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Seko i 
världen
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Seko stöder ett projekt 
för facklig organisering 
på TeliaSoneras dotter-

bolag Moldcell med säte 
i Moldaviens huvudstad 
Chisinau. Företaget hål-
ler till i moderna lokaler 

och arbetsvillkoren är 
med moldaviska mått 
goda. Nyligen har en 

fackklubb bildats som 
nu försöker få i gång 

en facklig verksamhet i 
bolaget.

” På sikt är målet 
att bilda en global 
facklig allians.”
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Sedan många år driver Seko ett projekt för att stärka 
facket i TeliaSoneras dotterbolag i andra länder och  
att få i gång ett koncernfackligt samarbete.  
     På sikt är målet att bilda en global facklig allians  
och att teckna ett globalt ramavtal mellan koncernen 
och branschorganisationen UNI.
     Flera länder i Östeuropa och Centralasien ingår i  
projektet. Hösten 2010 besökte en delegation från  
förbundet Moldavien för att skildra situationen på  
telekombolaget Moldcell. Den här skriften är ett  
resultat av resan, som delvis finansierats genom  
informationsbidrag från LO-TCO Biståndsnämnd.
     Telekomprojektet är bara ett av ett stort antal  
fackliga utvecklingsprojekt som Seko stödjer.  
I skriften berättar vi även om de andra projekten och 
om grunderna för förbundets internationella arbete.

Text: Bengt Rolfer
Foto: Denny Lorentzen
Grafisk form: Anekdot Text & Form
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– Ett 40-tal personer skulle tvingas sluta och 
fl ytta till ett företag med betydligt sämre villkor. 
De anställda hade inte blivit tillfrågade. Det var 
den tändande gnistan. Vi bildade en fackförening 
och då drog ledningen tillbaka sitt beslut, berät-
tar Victor.

Klubbens första aktion blev alltså en fram-
gång, men sedan dess har inte mycket hänt. Idag 
har klubben ett 30-tal medlemmar, vilket är 
cirka 10 procent av Moldcells anställda. Victor 
Bivol medger att klubben är orutinerad och man 
behöver facklig skolning för att kunna växa och 
bli infl ytelserik.

Anställningstrygghet
– Vårt främsta argument för att värva medlem-
mar handlar om anställningstryggheten. Det är 
svårare för ledningen att 
göra sig av med folk som 
är med i facket. Enligt 
moldavisk lag kan ingen 
sparkas utan fackets 
erkännande. Som med-
lem har man också rätt till juridiskt stöd, säger 
Victor.

Generellt är dock arbetsförhållandena på 
Moldcell mycket goda och grogrunden för facklig 
verksamhet är inte den bästa. Victor berättar att 
hans relation till ledningen har försämrats sedan 
klubben bildades.

– Det var inte lätt att ta det beslutet, men jag 
kände att något måste göras när arbetskamrater-

nas jobb var hotade. Jag var deras hopp. De litade 
på att jag skulle kunna hjälpa dem och jag ville 
inte göra dem besvikna.

Han tycker att ledningen har missförstått deras 
avsikt med att bilda en fackförening.

– Ledningen tror att vi vill göra revolution, 
men det stämmer inte. Vi vill samarbeta för att 
skapa ett framgångsrikt företag där alla har bra 
villkor och behandlas lika, men så är det inte 
idag, säger han.

Kollektivavtal
Ett mål för klubben är att få ett kollektivavtal, 
men än så länge har facket inte fört fram det 
kravet. Victor känner att han behöver mer rutin 
och kunskaper. 

– Vi vet inte riktigt hur vi ska gå vidare, vi 

behöver lära oss mer om hur en fackförening 
fungerar, säger han.

Där räknar han med stöd från det nationella 
förbundet inom kommunikationssektorn FSCM, 
som erbjuder kurser på moldaviska LO:s institut 
för facklig utbildning. Han hoppas också att 
Sekos projekt i TeliaSoneras dotterbolag i Östeu-
ropa och Centralasien ska ge inspiration till att 
stärka facket.

