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# VERDEN ER DIN LÆREPLADS
Ulandssekretariatet er dansk fagbevægelses
udviklings- og bistandsorganisation. Vi samarbejder med fagbevægelsen i Asien, Latinamerika,
Afrika og Mellemøsten for at fremme demokrati og rettigheder, forbedre arbejdsmiljø, styrke
arbejdsmarkedet og bekæmpe fattigdom.
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Scan koden
VERDEN ER DIN LÆREPLADS!
Har du tænkt på, hvordan det ville være at bo og arbejde i et
udviklingsland? At vågne om morgenen til 25 graders varme.
Tage på safari eller bestige bjerge i weekenden. Køre ad jordveje, mens du ser giraffer og zebraer – og klare dig med det,
der er ved hånden. Reparere et dæk med en klipklap-sandal.
Vaccinere børn. Eller måske være med til at bygge en ny
skyskraber?
Hvad med at tage ud i verden i praktik eller på studieophold?
Du får en oplevelse for livet, mens du prøver din faglighed af.
Danmark har nogle af verdens bedste faglige uddannelser.
Det er fordi, vi i fagbevægelsen arbejder sammen med
arbejdsgivere og regeringen om at sammensætte fagligt
relevante forløb med en unik blanding af teori og praktik.
Fremover kommer vi til at mangle unge med de stærke kompetencer, en faglig uddannelse giver – i 2030 vil der mangle
hele 99.000 faglærte. Vi vil derfor gerne have endnu flere
unge til at uddanne sig på erhvervs- og professionsskoler.
Vi har i Danmark faglige uddannelser i verdensklasse, men vi
kan også lære noget af verden, når vi rejser ud i den. Vi lærer
sprog og at tackle uforudsete udfordringer med det værktøj,
der er ved hånden – og vi lærer noget om andre mennesker,
deres levevis og levevilkår.
Det kan du finde en masse eksempler på i dette blad. Du kan
læse om unge, som slet ikke havde forestillet sig, hvor meget
de ville få ud af et ophold i et udviklingsland, og du kan læse
om de nye Danida-penge, Ulandssekretariatet forvalter, som
gør det muligt for langt flere unge at rejse ud med deres fag.
Er du klar på en udfordring? Så prøv dit fag af i verden.
God læse- og rejselyst!
Bente Sorgenfrey
Næstformand for FH
Formand for Ulandssekretariatet
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– Og fik en faglig oplevelse for livet i Tanzania

# VERDEN ER DIN LÆREPLADS

Det allermest
udfordrende bliver
at skulle være
væk fra de vante
omgivelser med
venner og familie.

n.

re lærlinge i have
et tid til at hygge med de and
Efter dagens arbejde er det blev

Emmely, Jens, Rasmus og to gange Jeppe.
Jonathans fem medstuderende fra HEG, som
skal med på samme rejse. Foran de seks lærlinge venter 13 timers flyrejse og seks uger
i Østafrika, som både vil byde på faglige og
personlige udfordringer – og give dem oplevelser og venskaber for livet.

Jonthan, landbrugsmaskinmekaniker-lærling

TEKST: JULIE HJERL HANSEN • FOTO: JULIE HJERL HANSEN & EMIL HOUGAARD BERTELSEN

onathan er 21 år gammel og læser til
landbrugsmaskinmekaniker på Himmerlands Erhvervs- og Gymnasieuddannelser (HEG) i Aars. Fritiden bruger han
på at gå på jagt, skrue i maskiner og makke
med biler.

J

Til daglig skruer Jonathan i mejetærskere og
andre landbrugsmaskiner som lærling hos
Traktor- og Høstspecialisten i Hinnerup. Men
snart skal hans hverdag ændre sig markant.
Han har nemlig takket ja til en udfordring af
de helt store: Om få uger rejser han mere
end 10.000 km sydpå for at prøve sit fag af i
Tanzania, hvor han skal arbejde på en gigantisk sukkerrørsplantage nær Afrikas højeste
bjerg, Kilimanjaro.
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Men lige nu står han altså i hallen på HEG
med de mange landbrugsmaskiner, han til
daglig skruer i, og glæder sig helt vildt. Men
der er da også sommerfugle i maven.
”Det allermest udfordrende bliver at skulle
være væk fra de vante omgivelser med
venner og familie. Man kan ikke lige ringe og
spørge sin bedste ven til råds, og man kan
ikke lige spørge sin mor, hvordan man laver
den der ret til aftensmad,” siger han.
MORGENFRISK AFGANG
Jonathan står altid relativt tidligt op. Men
den 4. oktober 2021 vælter han ud af
sengen midt om natten for at køre til lufthavnen. I Billund Lufthavn mødes han med

