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Igen i år er det en fornøjelse at læse, hvordan
3F’s søsterorganisationer under svære vilkår opnår flotte resultater. Flere arbejdere bliver medlemmer af fagforeninger, flere bliver dækket af
overenskomster og arbejdsmiljøudvalg. Der er
fremgang for ligestilling, og fagforeningernes
evne til at forsvare medlemmernes interesser er
blevet styrket. Det er resultater, som skaber et
mere velordnet arbejdsmarked og stiller fagforeningsmedlemmerne stærkere.
3F er stolt af at samarbejde med partnere, der
opnår så gode resultater. Vi er også stolte af vores eget bidrag, fordi vi kan se, at det ligeværdige samarbejde virker.
Siden 2013 har vi haft en ”rammeaftale” med
Danida - ligesom andre store organisationer på
udviklingsfronten. Vi har fået ros for vores måde
at arbejde og rapportere på. Når vi nu går ind i
en ny form for aftale med Udenrigsministeriet
- en strategisk partnerskabsaftale via et konsortium med Dansk Industri og Ulandssekretariatet – vil vi bestræbe os på at tage det bedste fra
rammeperioden med ind i det nye samarbejde.
Blandt det bedste 3F har at byde på, er vores
aktive medlemmers, tillidsvalgtes og ansattes
engagement. Det kan du også mere om i rappor-

FORORD
AF 3F’S NÆSTFORMAND
TINA CHRISTENSEN

ten. Vi har haft et år med rigtig flot aktivitet blandt solidaritetsgrupperne og mange andre.
I 2017 har vi brugt mange ressourcer på at forberede omstillingen til de nye vilkår og søge fortsat finansiering – som
en del af det nydannede arbejdsmarkeds-konsortium. Det er
godt at se, at partner-organisationerne i programmerne samtidig har kunnet producere de vigtige fremskridt, man kan
læse om her i rapporten.
Siden konsortiet i juni 2017 fik tilsagn om finansiering
de næste fire år er detaljerne blevet udviklet og forhandlet
med Udenrigsministeriet – og 3F vil fortsætte udvikling af
programmerne i foråret 2018. Vi har forberedt os på at bringe
partssamarbejdet mere i spil og som overordnet ledestjerne
har konsortiet FN’s verdensmål nr. 8 om bæredygtig vækst
og værdigt arbejde for alle. Det er målet for 2030 og det er
et meget, meget ambitiøst mål. Ser man på de vilkår, mange
af vores søsterorganisationer står overfor i verden, og hvor
stor modstand de støder på selv når de bare slås for de basale
menneskerettigheder, så er der nok at tage fat på.
Det har aldrig skræmt fagbevægelsen at vejen er lang. 3F
vil fortsætte indsatsen, der giver så vigtige resultater for tusindvis af fattige arbejdere i verden - i form af bedre vilkår
og større indflydelse på deres eget liv på arbejdspladsen og
udenfor. Vi yder hjælp til selvhjælp – også fordi det hjælper
os selv til at bevare gode forhold her i landet.
God læselyst!

TINA CHRISTENSEN
Næstformand for 3F
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Honduras
Nicaragua

Guatemala
Colombia

Bolivia

Anstændigt arbejde en mangelvare

ARBEJDSMARKEDET 2017
Den globale økonomiske vækst skaber ikke job nok til at holde trit med tilstrømningen af unge til arbejdsmarkedet. Det
er en stor udfordring hvis man vil nå målet om en vækst, der
skaber anstændige jobs til alle. Det er nr. 8 i rækken af FN’s
verdensmål. Der er behov for endnu større indsats for at forbedre jobbenes kvalitet for dem, der allerede er i arbejde og
sikre, at de job der skabes bliver på ordentlige vilkår.

USIKRE ANSÆTTELSESFORHOLD
Usikre ansættelsesforhold breder sig, og selv om vi oplever
et moderat økonomisk opsving går det langsommere med at
få nedbragt antallet af arbejdende fattige. Den Internationale Arbejdsorganisation, ILO, siger i sin årlige rapport om det
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globale arbejdsmarked, at næsten 1,4 milliarder
arbejder under usikre ansættelsesforhold i 2017
og tallet forventes at stige med 35 millioner
frem mod 2019. I udviklingslande er tre ud af
fire arbejdere ansat på usikre vilkår.
ILO’s rapport vurderer, at antallet af personer,
der lever i ekstrem fattigdom selv om de har et
arbejde, er på vej ned i nye mellemindkomst-lande. Men der er stadig omkring 176 millioner af
dem i 2018. I udviklingslande er der ikke rigtig
fremgang på det område. Arbejdsstyrken vokser
hurtigere end beskæftigelsen, og det medfører,
at antallet af arbejdende fattige sandsynligvis

HER ARBEJDER VI
Hviderusland
Ukraine

Nepal

Libanon

Bangladesh
Myanmar

Sri Lanka
Malawi

Zambia

Zimbabwe

Mozambique

Sydafrika

vil blive liggende over 114 millioner og berøre
40 % af alle beskæftigede.
ILO rapporten viser også, at procenten af
kvinder, der er aktive på arbejdsmarkedet, stadig ligger et godt stykke under mændenes og de
har fortsat både dårligere jobs og lavere løn.
Disse globale tendenser støder 3F’s samarbejdspartnere også på rundt om på kloden. De
møder store udfordringer, og får kun undtagelsesvis hjælp til at skabe organiserede og velregulerede forhold fra det politiske system.
Arbejdsgivere over hele verden bliver stadig
mere kreative når de vil undgå de pligter, der

følger med at have ansatte. Det gælder hvad enten pligterne
står i en overenskomst eller i lovgivningen. Brugen af vikarbureauer, selvstændige og freelancere breder sig – lige fra
rengøring over flybranchen og andet transport i Europa til
tobaksproduktionen i Malawi.
På den baggrund er det særligt opløftende, at mange fagforeninger i det forløbne år igen har opnået forbedringer for
deres medlemmer. Det sker især når problemerne kortlægges og angribes konkret, og når arbejdsgiveres internationale strategier tackles med fagligt samarbejde og solidaritet
over landegrænserne.
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STÆRKERE FAGBEVÆGELSE
GIVER BEDRE KÅR
2017 GAV PÆNE RESULTATER TRODS SVAG START
Søsterorganisationer, der blev støttet af 3F, opnåede sammenlagt pæne resultater til gavn for deres medlemmer i
2017. Mange oplevede modgang og tilbageslag i starten af
året. Men som det fremgår af tabellen formåede de i samarbejde med 3F at rette op og nå de fleste af de forventede
positive faglige resultater i lighed med tidligere år.
Det blev samlet set til en overbevisende fremgang i antallet af medlemmer, overenskomst-dækkede arbejdere, oprettelse af arbejdsmiljøudvalg og medlemmer, der fik certifikat
på deres erhvervsuddannelser. Søsterorganisationernes økonomiske sundhed voksede også betydeligt i 2017.
I det sydlige Afrika var den samlede medlemsvækst i 2017
dobbelt så stor som i 2016, hvor den kun nåede 3,3 %. Medlemstallene faldt dog stadig for flere partnere i Zimbabwe
pga. fortsat økonomisk krise. I Latinamerika faldt medlems-

tallet i starten af året, men blev indhentet i løbet af årets
sidste to tredjedele.
Den dårlige start har sin baggrund i svage konjunkturer,
bl.a. fabrikslukninger. Men skyldes også mange steder undertrykkelse af faglige rettigheder eller intern faglig splittelse.
I Bangladesh var starten af 2017 for eksempel præget af undertrykkelse af de fagligt aktive. Som svar på nogle få spontane strejker for højere løn i december 2016 i Ashulia-området
nær hovedstaden Dhaka, iværksatte arbejdsgiverne indenfor
tekstilbranchen en kampagne mod tillidsfolk og medlemmer af fagforeningen. Fagforeningskontorer blev lukket, fagforeningsfolk fængslet og mange arbejdere udsat for falske
anklager. Fagbevægelsen reagerede og via de internationale
fagforbund blev der skabt en fælles indsats, der også omfattede ambassader og store tøjfirmaer. Med baggrund i deres
økonomiske betydning for landet førte det gradvis til løsla-

Programresultater 2017
I procent sammenlignet med årlige mål for nøgleindikatorer

Samlet medlemsvækst
Kvindelige medlemmer
Betalende medlemmer
Arbjedspladser organiseret
Flere overenskomster
Overenskomst-dækkede
Arbejdsmiljø-udvalg
Uddannelsescertificerede
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delser, frafald af anklager og genåbning af kontorer. I sidste
del af året blev nye fagforeninger registreret og de eksisterende organiserede flere medlemmer.
Det ser ud til at partnerne i samarbejde med 3F har udviklet et mere nøjagtigt målesystem og er blevet bedre i stand
til at opfange krise-tendenser og lære af erfaringer. I alle tre
programmer har der været eksempler på, at en svækkelse i
første kvartal blev ændret til en betydelig fremgang resten af
året. At mange af 3F’s partnere nu har kapacitet til at opdage
og tage ved lære af en negativ udvikling og vende den til ny
fremgang, hører med til årets vigtigste resultater.

Fagforeninger i Honduras har haft succes med at samarbejde med
arbejdsgiverne om at forbedre arbejdernes adgang til gode og billige
boliger og daginstitutioner.

3F-partnernes vigtigste resultater i 2017
INDIKATOR

SAMLET RESULTAT

PROCENTVIS FREMGANG

ÅRLIGT MÅL

Medlemsfremgang

+ 39.000
I alt 622.393

6,7

6,8

Flere betalende medlemmer i Asien og Latinamerika

+ 8.424
I alt 158,677

5,6

Gns. 6

Flere kvindelige medlemmer

+ 20.322
I alt 251.548

8,8

7,8

Flere arbejdspladser organiseret i Asien

+ 26
I alt 479

5,7

9

Flere dækket af overenskomster

+ 63.591
I alt 491.924

14,9

5

Flere overenskomster i Asien, Afrika

+ 59
I alt 854

7,4

5

Fungerende arbejdsmiljø-udvalg

+ 96
I alt 816

13,3

8

Certificerede tekniske uddannelser i Latinamerika

+ 1.420
I alt 4.656

44

6

Brancheorienterede fagforeninger og -forbund og
bedre sammenhold i branchen.

Gode eksempler på bedre fodslag var fagforeninger i Honduras, Nepal og Malawi

Regionale netværk og solidaritet over landegrænser.

Styrket netværksarbejde i Latinamerika og indenfor byggeri i sydlige Afrika.
Løbende dialog og samarbejde med de globale fagforbund, især de tre indenfor
byggeri, landbrug-fødevarer og industri.

3 F I N T E R N AT I O N A L
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VIGTIGSTE SAMLEDE
RESULTATER 2014 - 2017

Fagbevægelsen
i Honduras
står bag
bedre boliger til
arbejderne.

I løbet af de sidste fire år er 3F’s partnere i Latinamerika, sydlige Afrika og Asien blevet betydeligt stærkere. De har organiseret mange nye
medlemmer, udviklet systemer til registrering
og evne til at analysere medlemsudviklingen.
I denne periode er 3F partnernes medlemstal
vokset med 29 %. Sammenlagt var 35 nationale
partnere nået op på 622.393 medlemmer i slutningen af 2017.
Selvom der har været stedvis tilbagegang og
perioder uden stigning, så er organisationernes
evne til at organisere og repræsentere arbejderne blevet styrket. Mange har fået godt styr på
deres økonomi og er blevet meget bedre til at
fremlægge gennemskuelige regnskaber for deres bestyrelser, kongresser og medlemmer.
Partnernes tal viser, at arbejdere, der er dækket af overenskomst, har haft en reallønsfremgang mens andre i de samme brancher har svært
ved at holde trit med prisstigningerne. Lønnen
for en arbejder på overenskomst er på tre år steget fra at dække 41 % til 49 % af en families leveomkostninger (ifølge officielle regeringstal).

FLERE BRANCHEORIENTEREDE FORBUND
I Latinamerika er de traditionelt virksomhedsbaserede fagforeninger gået sammen i bran-
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che-forbund eller branche-fagforeninger og arbejder desuden tæt sammen i branche-netværk over grænser (bl.a.
sukker, banan og tekstil) eller indenfor samme koncern
(som Coca Cola). Det har øget solidariteten og koordinering
på tværs af grænserne og styrker opnåelsen af resultater i de
enkelte lande.
I Bangladesh er fagbevægelsen splittet op i et usædvanligt
højt antal forbund med mere end 50 alene i beklædnings- og
tekstilbranchen. Det betyder, at de står svagt overfor arbejdsgiverne og regeringen. 3F har i de forgangne år bidraget til
at fremme koordineringen og samarbejdet mellem forbundene, men der er langt igen før de kan matche de meget
velorganiserede arbejdsgivere.
Netværk mellem fagforeninger og forbund indenfor samme branche er blevet styrket i alle tre regioner. I det sydlige
Afrika, Latinamerika og Mellemøsten koordineres arbejdet
indenfor byggeriet af det globale bygningsarbejder-forbund,
BWI’s regionale kontorer med 3F støtte. På transportområdet
koordinerer 3F og partnerne tæt med det globale transportarbejder-forbund, ITF.
Indenfor tekstil og beklædning har 3F været i dialog med
det globale industriarbejder-forbund, IndustriALL, om at
støtte deres globale strategi for beklædnings- og tekstilbranchen. Sammen med partnerne i landbrug og fødevareindustri har 3F støttet netværksmøder i det sydlige Afrika og Latinamerika.
De forskellige netværk for fagforeningerne i landbrugs- og
drikkevarebranchen i Latinamerika er blevet betydeligt styrket i samarbejde med det globale landbrugs- og fødevareforbund, IUF’s regionale kontor.