Victor Bivol är 
ordförande i 
fackklubben på 
Moldcell i Molda-
vien. Klubben 
bildades i decem-
ber 2009 i pro-
test mot ledning-
ens planer på att 
outsourca delar 
av den tekniska 
avdelningen.

Klubben tog strid för  jobben

”Vi vill samarbeta för att skapa ett framgångsrikt företag.”
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Klubben tog strid för  jobben

”Vi vill samarbeta för att skapa ett framgångsrikt företag.”

– Vi behöver lära 
oss mer om hur en 
fackförening fungerar, 
säger Victor Bivol, 
ordförande i Moldcells 
nybildade fackklubb.
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– Vi har bra villkor här jämfört med andra 
företag, men vi är oroliga för våra jobb. Därför 
behöver vi en fackförening, säger Ghenadie, som 
var med och grundade klubben.

Även om han tjänar bra är lönen inte tillräck-
ligt hög för att kunna spara ihop pengar till en 
egen bostad. Ghenadie bor hos sina föräldrar, 
men ska snart gifta sig med Irina Bidiac och då 
vill de skaffa egen bostad. 

Irina har en provanställning på Moldcells 
ekonomiavdelning och hoppas snart få fast jobb. 
Då ska hon bli den första kvinnliga medlemmen i 
facket, säger hon.

Både Irina och Ghenadie gillar att jobba på 
Moldcell. Atmosfären är bra och de anställda har 
många förmåner som telefonpaket, bra bankrän-
tor och sjukförsäkring.

Ghenadie inser att de 
som har bra arbetsvillkor 
inte är lika motiverade att 
gå med i facket. Men han 
påpekar att de anställda 
samtidigt är sårbara.

– Mitt team arbetar nära den tekniska avdel-
ningen och företaget har tankar på att outsourca 
den. Risken för att bli av med jobbet är mitt 
viktigaste argument för att vara fackligt ansluten. 
Som fackligt ansluten har man ett extra skydd, 
säger han. 

Medlemmar i klubben:

Ghenadie Frunza 
arbetar med 
utbyggnaden 
av mobilnätet i 
Moldavien. Han 
befi nner sig ofta 
ute på fältet och 
har fl exibla ar-
betstider. Han 
tjänar cirka 5700 
kronor i måna-
den, vilket är en 
hög lön i Molda-
vien.

Vi är sårbara

”Som fackligt ansluten har man ett extra skydd.”
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Pavel Schevchenko har arbetat 
i bolaget i tio år. Han är tele-
operatör och arbetar skift i 
tolvtimmarspass, omväxlande 
dag och natt med lediga dagar 
emellan.

– Jag trivs bra med att jobba skift. Man får mer 
gjort på långa pass och familjen har vant sig vid 
mina arbetstider, säger han.

Pavel trivs bra på Moldcell. Han gillar sina 
arbetsuppgifter och är nöjd med lönen ”även om 
alla alltid vill ha mer”.

När fackklubben bildades tvekade han inte att 
gå med.

– Personligen har jag inte haft några problem, 
men jag har sett andra som haft det. I framtiden 
kan det vara jag som får problem och då är det 
bra att vara med.

Han tycker att fackklubben hittills varit allde-
les för passiv.

– Många anställda känner inte ens till att den 
fi nns. Folk förstår inte varför de ska gå med om 
det inte fi nns någon dialog mellan facket och 
ledningen. Dessutom är många rädda för att det 
ska bli svårare att bli befordrad om de är med i 
facket, säger Pavel. 

Facket måste 
synas mer

Pavel:

Pavel Schevchenko 
tycker att facket 
behövs och att det 
måste bli mer aktivt.

”Som fackligt ansluten har man ett extra skydd.”

Ghenadie Frunza var med 
och grundande fackklubben. 
Hans fl ickvän Irina Bidiac är 
provanställd och hoppas få 
fast jobb på Moldcell.
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Dags att börja ställa krav
– Ni har ödet i era egna händer. Nu måste ni 
föra fram era krav till ledningen, annars tror de 
att facket är impotent, säger Ion Pîrgaru, ord-
förande i det nationella förbundet FSCM med 
drygt 16 000 medlemmar, främst inom det del-
statliga fastnätsbolaget.