SKÅL! OG VELKOMMEN
Varm, tør luft rammer de seks lærlinge i
ansigtet, da de stiger ud af flyet og tager
trappen ned til landingsbanen. I Kilimanjaro
International Airport står Ulandssekretariatets logistik-konsulent, Jens Sylvestersen
– også kendt som Safari Jens – klar til at tage
imod. Han er lærlingenes go to-person under
hele opholdet. Har lærlingene brug for hjælp,
kan de ringe til ham 24-7 – uanset om det
skulle dreje sig om noget, der skal afklares
med deres tanzanianske arbejdsgivere, eller
om de skal have hjælp til at komme til lægen
– for eksempel fordi maverne endnu ikke har
vænnet sig til det tanzanianske køkken.
Bilen med de seks lærlinge triller ind foran
en stor gul villa med en frodig have med
palmer. Her skal de seks lærlinge bo de næste seks dage under deres introforløb, som
blandt andet byder på praktisk information
fra lederen af Ulandssekretariatets kontor og

masser af spændende faglige oplevelser –
herunder besøg på den lokale erhvervsskole.
Men der bliver da også tid til at smage på de
lokale øl i baren i haven.
JOKES OG SØDE KOLLEGAER
Efter introdagene er det blevet tid til første
arbejdsdag. Jonathan skal tilbringe de næste
fire uger sammen med sin medlærling, Jens,
på den gigantiske sukkerrørsplantage TPC.
Plantagen er så enorm, at den har sin egen
lille by med arbejderboliger, politistation,
sukkerfabrik, golfbane og restaurant.
Jonathan og Jens bliver indkvarteret i et lille
hvidt hus med udsigt til golfbanen og eget
køkken og bad. De finder hurtigt ud af, at de
ikke er alene. På græsplænen foran huset
leger en flok aber.
I smedjen og på værkstedet bliver lærlingene budt velkommen af deres lokale
kollegaer, som de skal arbejde side om
side med og reparere plantagens mange
traktorer og maskiner sammen med.
”Det fedeste er at få lov til at se, hvordan
de gør det hernede. De kan lære os nogle
tricks, og vi kan lære dem nogle tricks,”
siger Jonathan:

21-årige Jonathan tog i praktik i Tanzania
og arbejdede på en sukkerrørsplantage nær
Kilimanjaro.

”Der er en rigtig god ånd her på værkstedet
– de joker rigtig meget med hinanden.”
KLIPKLAPPER SOM DÆKLAP
To af de andre lærlinge, Rasmus og Jeppe D,
skal i praktik hos New Holland-forhandleren
og –mekanikeren Hughes Motors, hvor de
blandt andet skal hjælpe med at reparere
traktorer. I Danmark kommer kunderne
typisk til værkstedet med deres traktorer,
når de skal repareres. Men i Tanzania kører
mekanikeren ud til landmændene for at reparere maskinerne på stedet.
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Der er en rigtig
god ånd her på
værkstedet – de
joker rigtig meget
med hinanden

På Rasmus og Jeppes praktikste
d er der to jævnaldrende tanzania

nske lærlinge.

Praktiktiden i Tanzania har givet Jonathan lyst til at kaste sig ud i noget lignende igen.

Jonathan, lærling i Tanzania

Rasmus og Jeppe kommer derfor vidt omkring og får set store dele af landet på deres
serviceture. Ofte stimler hele landsbyen sammen for at se de to danske lærlinge arbejde,
og nogle gange får de også besøg af både
fritgående høns og geder under arbejdet.
”Rasmus har lige fået sig en skruekammerat,” siger Jeppe med henvisning til en hvid
og en brunbroget ged, der går og gnasker
lige ved siden af den traktor, Rasmus er i
færd med at reparere.
”Der render geder rundt over det hele,” siger
Rasmus: ”Det er vores nye lærlinge.”
Når man sådan er på langfart i Tanzania,
kan der godt være langt til hjælp, hvis
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uheldet er ude. Og så må man løse problemerne så godt, man nu kan med det, man
nu har. Det erfarer de to danske lærlinge,
da deres bil punkterer på en jordvej langt
væk fra alfarvej. På ”det lokale dækcenter” foregår en lapning ved hjælp af
Pepsi-kapsler, som anvendes til at kratte
dækket op, så limen bedre hænger ved.
Dernæst bliver et stykke af en gammel
klipklapper anvendt som lap.

indkvarteret på en gård hos en lokal familie,
hvor de spiser alle måltider sammen med
familien.

og jeg er måske egentlig blevet lidt overrasket over, hvor meget vi kan trække paralleller imellem vores forskellige verdener.”

