
 

 

STØT  

FAGBEVÆGELSEN  

I Kenya 

”Gør Noget Region Syd” samler i 2020 ind til  havnearbejderne i  

Mombasa havn, Kenya. 
På Havnen og i pakhusene lever og arbejder havnearbejderne under kummerlige, opslidende og farlige forhold for 
underlevernadører af store transnationale virksomheder - herunder Mærsk. På havnen og i pakhusene får mange 
en timeløn svarende til 2 kroner, hvilket næsten er fire gange under minimumslønnen i Kenya. De sover på 
sammenfoldede papkasser bagved containere, og til trods for, at sikkerhedsudstyr er et krav, mangler de fleste 
dette. Da de ikke kan leve af lønnen, er det normalt, at de arbejder tre ottetimers vagter i træk. De offentlige 
myndigheder er svage, og arbejderne kender ikke deres retighederr, herunder retten til at organisere sig. 

 

Det går pengene til: 
Pengene går ubeskåret til at forbedre de lokale fagforeningers muligheder til at sikre at arbejdsmarkedslov-

givning bliver indført på arbejdspladserne. Et vigtigt element i det, er at styrke tillidsrepræsentanterne via 

uddannelse og træning.  

 

Vis solidaritet. Støt Kenya indsamlingen via  

konto nr.  5378  0000515457                       eller  15 389 
Skriv gerne hvem I er.  
  

Alle indsamlede midler går ubeskåret til formålet. Projektet organiseres sammen med FIC Danmark, og vi  

er dermed sikret, at de indsamlede midler, bliver brugt på rette vis.   

Kontaktperson  Henning Pil: henning.pil@post.tele.dk  - 40 10 27 01 

 

Region  
Syd  
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2007:130.000 kr.  Nye kontorer til det Albanske LO. 

 

2008: 125.000 kr. Mobilt fagforeningskontor til 

bygningsarbejdernes fagforening i Mozambique. 

 

2009: 98.000 kr.  Uddannelse  af medarbejdere og 

tillidsrepræsentanter landarbejderforbundet i Ukraine.  

 

2010: 151.500 kr. Støtte til uddannelsescenter i 

Albanien og Uddannelse af faglige tillidsrepræsentanter i 

handelsforbundet UTSLC i Rumænien. 

 

2011:  80.000 kr. støtte til at opbygge et godt  LO i 

Burundi og  motorcykler til de ansatte i Bygge- og 

minearbejderforbundet i Zambia. 

 

2012: 92.000 kr. til uddannelse af medarbejdere i 

metalforbundet i Serbien.  

 

2013: 48.000 kr. En bil til fagbevægelsen i Belarus.  

 

2014 : 66.000 kr. til byggematerialer til en 

fagforeningsskole i Zimbabwe.  

 

2015 : 60.000 kr. til undervisning i fagforeningsarbejde 

i den nyoprettede hushjælpernes fagforening i Paraguay.  

 

2016 : 75.000 kr. til at decentralisere det Albanske LO 

- KSSH - så organisationen får kontorer i alle distrikter . 

 

2017: 75.000 kr. til en organisationskampagne i 

Litauen, med det formål at få flere til at organisere sig.. 

 

2018: 75.000 kr. Til at styrke de uafhængige 

fagforeninger i Belarus via juridisk hjælp til de, der 

rammes af overgreb fra regimet.   

 

2019: 67.000 kr. til Lady Helths workers i Pakistan, så 

de bliver i stand til at udbygge fagforeningen og til at 

varetage kvindernes rettigheder. 

 

 

 

For fagbevægelsen i Region Syd  
er international solidaritet ikke bare ord: 

De sidste 13 år har vi indsamlet over1 million kr. til 
fagbevægelsen i hele verden. 