Med på mötet är också Björn Lind från Seko 
som berättar om förbundets projekt och om det 
framtida målet att bilda en global facklig allians.

Företrädare för fackklubben på Moldcell 
vittnar om ett närmast stillastående läge. Det förs 
över huvud taget ingen dialog med ledningen och 
den fackliga aktiviteten är nära nog obefi ntlig. 
Man klagar över att ledningen ignorerar facket 
och efterlyser facklig utbildning.

Några av deltagarna säger att personer som 
de försökt värva till facket har varit tveksamma, 
eftersom de befarar repressalier från ledningen.  

Förbundsordföranden Ion Pîrgaru höjer rösten:
– Vi har informerat bolaget om att klubben är 

bildad och de har fått en lista över vilka som är 
medlemmar. Ni är alltså en registrerad fackklubb 
och det är bara att sätta igång och jobba. Tveka 
inte, jag har träffat ledningen och den har visat 
sig öppen för samarbete.

– Ta fram några punkter och gå 
upp till ledningen. Även om ni inte 
får igenom allt kan ni komma en bit 
på väg. Ni kan inte sitta och vänta 

på att någon annan gör detta åt er. Nu har ni 
bildat en fackförening och då får ni ta ansvar för 
det och börja slåss för era intressen. Ni ska inte 
bli aggressiva, men ni måste bli mer aktiva.

En höstkväll 
samlas ett 20-tal 
av medlemmarna 
i Moldcells fack-
klubb till ett möte 
på förbunds-
kontoret för att 
diskutera framti-
den för den unga 
fackklubben.

”...och börja slåss för era intressen.”

Förbundsordför-
ande Ion Pîrgaru 
tycker det är dags 
att klubben på 
Moldcell börjar ta 
för sig och ställa 
krav.
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– Vi kom in sent på marknaden, men alla kurvor 
pekar uppåt. Nu har vi en marknadsandel på 30 
procent och snart ska vi vara nummer ett, säger 
Chiril Gaburici, Moldcells verkställande direktör.

Gaburici är stolt över att representera Telia-
Sonera i Moldavien, förklarar han när han tar 
emot på huvudkontoret i Chisinau. Här arbetar 
merparten av bolagets 350 anställda.

Enligt vd:n är Moldcell ett av de bästa före-
tagen i landet. Sedan TeliaSonera tog över har 
mycket av företagskulturen förändrats och man 
har nu en ”europeisk syn” på sådant som ledar-
skap, löner och arbetsmiljö. Många moldavier 
drömmer om att få arbeta här, säger han.

Personalchefen Natalia Belicova fyller i att 
medellönen ligger på cirka 6600 kronor (700 
euro) per månad. Det är skyhögt över genomsnit-
tet i landet som ligger på cirka 1800 kronor.

– Bank och telekom är de bäst betalda bran-
scherna i landet, säger hon.

De fackliga representanterna håller med om 
att arbetsvillkor och förmåner är bra, något som 
också får stöd i företagets årliga mätningar av 
hur personalen trivs.

Cheferna betonar att de gärna vill tillmö-
tesgå de anställdas önskemål innan det leder till 
missnöje. Därför ser de heller inget behov av att 
teckna ett kollektivavtal.

– Det är ingen fråga vi har diskuterat. Fack-
föreningen har inte tagit något initiativ om detta. 
Den är över huvud taget inte särskilt aktiv i att 
kommunicera med oss, säger Natalia Belicova.

– Jag hade väntat mig att de skulle komma till 
mig, tillägger Chiril Gaburici. Min dörr är öppen 
och jag talar med alla i bolaget.

Hur ser ni på om era anställda är med i facket?
– Enligt moldavisk lag har alla medborgare 

rätt att vara med i facket. Vi försöker inte hindra 
någon, men det är heller inget som vi verkar för, 
svarar Natalia Belicova.

TeliaSoneras dotterbolag Moldcell är näst störst på mobiltelefoner i Moldavien. TeliaSoneras dotterbolag Moldcell är näst störst på mobiltelefoner i Moldavien. 

