mærke, der anven-
der ”respect-code” der betyder at man som forbruger kan 
spore varen hele vejen tilbage i leverandørkæden. Ligesom 
med Fairtrade ønsker 3F at indgå et tættere samarbejde for 
at undersøge om firmaet kan bidrage til at sikre respekt for 
arbejdstagerrettigheder gennem leverandørkæden. 

FILIPPINSKE SØFOLK TJEKKER REDERIERNES 
SAMFUNDSANSVAR
Som en del af 3F’s CSR-indsats i forhold til rederier arbejdes 
fortsat med ’International Seafarers Action Center – ISAC’ i 
Filippinerne, som opfølgning på sidste års landvinding, hvor 
den internationale maritime konvention trådte i kraft efter 
ISAC’s pres på den filippinske regering til ratificering af kon-
ventionen. 

Filippinernes vækst lå gennemsnitligt omkring 6 % i 2014, 
med en acceleration i slutningen af året. Søfolk henter en stor 
del af valutaindtjeningen til landet, da de udgør omkring en 
tredjedel af alle ansatte i international skibstrafik. Samarbej-
det med partneren ISAC i Filippinerne har i 2014 mest bestået 
af oplysnings- og træningsaktiviteter om søfolks rettigheder 
Et vigtigt resultat er systematisering af et uddannelsespro-
gram for ISACs medlemmer. Organisationen har gennemført 
lobbyarbejde for forbedring af national lovgivning.  En op-
lysningskampagne kaldet “Zero accident campaign – Decent 
work for Seafarers” specielt henvendt til flere af de mange ma-
ritime skoler i Filippinerne var også synlig på gaderne. ISAC 
har holdt workshop om FN’s retningslinjer for erhverv og 
menneskerettigheder. Det forventes bl.a. at styrke kapaciteten 
til at vurdere, om danske rederier lever op til deres egen CSR 
politik, deres samfundsansvar ifølge retningslinjerne og til at 
komme i dialog med dem om dette.

Der køres fortsat erstatningssager og i et par tilfælde har 
ISAC’s arbejdsmediciner dokumenteret sammenhæng mel-
lem søfolks sygdom og deres arbejde. Desværre blev projektet 
forsinket i en periode. Og der ser også ud til at være faldende 
indtægter i organisationen. Det skyldes bl.a. at flere advokater 
nu konkurrerer med ISAC om at køre arbejdsskadesager.



ANGTWU All Nepal Garment and Textile Workers’ Union (nepalesisk tekstil-fagforbund)
BNP The Independent Trade Union of Belarus (Belarus’ minearbejderforbund)
BNP Bangladesh Nationalist Party (Bangladesh’s oppositionsparti)
BWI Building and Wood Workers International (GUF)
COB Central Obrera Boliviana (Bolivia’s LO)
CPNUML Kommunistpartiet i Nepal
CSR Corporate Social Responsibility (virksomhedernes samfundsansvar)
DANIDA Danish International Development Agency
DIEH Dansk Initiativ for Etisk Handel
EPZ Export Processing Zone (Frie handelszoner)
ETI Ethical Trading Initiative (britisk etisk handels-initiativ)
FES Friderich Ebert Stiftung (tysk socialdemokratisk organisation)
FOS Belgien Belgisk solidaritets-organisation
FPU Federation of Trade Unions in Ukraine (ukrainsk LO)
FRELIMO Frente de Libertação de Moçambique (Mozambique’s regeringsparti)
FTZ-GSEU Free Trade Zones & General Services Employees Union (Sri Lanka)
GEFONT General Federation of Nepalese Trade Unions (nepalesisk LO)
GSP General Scheme of Preferences (EU handelsaftale)
GUAFIW General Union of Agriculture and Food Industries Workers(Palæstina) 
GUF Global Union Federations (internationale fagforbund)
IA IndustriAll (GUF)
ICC International Criminal Court (den internationale straffedomstol)
IEH Initiativ for Etisk Handel (Norge)
ILO International Labour Organisation (FN’s arbejdsmarkedsorganisation)
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)
JTGWUN Independent Textile – Garment Workers Union (Nepal)
LTTE De Tamilske Tigre, Sri Lanka
MAS Movimento al Socialismo (Bolivia’s regeringsparti)
MDC Movement for Democratic Change (zimbabwe’s oppositionsparti)
MDM Movimento Democrático de Mocambique (Mozambique’s nyere oppositionsparti)
NGO Non-Governmental Organisation (ikke-statslig organisation)
NGWF National Garments Workers’ Federation (Bangladesh)
NUBWW National Union of Building and Wood Workers (Palæstina)
PGFTU Palestinian General Federation of Trade Unions (palæstinensisk LO)
PTUF Palestinian Trade Union Federation (anden palæstinensisk LO)
RENAMO Resistência Nacional Moçambicana (mozambikansk opositionsparti)
REP Radio- and Electronic Workers Federation (Belarus)
STAS Sindicato de Trabajadores del Agroindustria y Similares 
 (nyt landarbejderforbund i Honduras)
UCPN Maoistpartiet I Nepal 
UNI Union for private service, e�g� postal and graphical workers, cleaners (GUF)
ZANU-PF Zimbabwe African National Union – Patriotic Front
WBHO Sydafrikansk byggegigant
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