
FAGBEVÆGELSENS ROLLE i Myanmar

OTTE ÅR EFTER TRANSITIONEN FRA MILITÆRSTYRE TIL 
BEGYNDELSEN PÅ DEMOKRATIET.

Støtte til CTUM

At opbygge en fagforening kræver masser af hårdt 
arbejde. Fra at organisere medlemmerne ude på 
arbejdspladserne, etablere organisatoriske strukturer, 
opbygge kapacitet til at forhandle og repræsentere, 
skabe opmærksomhed om arbejdstagerrettigheder, 
og arbejdsmiljø til at etablere relationer på arbejds-
markedet og systemer for konkliktløsning m.v. 

Så hvordan kan CTUM bidrage til de omfattende 
reformprocesser? Hvordan bidrager fagbevægelsen til 
udviklingen af et bæredygtigt arbejdsmarked gen-
nem social dialog samt to- og trepartsforhandlinger? 
Hvordan udvikler CTUM services til dets medlemmer, 
som et middel til at sikre arbejdstagerrettigheder og 
opbygge en stærk stemme og repræsentation i søgen 
efter anstændigt arbejde? 

Fagbevægelsen har lige fra begyndelsen bygget på 
solidaritet, enighed, og skabelsen af muligheder og 
sikker for individet.  Derfor har Ulandssekretariatet 
støttet CTUM i at opbygge organisatoriske strukturer 
til fagforeningsuddannelse og kapacitet til at indgå i 
social dialog og kollektive overenskomster. 
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Baggrund
I 2011 igangsatte Myanmar en omfattende 
reformproces, der havde til formål at skabe en 
overgang til et mere demokratisk, markeds-
baseret og socialt lige samfund. Efter valget 
i November 2015, hvor National League for 
Democracy (NLD) og Aung San Suu Kyi vandt 
en jordskredssejr, er denne transformation 
accelereret. Åbningen af økonomien og lettel-
serne af sanktioner fra USA og EU har mærkbart 
forbedret prognoserne for at gøre forretning i 
Myanmar. 

Fortsat udvikling af strukturreformer, inklusive 
dem for arbejdsmarkedsinstitutionerne er en 
forudsætning for økonomisk vækst. Disse insti-
tutioner er i særdeleshed afgørende i at skabe 
en fremmende forretningsklima samt inklusiv og 
bæredygtig økonomisk vækst.
 
Anstændigt arbejde og sunde arbejdsmarkeds-
relationer er vigtige betingelser for at tiltrække 
udenlandske investeringer og eksportorienteret 
udvikling. Farlige arbejdsforhold og konklikter på 
arbejdsmarkedet har en negativ indflydelse på 
forretningsmiljøet. Arbejdsmarkedsinstitution-
erne er fortsat svage, og social dialog er stadig 
under udvikling. 

Der er mange, som har forbedringer af rela-
tionerne på arbejdsmarkedet højt på ønsk-
esedlen blandt regeringen, arbejdsgivere og 
fagforeninger.  Der findes en vilje til at arbejde 
hen imod et system for arbejdsmarkedsstyring 
baseret på en moderne og sammenhængende 
lovgrundlag, respekt for internationale arbejds-
standarder og sunde arbejdsmarkedsrelationer. 
Der er et klart behov for kapacitetsopbygning i 
social dialog for arbejdsmarkedets parter,

CTUM
Siden militærkuppet i 1988 og under mili-
tærregimet i Myanmar var fagforeninger 
illegale. Fagforeningsledere blev arresteret og 
tvunget i eksil. Fagforeninger blev først lovlige 
igen i 2011, efter en ny arbejdsmarkeds-
lovgivning blev godkendt, og fagforenings-
ledere og aktivister kunne nu legalt vende til-
bage til Myanmar. 

Mens burmesiske fagforeningsledere var i eksil 
i Thailand, grundlagde de FTUB i 1991, som 
blev til Landsorganisationen CTUM in 2014. 
CTUM blev formelt anerkendt og registreret i 
2015. I dag er det den eneste landsorganisa-
tion, der er i Myanmar.  CTUM repræsenterer 
9 fagforbund, som dækker 750 medlemsor-
ganisationer med tæt på 65.000 medlemmer. 
CTUM er medlem af International Faglig Sam-
menslutning (IFS).


