
At gøre verden  
til et bedre  
sted at arbejde
Om 3F International



Foto: SINTRAINAGRO

Organiserede bananarbejderne til 1. maj  
parade i Apartadó, Colombia.  

SINTRAINAGRO har forhandlet 325 kollektive 
overenskomster, som bl.a. har sikrer deres 26.510 
medlemmer i landbruget en løn der ligger 1/3 
over minimumslønnen.



Forord
For 3F ligger solidaritet i generne. I mere end 30 år er den  
internationale solidaritet blevet udbygget og suppleret med 
donor-finansiering af projekter, programmer og aftaler. Med eks-
tern støtte hjælper vi fagbevægelsen i andre lande til at forbedre 
løn- og arbejdsforhold. Det gør skævhederne mindre i verden og 
gavner 3F’s medlemmer i Danmark.
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Hvem er  
3F International?

3F International er et sekretariat i forbundet, 
der formidler støtte til søsterorganisationer 
i fattigere lande. Desuden yder vi oplys-
nings- og service arbejde overfor forbundet, 
afdelingerne og aktive medlemmer. 

3F International består af et lille sekre-
tariat i Forbundshuset og tre regionale 
kontorer i hhv. Asien, Afrika og Latiname-
rika (Bangladesh, Sydafrika og Colombia). 
Hvert regionalt kontor har en udstationeret 
leder og tre til seks lokale ansatte. 

3F International tager sig først og frem-
mest af udviklingssamarbejde med 
søsterorganisationer. Det er en del af 3F’s 
internationale samarbejde. Den største del 
af finansieringen kommer fra Udenrigsmi-
nisteriet/Danida. 

Siden 2018 har vi været en del af Arbejds-
markeds-konsortiet sammen med Dansk 
Industri og Ulandssekretariatet. Vi har 
sammen en strategisk partnerskabsafta-

le med Udenrigsministeriet. Aftalen blev 
fornyet i 2021 for årene 2022 – 25 med  
en 13% stigning i tilskuddet.

3F’s repræsentation i de globale, euro-
pæiske og nordiske forbund hører direkte 
under forbundets seks grupper. Lobby-og 
informationsvirksomhed overfor og om 
EU hører under EU-sekretariatet og 3F’s 
kontor i Bruxelles.

Det er 3F’s ledelse med rådgivning fra det 
internationale udvalg, der sætter kursen 
for det internationale solidaritetsarbejde.  

3F
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Hvad er det egentlig 3FI laver?

Kort sagt støtter vi søsterorganisationer 
i selv at udvikle sig til stærkere og bedre 
fagforeninger eller -forbund. Det er hjælp 
til selvhjælp.

Mange af 3Fs’ partnere har i starten brug 
for hjælp til at planlægge deres udvikling 
med en strategisk plan. Mål, delmål, aktivi-
teter og budgetter for samarbejdet aftales 
med hver enkelt organisation inden for 
rammen af 3F’s og Arbejdsmarkedskonsor-
tiets programstrategi.

Vi leverer efter nærmere aftale finansiering 
af aktiviteter sammen med rådgivning - på 
deres egne præmisser og med deres egen 
strategiske plan som grundlag. 

Formålet er at styrke den internationale 
fagbevægelse gennem udvikling af selv-
bærende, repræsentative, demokratiske  
og lærende organisationer.

I Kenya arbejder 3F sammen 
med fagforeninger og tekniske 
skoler om at styrke unge mænd 
og kvinders adgang til teknisk 
uddannelse og ordentlige jobs i 
bygge- og vandsektoren.

3F er en del af et konsortium 
sammen med Bat-Kartellet, 
Ulandssekretariatet,  Dansk 
Industri og Divers.
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Hvor og med hvem arbejder 3FI?

3FI har godt 30 partnere i 16 lande.  
Regionale netværk og globale fagforbund 
kan også være partnere. 

Partnerne organiserer arbejdere indenfor 
de samme grupper og brancher, som 3F 
organiserer i Danmark. Samarbejdet byg-
ger på et værdifællesskab og fælles ønske 
om at styrke fagbevægelsen.

3F har stort fokus på lande, hvor arbej–
dernes rettigheder undertrykkes og vi  
kan gøre størst forskel.