KVINDER I SPIDSEN FOR FAGLIGE ORGANISATIONER
Antallet af kvindelige medlemmer hos partnerne er steget
med 31 % siden 2014. Ved udgangen af 2017 udgør de 40 %
af det samlede medlemstal – svarende til over en kvart million. I Sydasien udgør kvinder 63 % af medlemmerne. I Afrika
og Latinamerika er der især kommet mange nye kvindelige
medlemmer blandt arbejdere i tøjindustrien, landbruget
samt indenfor hotel- og restauration.

KURS MOD ”ANSTÆNDIGT
ARBEJDE” I HONDURAS
I Honduras har fagforeningerne i Eksportproduktions-zonerne (EPZ) over de senere år udviklet en solidaritet og et stærkt netværk, som styrker dem i forhandlinger og samarbejde med arbejdsgiverne. Desuden har de
uddannet nye faglige ledere. Specielt kvindelige ledere
er kommet til tops i forhandlingsudvalg og bestyrelser.
De har sat deres præg på den faglige og politiske strategi. Det er der kommet vigtige resultater ud af:
• Honduras ligger nu blandt de bedst lønnede tekstilog beklædningsarbejdere i udviklingslande. Mindstelønnen blev 1. januar 2018 forhøjet med 8 % til
hvad der svarer til 1.875,- kr. om måneden.
• Fagforeningerne i EPZ’erne har skabt alliancer med
forbrugere – ikke mindst studerende - i USA. Det har
gjort tøjmærkerne mere opmærksomme på faglige
rettigheder. Forfølgelse af fagligt aktive sker fortsat,
men langt fra så systematisk som tidligere.
• Fagforeningerne har sammen med arbejdsgiverne
kontaktet bankerne og aftalt, at arbejderne kan få
rentelettede boliglån. Samtidig har de sat gang i flere rækkehus-projekter, så arbejderne får egen bolig
til en lavere månedlig ydelse end tidligere.
• Sammen med arbejdsgivere har fagforeningerne
bedt tøjmærkerne og kommunen om at støtte daginstitutioner, så EPZ arbejdernes børn nu passes af uddannet personale til nedsat takst i den kommunale
børnehave.
• Transport til og fra arbejde er ofte – især når arbejdsdagene er meget lange - dyrt og farligt, ikke mindst
for kvinderne. Det er nu aftalt, at arbejdsgiveren stiller bustransport gratis til rådighed.
• Der er blevet muligt at få bedre balance mellem arbejde og familieliv. Mængden af overarbejde er blevet begrænset. Med bedre lønninger afhænger familiens overlevelse ikke længere af, at forældrene tager
alt det overarbejde de kan få. Arbejdsgiverne ser også
en fordel i at begrænse dyrt overarbejdet, når ordrerne kan klares inden for normal arbejdstid.
• Arbejdernes repræsentanter har indflydelse på arbejdsmiljøet. På flere virksomheder har den valgte
sikkerhedsrepræsentant ret til at få defekte stole,
borde, symaskiner, lamper mv. udskiftet. Syerskerne
har fået modet til at sige fra og klage over sexchikane
fra deres overordnede.

Mange af partnerne har udviklet specifikke
strategier for organisering af kvinder. Samtidig
vælges flere kvinder til tillidsposter fra virksomheds- til topniveau. Det har ikke mindst i Honduras medført, at der rejses overenskomstkrav
indenfor nye områder og styrket fagforeningernes kapacitet til at finde løsninger i samarbejde
med arbejdsgiverne – bl.a. inden for børnepasning, boliglån og sikker transport.

LØST ANSATTE PÅ DAGSORDENEN
Indsatsen for bedre beskyttelse af løsarbejdere,
sæsonansatte og arbejdere i uformelle ansættelsesforhold er blevet en integreret del af fagforeningsarbejdet hos mange partnere i løbet af
perioden. Mange steder har de forbedret overenskomsterne og påvirket lovgivningen så flere
løsarbejdere er dækket af socialsikring og rettigheder. Men forbedrede forhold for løst ansatte
støder også på hård modstand især fra arbejdsgiverside.
Når organiseringen ikke er stærk, kan det
være en udfordring at tjekke om bestemmelserne overholdes. Der er lang vej igen, før sikring af
rettigheder og ligestilling mellem fastansatte og
løsarbejdere bliver en realitet.

FLERE DÆKKET AF OVERENSKOMST
Indsatsen for at få løsarbejdere ind under overenskomsten bidrager til stigningen i antallet af
arbejdere, der er dækket af overenskomst. Det
drejer sig samlet set om godt 16 % siden 2014
i de sektorer og på de arbejdspladser, hvor 3F’s
partnere er til stede. I Latinamerika har der været en stigning på hele 35 %.
Antallet af kvinder, der er dækket af en overenskomst, er nærmest vokset eksplosivt. I Latinamerika er 126 % flere kvindelige arbejdere
kommet ind under en overenskomst på fire år.

3 F I N T E R N AT I O N A L
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Kongressen samlede ind til at støtte fagforbund i
Guatemala. Blandt andet FESTRAS, som organiserer Coca
cola arbejdernes fagforening - her til 1.maj i Guatemala
City. (Foto Søren Zeuth)

SOLIDARITETSARBEJDET
- DET AKTIVE BAGLAND
Aktive medlemmer og tillidsfolk holder fortsat 3F’s internationale indsats
levende og forankret blandt græsrødderne. Solidariteten med kolleger indenfor
samme fagområder som 3F organiserer i Danmark lever i bedste velgående.
KONGRESINDSAMLING TIL KOLLEGER I
GUATEMALA
I 2017 opretholdt 3F sin støtte til to søsterorganisationer i Guatemala, bananarbejderforbundet
SITRABI og forbundet for fødevarearbejdere mm.
FESTRAS, som var faset ud af det DANIDA støttede program. Det skete ved hjælp af indsamlede
midler i forbindelse med 3F’s kongres i 2016.
Organisering af arbejdere møder fortsat stærk
modstand fra arbejdsgivere i Guatemala. At være
fagligt aktiv er forbundet med stor risiko og kan i
nogle tilfælde være direkte livsfarligt.
En nydannet fabriks-fagforening under FEST
RAS, SITRABREMEN, mistede for eksempel et af
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sine bestyrelsesmedlemmer, Tomás Ochoa, i september 2017.
Han blev skudt ned af maskerede personer på motorcykel, da
han forlod fabrikken. Efterforskningen har ikke givet resultater.
Støtten fra 3F har været et kærkomment økonomisk bidrag til at fortsætte kampen for bedre forhold. Begge forbund
har brugt støtten til at styrke gennemførelsen af deres egne
planer for organisationsudvikling.
SITRABI styrkede fire arbejdsudvalg: Et ungdomsudvalg,
et kvindeudvalg, et underviser-udvalg og et arbejdsmiljøudvalg. De har alle udviklet arbejdsplaner, som de er i gang
med at gennemføre.
FESTRAS har opnået:
• At styrke nye fagforeninger i fødevareindustrien gennem
uddannelse.

3Fs faglige studierejsefond
finansierede at en gruppe
unge 3Fere kunne udveksle erfaringer med unge
arbejdere og fagligt aktive i
Nepal og Nicaragua.
Bananarbejder i Guatemala. Foto Søren Zeuth

• At hjælpe nye fagforeninger til at udvikle overenskomstkrav og præsentere dem for arbejdsgivere.
• At organisere erfaringsudveksling og koordinering mellem de erfarne fagforeninger i drikkevareindustrien og de
nye indenfor andre fødevarer.

3F International vil fremover arbejde for at sikre
en bedre kobling til deltagernes lokalafdelinger,
og for at de unges interesse for international solidaritet integreres i det faglige arbejde.

SOLIDARITETSKONFERENCE
SOLIDARITET PÅ LADET AF EN LASTBIL
I forlængelse af 3F’s årelange indsats i Honduras for melonarbejdernes ret til at organisere sig fagligt, støttede 3F en
indsamling til landarbejder-fagforeningen STAS. De ønskede
støtte til at kunne købe en brugt firehjulstrækker, så de bedre kunne komme helt ud i markerne til deres nuværende og
potentielle medlemmer. Der blev hurtigt brug for køretøjet,
da en gruppe palmeoliearbejdere organiserede sig og krævede forhandlinger med arbejdsgiveren. Det ville han ikke
finde sig i, men begyndte at true og fyre de faglige ledere. Arbejderne nedlagde arbejdet og solidaritet i form af fødevarer
blev i de kommende måneder kørt ud til farmen på ladet af
den nyerhvervede bil.

UNGE FOR EN SOLIDARISK VERDEN
I 2017 gentog 3F succesen med at sende en gruppe unge
3F’ere ud i verden for at udveksle erfaringer med unge fagforeningsfolk i andre lande. Besøgene finansieres af 3F’s faglige studierejsefond og gik i 2017 til Nepal og Nicaragua. Deltagerne fik en oplevelse for livet og har efter hjemkomsten
arbejdet på at formidle deres indtryk til lokale 3F afdelinger.

Den traditionsrige solidaritetskonference blev
også i 2017 et tilløbsstykke. Over 100 medlemmer deltog aktivt og fik lejlighed til at drøfte
solidaritetsarbejdet på tværs af afdelinger, solidaritetsgrupper, geografi og brancher.
Der var også denne gang mange nye blandt
deltagerne, som bl.a. fik en introduktion til 3F’s
internationale indsats.
Solidaritetskonferencen fik lejlighed til at
diskutere 3F’s nye samarbejde med Ulandssekretariatet og Dansk Industri. 3F’s næstformand, Tina Christensen, DI’s chef for international virksomhedsrådgivning, Jacob Kjeldsen
og Ulandssekretariatets sekretariatsleder Mads
Bugge Madsen, deltog i en paneldebat om samarbejdets potentiale og fremtid.

SOLIDARITETSGRUPPERNE
Der har også været stor aktivitet blandt solidaritetsgrupper i 2017. Se nærmere omtale under
afsnittene om de enkelte programmer.

3 F I N T E R N AT I O N A L
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Landarbejderfamilie i Guatemala. Foto Søren Zeuth

SITUATIONEN I LATINAMERIKA

ULIGHEDEN VOKSER MEN
FAGBEVÆGELSEN STYRKES
Verdens mest ulige kontinent er ikke blevet
mere lige. Men en styrket og mere forenet
fagbevægelse i flere lande er vigtige skridt i
den rigtige retning.
Striden mellem en liberal og en mere socialt
orienteret - men ofte autoritær og populistisk fordelingspolitik bølger frem og tilbage i Latinamerika. Højrefløjen har nu regeringsmagten
i de største økonomier, Brasilien, Argentina,
Chile og Mexico, men fortsat fremgang til den
side ser usikker ud. Det viser bl.a. massive fagforeningsprotester i Argentina, der i december
2017, i første omgang, fik stoppet regeringens
pensionsreform, samt den massive opbakning
til Brasiliens tidligere præsident Lula da Silvas
forsøg på at genopstille til præsidentvalget i
2018. En forpurret valgsejr til venstrefløjs-alter-
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nativet i Honduras hører også med til billedet af, at en socialt
orienteret politik bestemt ikke er begravet på kontinentet.

ULIGHED OG FLERE FATTIGE
Ulighed karakteriserer regionen – både mellem og i de latinamerikanske lande. Samlet set er fattigdommen de sidste 4
år steget med et par procentpoint til 31 %. Ca. 10 % af befolkningen lever i ekstrem fattigdom.
I 2017 steg arbejdsløsheden for tredje år i træk. Desuden
er 47 % af de beskæftigede – ca. 134 millioner - ansat på løse
eller uformelle vilkår uden social sikkerhed eller rettigheder.
En ud af fem unge er arbejdsløs, hvilket også ligger bag en
stigende migration til mere velstående lande.

