
Migrantarbejdere i 
Nepal og Jordan



Antallet af arbejdsmigranter på verdensplan vok-
ser fortsat og nåede 258 millioner i 2017 - mod 
220 millioner i i 2010 og 173 millioner i 2000. 2 ud 
af 5 af verdens migranter var i 2017 født i Asien. 
Under halvdelen af migranterne var kvinder. 
Mangel på jobs og mulighed for økonomisk ind-
tjening er primære årsager til, at lavtuddannede 
og faglærte arbejdere migrerer. 

I afsenderlandene er pengeoverførsler fra migran-
tarbejderne blevet en vigtig indkomstkilde. I hus-
standene hjælper pengeoverførslerne de familier, 
som er ladt tilbage. I modtagerlandene opfattes 
migrantarbejdere både som en mulighed for at 
få billig arbejdskraft og som en løsning på mang-
len på arbejdskraft.  Dog er der også risiko for at 
migrantarbejdere bidrager til social dumping ved 
at presse lønningerne nedad og øge den lokale 
konkurrence om jobbene. 

Migrantarbejdere er ofte blandt de mest sårbare 
på arbejdsmarkedet. De bliver ofte udnyttet og  
misbrugt, for eksempel gennem underbetaling for 
deres arbejde, aftenarbejde og under dårligere 
arbejdsforhold end det pågældende lands egne 
arbejdere. Migrantarbejderne har kun sjældent 
mulighed for at forbedre situationen. 

Fagforeningerne er involveret i at kæmpe for 
migrantarbejderes rettigheder. Fagforeninger i 
hele Asien arbejder for sikker arbejdsmigration og 
har igangsat informationskampagner for at skabe 
opmærksomhed blandt potentielle migrantarbej-
dere om deres rettigheder i modtagerlandene. 
Fagforeningerene finder også måder at nå ud til 
migrantarbejderne og støtte dem i forbindelse 
med uoverstemmelser med arbejdsgivere og myn-
digheder i modtagerlandene.

Ved Verdensmål 8-konferencen vil muligheder og udfordringer ved migration blive diskuteret. Udgangspunktet 
er migrantarbejdere fra Nepal og Jordan.

PANELET BESTÅR AF:

Buddhi har stor viden om arbejdsmarkedet i Nepal og 
de faktorer, der dels skubber nepalske migrantarbej-
dere væk fra afsenderlandene , dels gør det attraktivt 
for dem at migrere til modtagerlandene.  Buddhi har 
siden sin tidlige ungdom været et aktivt medlem af 
det nepalesiske Landsorganisation GEFONT og har 
senere fået endnu mere viden om migrantarbejdere 
fra sin ansættelse som Assisterende Uddannelsesse-
kretær i BWI  med fokus på nepalesiske migrantarbej-
dere i Malaysia, Korea and Hong Kong. 

Gennem de sidste fire år har Buddhi arbejdet for 
Ulandssekretariatet, mere specifikt med kapaci-
tetsopbygningsprogrammer af fagbevægelsen i Asien.  

Buddhi Ram Acharya 
Konsulent for Ulandssekretariatet

Jørgen Juul Rasmussen
Formand for Dansk El-Forbund

Jørgen er formand for Dansk El-Forbund og har  
stor viden om fagbevægelsens udfordringer i for-
hold til undgå social dumping.  

Dansk El-Forbund har støttet adskillige solidari-
tetsprojekter i Asien, og for tiden støtter forbun-
det General Trade Union for Electricity Workers i 
Jordan (GTUEWJ) i udviklingen af dets kapacitet 
til at forhandle bedre overenskomstaftaler og 
forbedre levevilkår og arbejdsforhold for dets 
medlemmer. 

Benammar Hind 
Arab Trade Union Confederation

Hind er Assisterende Generaldirektør for Arab Trade 
Union Confederation. Hun koordinerer projekter i 
relation til fagforeningsrettigheder i den arabiske 
verden med fokus på kvinder og migranter.
Hun er specialiseret i at anvende nye teknologier og 
medieredskaber til at fremme fagbevægelsens sag. 