Indsatsområder

Støtten fra 3F bruges især af partnerne  
til at styrke deres kapacitet indenfor: 
• Organisering, demokratisk ledelse  

og administration 
• Uddannelse af tillidsvalgte m.fl.
• Medlemsinformation
• Forhandling af overenskomster 
• Arbejdsmiljø og sikkerhed
• Køn og ligestilling 
• Erhvervsuddannelse
• En fair, grøn omstilling
• Politisk indflydelse
• Sikring af grundlæggende  

arbejdstagerrettigheder
• Virksomhedernes samfundsansvar

3F gennemfører også fælles aktiviteter 
med en eller flere partnere. Det kan f.eks. 
være en international kampagne for, at 
en regering eller et multinationalt selskab 
skal respektere retten til at organisere sig 
fagligt, deltage i et arbejdsmiljøudvalg og 
forhandle en overenskomst. 

Vi samarbejder også med danske virksom-
heder om deres ansvar i værdikæderne.

Undertrykkelse af arbejds-
tagerrettigheder på en 

skal fra 1 til 5+. opgøres 
årligt af ITUC. Lande 

med rødt er blandt de 10 
værste i verden.

3F
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Region Partnerland Undertrykkelse Brancher

Asien

Bangladesh 5 Industri, beklædning- og tekstil

Myanmar 5+ Industri, beklædning- og tekstil

Sri Lanka 4 Industri, beklædning- og tekstil

Afrika

Sydafrika 3 Byggeri, energi og miner

Zimbabwe 5 Industri, landbrug, byggeri, 

Zambia 4 Industri, Landbrug, hotel og restauration

Kenya 4 Byggeri, sukkerindustri, vandsektor

Latinamerika

Bolivia 3 Industri og byggeri

Colombia 5 Landbrug, transport og byggeri

Honduras 5 Industri (eksportzoner) og landbrug

Mellemøsten
(MENAT)

Libanon Økon. kollaps Byggeri

Jordan 5 Byggeri, beklædnings- og tekstilindustri

Tyrkiet 5 Beklædnings- og tekstilindustri

Østeuropa

Ukraine Krig
Byggeri, metalindustri, landbrug,  
maritim transport, energi og atomkraft, 
kommunal service.

Moldova 2 Byggeri, landbrug, energi

Georgien 3 Byggeri, transport, landbrug1 

(Belarus) 5 Industri, elektronik2 

 

1 Indsatsen i Georgien er i en undersøgende fase

2  3F har støttet to uafhængige fagforeninger i Belarus de seneste 12 år, men Lukasjenkos diktatur har nu ødelagt  
og forbudt dem, mens lederne retsforfølges for at have bidraget til protesterne mod fup-valget i 2020.
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Solidaritetsgrupper, - konferencer 
og indsamlinger

3F International samarbejder med en 
række 3F solidaritetsgrupper, som kan 
være tilknyttet afdelingerne eller branche-
klubber. De består af frivillige, som kan få 
støtte til arbejdet med bestemte partnere 
og oplysningsarbejde i Danmark. 

Deltagelse af aktive fra afdelinger og 
arbejdspladser er afgørende for 3F Inter-
nationals oplysningsarbejde og folkelige 
forankring. En gang om året samles de 

Nytter det noget?

Ja, det nytter i den grad noget! Det hjælper 
til at styrke den faglige organisering med 
fokus på de mest udsatte og udnyttede. 
Organisering i en fagforening betyder 
mulighed for kollektiv forhandling af 
egne løn- og arbejdsforhold og er en stor 
forbedring i sig selv. Det er samtidig et 
redskab til at arbejde sig ud af fattigdom. 
 
De søsterorganisationer, 3F støtter, vokser 
i både medlemstal og formåen. F.eks. 
lykkedes det – selv under corona-krisen 
for Zimbabwes landarbejderfagforening 
GAPWUZ at organisere flere medlemmer. 
Fra starten af 2018 til slutningen af 2021 
kom der mere end 21.000 nye medlemmer 
til – en fremgang på 88 procent.  

Hvad koster det medlemmerne? 

3FI’s indsats er hovedsagelig eksternt 
finansieret og arbejder med en under-
skudsgaranti fra forbundet. Der er sjældent 
brug for hele garantibeløbet. Omkost-
ningerne for forbundet svarer normalt til 
mellem 0 og 11 kr. pr. medlem pr. år.

Dertil kommer midler fra indsamlinger mv. 
De går dog ikke til drift af sekretariatet, 
men alene til de søsterorganisationer,  
vi vælger at støtte.   

internationalt engagerede til en solidari-
tetskonference på en af 3F’s skoler. Der 
kan være 100 – 110 aktive tillidsfolk mv.