AFHÆNGIG AF MIGRANTER
Interessant er det, at halvdelen af væksten i de latinamerikanske økonomier ikke kommer fra mere produktion eller
eksport, men fra penge, der sendes hjem af migranter i USA,
Costa Rica eller Europa. Hver femte nicaraguaner bor for ek-

3F samarbejdspartner i Colombia
SNTT, marcherer for fred, Cartagena,
november 2017

sempel i Costa Rica eller USA. For Guatemalas vedkommende
bor 1,5 millioner i USA og kun en tredjedel af dem har opholdstilladelse.

VALGMANIPULATION I HONDURAS
Overtrædelser af basale menneskerettigheder inklusive arbejdernes rettigheder i Mellemamerika vidner om, at hverken demokratierne eller retsstaterne fungerer som de skal.
Den helt store politiske skandale i 2017 fandt sted i Honduras, hvor siddende præsident Juan Orlando Hernández
sikrede sig en snæver valgsejr med forskellige former for manipulation.
Stemmeoptællingen blev standset da sejren så ud til at falde ud til oppositionens fordel. Resultatet blev mødt af kritik
fra de internationale valgobservatører og voldsomme folkelige protester. De blev slået ned med hård hånd.
40 mistede livet for politiets og militærets kugler og folk
blev hentet og arresteret i deres huse. 3F’s partnere deltog i
protesterne med livet som indsats, men uden at opnå omvalg.
Den sociale, demokratiske og juridiske krise i landet har
bragt mange grupper sammen i protest. Den honduranske
fagbevægelse har vist et stærkt sammenhold på trods af regimets vold.

GUATEMALA PÅ KATASTROFEKURS
I 2015 vandt Jimmy Morales præsidentvalget i Guatemala på
baggrund af massive protester mod den tidligere regerings

korruption. Der var derfor håb om, at han ville begrænse korruptionen. Men håbet brast og
protesterne tog til i 2017, da hans regering viste
korrupte tendenser og samtidig skar voldsomt
ned på sociale programmer, med øget fattigdom
og fejlernæring blandt landets børn som konsekvens. Da han oveni fik erklæret lederen af den
internationale kommission mod korruption og
straffrihed (CICIG) uønsket i landet voksede harmen blandt befolkningen.

FREDSAFTALE OG VOLD I COLOMBIA
Der er en ny voldsbølge i gang i Colombia. I 2017
blev mindst 105 rettighedsforkæmpere myrdet,
deriblandt mange fagforeningsledere og aktivister. To ledere fra 3F’s partner, landarbejderforbundet SINTRAINAGRO, blev myrdet, mens andre blev ofre for grove trusler.
Med indgåelsen af fredsaftalerne mellem
FARC og regeringen i 2016 håbede mange, at
drabene ville tage af, men i stedet er de taget til.
Fredsaftalen har skabt nye magtkampe i mange landområder hvor FARC har trukket sig ud
som kontrollerende autoritet. Det udnyttes af
narkobander eller paramilitære grupper og efterlader endnu engang befolkningen uden retssikkerhed og myndighedernes beskyttelse.

3 F I N T E R N AT I O N A L

ÅRSRAPPORT 2017

13

L AT I N A M E R I K A

PROGRAMMETS
NØGLERESULTATER

3F næstformand Tina Christensen besøgte Bolivianske
fagforbund, her sammen med arbejdsgiver og arbejdstagersiden i Byggeribranchen i Bolivia.

STYRKEDE BRANCHEORGANISATIONER
3Fs søsterorganisationer i Latinamerika arbejder strategisk for
at skabe en mere brancheorienteret struktur. Siden 2014 har fire
partnere slået sig sammen i egentlige brancheorganisationer. Det
skaber sammenhold og forhandlingstyngde. Særligt den regionale
erfaringsudveksling og solidaritet har skabt mere sammenhold og
opmærksomhed på fordelene ved at stå sammen.
Selv når organisationerne ikke står sammen i en formel struktur,
kan der opnås stærke resultater gennem bedre sammenhold. Det
har været helt tydeligt i Honduras, hvor partnerne på trods af fagforeningsfjendtlige myndigheder og arbejdsgivere har opnået mere
end en fordobling af medlemstallet gennem solidaritet, på trods af
at beskæftigelsen kun steg med 16 %.
I 2017 blev det samlet til en medlemsvækst på 2,5 % hos 3Fs
partnere i Latinamerika. Det var resultatet af et tab på næsten to
procent de første fire måneder og derefter en vækst på 4,5 % på de
følgende 8 måneder. I perioden fra slutningen af 2014 til udgangen
af 2017 var fremgangen på 21.086 medlemmer eller 22 %. Det svarer til en gennemsnitlig medlemstilvækst på 7,3 % årligt og er mere
end dobbelt så højt som det forventede resultat på 10 % over 3 år.
Der kom også flere kontingentbetalende medlemmer. Fremgangen i 2017 var på ca. 2 %. Den samlede fremgang siden slutningen af
2014 har været på 43 %.
Flere virksomheder, specielt i Honduras, trækker kontingent fra
alle ansatte, der er omfattet af overenskomsten, uanset om de er
medlemmer af fagforeningen eller ej. Derfor er der nogle steder
flere kontingentbetalende end medlemmer.
KVINDER MELDER SIG IND
Blandt kvinder har der været en mere end dobbelt så stor medlemsfremgang – hele 37 % siden 2014 - som blandt mændene. Kvinder
udgør nu knap 38 % af medlemmerne blandt 3Fs partnere i Latinamerika.
14
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Sukkerarbejdernes fagforeninger
repræsenteret på sukkerproducenternes Verdenskongres i El Salvador.

I Bolivia og Honduras har særligt industriarbejderforbundet og
tekstil-arbejderforbundet markeret sig når det gælder stigningen
i andelen af kvinder blandt de aktive og de valgte repræsentanter.

BEDRE OVERENSKOMSTDÆKNING
I Latinamerika er kun 8,4 % dækket af en overenskomst indenfor de
brancher, 3F’s partnere organiserer (landbrug, beklædnings-, drikkevare- og generel industri, byggeri og transport).
Antallet af overenskomstdækkede arbejdere i disse brancher er
til gengæld steget med 79 % i den forløbne periode. I absolutte tal
har 67.489 arbejdere fået betydeligt bedre løn- og arbejdsforhold
gennem en overenskomst, inklusiv bedre adgang til social sikring.
Kvindelige arbejdere er særligt tilgodeset af denne udvikling. I 2015
var 34 % af de overenskomstdækkede arbejdere kvinder. I 2017 var
kvindernes andel af de overenskomstdækkede steget til 43 %.
Det er værd at notere sig, at 86 % af stigningen i de nævnte brancher er opnået af 3F programmets partnere. Det skyldes især styrkelsen af deres kapacitet til at organisere, forhandle, skabe alliancer og gennemføre målrettede kampagner. 3F’s bidrag består især
i en alsidig rådgivning og assistance, der bygger på den erfaring, at
overenskomster er fagforeningers vigtigste bidrag til forbedring af
medlemmernes leve- og arbejdsvilkår.
MERE ANSVARLIGE ORGANISATIONER
Et markant resultat i Latinamerika er udviklingen af partnernes
interne demokrati og gennemsigtighed. Fremlæggelse af organisationens regnskaber for delegerede og medlemmer på en forståelig
måde signalerer for eksempel, at medlemskontingentet og andre
indkomster administreres ansvarligt. Dette er med til at styrke deres troværdighed og lette organiseringen af nye medlemmer.
BEDRE ARBEJDSMILJØ
3F’s partnere arbejder mere effektivt for medlemmernes arbejds-

COCA COLA ORGANISERET I HELE REGIONEN
At arbejde for at danne en fagforening var ind til for nylig lig
med en fyreseddel på Coca Cola fabrikken i El Salvador. Men
28. januar 2017 stiftede arbejderne en fagforening. 55 af i alt
750 arbejdere var med til den stiftende generalforsamling. 220
har siden skrevet sig op og flere står i kø for at melde sig ind.
Det var et vigtigt resultat, ikke blot for fabriksarbejderne i
El Salvador, men også for arbejderne på Coca Colas andre fabrikker i regionen. Den uorganiserede fabrik i El Salvador betød
nemlig en svækkelse af den faglige kamp i Guatemala og Honduras. Derfra kunne Coca Cola sikre forsyninger I nabolandene,
f.eks. i tilfælde af konflikt.
Fabriksarbejderne fik opbakning fra såvel eget som sukkerarbejdernes fagforbund. Lederen af sukker-arbejdernes fagforenings-netværk i El Salvador, Noé Nerio, siger om grunden til
at vise solidaritet: ”Meget af den sukker vi producerer bliver jo
hældt direkte i Coca Cola flaskerne. Den faglige organisering i
produktionskæden er strategisk – vi føler os virkelig i familie
med arbejderne på Coca Cola”.
Resultatet er, ligesom resultatet for Coca Cola arbejdere i
Guatemala for et par år tilbage, udfaldet af et tæt samarbejde,
netværk og faglige udveksling på tværs af landegrænser. 3F
har rådgivet og støttet partnerne i øget branche-orientering
samt dannelse af netværk og kommunikationslinjer på tværs.
Det har mindsket arbejdsgivernes evne til at spille arbejdere
fra forskellige lande ud mod hinanden, da de nu kender og forsvarer hinandens vilkår. ninger i nabolandene, f.eks. i tilfælde
af konflikt. Derfor koordinerede drikkevare- og sukkerarbejdere i området med 3F’s assistance deres strategier.
De afventer nu godkendelse, som efter reglerne skal gives i
løbet af en uge. Fagforeningerne har sendt breve til arbejdsministeren og opfordret til at overholde fristen. Lederen af sukkerarbejdernes fagforenings-netværk i El Salvador, Noé Nerio
(billede nr. 2 fra ventre), siger om grunden til at vise solidaritet: ”Meget af den sukker vi producerer bliver jo hældt direkte i
Coca Cola flaskerne. Den faglige organisering i produktionskæden er strategisk, - vi føler os virkelig i familie med arbejderne
på Coca Cola fabrikken.”ninger i nabolandene, f.eks. i tilfælde
af konflikt. Derfor koordinerede drikkevare- og sukkerarbejdere i området med 3F’s assistance deres strategier. De afventer
nu godkendelse, som efter reglerne skal gives i løbet af en uge.
Fagforeningerne har sendt breve til arbejdsministeren og opfordret til at overholde fristen.
Lederen af sukkerarbejdernes fagforenings-netværk i El
Salvador, Noé Nerio (billede nr. 2 fra ventre), siger om grunden
til at vise solidaritet: ”Meget af den sukker vi producerer bliver
jo hældt direkte i Coca Cola flaskerne. Den faglige organisering
i produktionskæden er strategisk, - vi føler os virkelig i familie
med arbejderne på Coca Cola fabrikken.”

“

Et markant resultat i
Latinamerika er udviklingen af partnernes
interne demokrati og
gennemsigtighed.

miljø end tidligere. Der er blevet oprettet 134 arbejdsmiljøudvalg
på arbejdspladserne siden begyndelsen af 2015. Det er en stigning
på hele 79 %. Faglige repræsentanter i udvalgene er blevet bedre
uddannet, og det har været med til at reducere arbejdsulykkerne
med 29 %. Registreringen og definitionen af arbejdsulykker er dog
fortsat noget usikker.

SOLIDARITETSAKTIVITETER
Der har igen i 2017 været stor aktivitet i solidaritetsgrupperne. Elektronisk kommunikation er blevet mere almindelig, så udveksling
foregår løbende også uden besøg.