Værtsmoren, Susan, tager imod de to danske unge – som er jævnaldrende med hendes egne børn – med åbne arme og pylrer
om dem, som var de hendes egne.

ET EVENTYR FOR LIVET
En ting er de seks lærlinge enige om: I Tanzania har de fået en oplevelse for livet, og de
er vokset både fagligt og personligt.

”Personligt tror jeg, jeg kommer hjem med
sådan lidt mere ’det gør vi bare. Hvor svært
kan det være’-attitude,” siger Jeppe.

”Vi er blevet behandlet som deres ekstra
børn. De er simpelthen så søde og interesserede i, hvad vi laver. Vi har så mange
forskellige samtaleemner, og vi griner megameget,” siger Emmely:

Jonathan fortæller blandt andet, hvordan turen har lært ham at tænke mere ud af boksen
og arbejde selvstændigt med opgaverne.

SOM AT VÆRE EN DEL AF FAMILIEN
En særligt autentisk oplevelse af livet i Tanzania får Emmely og Jeppe C, som bliver

”Familien minder meget mere om en dansk
familie, end jeg måske lige havde regnet
med. De har mange af de samme værdier,

”At komme til Tanzania og prøve at arbejde
har simpelthen været en kæmpe oplevelse.
Den her tur har givet mig mere selvtillid
og lyst til at kaste mig ud i noget lignende
igen,” siger han. n

Scan koden
Se Rasmus og Jeppe
få besøg af deres
“nye lærlinge.”
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Jeppe gemmer badet til om aftenen.
”Jeg bliver alligevel dækket af rødt støv med
det samme,” siger han.
Emmely sætter altid musik på om morgenen: ”Så er man ligesom klar til dagen”.
Her til morgen er det ”Living next door to
Alice”. Hvilket resulterer i, at Jeppe går og
nynner den resten af dagen.

Emmely og Jeppe er i fuld gang med
at reparere dagens tredje traktor. Ejere
n takke

r mange gange og giver et thumbs up,

da arbejdet er færdigt.

EN ARBEJDSDAG I PRAKTIK
I TANZANIA

Emmely

Jeppe

KL. 6.30:
MORGEN I TELTLEJREN
Emmely slår øjnene op kl. 6.30. Hun ligger
på sin seng i et af de to safari-telte, som hun
og lærlinge-makkeren Jeppe er blevet indkvarteret i. De har fået deres helt eget lille
teltområde med udekøkken under et halvtag, solcelle-opvarmet bad og europæisk
toilet 5-10 minutters kørsel fra hovedhuset
på familien Travas’ gård.

”I nat kunne jeg høre masaier med deres
kvæg gå forbi nærved. Men det kunne lige
så godt have været elefanter. Familien har
fortalt, at der var elefanter nær vores teltlejr
for nylig.”

”Første nat sov jeg ikke så meget. Jeg hørte
simpelthen så mange lyde. Men nu er jeg
ved at have vænnet mig til det,” siger Emmely:

”Jeg sover som et spædbarn. Det gør jeg
altid, når jeg sover i det fri,” siger Jeppe.
Der er solcelle-opvarmet vand på badeværelset i teltlejren, men Emmely starter alligevel dagen med et koldt bad.
”Det er skønt her i varmen,” siger hun.
I dag er det 27-28°C.

KL. 7.25:
MORGENMAD MED FAMILIEN PÅ GÅRDEN
De to lærlinge er blevet udstyret med en
grøn John Deere Gator – en firhjulstrukken
ATV med tag, som de kører op til hovedhuset i kl. 7.25 for at spise den lækre morgenmad, som værtsmor, Susan Travas, laver.
”Når vi kommer frem er vi helt dækket af
rødt støv. Det er i næsen og i øjnene, så vi
skal lige støve os grundigt af, inden vi går
ind i huset,” siger Emmely.
De to lærlinge kommer ind til et fuldt dækket
morgenbord med æg, brød og pølser. Nogle
dage laver Susan endda pandekager.
”Susan behandler os fuldstændig som sine
egne børn, så vi føler os virkelig som en del
af familien,” siger Jeppe.
”Det er så dejligt at have dem her. De er jo
samme alder som mine børn, og de får så
meget ud af hinanden og hygger sig i hinandens selskab,” siger Susan Travas.