Många vill jobba här
Personalchefen Natalia 
Belicova och vd Chiril 
Gaburici ser inget behov 
av att teckna kollektivav-
tal, eftersom de anställda 
redan har bra villkor.
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Det säger Olga Vinogradova, policy offi cer på 
Union Network International (UNI), som består 
av cirka 1000 fackförbund i 140 länder med till-
sammans 20 miljoner medlemmar i tjänstesektorn.

Olga var tidigare chef för UNI:s kontor i 
Moskva och hade ansvar för den fackliga ut-
vecklingen i de forna Sovjetrepublikerna. Sedan 
2009 arbetar hon på huvudkontoret utanför 
Genève. 

En novemberdag 2010 gästar hon 
Stockholm och TeliaSoneras europeiska 
företagsråd för att informera om projek-
tet och tankarna på att bilda en global 
allians. 

Förebild
TeliaSonera-projektet är det första i sitt slag och 
kan fungera som något av en förebild, berättar hon.

– För fem-sex år sedan såg vi tydligt hur mobil-
telefoniföretagen började blomstra i Östeuropa, 
men det saknades facklig närvaro i där. Vi insåg 
att vi måste göra något och fann att TeliaSonera 
var en av de viktigaste aktörerna.

Nu pågår projektet i nio länder, men än så 
länge är det bara i tre eller fyra som det fi nns en 
fackklubb i dotterbolaget.

– Inledningsvis arbetar vi med de nationella 
förbunden så att de förstår vad som håller på att 
hända. De har sin bas i de gamla fastnätsbolagen 
och har än så länge ganska bra medlemskap.  
Men dessa bolag är på väg bort och mobilföre-
tagen växer sig starkare. En dag kommer förbun-

den inte att ha några medlemmar kvar om de inte 
organiserar i de nya bolagen. Därför måste vi 
göra det här, säger Olga Vinogradova.

Men det är ingen lätt uppgift. Hon berättar 
om ett mönster där de som tar fackliga initiativ 
ofta diskrimineras på olika sätt. Därför är många 
anställda rädda för att gå med i facket.

– Men antalet potentiella medlemmar är stort. 

Vi vill nu på allvar öppna dörren för organise-
ring, säger hon.

Ett sätt att komma vidare är att bilda en global 
facklig allians inom koncernen.

– En sådan allians skulle kunna bestå av 
personer från kanske tjugo länder. Det vore ett 
stort steg framåt och då skulle företaget se att vi 
står enade. Men vi är inte ute efter att förstöra 
bolaget. Vi vill bara ha en social dialog på global 
nivå, det är allt, säger Olga.

Seko är i framkant
Hon berömmer Seko som ”ett av de mest enga-
gerade förbunden som vi samarbetar med” och 
framhåller även fl era andra av de projekt förbun-
det medverkar i.

– Seko är i framkant och stödjer alltid våra 
nya initiativ. Det är mycket viktigt för oss, säger 
hon.

Olga på UNI håller i trådarna
– TeliaSonera-
projektet är mer 
än ett projekt, 
det är en del av 
en större strategi 
för att bygga 
starka fackför-
eningar i bran-
schen och där 
är Seko en av 
nyckelspelarna.

”...antalet potentiella medlem mar är stort.”
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Olga på UNI håller i trådarna

Olga Vinogradova på 
UNI ser Seko som en 
pionjär i arbetet med 
att bygga upp fack-
föreningar i globala 
företag.

”...antalet potentiella medlem mar är stort.”
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De forna Sovjetrepublikernas övergång från kom-
munism och statliga televerk till marknadseko-
nomi med multinationella telekombolag innebär 
en enorm omställning. Att dessutom få i gång en 
modern facklig verksamhet i de nya bolagen har 
inte visat sig enkelt.

– Vi har haft många seminarier i de här 
länderna för att väcka intresse för att organisera 
personalen i de nya bolagen. De måste känna 
den egna drivkraften, annars går det inte, säger 
Björn Lind på Seko som tillsammans med Carl 
Tauson är ansvarig för förbundets internationella 

Seko fi nns i hela världen
utvecklingsprojekt.

