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Syd  

STØT  
FAGBEVÆGELSEN  

I BELARUS 

”Gør Noget Region Syd” samler i 2018 ind til den uafhængige fagbevægelse 

i Belarus (Hviderusland) 

Belarus er naboland til EU med grænser til Polen og Litauen. Landet har siden årtusindskiftet været kon-
trolleret af diktatoren Lukashenko. Ved hjælp af KGB og et parlament, som han kontrollerer 100%, styrer 
han landet med hård hånd.  
Den ”gamle” fagbevægelse er en del af Lukashenkos magtapparat. Der er derfor opstået en uafhængig fag-
bevægelse i Belarus. De største er BNP som organiserer 7000 minearbejdere og Radio- og elektronik arbej-
dernes fagforening REP med 2000 medlemmer. De er markante fortalere for menneskerettigheder og de-
mokrati.  
Lederne af de uafhængige fagforeninger står i øjeblikket anklaget for skattesvindel, men sagen handler re-

elt om deres ret til at organisere sig og kæmpe for arbejdstagernes rettigheder i Belarus.  De har været initi-

ativtagere til store demonstrationer. 

Det går pengene til: 
De indsamlede midler vil blive brugt til at styrke de uafhængige fagforeninger i Belarus. De penge vi sen-

der til dem, gør det muligt at informere befolkningen om styrets overgreb og give dem, der rammes af 

overgrebene, juridisk hjælp.  

 

Vis solidaritet. Støt Belarus indsamlingen via konto nr.  5378  0000515457.  
Skriv gerne hvem I er.  

Eller MobilePay til 15 389 
 
Fagbevægelsen i Danmark har tæt kontakt til de uafhængige faglige organisationer i Belarus selvom KGB 

gør, hvad de kan for at forhindre samarbejdet. Flere tillidsfolk fra dansk fagbevægelse har indrejseforbud i 

Belarus, men det forhindrer ikke, at vi kan støtte deres kamp for faglige rettigheder.   

Kontaktperson  Henning Pil: henning.pil@3f.dk - 40 10 27 01 

 



 

2007:130.000 kr.  Vi hjalp dermed det Albanske LO 

ind fra gaden i nye kontorer. 
 

2008: 125.000 kr. Det betyder, at bygningsarbejdernes 

fagforening i Mozambique nu har et mobilt fagforenings-
kontor.  
 

2009: 98.000 kr.  Til uddannelse  af medarbejdere og 

tillidsrepræsentanter i kønsligestilling i landarbejderfor-
bundet i Ukraine.  
 

2010: 151.500 kr. Vi hjalp igen fagforeningerne i øst-

landene. Dels fagbevægelsens uddannelsescenter i Tirana, 
Albanien og Uddannelse af faglige tillidsrepræsentanter i 
handelsforbundet UTSLC i Cluj i Rumænien. 
 

2011:  80.000 kr. til fagbevægelsen i Østafrika. Vi 

hjalp  med at opbygge et godt  LO i Burundi og vi skaffede 
motorcykler til de ansatte i Bygge- og minearbejderforbun-
det i Zambia, så de nu kan nå ud til arbejdspladserne i det 
store land.  
 

2012: 92.000 kr. til uddannelse af medarbejdere i me-

talforbundet i Serbien. Medarbejderne bliver uddannet i 
agitation og  oprettelse af  overenskomster.   
 

2013: 48.000 kr. blandt andet til en bil til fagbevægel-

sen i Belarus. Midlerne skulle være gået til det nye LO i 
Egypten, men den politiske situation blev for ustabil.  
 

2014 : 66.000 kr. til byggematerialer til en fagfor-

eningsskole i Zimbabwe. Det er bygningsarbejdernes fag-
forening ZCATWU´s egne medlemmer, der selv bygger 
skolen, så de samtidig får en bygningsarbejderuddannelse. 
 

2015 : 60.000 kr. til undervisning i fagforeningsarbejde 

i den nyoprettede hushjælpernes fagforening i Paraguay.  
 

2016 : 75.000 kr. til at decentralisere det Albanske LO 

- KSSH - så organisationen får kontorer i alle distrikter og 
til at uddanne personalet, der kan hjælpe medlemmerne på 
lokalt niveau og sikre, at flere bliver organiseret. 
 

2017: 75.000 kr. til en organisationskampagne i Litau-

en, med det formål at få flere til at organisere sig. En del af 
kampagnen fortæller om betingelserne for at søge arbejde i 
Danmark.   
 

 

For fagbevægelsen i Region Syd  
er international solidaritet ikke bare ord: 

De sidste 11 år har vi indsamlet 1 million kr. til fag-
bevægelsen i Østeuropa og Afrika. 



 
 
 