Arbejdsdagen starter oppe på gård
en med

at servicere værtsfamiliens egne

traktorer.

varteret i hvert sit safaritelt.
Emmely og Jeppe er blevet indk

Landbrugsmaskinmekaniker-lærlingene Emmely og Jeppe er
blevet indkvarteret hos deres værtsfamilie på en gård i Tanzania.
Her skal de bo og arbejde sammen med familien.
TEKST: JULIE HJERL HANSEN • FOTO: EMIL HOUGAARD BERTELSEN
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Man prøver sit
fag af i helt andre
omgivelser, og
rykker sindssygt
mange grænser.
Emmely, lærling i Tanzania

mmely
de med E
vnaldren
.
jæ
en
er
n
id
it
ør
fr
voksne b
ejdet og i
iliens to
med arb
Værtsfam hygger sig både
De
og Jeppe.

KL. 8.15:
FØRSTE ARBEJDSOPGAVE PÅ GÅRDEN
Det er egentlig meningen, at der skal komme nogle lokale fra oplandet med deres
traktorer for at få dem repareret på det John
Deere-værksted, som familien Travas også
driver. Men Ray Travas, værtsfaren, fortæller, at lærlingene ikke skal regne med, at de
står der som et søm.
”Ray siger, at vi skal indregne såkaldt African Time. Så måske kører de hjemmefra
kl. 8,” siger Emmely.
De to lærlinge bliver derfor oppe på gården
sammen med værtssønnen Ryan og laver
service på gårdens traktorer.
KL. 9.40:
REPARATION AF TRE TRAKTORER
Så er de lokale fra oplandet ankommet med
de tre traktorer i varierende forfatning. Traktorerne skal have service og repareres.
Den ene af traktorerne volder især problemer. Jeppe er ikke tilfreds med situationen.
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”De har puttet almindeligt smørefedt ind i
forakslen,” siger Jeppe og ryster på hovedet
med et skævt smil, mens han og Emmely
med forskellige remedier forsøger at rense
den tyktflydende, grødede masse ud, så de
kan hælde frisk olie på.

KL. 14.45:
SERVICE I BAGENDE SOL
Eftermiddagen går med at lave service på
gårdens egne traktorer oppe på gårdspladsen, mens solen bager, og grisene hviner og
grynter i baggrunden.

KL.13.45:
FÆRDIGT ARBEJDE OG FROKOST
Nu er Jeppe og Emmely snart færdige med
den tredje og sidste traktor.

”Det er altså lidt varmt at arbejde i, når man
kommer fra det kolde Nord,” siger Jeppe.
”Jeg synes, det er megadejligt,” siger Emmely.

”Ham her passer altså på sin traktor. Den har
gået dobbelt så mange timer som den anden, og den ser stadig ny ud,” siger Jeppe.

”Næsten hver dag får vi os lige en eftermiddagsøl og går en tur op på toppen af bjerget,” siger Emmely og peger mod bakketoppen, som teltlejren ligger for foden af.
Fra toppen er der udsigt til solnedgangen og
vulkanen Mount Meru. I dag er Afrikas højeste bjerg, Kilimanjaro gemt bag skyerne.
”I går var vi i byen med Ryan og Sam (værtsfamiliens jævnaldrende datter og søn, red.).
Det har virkelig overrasket mig, hvor meget
vores liv minder om hinanden med kærester,
iPhones osv. vi har virkelig meget til fælles,”
siger Emmely.

Ejeren af traktoren kan ikke engelsk, men
stikker tommelfingeren i vejret til et thumbs
up og siger ”asante sana”, da lærlingene er
færdige. ”Mange tak” på swahili.
Nu er det endelig tid til frokost, og lærlingene kører ad den bumlede, røde jordvej tilbage til gårdens hovedhus for at spise Susans
lækre sandwich og varme bønneret med
tomatsalat.

