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I Ghana samarbejder FOA med sundhedsarbejdernes
forbund HSWU (Health and Service Workers Union)
og hovedorganisationen TUC-Ghana. Fokus er på at
få ældrepleje på den nationale dagsorden som en prioriteret offentlig sundhedsydelse. Fokus er også på at
sørge for både ordentlige levevilkår for de ældre og
ordentlige arbejdsvilkår samt professionel uddannelse
til private og offentligt ansatte i ældreplejen.

Ulandssekretariatet og PSLINK har siden 1997 arbejdet
sammen om kapacitetsopbygning af fagforbund inden
for den offentlige sektor i Filippinerne. I begyndelsen
fokuserede PSLINK på arbejdsvilkår, kvalitet og levering
af offentlige ydelser samt antikorruption. Efterfølgende
har PSLINK fokuseret på social dialog i den offentlige
sektor. Partnerne var vigtige arbejdsgiver-organisationer
og fagforeninger inden for Filippinernes og Danmarks
offentlige sektorer, inklusive interessenter i planlægning
og implementering af offentlig uddannelse og
sundhedspleje.
I dag har PSLINK udbredt konceptet om social dialog i
den offentlige sektor og for nylig banet vejen for, at den
filippinske regering ratificerede ILO-konvention 151 om
social dialog i den offentlige sektor.

Den offentlige sektors
rolle
i udviklingen af et
bæredygtigt arbejdsmarked

Den offentlige sektor sørger for rammebetingelser,
som understøtter den private sektor og dens evne til at
skabe bæredygtig, økonomisk vækst og ordentlige jobs.
Den spiller derfor en central rolle i at udstikke og regulere rammebetingelser såsom social, økonomisk og
fysisk infrastruktur, der giver kvalitet i offentlige ydelser.
Den offentlige sektors investeringer i god offentlig
service er langsigtede investeringer i børn, sundhed og
uddannelse – og dermed i fremtidens arbejdsmarked.
Gennem dette, og fra et udviklingssynspunkt, har den
offentlige sektor i sig selv betydning for jobskabelse, en
kvalificeret arbejdsstyrke samt bæredygtig og inklusiv
økonomisk vækst – især i skrøbelige og mindre udviklede lande.
Vækst og beskæftigelse er i sig selv ikke nok og risikerer
at bidrage til større ulighed, social uro, dårlige arbejdsvilkår, uformel økonomi, miljøproblemer osv. – hvis
ikke staten regulerer og har en effektiv offentlig sektor.
Verdensmålene kan ikke nås uden (private og) offentlige
investeringer, der er med til at sikre adgang til social
sikkerhed, uddannelse, sundhed og et velfungerende
retssystem for den enkelte borger.
Fagforeninger på det offentlige område spiller en
nøglerolle i at fremme kvalificerede og professionelle
offentligt ansatte med arbejdstagerrettigheder og
ordentlige arbejdsvilkår. De er med til at vise, hvordan
de kan bidrage til såvel god regeringsførelse, adgang til
kvalitetsuddannelse og –sundhed, effektive finansielle
og retlige institutioner samt et reguleret og stabilt
arbejdsmarked.
Vi inviterer dig til at deltage i at tænke nyt om fremtidens offentlige sektor og rammebetingelser – i lyset af
de seneste strukturreformer, privatiseringer og nedskæringer i den offentlige sektor i udviklingslandene. I
dag er fokus især på uddannelse og sundhed i Ghana,
Kenya og Filippinerne.
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Danmarks Lærerforening (DLF) har – gennem Uandssekretariatet – samarbejdet i mange år med det kenyanske lærerforbund KNUT om at uddanne fagforeningsledere og skolerepræsentanter for at sikre kvalitetsuddannelse og ordentlige arbejdsvilkår for folkeskolen i den offentlige undervisningssektor i Kenya. Efter
gode resultater i Kenya fortsætter samarbejdet med
KNUT gennem den regionale sammenslutning af østafrikanske lærere (FEATU).

I Østafrika samarbejder BUPL med KNUT om førskole-undervisning (Early childhood Education) i Kenya. Fokus er på uddannelse af ledere for at implementere førskole-undervisning, professionel udvikling,
arbejdstagerrettigheder og på at facilitere udvekslingen af erfaringer gennem Education Internationals
netværk i Afrika. BUPL arbejder også med lærernes
fagforeninger i Rwanda og Tanzania med tilsvarende
strategier.