HAVNEARBEJDER-SOLIDARITET
Havnearbejderne i Danmark har i mange år rådgivet og vist solidaritet med havnearbejdernes fagforeninger i Latinamerika, særligt
i Nicaragua og El Salvador. I september 2017 besøgte solidaritetsgruppen Panama og Nicaragua. I Panama deltog den i en international konference om udfordringer i forhold til privatisering af havne.
I Nicaragua kunne de fejre resultater af deres indsats sammen med
de lokale kollegaer – nemlig dannelsen af et nationalt industriforbund og underskrivelsen af en landsdækkende brancheoverenskomst.
BOLIVIANSK-DANSK IDÉUDVEKSLING
I februar 2017 var Bolivia solidaritetsgruppen med 3F næstformand
Tina Christensen i Bolivia, hvor den havde lejlighed til at besøge
flere byer og lytte til erfaringer fra både transport-, byggeri og industriområdet.
Partnerne var nysgerrige efter 3F’s erfaringer og fik oplæg om
den overordnede strategi, vision og erfaringer indenfor en række
områder. Temaet var hvordan man udvikler fagbevægelsen til at
blive så relevant som muligt for medlemmerne.
3 F I N T E R N A T I O N A L      Å R S R A P P O R T 2 0 1 7
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ASIEN

Nepals Landsorganisation GEFONT fik nødhjælpen ud til lokale arbejdere efter kraftige oversvømmelser gjorde mange hjemløse.
SITUATIONEN I ASIEN

PRES FOR REFORMER OG OVERHOLDELSE
AF ARBEJDSTAGER-RETTIGHEDER
Den økonomiske vækst fortsætter i Sydasien, men arbejdstager-rettighederne er
under pres. I Nepal har fagbevægelsen gennem flere år dannet fælles front for at få
forbedringer i arbejdslovgivningen, og det
er nu endelig lykkedes. Spørgsmålet er, om
det kan inspirere den splittede fagbevægelsen i andre lande i regionen?
2017 var valgår i Nepal. Der var lokalvalg i
maj-juli, hvor mange fagforeningsfolk blev valgt
ind. Ved parlamentsvalget i november-december vandt venstrefløjs-alliancen mellem reformkommunister og maoister en overbevisende sejr
– også her har fagbevægelsen stor indflydelse.
Selvom der i begyndelsen af 2018 endnu ikke var
en regering på plads er der håb om, at valgresultatet vil bringe ny stabilitet til landet.
Den ellers splittede fagbevægelse har i de se-
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neste år været bedre til at stå sammen i kampen for en ny
arbejdsmarkedslovgivning. Det lykkedes endelig at få vedtaget nye love i september 2017. De indeholder markante forbedringer bl.a. i forhold til arbejdsmiljø, social sikkerhed og
ligeløn.
Den positive politiske udvikling kom mens Nepal for tredje år i træk blev ramt af en alvorlig naturkatastrofe. Den kraftige monsunregn i sommeren 2017 førte til oversvømmelser
og mudderskred der ramte godt. 1,7 millioner mennesker.
Veje, skoler og mere end 43.000 hjem blev ødelagt.
Landsorganisationen GEFONT, som 3F har samarbejdet
med siden 2001, var særligt aktiv i oprydningsarbejdet umiddelbart efter oversvømmelserne. Siden oktober har 3F, med
midler fra CISU, støttet GEFONT i deres arbejde med at uddele bl.a. tæpper, mad og medicin samt oplyse om sundhedsfarer fra forurenet vand. Fagbevægelsen er til stede i hele
landet og kender lokalsamfundene og kan derfor træde til
med det samme når katastrofen rammer. Fagbevægelsen står
derfor også godt rustet til at bygge bro mellem uddelingen
af akut nødhjælp og genopbygning af den lokale økonomi
og hverdagsliv.

PRES FOR REFORMER I BANGLADESH
I Bangladesh startede året med en klapjagt på
fagforeninger i tøjindustrien. Den kom som en
usædvanlig hård reaktion på en lokal arbejdsnedlæggelse for højere løn i slutningen af 2016.
Fagforeningskontorer blev lukket og fagforeningsfolk og andre arbejdere blev arresteret og
anklaget i flæng.
En splittet fagbevægelse var ikke i stand til at
komme med en fælles reaktion mod undertrykkelsen, men med støtte udefra blev der senere
nedsat et branche- trepartsråd med deltagelse af
IndustriALL’s medlemsorganisationer indenfor
tøjindustrien.
Et stort Internationalt pres fra ambassader –
herunder den danske - internationale organisationer og tøjfirmaer om at stoppe forfølgelsen
af arbejdere og deres repræsentanter, bidrog
til, at de fleste arresterede blev løsladt eller fik
deres sag for retten. Fagforeningskontorer blev
genåbnet, falske anklager frafaldet og arbejdere genansat med fuld kompensation. Det førte
dog ikke til højere løn, som ellers var det krav,
der startede det hele. Hvis fagbevægelsen kunne
rejse et fælles lønkrav, var der større chance for
at presse regeringen til at hæve mindstelønnen
før valget i 2018.
EU har igennem hele 2017 lagt pres på Bangladesh’ regering, for at få gennemført arbejdsmarkedsreformer og ændringer af lovgivningen. Det
drejer sig bl.a. om de frie eksport-zoner, hvor fagforeninger ikke er tilladt. Bangladesh har sendt
et udkast til ILO, men det ser ud til, at der stadig
mangler en del for at følge ILO’s anbefalinger og
leve op til de grundlæggende konventioner.
Bangladesh’ regering har modstræbende
godkendt en ny udgave af aftalen om brand- og
bygningssikkerhed, ”Bangladesh Accord on Fire
and Building Safety” og givet tilladelse til at arbejdet for bedre sikkerhed kan fortsætte. Den
juridisk bindende aftale fra 2013, Accorden, har
afgørende mindsket risikoen for dødsulykker i
tekstil- og beklædningsbranchen i Bangladesh.

NY HANDELSAFTALE KAN LÆGGE PRES PÅ SRI
LANKA
I april 2017 besøgte en international delegation
Sri Lanka. Den bestod af blandt andre EU-parlamentarikere og fagforeningsfolk. Delegationen
blev præsenteret for sager om chikane af fagligt
aktive, ulovlige fyringer og sexchikane i landets
eksportzoner. På baggrund af besøget stillede
to politikere et forslag i EU-Parlamentet om at
udskyde en række handelsfordele for Sri Lanka
- den såkaldte GSP+ aftale - indtil arbejderne er
sikret grundlæggende rettigheder. Det lykkedes

ikke. EU besluttede at genetablere GSP+-samarbejdet, der fritager landet for told på eksport til EU. Er der vilje til det i EU
kan GSP+ ordningen dog bruges til at måle, om der sker fremskridt for arbejdstagerrettigheder, der er en del af kriterierne
for toldfriheden.
3F’s regionale koordinator deltog i delegationen, og vurderede, at den i sig selv lagde et vigtigt pres på landets regering. Sri Lankas arbejdsminister gav således tilsagn om, at
50 procent af gevinsten ved den genvundne handelsordning
skal gå til arbejderne. Investeringsrådet, der styrer frihandelszonerne, gav tilsagn om, at de faglige ledere fremover kan
få fri adgang til zonerne.
3F udfasede programstøtten til fagforbundet FTZ-GSEU
i Sri Lanka i 2016, men yder fortsat strategisk rådgivning. I
2017 blandt andet til en kampagne for arbejdstagernes rettigheder og en organiseringskampagne i landets nordlige
provinser, hvor tøjindustrien er begyndt at flytte produktionen ud for at sikre billig arbejdskraft. Her er den primært
tamilske befolkning ramt af fattigdom og høj arbejdsløshed.

INTERNATIONAL INTERESSE FOR MYANMAR
Myanmar forsøger at etablere sig som det nye mekka for
udenlandske investeringer og billig industriproduktion i Sydøstasien. I december 2017 blev der vedtaget en ny erhvervslovgivning, der gør det mere attraktivt for udenlandske
virksomheder at investere i Myanmar – bl.a. i sektorer, der
tidligere har været lukket land for udlændinge. Regeringen
har dog fortsat fokus på at beskytte nationale virksomheder.
I slutningen af året besluttede regeringen at hæve mindstelønnen fra ca. 16 til 22 kroner om dagen som resultat af
treparts-dialog. Stigningen på 33 % lå dog et stykke under fagbevægelsens krav. Desuden gælder den kun for virksomheder
med mindst 10 ansatte. Lønniveauet i Myanmar ligger stadig
under mange nabolandes, men højere end Bangladesh.
Det er ikke kun virksomheder, der har stigende interesse
for Myanmar. Siden valget i 2015, hvor Aung San Suu Kyi’s
parti, National League of Democracy vandt en knusende sejr,
har andre lande ydet massiv økonomisk støtte bl.a. gennem
udviklingsbistand.
Den internationale forventning om, at valget ville føre til
demokrati og fred, led dog et knæk i 2017, da regeringstropper ødelagde hundredvis af Rohinga landsbyer og dræbte flere tusinde mennesker. Det tvang mere end 650.000 Rohingaer på flugt til nabolandet Bangladesh. Undertrykkendelsen
af Rohinga-folket har på den ene side forringet landets tiltrækningskraft i forhold til investorer, og på den anden side
fået enkelte fagforbund i Bangladesh til at foreslå en international boykot af varer fra Myanmar. Det har bidraget til at
svække solidariteten over landegrænserne i området.
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ASIEN

PROGRAMMETS
NØGLERESULTATER
Overordnet set er der positive resultater at spore i Bangladesh og
Nepal trods meget svære vilkår.

FLERE BETALENDE MEDLEMMER
I Asien programmet skelner 3F mellem det samlede medlemstal
og antallet af betalende medlemmer. I 2017 er partnerne begyndt
at arbejde mere systematisk med medlemsregistreringen og dermed også deres mulighed for at tjekke kontingent-indbetalingerne.
De nuværende syv programpartneres samlede medlemstal er
steget fra 182.393 til 215.409 i hele programperioden fra 2014. Det
er en samlet stigning på godt 18 %. I 2017 alene har partnerne fået
18.123 flere medlemmer, en stigning på godt 9 %. Alle partnere har
haft medlemsfremgang. Stigningstakten er lidt højere for mænd
end for kvinder, men der er fortsat flest kvindelige medlemmer.
Antallet af betalende medlemmer er noget mindre men dog
steget fra 30.499 i 2014 til 39.792 i 2017. Stigningstakten er steget
markant. Ud af de 9.293 nye kontingentbetalende medlemmer er
6.172, eller omkring to tredjedele, kommet til i 2017. Til trods herfor
er det stadigt kun 18,5 % af medlemmerne, der betaler kontingent,
og sikring af stigende kontingentbetaling er derfor fortsat et vigtigt
indsatsområde for programsamarbejdet.

BEDRE DATA HJÆLPER
FAGFORBUNDENE
3F’s partnere i Sydasien har opnået en markant forbedring i
registrering af medlemmer og den finansielle administration. Og der er kommet bedre styr på opkrævning af medlemskontingenter – en vigtig del af deres finansielle grundlag.
Fagforbund får et mere solidt grundlag for deres strategiudvikling når de kender medlemsgrundlaget og de løbende
indtægter præcist. De udvikler gradvis en højere grad af intern gennemsigtighed og ansvarlighed overfor medlemmerne – som kan styrke det interne demokrati og troværdigheden udadtil - og gøre det nemmere at organisere.

STÆRKERE ARBEJDSMILJØREPRÆSENTANTER
I Bangladesh er det forholdsvis nyt, at der skal oprettes arbejdsmiljøudvalg på virksomhederne. Det er også nyt for partnerne. Men
siden programmets start er antallet af arbejdsmiljøudvalg steget
til 101. I 2017 var partnerne medvirkende til, at arbejdsgiverne opStenbrud, Nepal.
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Alle partnere har haft medlemsfremgang. Stigningstakten
er lidt højere for mænd end for kvinder, men der er fortsat
flest kvindelige medlemmer.

Tekstil- og beklædningsforbundene i
Bangladesh har ført kampagner for at få
medlemmerne til at betale kontingent.

I Bangladesh arbejder 3F på at sikre bedre arbejdsmiljø i tekstilindustrien.
rettede 26 nye arbejdsmiljøudvalg. Det var en stigning på 35 %. De
fleste partnere arbejder med at uddanne arbejdsmiljø-ansvarlige
på forbundsniveau, så de bedre kan støtte fagforeninger på fabriksniveau på dette område.

UDVIKLING AF FAGFORENINGSUDDANNELSER
Partnerne har generelt opprioriteret uddannelse af tillidsfolk.
Tidligere blev der kun givet en meget kort introduktion, men flere
er nu gået over til længere uddannelsesforløb. De fleste partnere
har - eller er i gang med at udvikle - undervisningsmateriale. Der
er også dannet et tværgående netværk for undervisere. Her deles
erfaringer, materialer og metoder.
LÆRING PÅ TVÆRS AF KONTINENTER
I november 2017 afholdt 3F’s region Midt i samarbejde med 3F International en konference i Silkeborg med fokus på tekstil- og beklædningssektoren. Formålet var at udveksle erfaringer mellem fagforeninger i Latinamerika, Asien, Danmark og det globale fagforbund
IndustriALL. Deltagerne kom fra Sri Lanka, Bangladesh, Nepal, Nicaragua, Honduras og Danmark samt fra IndustriALLs hovedkvarter i Geneve. Der blev udvekslet erfaringer, ideer og resultater – og
deltagerne gik derfra med konkret viden om resultaterne af den
faglige indsats, inspiration til nye måder at arbejde på, og en større
forståelse for betydningen af solidaritet over grænser.