I forbindelse med 1. maj og forbundets 
kongresser samler 3F ind til en eller flere 
udvalgte søsterorganisationer. Det er et 
supplement til det arbejde der udføres for 
donormidler og forbundets egne midler. 
Indsamlinger er et redskab til aktivering  
og engagement. 

3F
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Foto: GAPWUZ

I 2019 samlede 3F ind 
til, at landarbejdernes 

fagforening GAPWUZ i 
Zimbabwe kunne få strøm 

gennem solpaneler. Det 
har styrket arbejdet og 

organiseringen.  

Direkte udveksling mellem tillidsvalgte 
udvikler både solidaritet og kapacitet.

Besøg af Srilankanske fagforeningsfolk hos 
3F Silkeborg, Randers og Midtjylland, der er 
gået sammen i en fælles solidaritetsgruppe.
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3F arbejder internationalt for  
medlemmernes interesser: 
• For mindre ulighed: Samarbejdet styrker 

fagforeningerne i andre lande, så de kan 
mindske løngabet i forhold til Danmark, 
som igen mindsker presset mod den 
danske model.

• For en stærkere international fagbevæ-
gelse: Når fagforeninger i andre lande 
bliver stærkere styrker det den globale 
fagbevægelse, vi er medlemmer af, så 
den bedre kan matche de multinationa-
le selskaber.

• For mere viden og inspiration: Internati-
onalt samarbejde giver viden og inspira-
tion til det faglige arbejde. Vi får mere 
indsigt i hvordan forholdene er der, hvor 
vores tøj bliver syet, vores kaffe, bana-
ner, mobiltelefoner og computere bliver 
produceret. 

Arbejdsgiver-unoder spredes hurtigt fra 
land til land i form af social dumping, falske 
selvstændige og grov udnyttelse af migran-
tarbejdere. Vi ser også mange firmaer, der 

lover ét overfor forbrugerne, men gør noget 
andet i andre lande.  Det bedste værn mod 
forringelser af forholdene i Danmark er, at 
alle arbejdere kender deres rettigheder og 
har midlerne til at kæmpe for bedre forhold 
alle steder.
 
Nogle arbejdsgivere drømte om at slippe 
helt af med fagforeninger gennem globali-
sering. Vores søsterorganisationer viser med 
deres modige kamp, at det aldrig kommer 
til at ske. Arbejdere vil igen og igen slutte 
sig sammen for at få indflydelse og forbed-
re deres arbejds- og levevilkår. Ved sammen 
at hæve barren for alle arbejdstagere, kan vi 
forhindre, at arbejdsgiverne spiller arbejde-
re ud mod hinanden og flytter arbejdet hen, 
hvor lønnen og forholdene er værst. 

3F’s internationale arbejde foregår i tæt 
samarbejde med tillidsvalgte, ansatte og 
medlemmer, der bidrager med erfaringer, 
viden og engagement. Uden det aktive 
bagland ville der ikke være et fagligt  
samarbejde over landegrænserne.

International  
solidaritet – derfor!

3F
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Partnerskaber for verdensmålene

3F er medlem af flere partnerskaber, bl.a.:
• Arbejdsmarkedskonsortiet, som er et 

unikt samarbejde mellem parterne på 
det danske arbejdsmarked, som bringer 
den danske model i arbejde for ver-
densmål 8 i det globale syd. 

• Ny Demokratifond er et samarbejde 
med Dansk Kulturinstitut, International 
Media Support, Dansk Ungdoms Fæl-
lesråd og Dansk Industri om at fremme 
et demokratisk organiseret civilsamfund 
i de østlige nabostater til EU. 

 

Har du lyst til at være med?

3F har mange aktive solidaritetsgrupper 
tilknyttet afdelinger, brancher og klubber. 
Nogle bidrager til forbundets programmer, 
mens andre på egen hånd samarbejder og 
udveksler erfaringer med søsterorganisati-
oner i et særligt land, region eller branche. 
Et aktivt bagland er det bedste til at sikre, 
at vi giver vores samarbejdspartnere noget 
af os selv.

Kontakt  
3F International  
Afdelingsleder: Jesper Nielsen 
Telefon 88920470 
jesper.nielsen@3f.dk 
 
 Følg os på:   
•   Tema.3f.dk/international  
•   Facebook: 3F International 
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3F
Fagligt Fælles Forbund 

Kampmannsgade 4
1790 København V
Tlf.: 70 300 300
www.3f.dk
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