Det är inte bara företagsledningarna i de nya 
telekombolagen som motverkar facklig verksam-
het. Också för de anställda i dessa länder utgör 
facket fortfarande något av ett rött skynke.

Sekos telekomprojekt bedrivs i nio länder i 
Östeuropa och Asien. I några av länderna har det 
börjat lossna, till exempel i Georgien och Mol-
davien, där det fi nns fackföreningar både på 
Geocell och Moldcell. Även på Ncell i Nepal 
fi nns en fackklubb på plats.

– Vårt mål är att det ska fi nnas en fackfören-

Det går trögt med det koncernfackliga samarbetet 
inom TeliaSonera, tycker Magnus Brattström, 
ordförande för cirka 2 800 Sekoanslutna medar-
betare på Telia i Sverige.

– I många länder fi nns ingen facklig verksam-
het och där den fi nns är man mest upptagen med 
sina egna näraliggande frågor, säger han.

Enligt Magnus kan Sekos projekt i Östeuropa 
och Asien bana väg för ökat fackligt engagemang 
och ett förbättrat samarbete. 

– Jag hoppas att det kan leda till att facket driver 
gemensamma frågor över hela kontinenten. Om vi 
kunde bilda en global allians tror jag att vi skulle få 
större förståelse för våra krav och ha en större chans 
att påverka företaget på en global nivå, säger han.

Ett annat fackligt önskemål är att träffa ett så 
kallat globalt ramavtal mellan bolaget och det 

globala facket UNI.
– Jag har försökt att bana väg för det här på fö-

retaget, men vår personaldirektör är inte mycket 
för det. Hon tycker att det räcker med företagets 
”code of conduct” (uppförandekod) och i övrigt 
ska varje land sköta sitt.

– Det där förstår jag inte riktigt. I uppförande-
koden står att man vill ha ett bra fackligt klimat. 
Då borde de inte vara oroliga för att skriva på 
ett globalt ramavtal. Det skulle göra stor nytta 
framför allt i östländerna.

En form av koncernfackligt samarbete som 
fungerar hyfsat är det europeiska företagsrådet, 
där Magnus ingår tillsammans med fackliga 
kolleger från fem andra länder inom koncernen. 
Rådet träffas minst fyra gånger om året för att 
diskutera gemensamma frågor. Det är också ett 

Anställda i TeliaSonera 
i världen (3e kvartalet 2010)

 Sverige                      9 476

Finland                      4 636

Norge                      1 344

Danmark                      1 649

De baltiska länderna       7 318

Spanien    89

Eurasien*¨                          4 734

Övriga länder                       429

Totalt               29 675

*  Kazakstan, Azerbajdzjan, 
Uzbekistan, Georgien, Moldavien, 
Tadzjikistan, Nepal.

Global allians är målet
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Seko fi nns i hela världen
ing på alla bolag där TeliaSonera är delägare. Vi 
hoppas också få till stånd en global facklig allians 
och att det ska tecknas ett globalt ramavtal inom 
koncernen, säger Björn Lind.
Telekomprojektet är långt ifrån det enda fack-
liga biståndsprojekt som Seko är engagerat i, se 
förteckningen på nästa uppslag.

Så gott som alla projekt drivs av de olika fack-
liga branschfederationerna med Seko som medfi -
nansiär. Det svenska stödet kanaliseras som regel 
via LO-TCO Biståndsnämnd och betalas till 90 
procent av Sida och till 10 procent av förbundet.

forum för information från företagsledningen.
De europeiska företagsråden (European Works 

Council, EWC) har skapats av EU och därför kan 
bara EU-länder vara representerade. De länder där 
personalen har representation i företagsrådet är Sve-
rige, Norge, Danmark, Finland, Estland och Litauen. 

– Rådet har funnits sedan 2004. Den stora 
nyttan är att vi lär oss mer av hur det ser ut i var-

andras länder. Vi har fått en ökad öppenhet, men 
fortfarande är många sig själv närmast. Engage-
manget skulle kunna vara bättre, säger han.

Både klubbordföranden 
Magnus Brattström och 
Sekos Björn Lind vill att 
ledningen för TeliaSo-
nera ska träffa ett globalt 
ramavtal med facket. 