BANGLADESH/BEKLÆDNING SOLIDARITETSGRUPPEN
Gruppen arbejder i solidaritet med beklædningsforbund i Sydasien, især Bangladesh, og oplysning og kampagner om forholdene i tøj-produktionen. I 2017 blev det besluttet at gruppen
udvides. Hidtil har Silkeborg afdelings internationale udvalg udgjort gruppen, som fremover vil komme til at bestå af tre 3F-afdelinger: Midtjylland, Randers og Silkeborg. Dette skyldes bl.a.
at solidaritetsgruppen har samarbejde med en solidaritetsfond,
der er aftalt med arbejdstøj-virksomheden Mascot som en del
af en lokal overenskomst. Da Mascot i 2018 flytter fra Silkeborg
til Ikast-Brande kommune, har de tre afdelinger besluttet at gå
sammen om det fremtidige solidaritetsarbejde.
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SYDLIGE AFRIKA

Undervisning af de arbejdsmiljøansvarlige hos 3Fs partnere i Mozambique.
Træning af bananarbejdere i arbejdsmiljø.
SITUATIONEN I DET SYDLIGE AFRIKA

VOKSENDE HÅB OM
FORANDRING I REGIONEN
Gamle koryfæers fortidige heltegerninger holdt dem
ikke længere ved magten i regionen. Især i Zimbabwe og Sydafrika blev der vakt nyt håb. Erhvervs- og
investeringsklimaet er ringe, men der er en tro på, at
bunden er nået og det kun kan gå fremad.
Det sydlige Afrika oplevede i 2017 fortsat økonomisk tilbagegang - og i flere lande – krise. Prisstigninger i Mozambique
påvirkede almindelige arbejdere og særligt folk udenfor arbejdsmarkedet. I Zimbabwe blev købekraften yderligere forringet og der begyndte at opstå mangel på varer. De såkaldte
bond-notes, der blev indført på grund af mangel på kontanter, løste ikke problemet, men begyndte at falde i værdi i forhold til den rigtige valuta.
Værst så det ud for arbejderne, der mistede jobs i takt
med, at flere virksomheder måtte dreje nøglen om. Det påvirkede i høj grad 3F’s partnere i fagbevægelsen, hvor særligt
byggeforbundet mistede 43% af deres medlemmer i perioden
2014 - 17.
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Den regionale økonomiske krise blev forstærket af en længere tørke. Vandstanden - og
dermed elproduktionen fra de store vandkraftværker faldt. Det førte til strømafbrydelser, prisstigninger på el og restriktioner på forbruget.
Det ramte produktionen og jobskabelsen særligt hårdt i Zambia, Malawi, det sydlige Mozambique og Sydafrika.
I Malawi, efter at have hørt både arbejdsgiverne og fagforeningerne, satte regeringen for
første gang siden 2015 mindstelønnen op med
hele 32%. Fagbevægelsen så det som en stor sejr
for mere social retfærdighed i landet, selv om
mindstelønnen stadig langt fra dækker leveomkostningerne.

’KROKODILLEN’ PRÆSIDENT I ZIMBABWE
2017 blev et turbulent år i Zimbabwe. Den over
90-årige næsten enevældige præsident siden
Zimbabwes uafhængighed i 1980, Robert Muga-

POLARISERING OG PRES PÅ CIVILSAMFUNDET

be, blev afsat ved et ublodigt kup af militæret.
En af de gamle veteraner og Mugabe-støtter, Emmerson Mnangagwa – med tilnavnet ’krokodillen’ blev indsat som præsident. Efter han først
var blevet fyret som vicepræsident af samme
Mugabe. Udsigten til at Mugabes kone overtog
præsidentembedet ved næste valg fik militæret
til at skride ind. Omvæltningerne kom ovenpå
et par år hvor protesterne i befolkningen er steget støt.
Forandringen har skabt spirende håb om forandring i Zimbabwe – særligt håber 3F’s partnere på, at der kommer mere styr på økonomien,
at den bliver attraktiv for investorer og skaber
jobs igen. Den nye præsident har allerede ændret landreformerne, hvilket har fået flere hvide farmere til at vende tilbage. Politisk er folk
dog skeptiske og ængstelige. Militæret er tungt
til stede og Mnangagwa har i tidens løb været
en hård negl, når der skulle slås ned på kritikere. Der er valg i Zimbabwe i 2018, men udsigterne til at en svækket opposition skulle kunne
vinde er svage.
3Fs partnere mærker endnu ikke nogen
synlig forandring for arbejderne. De er fortsat
hårdt ramt af manglen på kontanter, som gør
at de ikke kan betale selv helt basale ting som
husleje og transportudgifter.

Den politiske vold, der det sidste par år har været en reel risiko i Mozambique og Zimbabwe, er nu også en realitet i Zambia. Efter fængslingen af landets oppositionsleder og flere fra
samme parti samt trusler mod civilsamfundsorganisationer
og lukning af flere regeringskritiske Tv-stationer, er kløften
mellem de politiske fløje øget og tonen skærpet. Presset på
de folkelige organisationer og kritiske røster er vokset, ligesom deres muligheder for at sige fra gradvist er blevet indskrænket i både Mozambique og særligt Zimbabwe. I Zambia
holder fagbevægelsen lav profil for ikke at blive set som parthaver i den ene eller anden lejr, men udviklingen i det ellers
stabile og fredelige land er bekymrende.
I Mozambique holder fredsaftalen
mellem FRELIMO og RENAMO endnu. Det har øget beskæftigelsen i turist-branchen, da folk igen er begyndt
at komme til landet og holde ferie.
I Sydafrika kæmpede præsident
Zuma igennem hele 2017 for sit politiske liv med en lang række korruptionsanklager mod sig og et stigende
pres fra ANC og befolkningen om at gå af. Mange er enige
om, at hans afgang er nødvendig for forbedring af den skrantende økonomi og mulighederne for ANC’s sejr ved valget i
2019. Cyril Ramaphosa, der blev valgt til formand af ANCs
kongres i december, er dermed kørt i stilling til at lede ANC
ind i præsidentvalgkampen i 2019.

Daglejere,
Malawi.

ENDELIG REGN, MEN…
Landbruget i hele regionen fik glæde af en god gang regn i
2017 efter flere års tørke. Dette har dog ført til et andet problem – nemlig voldsomme insektangreb, som har ødelagt høsten. I Malawi bragte dette en invasion af ’hærorme’ med sig.
De har ødelagt halvdelen af Malawis majshøst og truer også
fødevaresikkerheden i Zambia og Zimbabwe.
Klimaforandringerne, de ustabile regn-forhold og flere
mangeårige tørkeperioder medvirker til at gøre økonomierne mindre stabile i hele regionen. Det truer fødevaresikkerheden og medvirker til sult, som får folk til at migrere – både
mod byerne og mod andre lande.
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NYE STRATEGIER FOR ORGANISERING
I 2017 steg medlemstallet fortsat blandt partnerne i det sydlige
Afrika. Væksten var på 6,6 % mens antallet af kvindelige medlemmer voksede med hele 10 %.
Over en fireårig periode er partnerne i det sydlige Afrika nået op
på 290.318 medlemmer – en stigning på 43.600 medlemmer svarende til knap 18 % fremgang. Procentvis er kvindernes andel steget endnu mere - med 35 % over de sidste fire år. Kvinder udgør med
udgangen af 2017 knap 26 % af det samlede medlemstal i regionen
- en stigning på 4 procentpoint fra 2014.
Landbrugsorganisationerne i Zambia og Zimbabwe havde særligt fokus på nye strategier for organisering af sæson-arbejdere og –
særligt i Zimbabwe – dannelse af tværgående organiserings-teams.
De har fået organiseret en del sæson-arbejdere og andre løst ansatte. De positive erfaringer er blevet delt på møder med fagforeninger
fra hele regionen. Størst medlemsfremgang, på hele 52 %, oplevede
hotel- og restaurationsforbundet i Zambia. Det er resultatet af en
koncentreret indsats, hvor forbundet har været ude i hele landet
for at motivere arbejderne til at organisere sig.
SYSTEMATISK ARBEJDSMILJØINDSATS
Gennem særligt de seneste to år er 3F’s partnere begyndt at spille
en større rolle i indsatsen for bedre arbejdsmiljø. Tidligere var holdningen, at arbejdsmiljø var et forhold mellem arbejdsgiver og myndigheder/arbejdstilsyn. Partnerne har nu alle arbejdsmiljø med i
deres strategiske planer og er begyndt at arbejde mere systematisk
for at få indflydelse på lovgivning og regulering samt oprettelse og
træning af arbejdsmiljøudvalg på arbejdspladserne.
De sidste fire år er der oprettet 240 nye arbejdsmiljøudvalg. Ved
udgangen af 2017 var der 430 fungerende arbejdsmiljøudvalg på
arbejdspladser, som 3F’s partnere organiserer. Det er en stigning
på 126 %. Stigningen i 2017 var på 11 % svarende til det årlige mål.
Der er et stykke vej endnu før arbejdsmiljø-arbejdet bliver systematisk, arbejdsulykker registreres, arbejdsmiljøudvalgene gennemfører forebyggende handleplaner og arbejderne er fuldt oplyst
om risici og rettigheder. Men partnerne har sat sig for, at det skal
blive bedre, og det er et markant resultat i programmet.
BEDRE KOMMUNIKATION MED MEDLEMMERNE
Dataindsamling, systemer til medlemsregistrering, analyser og
brug af analyserne har ændret sig betydeligt hos 3F’s partnere i det
sydlige Afrika. Tidligere var data meget usikre og blev kun leveret
fordi 3F bad om det. Nu er partnerne begyndt at bruge data mere
aktivt i deres kommunikation med medlemmer, arbejdsgivere og
myndigheder – særligt til overenskomstforhandlinger. Udvikling af
kapaciteten til at analysere situationerne i de respektive sektorer
og lægge strategier ud fra analyserne har udvidet deres horisont,
22

ÅRSRAPPORT 2017

3 F I N T E R N AT I O N A L

Over en fireårig periode er partnerne i det sydlige Afrika nået op på
290.318 medlemmer – en stigning på 43.600 medlemmer svarende
til knap 18 % fremgang.

Mobilisering af løsarbejdere på
byggeplads i Malawi.

FOKUS PÅ LØSARBEJDERES RETTIGHEDER
3F’s partnere i det sydlige Afrika har igennem de sidste fire år
ændret holdning og tilgang til udfordringen med løsarbejdere,
der er et stigende problem i regionen og på verdensplan.
Tidligere blev de løst ansatte set som umulige at organisere
og ikke regnet som potentielle medlemmer. Nu er fagforeningerne blevet meget mere strategiske og tager flere initiativer
omkring organisering, ligestilling (i forhold til rettigheder og
arbejdsforhold) og beskyttelse af arbejdere i løse ansættelsesforhold – sæson-arbejdere, daglejere og vikaransatte.
Partnerne og 3F besluttede at undersøge omfanget af løsarbejde og arbejdsgivernes strategier for at undgå overenskomster og forpligtelser i de sektorer, partnerne organiserer.
Resultaterne er blevet diskuteret på regionale møder, og de
fleste partnere har efterfølgende udviklet strategier for at
tackle problemerne med de løse ansættelsesforhold.
Der er blevet forhandlet klausuler ind i overenskomsterne
for at beskytte løsarbejdere bedre. Lovgivning om løsarbejderes forhold i Zambia blev ændret efter fagforeningernes forslag i 2016. Særlig landbrugsforbund i Zambia og Zimbabwe er
begyndt at målrette organiseringen af arbejdere i løse ansættelsesforhold. Bygningsarbejdernes fagforening i Zimbabwe
har ændret vedtægter for at muliggøre optagelse af løst ansatte som medlemmer.

muliggjort mere strategisk tænkning og gjort organisationerne
mere troværdige og professionelle. Der er dog stadig usikkerhed
om en del af de indsamlede data og meget arbejde, der skal gøres
på denne front.

FAGFORENINGS-UDDANNELSER OG
ERHVERVSUDDANNELSER
Alle partnere er i gang med at oprette uddannelsessystemer og har
værktøjer til at undersøge medlemmers og repræsentanters uddannelsesbehov. De fleste har beskrevet kursusindhold, materialer
og værktøjer. Samarbejde med solidaritetsgrupper og gensidige
besøg har særligt i Malawi og Zambia skabt en holdningsændring
og et langt større fokus på metoder i voksenuddannelse, som kan
engagere og udvikle repræsentanternes forståelse og kunnen.
I modsætning til tidligere er erhvervs- og tekniske uddannelser,
opkvalificering og certificering af medlemmernes kompetencer
kommet på dagsordenen og partnerne arbejder med at spille en
aktiv rolle for at sikre flere medlemmer uddannelser af høj kvalitet.
Solidaritetsgruppe-besøg ude og partnernes besøg i Danmark har
på afgørende måde inspireret partnernes til at sætte uddannelsestilbud til medlemmerne i fokus.
Det er særligt industri- og landarbejderforbundet i Zambia samt
de tre partnere indenfor byggeri, industri og landbrug i Zimbabwe,
der er begyndt at udvikle strategier for området. I Zambia blev der
oprettet en arbejdsgiverbetalt fond for tekniske uddannelser, som
fagbevægelsen nu søger indflydelse på efter inspiration fra Sydafrika og Danmark.
NYT SAMARBEJDE MED BYGGERIFORBUND I SYDAFRIKA
3F har i 2017 støttet to fagforbund for bygningsarbejdere i Sydafrika: NUM (National Union of Mineworkers), der har ca. 146.000 medlemmer hvoraf ca. 37.650 arbejder i byggeriet og BCAWU (Building,
Construction and Allied Workers’ Union), der har ca. 21.630 medlemmer. Støtten sker gennem det regionale bygningsarbejder-netværk koordineret af det internationale byggeriforbund BWI. I 2017
blev der fokuseret på organisering og uddannelse af tillidsrepræsentanter i multinationale firmaer. Hensigten er, at de sydafrikanske fagforeninger skal blive i stand til at indgå i social dialog og på
sigt indgå overenskomster og rammeaftaler med de multinationale arbejdsgivere.

