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Sidste dag i Geneve 
 

På Geneve-studieturens sidste dag, den 27. oktober 2016, besøgte vi ACTRAV - 

den afdeling af FN’s organisation for arbejdsmarkedsforhold, (ILO), der varetager 

forbindelsen til fagforeninger i hele verden og koordinerer aktiviteter i forhold til 

arbejdere og deres organisationer 

. 

Muhammed Mwamadzingo tog venligt imod, og seniorforsker Frank Hoffer 

præsenterede os for en analyse af drivkræfterne bag udbredelsen af ”prækært 

arbejde” - fra udviklingslandenes uformelle økonomi til de industrialiserede lande i 

vest, hvor folk i stigende grad kan være formelt ansatte, samtidig med at de har  

mistet deres rettigheder omkring ansættelse, arbejdstid og retten til at organisere 

sig. Han afsluttede konstruktivt med at skitsere en god cirkel, bestående af 

regulering af finans- og arbejdsmarkeder, overgrænser over direktørlønninger, et 

handelsregime, hvor udviklingslande får en chance og positive visioner omkring 

sociale rettigheder, integration af migranter og fornyelse af infrastrukturen. ILO’s 

fire mål for ”anstændigt arbejde” er en del af FN’s globale udviklingsmål, og ILO 

er vært for udvikling af indikatorer på dette område. 

 

På mødets anden halvdel gennemgik juristen Lene Olsen ILO’s anbefaling 

R204: Overgang fra den uformelle til den formelle økonomi. Anbefalingen har 

været to år undervejs og er et af de første redskaber, der udelukkende adresserer 

den uformelle økonomi. Den skal ses i lyset af, at omkring halvdelen af den globale 

arbejdsstyrke befinder sig i den uformelle økonomi - og selvfølgelig også i 

sammenhæng med ILO’s overordnede opgaver: at sætte standarder for arbejdslivet, 

udvikle politikker og forestå programmer, der fremmer ”anstændigt arbejde”. 

Arbejdere og arbejdsgivere har sat hver deres fingeraftryk på anbefalingen, som 

giver regeringer adgang til strategier og mål, der kan hjælpe en udvikling på vej. 

Efter frokost besøgte vi BWI - Building and Woodworkers’ International, som er 

en verdensomspændende repræsentativ faglig organisation for byggesektoren. 

Generalsekretær Albert Emilio Yuson kom os i møde helt ude på gaden - indgangen 

var ikke ganske nem at finde. På plads omkring bordet med småkager og kaffe fik 

vi en videopræsentation og en diskussion, hvor også Alberts forgænger i embedet, 

Anita Normark, og en forskningsmedarbejder bidrog. 

 

BWI støtter medlemmernes interesser gennem kampagner, solidaritets- og 

organisationsarbejde, information og publikationsvirksomhed, samt ikke mindst: 

repræsentation af medlemmernes interesser i forhold til multinationale 

virksomheder og internationale organisationer.  



Side 2/2 

Vi hørte om sportskampagnen for anstændigt arbejde (i forbindelse med 

opførelse af idrætsanlæg), som man påbegyndte i 2006. Her har man med held 

brugt FIFA som murbrækker til at komme ind på arbejdspladserne og få forbedret 

sikkerheden, f.eks. gennem fælles inspektion. BWI er til stede i Qatar, hvor ILO har 

været inddraget i fordømmelse af slavearbejdet på de olympiske idrætsanlæg. 

Andre resultater er opnået gennem pres via investor-siden: Pensionsfonde og 

Verdensbanken. Verdensbanken anbefaler nu en standardkontrakt, som BWI har 

udformet. BWI tager også del i klima-kampen gennem samarbejde omkring 

certificering af bæredygtigt træ. Det har høj prioritet at opbygge opbakning i 

offentligheden, og til det formål demonstrerede BWI mange pile i koggeret. 

 

Dialogen med multinationale virksomheder ser man gerne munde ud i globale 

rammeaftaler. BWI har fået 30 af slagsen i hus. Rammeaftaler indeholder som regel 

fem elementer: 

• ILO-konventionerne: “core labour standards” 

• En løn til at leve af 

• Grænser for arbejdstiden 

• Krav til implementering 

• Krav til opfølgning og kontrol 

 

Anita Normark understregede, at det handler om at ændre virksomhedernes 

mindset: de er ansvarlige for forholdene hos deres underleverandører - 

hovedentreprenøren har ansvaret for hele værdikæden. De globale rammeaftaler 

bruges også som løftestang i forhold til organisering af arbejdere i lande, hvor 

fagforeninger ikke står stærkt. BWI har den udfordring, at så mange af arbejderne i 

sektoren er daglejere, som kun vanskeligt lader sig organisere. Derfor anbefaler 

man at bruge kræfterne på at organisere de, der arbejder i den formelle økonomi, 

som f.eks. i cementfabrikker. Til det formål - og i øvrigt - samarbejder man tæt med 

andre ”global unions”. 
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