KL. 16.30:
EFTERMIDDAGSSOL I TELTLEJREN
Så er det blevet tid til at køre tilbage til teltlejren og få et bad.

Scan koden
Se Emmely fortælle om
sine første arbejdsdage i
Tanzania

KL. 19.00:
FAMILIEMIDDAG PÅ GÅRDEN
Efter en køretur i John Deere Gatoren ad
den røde jordvej fra teltlejren til gårdens
hovedhus, slutter dagen med Susans dejlige mad og hyggesnak rundt om familiens
spisebord. n

Hver eftermiddag går Emmely og Jeppe en tur op på bakketoppen bag safariteltene for at nyde udsigten.
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VVS’ER I NEPAL
ELLER HK’ER I
TANZANIA
– MULIGHEDERNE ER MANGE
Din skole kan få økonomisk støtte til at skræddersy
faglige ophold i udviklingslande. Her kan du lade dig
inspirere af nogle af de unge, Ulandssekretariatet
tidligere har sendt ud i praktik i verden.

PÅ ARBEJDE PÅ EN STOR
BYGGEPLADS I KATMANDU
I foråret 2019 var Patrick sammen med en
gruppe VVS- og smedelærlinge fem uger i
praktik i Nepal. Her besøgte han bl.a. en teknisk skole og arbejdede som elev på en stor
byggeplads.Turen var et samarbejde mellem
Ulandssekretariatet, Blik & Rør og Dansk
Metal samt TEKNIQ Arbejdsgiverne.
”I Nepal er folk simpelthen så søde og imødekommende, og det gjorde hverdagen let,”
siger Patrick.

FOTO: CHRISTIAN JEPSEN

2

EN SNAK OM LIVET MED
EN LOKAL MIGRANTARBEJDER
Mange unge nepalesere forlader landet for
at sikre sig en stabil og højere løn, så de
bedre kan forsørge deres familie.
”Vi besøgte en mand, der tog til Doha som
20årig for at tjene penge til sin familie – på
mange måder en ung lærling som mig
selv. Det eneste, han ejede, var en jordlod
i Nepal, og den kan ikke forsørge familien.
Nu har han været afsted flere gange – hver
gang i 2-3 år. Sidste gang rejste han fra
kone og børn. Alt sammen for at sikre mad
på bordet til sin familie,” fortæller Patrick.

FOTO: RENAUD PHILIPPE
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TIL NEPALESISK FARVEFESTIVAL
Der blev også tid til at opleve nepalesisk
kultur på nært hold. Her er Patrick og
lærlingene til en nepalesisk forårsfestival,
som fejres ved at kaste med farvet pulver.
Om praktikopholdet i Nepal siger Patrick:
”Det var rigtig, rigtig spændende. Jeg kan
kun sige, at hvis det på nogen måde kan
lade sig gøre, så skal I også tage afsted
og se noget af verden.”

I PRAKTIK PÅ EN SKOLE I TANZANIA
Anja er administrationsbachelor fra VIA
Århus. Sammen med fire medstuderende
tog hun på seks ugers kombineret studieog praktikforløb i Tanzania. Hun arbejdede
på Arusha Primary School, hvor eleverne
er fra 4 til 13 år. Her undersøgte hun blandt
andet, hvordan lærernes fagforening fungerer. HK Kommunal fik i samarbejde med
VIA og Ulandssekretariatet studieopholdet
op at stå.

5

FODBOLDTRØJER TIL
TANZANIANSKE SKOLEBØRN
De danske administrationsbachelorer
startede også et solidaritetsprojekt i forbindelse med deres praktikophold. Som
alle andre steder i verden spiller børnene i
Tanzania fodbold. De to studerende Maria
Sophia og Kevin fik hul igennem til den
danske fodboldklub AGF og sendte 10
sække med fodboldtøj til børn i Arusha.
#ULAND • APRIL 2022
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SÅDAN
KAN DU
KOMME UD
I VERDEN
Hvis du drømmer om at rejse ud i verden med dit fag, så kan
det lade sig gøre med økonomisk støtte fra en ny pulje, som
Ulandssekretariatet er med til at forvalte.

ar du lyst til at prøve dit fag af i et
udviklingsland? Så er der mulighed for at få økonomisk støtte til
opholdet. Først og fremmest skal du tage fat
i din uddannelsesinstitution. Der kan være
forskel på, hvordan den enkelte skole understøtter ophold i udlandet og internationalt
arbejde. Måske findes der en international
afdeling – eller en international koordinator.
Ellers kan du tage fat i en af dine faglærere
og spørge.