3F solidaritetsgruppe besøger teknisk skole i Zambia

BRYGGERI/MALAWI SOLIDARITETSGRUPPEN
Gruppen startede med at knytte Carlsberg-bryggeriernes
CSR-politik med støtte til drikkevareforbundet i Malawi ift.
bryggeriarbejderne på Carlsberg. Men efter at Carlsberg solgte
bryggeriet i Malawi fokuserer gruppen mere generelt på dialog
og erfaringsudveksling med drikkevareforbundet i Malawi.

SOLIDARITETSAKTIVITETER
3F’ERE RÅDGIVER PARTNERNE I ZAMBIA, ZIMBABWE OG
MALAWI
I 2017 har der været gang i solidaritetsarbejdet med partnere i det
sydlige Afrika. I september var Region Syddanmarks Internationale Udvalg i Zambia for at følge op med industriarbejder-forbundet
omkring deres besøg i Danmark året før. Det var et besøg med god
erfaringsudveksling og desuden møder med landarbejderforbundet, arbejdsgivere og undervisningsministeriet.
Erfaringsudvekslingen gik også den anden vej. I efteråret besøgte tre partnere fra Zimbabwe Danmark. De havde fokus på tekniske
uddannelser og fagbevægelsens interne uddannelser. De mødtes
med flere 3F afdelinger, bl.a. BJMF i Valby og 3F Sydfyn og besøgte
Dansk Industri. Der blev også skabt direkte forbindelse med Dalum
landbrugsskole. Partnerne i Zimbabwe vil gerne følge op med et
besøg fra Danmark – hvor også danske arbejdsgivere kunne mødes
med arbejdsgivere i Zimbabwe. Partnerne gav udtryk for, at det
danske uddannelsessystem og systemet med tillidsrepræsentanter havde været meget inspirerende.
I Malawi organiserede solidaritetsgruppen for bryggeriarbejdere (den tidligere Carlsberg-gruppe) undervisning i organisering og
forhandling. Solidaritetsgruppens medlemmer demonstrerede alternative måder at undervise på, bl.a. arbejdspladsbesøg, en-til-en
samtaler som organiseringsstrategi, rollespil til overenskomstforhandlings-teknikker. Udover hotel- og fødevareindustriforbundet
deltog også 3F’s partner fra byggeriet. Gruppen har udtrykt interesse i at arbejde videre i det sydlige Afrika selvom 3F trækker sig ud
af Malawi i 2018.

SYDDANMARK SOLIDARITETSGRUPPE MED ZAMBIA &
ZIMBABWE
Gruppen har haft fokus på forskellige faglige områder og har
både besøgt Zambia og Zimbabwe samt været værter for industriarbejdernes besøg i Danmark og flere indsamlinger. Nu er
der stort fokus på tekniske uddannelser samt organisering og
intern kommunikation.
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M E LL E M Ø S T E N O G N O R D A F R I K A ( M E N A )

SITUATIONEN I MELLEMØSTEN OG NORDAFRIKA (MENA)

MILLIONER PÅ FLUGT I
KRISERAMT REGION
Der er tegn på øget demokrati i Tunesien, Marokko og Jordan, men mangel på
arbejdsmarkedsreformer og retfærdig fordelingspolitik holder udviklingen tilbage.
Det har været økonomisk og politisk uroligt i
store dele af MENA regionen i 2017. Syrien, Libyen og Yemen er i de facto borgerkrig. Omkring
femten millioner mennesker er flygtet - mange til lande som Jordan, Libanon, og Tunesien,
hvor forholdene er ringe og chancerne for at få
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formelle job er små. I Syrien er der ikke udsigt til fred. I Gaza
har den israelske handelsblokade gjort arbejdsløsheden til
den højeste i verden. De mere stabile olieeksporterende lande som Algeriet, Iran, de Forenede Arabiske Emirater og Saudi-Arabien, kæmper med lave oliepriser og en kronisk ungdomsarbejdsløshed.

Marokko

SAMARBEJDE I GLOBALE
FAGFORBUND ØGET MARKANT
I MENA-regionen er medlemstilgangen til det globale fagforbund indenfor byggeri, BWI steget markant i programperioden. Over de fem år (2013-2017) er medlemskontingentet fra regionen til BWI steget med ca. 500%. Det giver
MENA-forbundene en langt bedre repræsentation og øget
indflydelse i BWI og bidrager til BWI’s globale styrke og
dermed bæredygtighed.

Libanon

På den internationale arbejdsmiljødag
7. april organiserede BWI en regional
kampagne for bedre arbejdsmiljø.

SAMARBEJDE OM FLYGTNINGE
Aktiviteterne i det 3F støttede Arabiske bygge- og cement
netværk (ACCN) under det internationale byggeriforbund
BWI fortsatte i 2017. De mest aktive forbund i netværket, i
Egypten, Jordan, Libanon, Tunesien, og Marokko, har valgt
at fokusere på at udvikle strategier og værktøjer for at tackle
udfordringerne med flygtninge og migrantarbejdere i regionen.
I Jordan og Egypten har forbundene forhandlet en gensidig
aftale om at sikre migrantarbejdere medlemskab og service
fra bygningsarbejderforbundet i værtslandet. I Jordan har
bygningsarbejderforbundet startet et rådgivningscenter for
syriske flygtninge, hvor de kan få information om arbejdsmarkedsregler og rettigheder. I Libanon er fagbevægelsen begyndt
aktivt at opsøge syriske flygtninge, der arbejder i byggesektoren for at informere dem om deres rettigheder og organisere
dem. Mange libanesiske arbejdere er modstandere af syriske
flygtninge på deres arbejdspladser og det besværliggøre selvfølgelig arbejdet. For at blive bedre til at skabe kontakter til
syriske flygtninge er forbundene begyndt samarbejde med an-

dre organisationer (NGO’er) og FN-agenturer, der
arbejder med migration. Det har allerede givet
resultater og nye medlemmer.
Fra bl.a. Tyrkiet og Italien har netværket fået
anmodninger om samarbejde. Netværkets medlemmer har diskuteret, hvordan fælles samarbejdsaktiviteter med faglige organisationer i
Europa kan udvikles for at håndtere udfordringerne med migrantarbejdere og flygtninge.

KVINDER BEDRE REPRÆSENTERET
Et andet vigtigt resultat er, at kvinder og unge
medlemmer deltager meget mere aktivt i netværket og de deltagende forbund. I det tunesiske bygningsarbejderforbund FGBB førte deltagelse i netværket til, at to kvinder for første
gang blev valgt til hovedbestyrelsen. I Egypten
har bygningsarbejderforbundet GTUBWW for
første gang valgt en netværksdeltager under 35
år til international sekretær.
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Medlem af minefagforening,
Ukraine.

SITUATIONEN I CENTRAL- OG ØSTEUROPA

UKRAINES FAGBEVÆGELSE SLÅS MOD
LIBERAL ØKONOMISK POLITIK
I 2017 har Ukraines regering gennemført en kritiseret pensions- og sundhedsreform
og mange privatiseringer, der svækker fagbevægelsens stilling på arbejdsmarkedet.
ØKONOMI, POLITIK OG ARBEJDSMARKED
Den ukrainske centralbanks forsøg på at stimu
lere økonomien har ikke haft den store langsigtede effekt, men Ukraine havde dog en økonomisk
vækst på 2,5 % i 2017. Den såkaldte ”Ukrainske
reformdagsorden” hvor en række lande støtter
Ukraine med anti-korruptionsarbejde og andre
reformer af den offentlige sektor, udviklede sig
langsomt, men mødte meget modstand. Ukraine rangeres fortsat som et af de mest korrupte
lande i verden (nr. 131 af 176 lande) ifølge Transparency International.
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3F’s partner, landsorganisationen FPU, deltog i forhandlingerne omkring arbejdsmarkedsreformer i de nationale
trepartsinstitutioner, men fik ikke meget reel indflydelse.
Ifølge FPU medførte den nye arbejdsmarkedslovgivning en
forringelse af fagbevægelsens stilling på arbejdsmarkedet.
Mange af de regler, der har beskyttet arbejdstagerne bl.a. på
arbejdsmiljøområdet, bliver nu afskaffet eller forringet.

NY TRÆNINGSKAPACITET I FAGBEVÆGELSEN
3F’s samarbejde med FPU blev afsluttet 31. december 2017.
Et af målene i samarbejdet var at styrke og opbygge en mere
systematisk og moderne træningskapacitet i FPU, både cen-

En stærk og uafhængig fagbevægelse er særlig vigtig når sociale
goder og rettigheder forringes selv under økonomisk vækst

tralt og ude i de forskellige regioner. Det lykkes organisationen at uddanne 60 fagforeningsaktivister, der efterfølgende
har opbygget egne faglige undervisernetværk og gennemført
uddannelse på lokalt niveau. I alt har over 3000 fagligt aktive
gennemgået et omfattende uddannelsesprogram.

UNGES STILLING STYRKET
Resultaterne viser, at informationsarbejdet, organiseringsindsatsen og uddannelsesaktiviteter er styrket ude i regionerne. Flere unge fagligt aktive er kommet ind i ledelsen i
flere nationale FPU-organisationer og medlemsforbund. Det
nye Nationale Institut for Uddannelse og Udvikling har til
opgave at udvikle uddannelse og træning for medlemmer og
fagligt aktive i FPU efter at projektet er afsluttet.
Det er tydeligt, at de aktive i FPU er nået langt i forbedringen af undervisningsmetoder og deres personlige udvikling
som undervisere. Flere af de yngre undervisere har dog brugt
deres nye kompetencer til at søge over i andre organisationer.
Men de fleste undervisere er stadig aktive i FPU og organisationens medlemsforbund. Det er også sandsynligt, at flere af
de yngre undervisere vender tilbage til fagbevægelsen efter
at have været aktive i den private sektor et par år.

TILLIDSREPRÆSENTANT TIL TILLIDSREPRÆSENTANT
3F’s solidaritetsgruppe for Ukraine, som er forankret i Nordjyske afdelinger, begyndte et samarbejde med FPU i Dnepro-regionen i Ukraine. Formålet med projektet ”Tillidsrepræsentant til Tillidsrepræsentant” er at skabe kontakter
mellem tillidsrepræsentanter i Ukraine og Danmark. Ved at
udveksle erfaringer er det hensigten at tillidsrepræsentanter
i Ukraine og Danmark udvikler deres kompetencer for bedre
at kunne tackle udfordringer på deres arbejdspladser. Ved
det første besøg til Dnepro i Ukraine mødtes tre repræsen-

tanter fra solidaritetsgruppen med bygningsarbejdere og arbejdere i den ukrainske industri.
Der var stor interesse i at deltage i projektet. I
2018 vil solidaritetsgruppen facilitere kontakter
mellem tillidsrepræsentanter i de to lande.

FREMTIDIGT SAMARBEJDE
I slutningen af 2017 begyndte 3F at diskutere et
muligt samarbejde med bygningsarbejder-forbundet PROFBUD og landbrugsarbejder-forbundet PROFAPK i Ukraine. Målsætningen er at
arbejde med FPU’s medlems-forbund, der organiserer i de samme brancher som 3F i Danmark.
De danske bygningsarbejderfagforbund, der
er samlet i BAT-kartellet, har et samarbejde med
bygningsarbejderforbundet i Ukraine i regi af
det internationale bygningsarbejderforbund,
BWI. Disse ressourcer og erfaringer vil blive
brugt til at
planlægge samarbejdet med forbundet. Det
Ukrainske landarbejderforbund har tidligere
samarbejdet med 3F og den Grønne Gruppe om
en aftale for landbrugsstudenter, der ønsker et
praktikophold i Danmark. 3F forhandler også
med FN’s arbejdsmarkeds-organisation ILO
omkring en mulig deltagelse i det nye Danida
finansierede Naboskabsprogram, hvor ILO skal
implementere indsatsen for at fremme vækst og
beskæftigelse i Ukraine og Georgien.

Solidaritetsgruppen på besøg i Makedonien.

3 F I N T E R N AT I O N A L

ÅRSRAPPORT 2017

27

C E N T R A L - O G Ø ST E U R O PA

I februar 2017 brød en række protester ud I Hviderusland
mod Præsident Lukashenkos dekret om at straffe
arbejdsløse. Her fra protestaktion i Minsk.

