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Støt Myanmars
industriforbund
efter militærkup
3F samler 1. maj ind til to søsterorganisationer i Myanmar, der kæmper for
demokrati og arbejderes rettigheder.

Støt Myanmars fagbevægelse

3F

Myanmar blev den 1. februar ramt af et
militærkup. Generalerne tog magten efter
ni år med et begyndende demokrati. Det
har ramt landets fagbevægelse og arbejdere hårdt.
Militæret forfølger blandt andre faglige
ledere og tillidsfolk både på arbejdspladsen og i hjemmet.
- Der er udstedt en arrestordre på en række
faglige ledere, som militærjuntaen vil stille
for retten. Derfor har de været nødt til at
gå under jorden. De gemmer sig og flytter
hele tiden fra hus til hus, fortæller Khaing
Zar, formand for industriforbundet IWFM.

“Militærstyret eftersøger faglige tillidsfolk både på fabrikker og i boligområder og forlanger at få oplysninger om fagforeningslederne. Det er
en ekstremt farlig situation, også for
dem, der beskytter tillidsfolkene”
- Khaing Zar.
Militærjuntaen har bl.a. forbudt at have
ovenattende gæster.
Arbejdere mister løn og bliver fyret
Mange arbejdere har ikke mulighed for
at arbejde og forsørge deres familier på
grund af sikkerhedssituationen. De kan
blive tilbageholdt på gaden og tvunget til
at arbejde for militærjuntaen.
Mange tjener derfor ingen løn i øjeblikket.
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Samtidig udnytter en række tekstilfabrikker
situationen til at fyre arbejdere uden at
give dem den kompensation, de har ret til.
Fabrikker, der i forvejen skulle skære ned
på grund af Covid19, afskediger nu ansatte
uden erstatning med den begrundelse, at
de ikke har været på arbejde i tre dage.
Fagforeninger kæmper for demokrati
Fagbevægelsen har været en aktiv del af
protesterne mod militærstyret og kampen
for demokrati siden kuppet.
Den 22. februar 10 millioner af arbejdere i
generalstrejke og demonstration i protest
mod generalernes diktatur.
Siden har militærjuntaen skruet op for
den voldelige undertrykkelse. Adskillige
demonstranter og politiske modstandere
er blevet dræbt under demonstrationer,
tæsket på gaden, anholdt og torteret. 19 er
dømt til døden.
Styret har blokeret sociale medier, internet
og telefon for at knuse modstanden. Alli-

gevel lykkes det fagbevægelsen at komme
i kontakt med medlemmerne og organisere kampen for demokratiet.
- Det er ikke muligt for industriarbejderne
og andre lønmodtagere at demonstrere
på gaden på grund af militærets voldelige undertrykkelse i øjeblikket. Men vores
medlemmer venter på at gå til modstand.
Folk bruger mange kreative metoder til at
protestere mod juntaen. Vi er klar, og vi har
ikke givet op, siger Khaing Zar.
Læg pres på generalerne
Fagbevægelsen i Myanmar ønsker stærkest muligt pres på militærjuntaen og
støtte til landets arbejdere. Industriarbejderforbundet opfordrer til:
• Sanktioner mod militærstyret, bl.a. fra EU
• Anerkendelse af den samlingsregering,
som de demokratisk valgte politikere har
dannet, og som fagbevægelsen samarbejder med.
• Humanitær støtte til Myanmars arbejdere

• At globale firmaer lægger pres på deres
leverandører for ikke at udnytte situationen til at fyre arbejderne.
• At virksomheder afviser samarbejde
med militærjuntaen

Indsamlingen går til 3F’s to søsterorganisationer i Myanmar og deres
kamp for demokrati og menneskerettigheder.
Demokrati tur/retur
Myanmars militær regerede landet hårdhændet i 50 år, hvor alt fagforeningsarbejde var strengt forbudt. Fagforeninger blev
tilladt fra 2012, og industrifagforbundene
har organiseret medlemmer i den hurtigt
voksende tøjindustri. IWFM har sammen
med det globale industriarbejderforbund
IndustriALL desuden forhandlet en aftale
med en gruppe store internationale tøjselskaber og deres leverandører, om retten
til at organisere sig og forhandle overenskomst.

4