H

STØTTE TIL FAGLIGE OPHOLD I VERDEN
Fra 2022 findes der en ny mulighed for
støtte til studieophold i udviklingslande – en
pulje fra Danida, som hedder GLOBUS. Det
står for GLObalt engagement, Bæredygtighed, Uddannelse og Samarbejde, og det er
blandt andet Ulandssekretariatet, der forvalter puljen.
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Det er uddannelsesinstitutionen, der skal
søge puljen. Det vil sige, at der skal laves et
projekt, som skal godkendes i et bevillingsnævn. Der kan for eksempel søges til:
• Studieture
• Skoleophold
• Praktikophold
Opholdene kan være korte eller vare op til
flere uger eller måneder.
HVEM KAN SØGE GLOBUS-PULJEN?
Puljen er især målrettet uddannelsesinstitutioner, som i samarbejde med
civilsamfundsorganisationer såsom fagforeninger eller ngo’er kan søge om støtte
til faglige ophold i udviklingslande. Det
kan eksempelvis ske gennem udveksling,
praktikforløb, venskabsskoler eller andre
partnerskaber.

Der skal være et samarbejde med en eller
flere partnere i udviklingslande – eksempelvis en venskabsskole eller en praktikplads.
Alle slags uddannelsesinstitutioner, skoler,
højskoler og andre uddannelser kan søge
GLOBUS. Der er to betingelser for at søge:
1. Der skal være et fagligt ophold for studerende i et udviklingsland.
2. Projektet skal engagere grupper, som ikke
normalt er engageret i udviklingsbistand.
Et projekt kan eksempelvis involvere en
dansk erhvervsskole, en fagforening og en
partner i et udviklingsland. Hvis man får
støtte fra GLOBUS, skal man bagefter lave
nogle aktiviteter, der kan skabe engagement
omkring udviklingslandene. Det kan for eksempel være aktiviteter og foredrag på skolen
eller besøg hos virksomheder. n

FOTO: ALLAN GULDBERG NIELSEN

TEKST: JACOB ROSDAHL

LÆS MERE OM
MULIGHEDERNE
FOR PRAKTIK

WWW.ULANDSSEKRETARIATET.DK/PRAKTIKIVERDEN
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JORDAN

SÅDAN ARBEJDER VI

Jordan

NIGER

ET VIGTIGT SKRIDT FOR LIGESTILLINGEN
For nylig nåede Bushra Al-Salman en milepæl
– personligt og for ligestillingen: Hun blev den
første kvinde i front for et fagforbund i Jordan.
”Kvinder i Jordan er bange for at tale om vold
og chikane, og hvis de bliver udsat for noget,
tør de sjældent anmelde det. Ved at skrive deres ret til et arbejdsmiljø fri for vold og chikane
ind i overenskomsten ved de, at de ikke skal
skamme sig,” siger Bushra Al-Salman.
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MIGRANTARBEJDERE OPNÅR
BEDRE BESKYTTELSE
Migrantarbejdere i Sierra Leone
arbejder ofte som f.eks. gadehandlere og daglejere – og har hverken
kontrakter, overenskomster eller
aftaler om arbejdsmiljø. Ulandssekretariatets partner i Sierra Leone
er lykkedes med at få indført lovgivning, som skaber bedre forhold
for migrantarbejdere.

FOTO: MCTU

Sierra Leone

FOTO: OLLIVIER GIRARD
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MALAWI

ZANZIBAR

SIERRA LEONE

Ulandssekretariatet er dansk fagbevægelses
udviklings- og bistandsorganisation.
Vi arbejder for at forbedre forholdene på
arbejdsmarkederne i udviklingslandene.
Det indebærer bl.a. at sikre ordentlige job,
rimelige lønninger og sociale sikkerhedsnet,
som kan gribe én, hvis man mister sit arbejde.

FOTO: EMAN HELAL

– FOR BEDRE ARBEJDSFORHOLD I UDVIKLINGSLANDENE

Niger

FRISØRER BREMSER CORONASMITTE
I et af verdens allerfattigste lande, Niger,
har nedlukninger ligesom i Danmark været
brugt i kampen mod corona. Med støtte fra
Ulandssekretariatet og Serviceforbundet
producerer et frisørkooperativ håndsæbe.
På den måde får frisørerne løn og er samtidig med til at bremse coronasmitte.

malawi

KORTE KURSER GIVER JOBS
Hundredvis af unge sparker døren ind til
jobmarkedet i Malawi. Ulandssekretariatets partner i Malawi har med støtte fra
EU gennemført korte faglige kurser, som
gør det lettere for unge at få et ordentligt
arbejde på f.eks. en byggeplads.