FORFØLGELSE AF FAGFORENINGER
I HVIDERUSLAND
Den hviderussiske økonomi voksede omkring 1,7% i 2017
mens inflationen faldt i forhold til 2016. Arbejdsløsheden er
fortsat meget høj og regimet har ikke sat gang i økonomiske reformer, der kunne forbedre situationen. Til gengæld
vurderes økonomien mere positivt i international sammenhæng. 3F’s partnere vurderer, at de internationale lån landet
modtager fra bl.a. IMF er absolut nødvendige for at de offentlige institutioner kan fungere.
Det berygtede præsidentdekret no. 3, der reelt kriminaliserer arbejdsløshed, blev trukket tilbage af myndighederne
efter massive protester i hele landet i marts 2017. Regeringen
har annonceret, at den vil indføre en ny version af dekretet i
begyndelsen af 2018. Det vækker bekymring i den uafhængige fagbevægelse og hele det hviderussiske civilsamfund.

KAMP FOR FAGRETSLIGT SYSTEM I HVIDERUSLAND
I marts 2017 startede 3F et projekt med to medlemsforbund
i den uafhængige hviderussiske fagbevægelse. Det finansieres hovedsageligt af CISU (Civilsamfund i Udvikling) - en
forening, der forvalter DANIDA midler til mindre projekter.
Projektets målsætning er, at de to fagforeninger, Radio- og
Elektronikarbejdernes fagforening (REP) og den uafhængige
fagforening (BNP), via dialog med myndigheder og arbejdsgiverorganisationer udvikler nye konfliktløsnings-mekanismer på arbejdsmarkedet lokalt, regionalt og nationalt. Herudover støtter 3F partnerne med at udvikle deres regionale
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tilstedeværelse i landet med juridisk rådgivning og informationsarbejde.
REP og BNP har også arbejdet på at nå længere ud i regionerne. De arbejder primært med sociale medier og online videokonsultationer, der forklarer specifikke juridiske spørgsmål
og problemer for medlemmer. Desuden laver de juridisk grundtræning af lokale fagforeningsmedlemmer rundt om i landet
for at sikre kompetente kontaktpersoner i hvert distrikt.
Målsætningen for REP og BNP er at udvikle den sociale dialog med arbejdsgiverorganisationerne og præsentere forslag
til et nyt fagretsligt system overfor den hviderussiske regering.
I 2017 begyndte REP og BNP at afholde regelmæssige dialogmøder med virksomheder og repræsentanter for lokale
og regionale myndigheder. Mange lokale politikere og virksomhedsledere er interesserede i at finde fælles løsninger på
almindelige problemer på deres arbejdspladser, som f.eks.
arbejdsmiljø, omstruktureringer, og ansættelsesforhold.

FORFØLGELSE AF FAGLIGE LEDERE
I løbet af foråret og sommeren 2017 organiserede REP og
BNP landsdækkende protester mod præsidentdekret no.
3 som betød, at arbejdsløse kunne straffes med bøde eller
fængselsstraf. Det lykkedes REP og BNP i samarbejde med andre uafhængige organisationer at mobilisere protester og få
sat internationalt fokus på sagen. Regeringen var nødt til at
trække dekretet tilbage.

Som led i forfølgelsen af
faglige ledere er Igor K omlik
og Gennady Fedynich fra
Radio- og Elektronikarbejdernes Fagforening,
REP, blevet sigtet for
skatteunddragelse.
Som reaktion på REP og BNP’s rolle i protesterne gennemførte de hviderussiske myndigheder en politiaktion i august
2017 mod flere repræsentanter for REP og BNP. Kontaktpersonen for 3F’s samarbejde med de to organisationer var nødt til
at flygte fra landet. De fleste blev løsladt igen, men projektkoordinator Igor Komlik blev varetægtsfængslet i to måneder.
Efter en international kampagne koordineret af IndustriALL
og den internationale faglige sammenslutning, ITUC, blev
Igor løsladt den 2. oktober. Sammen med REP formanden
Gennady Fedynich, er Igor Komlik dog fortsat sigtet for skatteunddragelse. De risikerer begge lange fængselsstraffe. Den
uafhængige fagbevægelse vurderer, at myndighederne ikke
vil lukke sagen uden et større internationalt pres, f.eks. fra
EU og EU’s medlemslande.
I slutningen af 2017 brugte 3F forskellige politiske og diplomatiske kanaler for at presse de hviderussiske myndigheder. 3F tog blandt andet kontakt til danske europaparlamentarikere. Det førte til at den socialdemokratiske gruppe
i EU-parlamentet henvendte sig til EU’s ”Udenrigsminister”
Federica Mogherini. Hviderusland har en handelsaftale med
EU der kræver at menneske- og arbejdstagerrettigheder overholdes. Mogherini har efterfølgende bekræftet, at repræsentanter for EU har drøftet sagen med repræsentanter for
Hviderusland den 9. august og indskærpet, at alle menneskerettigheder skal følges.

MYNDIGHEDSOVERVÅGNING AF 3F
3F’s solidaritetsgruppe for Hviderusland har længe samarbejdet med REP og BNP. En repræsentant fra 3F deltog som
inviteret gæst i den uafhængige LO, BKDP’s, kongres i begyndelsen af december 2017. Under en middag med kongresgæsterne blev han hentet af politiet. I løbet af et timelangt
forhør stillede myndighederne indgående spørgsmål til 3F’s
internationale arbejde og ansvarsfordeling - og udtrykte
klart, at de ønskede at standse det internationale samarbejde. Denne nye bølge af forfølgelse og overvågning af 3F’s
arbejde har ført til en beslutning om, at 3F repræsentanter
ikke for nuværende kan besøge landet. Rådgivning af partnerne må derfor foregå udenfor landet.

SOLIDARITETSAKTIVITETER
Central- og Østeuropa er et særlig vigtigt område for 3F’s internationale indsats, da arbejdstagere herfra i stort tal er at
finde på det danske arbejdsmarked. Vilkårene i deres hjemlande indvirker direkte på mulighederne for social dumping
i Vesteuropa. Ud over solidaritetsaktiviteter med partnerne i
Ukraine og Hviderusland, nævnt ovenfor, har der været mange andre aktiviteter forankret i 3F lokalafdelinger.

STYRKELSE AF TILLIDSREPRÆSENTANTER I MAKEDONIEN
Solidaritetsgruppen for Makedonien arbejdede med en indsats for undervisning af tillidsrepræsentanter i metalarbejderforbunden SIER. I november stod solidaritetsgruppen for
et kursus i at uddanne tillidsrepræsentanter og fremme personlig udvikling gennem fagbevægelsen. Et opfølgningsbesøg fra SIER er planlagt til 2018.

ERFARINGSUDVEKSLING MED FAGBEVÆGELSEN I SERBIEN
I november 2017 arrangerede solidaritetsgruppen besøg af
serbiske fagforeningsrepræsentanter i Aalborg. Et af formålene med besøget var at hjælpe den serbiske føderation af
autonome fagforeninger, CATUS, med at udvikle deres politiske arbejde.

DER HAR DESUDEN VÆRET AKTIVITETER I FØLGENDE
SOLIDARITETSGRUPPER:

LITAUEN OG LETLAND SOLIDARITETSGRUPPEN
Gruppen er forankret i 3F region Sjælland og kombinerer egne
aktiviteter med EU-finansiering og samarbejder med kemi- og
energiarbejdere, særligt på olieraffinaderier i Letland og Litauen.

ALBANIEN SOLIDARITETSGRUPPEN:
Er forankret i 3F Odense. Gruppen samler blandt andet penge
ind til solidaritetsarbejde med den albanske fagbevægelse.
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CSR

RETTIGHEDER, BÆREDYGTIGHED
OG CSR
Behovet for en betydeligt bedre beskyttelse og fremme af arbejdstagernes
grundlæggende rettigheder er stort i 3F’s samarbejdslande.
Efter tålmodig indsats kom der vigtige gennembrud for 3F’s
CSR-arbejde. Bl.a. kunne 3F lancere ”ægte fagforeningskaffe”.
Der blev tjekket rettigheder hos leverandører af tekstiler, der
kom gang i et konkret samarbejde med Danmarks største
tøjfirma, Bestseller om et projekt i Myanmar, og i CSR-uddannelser for tillidsvalgte indenfor Fagbevægelsens Interne
Uddannelser, FIU.

BÆREDYGTIG KAFFE OG MERCHANDISE
3Fs tålmodige anstrengelser for at vise, at det kan lade sig
gøre at købe ansvarligt ind, gav endelig bonus. Det afgørende for 3F har været, at ansvarligt kaffeindkøb betyder, at arbejdernes rettigheder i hele værdikæden bliver tjekket. Et
samarbejde med kooperativet Solidaridad og landarbejderforbundet ATC i Nicaragua blev udgangspunktet og efterfølgende blev transportleddet tjekket frem til det danske kafferisteri.
Kaffen blev lanceret i samarbejde med fairtrade mærket
Danmark før sommerferien. I forbundshuset kom den i kaffemaskinerne den 1. september. Efterfølgende blev der gjort et
fremstød på solidaritetskonferencen på Langsøhus og direkte
overfor afdelinger og skoler.
Efterfølgende har 3F arbejdet for at finde frem til en leverandørkæde indenfor tekstil (merchandise), der var villig til at

3F arbejder for
fair behandling
af landarbejdere – også
i kooperativ
kaffeproduktion.
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lade fagforeninger tjekke, om faglige rettigheder
respekteres. Det er ikke lykkedes fuldt ud, men i
slutningen af året besøgte 3F polske leverandører
med henblik på fremtidigt samarbejde.

KAMPAGNE FOR BANGLADESH-AFTALE
Mærkedagen for anstændigt arbejde 7. oktober,
var en skæringsdag for internationale tøjfirmaers underskrift på den nye udgave af ”Accorden” aftalen om brand- og bygningssikkerhed i
Bangladesh. 3F førte kampagne for at flere danske tøjfirmaer skulle underskrive. Forbundets
næstformand skrev til topdirektørerne i nogle
af de største danske tøjimporterende selskaber,
supermarkedskæderne COOP og Dansk Supermarked. Det fik en positiv modtagelse hos COOP.

DANSK INITIATIV FOR ETISK HANDEL
2017 blev et år med stor fremgang for det danske
initiativ for etisk handel, DIEH efter at DANIDA
støtten var udfaset. Medlemstallet voksede støt,
og det skrantende økonomiske grundlag blev
væsentligt forbedret.
Endnu et fagforbund, nemlig fødevareforbundet NNF valgte at melde sig ind, så fagbevægelsens gruppe nu udgøres af fem organisationer (LO, Ulandssekretariatet, HK, NNF og 3F).

MYPOD PROJEKTET
3F’s indsats har især koncentreret sig om at
sikre, et for fagbevægelsen ok indhold i samarbejdsprojektet i Myanmar, det såkaldte MYPOD
projekt. Det foregik via en omfattende dialog
med Udenrigsministeriet og den danske ambassade i Yangon. Projektet foregår i samarbejde
med tøjfirmaet BESTSELLER, Aalborg Universitet
og Dansk Initiativ for Etisk Handel. Tanken er at
fremme den sociale dialog mellem arbejdsmarkeds-parterne i sektoren, forbedre det konkrete
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“

3F’s søsterorganisationer i forskellige dele af verden
efterspørger i stigende grad 3F’s viden og rådgivning
om brug af CSR og virksomhedernes ansvar for
menneskerettighederne i deres arbejde.

arbejdsmiljø og social dialog på ca. 12 fabrikker,
og koble dette med forbedring af produktivitet
og dermed konkurrenceevne.
I december blev projektet officielt lanceret
ved en velbesøgt konference i Yangon. Ved den
første introduktion for arbejdsgiversiden kom
det frem, at et meget stort problem indenfor
den stærkt voksende beklædningsindustri, er at
fabrikkerne ikke kan holde på arbejdskraften.
Helt op til 20 % af de ansatte forlader virksomhederne hver måned. For at løse dette problem
har ejerne af virksomhederne interesse i at udvikle et bedre samarbejde og mere attraktive
arbejdsforhold. Det er en virkelighed, projektet
forsøger at forholde sig til ved at sikre, at forbedringer foregår i dialog mellem parterne så både
arbejdere og arbejdsgivere får fordel af det.

har været brugt til at støtte to søsterorganisationer i Colombia i deres bestræbelser for at fremme freden efter indgåelse
af fredsaftalerne mellem regeringen og guerillaen FARC.
Hensigten er at uddanne tillidsfolk som ”fredsforkæmpere”, fremme fredsprocessen og udnytte, at den giver nemmere adgang til at kunne bruge de grundlæggende arbejdstagerrettigheder.

Tekstilindustrien boomer i Myanmar og opsuger arbejdskraft fra fattige landdistrikter.
Særligt unge ufaglærte kvinder får job som syersker med lange arbejdsdage og ringe løn.

