
 

 

AT FORHANDLE MED MULTINATIONALE SELSKABER 

- er internationale fagforenings-netværk svaret? 

Oliver Diaz er 28 år og medlem af fagforeningen SNTT’s afdeling i 
Buenaventura, Colombia. Han forhandlede med TC Buen – en del af APM 
Terminals - i forbindelse med en strejke september 2018.  Han er ansvarlig 
for afdelingens ungdomssekretariat, aktivering af familierne i fagforeningens 
arbejde, rekreationstilbud, faglig uddannelse til unge mm. 
 

 

Esteban Barboza Valencia er formand for fagforeningen SNTT og deltog i 
forhandlingerne med TC Buen. Han har bl.a. arbejdet som taxachauffør og 
har flere gange måttet gå i eksil uden for Colombia pga. dødstrusler. 

Fagforeningen SNTT organiserer alle slags transportarbejdere i Colombia. 
Fagforeningen har netop rundet 10 år. Den er medlem af 
Hovedorganisationen CUT og af det internationale fagforbund for 
transportarbejdere, ITF.   

 

INTERNATIONALT FAGFORENINGS-SAMARBEJDE

 
International Transport Workers’ 
Federation, ITF, er det globale fagforbund 
som organiserer fagforeninger og 
forbund indenfor alle dele af transport. 
Mærsk-netværket er et 
fagforeningsnetværk under ITF for alle 
søfolk og havnearbejdere, der arbejder 
direkte eller indirekte for selskabet. 
Havnearbejdernes landsklub under 3F har en 
lang tradition for international solidaritet 
med havnearbejdere i andre lande 
 
OVERENSKOMST 
Retten til kollektiv forhandling betyder, at 
arbejdere i forening kan indgå en juridisk 
bindende aftale med arbejdsgivere om deres 
løn- og arbejdsforhold. Det afbalancerer et 
ellers skævt styrkeforhold mellem 
arbejdsgiver og arbejdstager.  
    Overenskomster er en bæredygtig vej til 
anstændigt arbejde, fordi forhandlingerne  
 
 

 
afvejer virksomhedernes formåen overfor 
arbejdernes krav og ønsker.  

 
GLOBAL RAMMEAFTALE 
En aftale der indgås mellem det globale 
fagforbund og et multinationalt selskab, 
og fastsætter samme standarder på 
tværs af virksomhedens globale 

operationer uanset om de eksisterer i hvert 
enkelt land. Den sikrer respekt for 
rettigheder, så den konkrete regulering af 
løn- og arbejdsforhold kan ske på nationale 
vilkår. Den skal også sikre overholdelse og 
opfølgning.  
 
GLOBALT SAMARBEJDSUDVALG 
Multinationale selskaber kan oprettet globale 
samarbejdsudvalg, hvor repræsentanter for 
arbejdsgivere og arbejdstagere fra afdelinger 
i forskellige lande jævnligt mødes. Det giver 
fagforeninger en bedre mulighed for kontakt 
og koordinering, og bedre parts-samarbejde 
på tværs af koncernen. 
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Buenaventura: En fattig by - en lukrativ havn

 

FATTIGDOM 

• Op mod 80% lever i fattigdom 

• 41 % i ekstrem fattigdom 

• 62 % er arbejdsløse 

• 17 % kan ikke læse og skrive 

• 71 % har ikke vand hele dagen 

• 40 % har ingen kloakering 

• 90 % er afro-colombianere 

• Narko-mafiaen er stærk 
 

OG RIGDOM 

• Mere end en tredjedel af al Colombias handel 
med udlandet går gennem Buenaventuras havn. 

• En million containere, og værdier for 80,9 mia. 
kroner passerede gennem havnen sidste år. 

 
Kilder: Razón Pública; el.pais.com.co; elespectador.com; Noticias 
Caracol; huffingtonpost.com; thenewinquiery.com; sicex.com 

 
 

Arbejdstagerrettigheder i Colombia 

Colombia er verdens farligste land at være fagligt 
aktiv i. En væbnet konflikt varede i mere end 50 
år. En skrøbelig fredsproces er i gang, og 
international støtte til demokrati og 
menneskerettigheder er vigtig. 
    I september 2018 var der strejke i selskabet TC 
Buen, en del af APM Terminals koncernen.    

    Det lykkedes at nå til enighed om en ny 
overenskomst, bl.a. gennem vice-
arbejdsministerens mægling, og i kraft af 
solidaritet fra nær og fjern.  
    3F har støttet søsterorganisationer i Colombia i 
over 20 år. 

 
 

3F’s internationale arbejde

3F har i over 30 år arbejdet med international 
solidaritet og udvikling. Det foregår i tæt 
samarbejde med søsterorganisationer, der 
organiserer de samme grupper på 
arbejdsmarkedet, som 3F i Danmark.  
    Det er et ligeværdigt samarbejde med 
udgangspunkt i partnerens strategiske planer.  
    3F tilfører erfaringer fra Danmark og fremmer 
også erfaringsudveksling over landegrænser.  

    3F har aktiviteter i Syd- og Sydøstasien, sydlige 
Afrika, Latinamerika, Mellemøsten samt Central- 
og Østeuropa.  
  
Programansvarlig: Dorte Jørgensen, 
dorte.jorgensen@3f.dk  
Kontakt 3F International: Afdelingsleder: Jesper 
Nielsen, jesper.nielsen@3f.dk 
Læs mere: https://tema.3f.dk/international  

 
 
 
3F, Dansk Industri og Ulandssekretariatet har i 2017 dannet Arbejdsmarkedskonsortiet og 

 indgået en strategisk samarbejdsaftale med Udenrigsministeriet om at  
fremme velfungerende arbejdsmarkeder for at bidrage til FN’s Verdensmål 8.
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