Zanzibar

KÆMPER FOR ORDENTLIGE
FORHOLD FOR SKOLELÆRERE
Tidligere forhindrede regeringen
i Zanzibar lærere i at danne uafhængige fagforeninger. Men i dag
er ZATU anerkendt som lærernes
legitime fagforening. Ulandssekretariatet og Danmarks Lærerforening støtter bl.a. uddannelsen af
tillidsrepræsentanter i Zanzibars
lærerforening.
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MYANMAR

NEPAL
BANGLADESH

FOTO: SINALTRAINAL

PAKISTAN

COLOMBIA

Myanmar

KAMP FOR DEMOKRATI MED LIVET SOM INDSATS
Efter militærkuppet i Myanmar i 2021, har fagbevægelsen kæmpet for demokrati. Militæret har udstedt
arrestordrer på fagbevægelsens ledere og fængslet
tillidsvalgte. Ulandssekretariatet støtter sammen med
Fødevareforbundet NNF og Serviceforbundet kampen
for demokrati i Myanmar. Støtten går bl.a. til fødevareog lægehjælp, advokatbistand og leje af sikre opholdssteder, hvor fagforeningsmedlemmer kan gemme sig.

colombia

FOTO: CARSTEN FLINT HUNNECHE

FARLIG KAMP FOR SOCIAL RETFÆRDIGHED
Dødstrusler er hverdag for fagforeningsfolk i
Colombia, og i foråret 2021 blev endnu en tillidsmand dræbt – denne gang fra det colombianske fødevareforbund. Vold og drab får mange
colombianere til at frygte at melde sig ind i en
fagforening. Ulandssekretariatet og Fødevareforbundet NNF støtter det colombianske fødevareforbund, så de kan organisere flere arbejdere og sikre bedre arbejdsforhold i Colombia.

Pakistan

OFFENTLIGT ANSATTE FÅR 25 PROCENT MERE I LØN
Den 11. februar 2021 gik offentligt ansatte fra hele Pakistan
på gaden i hovedstaden, Islamabad. De var blevet snydt for
en lønforhøjelse, og nu demonstrerede de for bedre vilkår.
Omkring midnat kom der gang i forhandlingerne, og næste
formiddag kunne regeringen sammen med Ulandssekretariatets samarbejdspartnere i fagbevægelsen annoncere en
aftale om 25 procents lønstigning til offentligt ansatte.
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PÅ VEJ MOD RETFÆRDIG GRØN OMSTILLING
Kathmandus gader er et virvar af trafik, som
indhyller byen i forurening. Men der findes et
ikke-forurenende alternativ: El-drevne tempo’er
(små trehjulede taxaer), som kører på grøn energi
fra Nepals vandkraftværker. Ulandssekretariatet
støtter Nepals fagbevægelse, som organiserer
chaufførerne af de el-drevne tempo’er - heriblandt chaufføren Bimala Karki. Hun er glad for
at have et ordentligt arbejde og for samtidig at
bidrage til den grønne omstilling.

FOTO: BILS
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Nepal

Bangladesh

MADPAKKER OG MATERIALER TIL FØRSKOLE
I Bangladesh har en førskole for bl.a. gadebørn
været nedlukket i mere end halvandet år på grund
af corona. Med støtte fra Ulandssekretariatet og
BUPL Hovedstaden har skolens ansatte kunnet
få løn under nedlukningen, og da skolen endelig
kunne åbne, vendte børnene tilbage til nyopsatte
håndvaske, nye undervisningsmaterialer og hårdt
tiltrængt fødevarehjælp.
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Verden
er din
læreplads!

FOTO: EMIL HOUGAARD BERTELSEN

Vil du ud i verden og få en
faglig oplevelse for livet?
Ulandssekretariatet kan
støtte dit faglige ophold i
verden.

Se film
Se, Emmely
fortælle om sine
oplevelser som
lærling i Tanzania.

Læs mere på
www.ulandssekretariatet.dk/praktikiverden