CRS KURSER
I Danmark lykkedes det at få sat gang i kurser
om virksomhedernes samfundsansvar, CSR.
Det foregår som et projekt indenfor Fagbevægelsens Interne Uddannelser (FIU) under LO og
LO-skolen. Der har været kørt to kurser, både en
såkaldt ”Masterclass” på Copenhagen Business
School og et kortere kursus på Konventum. Flere 3F tillidsfolk deltog på begge kurser, som gav
inspiration til aktivt at komme med CSR forslag
til virksomhedernes ledelser.
Også i 3F’s programmer i udviklingslande har
der været holdt seminarer om CSR med virksomhedsbesøg og udvikling af strategier med henblik på at sikre, at virksomhedernes nedskrevne
CSR-politik bliver omsat til konkret virkelighed
når det f.eks. gælder den grundlæggende ret til
at organisere sig fagligt og forhandle kollektivt.

RAMMEVILKÅR: FRED OG FAGLIGE
RETTIGHEDER
En af de tværgående budgetlinjer under rammeaftalen med Udenrigsministeriet skal fremme
bedre rammevilkår for det faglige arbejde. Den
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A R B E J D S M A R K E D S K O N S O RT I E T

TÆTTERE SAMARBEJDE
MED DANSK INDUSTRI OG
ULANDSSEKRETARIATET
2017 var 3F’s sidste år som såkaldt
rammeorganisation i forhold til DANIDA.
Året blev præget af forhandlinger og planlægning af det
fremtidige samarbejde for at sikre det finansielle grundlag
for 3F’s indsats 2018-21.
Det var på opfordring fra Udenrigsministeriet - og af overbevisning - at 3F søgte et tættere samarbejde med Ulandssekretariatet og Dansk Industri om at danne et konsortium.
Med fokus på FN’s Verdensmål 8, der handler om bæredygtig, inklusiv vækst og anstændigt arbejde til alle, søgte og fik
de tre organisationer en fælles aftale med Udenrigsministeriet. Tilsagnet blev givet i juni - forhandlinger om detaljerne
fortsatte hen over efteråret og ind i det nye år.

NYE PRIORITETSLANDE
Som en vigtig del af omstillingen gik 3F i gang med at tilpasse sit landevalg til den nye danske liste over prioritetslande
(en ny konstellation i dansk udviklingsbistand). Hovedreglen
fremover går på, at mindst halvdelen af det samlede budget skal anvendes i disse prioritetslande. Listen er bestemt
af andre mere nationale interesser end den hidtidige fattigdomsorientering.
Det betød tilvalg af ”prioritetslandene” Myanmar, Sydafrika, Colombia, hvor et partnersamarbejde er startet allerede i
2017, samt efterfølgende Tyrkiet, Georgien og Ukraine. Lande
som Nepal, Malawi, Mozambique, Honduras og Nicaragua vil
blive udfaset i 2017 og 2018.
Aftalerne med Udenrigsministeriet omfatter på den ene
side et bevillingsgrundlag, der styrer hvor og hvordan de offentlige midler kan bruges. På den anden
side en strategisk overligger, der handler om samarbejde og synergi i bredere
forstand mellem de tre organisationers
indsats og udenrigsministeriets prioriteringer.
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KONSORTIE-SAMARBEJDET
Det giver god mening at forsøge at påvirke både arbejdsgiverog arbejdstagersiden til at samarbejde om et mere velordnet
arbejdsmarked i mange udviklingslande.
I første omgang har de tre organisationer dog valgt kun at
satse på en fælles indsats i få lande. Det handler om Myanmar, hvor alle tre organisationer arbejder, mens 3F vil samarbejde med Ulandssekretariatet i Bangladesh og Colombia og
med DI i Sydafrika.
I den forbindelse blev det besluttet, at regionalkontorerne
i Nicaragua og Mozambique skal flyttes til prioritetslandene
Colombia og Sydafrika. Aftalerne herom blev bekendtgjort
overfor personalet på kontorerne i oktober og november.
I Mellemøsten blev der også planlagt et nærmere samarbejde med DI og Ulandssekretariatet. De to andre organisationer har her anden finansiering end 3F.
Også i Ukraine og Georgien forventes et fremtidigt samarbejde især med Ulandssekretariatet. Dette afhænger dog af
den nærmere udmøntning af Naboskabsprogrammet, hvor de
dele, der vedrører arbejdsmarkedet er lagt i hænderne på ILO.
Samarbejde indenfor konsortiet vil blive udviklet og planlagt mere detaljeret i første halvdel af 2018.

KONFERENCE OM VERDENSMÅL 8
Som en del af aftalen med Udenrigsministeriet vil de tre
konsortieorganisationer organisere en fælles konference om
Danmarks bidrag til FN’s verdensmål 8 om bæredygtig vækst
og anstændigt arbejde, som sandsynligvis vil finde sted i november 2018.
Desuden har konsortiet forpligtet sig til at deltage i en
dialog med en række andre danske organisationer, der også
arbejder for opnåelse af Verdensmål 8 eller med arbejdsmarkedsforhold og arbejdstagerrettigheder.
Konsortie-samarbejdet betyder også, at der skal arbejdes
med fælles strategier, og at organisationerne skal kunne rapportere fremskridt i forhold til fælles indikatorer.

ORGANISATION OG NØGLETAL 2017
3F International arbejder primært med Danida-støttede aktiviteter i Central- og Østeuropa, Asien, det sydlige Afrika,
Latinamerika og Mellemøsten.
2017 var sidste år med en rammebevilling fra Danida og der
har været fokus på at konsolidere de opnåede resultater.
I 2017 har 3FI haft en omsætning på 30,6 mill. kr. svarende til
niveauet i 2016. Der har været følgende finansieringskilder
til det internationale arbejde:
3F, afdelinger, indsamlinger m.v.
Danida rammebevilling
Naboskabsprogram
CISU m.v.

1,2 mill. kr.
26,3 mill. kr.
2,2 mill. kr.
0,9 mill. kr.

I 2017 er lukningen af Palæstinaprogrammet slået igennem
og midlerne herfra er primært anvendt i Asien og til overordnede budgetlinjer, der bl.a. fokuserer på de globale rammebetingelser for fagforbund.

FORVENTNINGER TIL 2018
Fra og med 2018 har 3F sammen med Ulandssekretariatet
og Dansk Industri fået en strategisk partnerskabsaftale med
Udenrigsministeriet. Der er bevilget 65 mill. kr. til arbejdsmarkedskonsortiet under denne aftale, hvoraf 3F i 2018
modtager knapt 24 mill. kr.
3F vil som nævnt øge samarbejdet med de to andre partnere
i bl.a. Colombia, Myanmar og Sydafrika og ønsker generelt
at opnå mest mulig synergi med de øvrige konsortiemedlemmer.

Fordelingen på indsatsområder og geografi
så ud som følger i 2017:

Mellemøsten 2%

Afrika 38%

Central- og
Østeuropa 8%
Informaton 1%
Øvrige 4%
CSR & Rammebetingelser 3%

Asien 15%
Latinamerika 29%
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NAVN PÅ GRUPPEN

LAND/REGION

SEKTOR (ER)

TILKNYTNING I 3F

KONTAKT I GRUPPEN

KONTAKT I 3FI

3F Palæstinanetværk

Palæstina

Alle

Flere afdelinger

Olaf Schroeder
Olaf.schroeder@3f.dk

Jonas Devantier
Jonas.devantier@3f.dk

Albanien
Solidaritetsgruppen

Albanien

Alle

3F Odense

Johnny Laursen
Johnny.laursen@3f.dk

Jonas Devantier
Jonas.devantier@3f.dk

Bananarbejder
Solidaritetsgruppen

Latinamerika

Landbrug

Flere afdelinger og
forbundet

Gunnar Andersen
Gunnar.andersen@
cheminova.dk

Dorte Jørgensen
Dorte.jorgensen@3f.dk

Bangladesh/
Beklædning
Solidaritetsgruppen

Bangladesh/
Sydasien

Industri/
Tekstil- og
beklædning

Solidaritetsudvalg
for 3F afdelingerne
Silkeborg, Randers
og Midtjylland

Knud Østergård
Lea Rype Stavre Bohr
Knud.oestergaard@3f.dk Lea.bohr@3f.dk

Belarus
Solidaritetsgruppen

Belarus

Primært
Industri

Flere afdelinger
og regioner

Mads Lund
Mads.lund@mail.tele.dk

Jonas Devantier
Jonas.devantier@3f.dk

Bolivia
Solidaritetsgruppen

Bolivia

PrImært
Industri

Flere afdelinger
og forbundet

Else Dam
elsedam@me.com

Dorte Jørgensen
Dorte.jorgensen@3f.dk

Bryggeri/Malawi
Solidaritetsgruppen

Malawi/
sydlige Afrika

Industri/Fødedrikkevarer

3F København
og Frederiksborg

Bjørn Haar
Bjorn.haar@3f.dk

Dorte Jørgensen
Dorte.jorgensen@3f.dk

Havnearbejder
Solidaritetsgruppen

Latinamerika

Transport

Havnearbejdernes
Landsklub

Ole Nors Nielsen
Ole.nielsen@3f.dk

Dorte Jørgensen
Dorte.jorgensen@3f.dk

Litauen og Letland
Solidaritetsgruppen

Litauen,
Letland

Industri/Kemi- 3F Region Sjælland
og energi

Jørgen Erik Nielsen
Jorgen.n@3f.dk

Jonas Devantier
Jonas.devantier@3f.dk

Lufthavnsarbejder
solidaritetsgruppen

Nicaragua,
Guatemala

Transport

3F Kastrup

Peter Vium
Peter.vium@cph.dk

Dorte Jørgensen
Dorte.jorgensen@3f.dk

Makedonien
Solidaritetsgruppen

Makedonien

Industri

3F Bjerringbro og
Søhøjlandet

Jonna Klint
jklint@grundfos.dk

Jonas Devantier
Jonas.devantier@3f.dk

Syddanmark solidaritet med Zambia &
Zimbabwe

Zambia,
Zimbabwe

Industri og
Byggeri

Region Syddanmarks
Internationale Udvalg

Stig Møller
Stig.moller@3f.dk

Dorte Jørgensen
Dorte.jorgensen@3f.dk

Serbien
Solidaritetsgruppen

Serbien

Metal

3F Aalborg

Benny Vinther Jensen
Benny.vinther@3f.dk

Jonas Devantier
Jonas.devantier@3f.dk

Sukkerarbejder
Solidaritetsgruppen

Mellem
amerika

Landbrug/suk- 3F Lolland
ker-Industri

Jørgen Erik Nielsen
Jorgen.n@3f.dk

Dorte Jørgensen
Dorte.jorgensen@3f.dk

Ukraine
Solidaritetsgruppen

Ukraine

Alle

Laila Stidsborg
stidser@gmail.com

Jonas Devantier
Jonas.devantier@3f.dk
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3F afdelinger i
Nordjylland

FORKORTELSER
3F
3FI
ACCN
ANC
BJMF
BNP
BWI
CISU
CSR
DANIDA

Fagligt Fælles forbund
3F International
Arab Construction and Cement Network (BWIs regionale netværk i Mellemøsten)
African National Congress (Sydafrikas regeringsparti)
Bygge, jord og miljøarbejdernes Fagforening
The Independent Trade Union of Belarus (Hvideruslands minearbejderforbund)
Building and Wood Workers International (Globalt Fagforbund - byggeri)
Civilsamfund i Udvikling (puljeforvalter af DANIDA-midler til mindre organisationer)
Corporate Social Responsibility (virksomhedernes samfundsansvar)
Danish International Development Agency
(det danske udenrigsministeriums udviklingsorganisation)
DI
Dansk Industri
DIEH
Dansk Initiativ for Etisk Handel
EPZ
Eksportproduktionszone (Frie handelszoner)
FARC
Colombias revolutionære væbnede styrker (guerillagruppe)
FPU
Federation of Trade Unions in Ukraine (Ukrainsk LO)
FRELIMO
Frente de Libertação de Moçambique (Mozambique’s regeringsparti)
GEFONT
General Federation of Nepalese Trade Unions (Nepals LO)
GUF
Global Union Federation (globalt fagforbund)
IA
IndustriAll (GUF - industri)
ILO
International Labour Organisation (FNs arbejdsmarkedsorganisation)
IUF
International Union of Food, Agricultural, Hotel, Restaurant, Catering,
Tobacco and Allied Workers’ Associations (GUF – ‘’jord til bord’)
ITF
International Transport Workers’ Federation (GUF - transport)
KGB
Republikkens Hvideruslands Statssikkerhedsbureau
MAS
Movimento al Socialismo (Bolivias regeringsparti)
MENA
Mellemøsten og Nordafrika
NGO
Non-Governmental Organisation (ikke-statslig organisation)
RENAMO
Resistência Nacional Moçambicana (mozambikansk oppositionsparti)
REP
Radio- and Electronic Workers Federation (Belarus)
SINTRAINAGRO 	 El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Industria Agropecuaria
(Colombias landarbejderfagforening)
ZANU-PF
Zimbabwe African National Union - Patriotic Front
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