” ...stor nytta framför  allt i östländerna.”
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         Transportsektorn 
i Södra Asien

Privatiseringar och utländska ägare har 
lett till att sämre arbetsvillkor. Många 
blir av med jobbet och färre är fackligt 
anslutna. Projektet omfattar fem länder 
(Indien, Bangladesh, Pakistan, Sri Lanka 
och Nepal) och går ut på att utbilda 
fackliga ledare och medlemmar så att 
de kan försvara sina rättigheter och stå 
upp för drägliga arbetsvillkor.

         Östtimorprojektet
Östtimor blev självständigt 2002 efter 
25 år av indonesisk ockupation. Beho-
vet att utveckla oberoende demokra-
tiska fackföreningar är stort. Projektets 
syfte är att bidra till detta och att öka 
antalet medlemmar.

         Globalt 
utvecklingsprojekt

Över hela världen har arbetstagarnas 
situation i transportsektorn försäm-
rats. Företagen tar minskat ansvar för 
sina anställda, tillfälliga jobb blir allt 
vanligare. Projektets mål är att skapa 
en gemensam facklig utbildningsplan. 
Berörda länder är Algeriet, Chile, 
Guatemala, Kenya, Namibia, Palestina, 
Uganda och Venezuela.

         Klimatförändringar 
och transporter

Ett globalt projekt där Seko tillsammans 
med ITF tar fram kampanjmaterial som 
ska bidra till att påverka klimatpolitik och 
transporter i både industriländer och 
utvecklingsländer över hela världen.

         Offentliganställda i Indien 
Projektet riktar sig till offentliganställda 
i den indiska delstaten Tamil Nadu och 
handlar om organisationsuppbyggnad 
och facklig grundutbildning.

         Organisering i 
mobilsektorn i Eurasien

Projektet syftar till att stärka den 
fackliga strukturen i TeliaSoneras 
dotterbolag i Armenien, Azerbajdzjan, 
Georgien, Kambodja, Kazakstan, Kirgi-
zistan, Moldavien, Nepal och Ukraina.

         Fackliga utbildare
Riktar sig till utbildningssekreterare i 
fackförbund i Indien, Malaysia, Nepal, 
Filippinerna och Thailand. Tanken är att 
de ska bli nationella utbildare och föra 
sina kunskaper vidare inom organisa-
tionen.

         Organisering i energi-
sektorn i Latinamerika

Avregleringar och frihandelsavtal 
har lett till att ett fåtal multinationella 
företag kontrollerar all produktion och 
distribution av elektricitet. Fackför-
eningarna brottas med medlemstapp 
och minskat infl ytande. Projektet 
syftar till att höja organisationsgraden 
och förbättra sammanhållningen på 
företagsnivå.

         Att möta globaliseringen, 
Nepal

Fackföreningsrörelsen i Nepal har 
varit dåligt förberedd på att möta den 
senaste tidens förändringar med glo-
balisering och privatiseringar. Projektet 
syftar till att stärka förbunden så att 
de effektivare ska kunna möta denna 
utveckling.

         Organisering genom utbild-
ning i några afrikanska länder

Syftar till att skapa dynamiska och fung-
erande fackliga strukturer inom framför 
allt post– och telekomsektorn och 
samarbete mellan facken i olika länder. 
Bedrivs sedan 2010 i tio västafrikanska 

länder: Benin, Burkina Faso, Elfenbens-
kusten, Ghana, Guinea, Liberia, Mali, 
Niger, Nigeria och Senegal. Tidigare 
har samma projekt genomförts i några 
länder i sydöstra Afrika.

         Organiseringsprojekt 
inom DHL

Syftet är att stärka de fackförbund 
som företräder arbetstagare på DHL i 
Kazakstan, Malawi, Mongoliet, Nepal, 
Sydafrika och Vietnam. Målet är att ge-
nom bättre organisering och byggande 
av nätverk kunna påverka DHL att ingå 
ett globalt ramavtal.

                            Projekt 
i Filippinerna

I Filippinerna bedrivs fyra projekt inom 
olika sektorer. De riktar sig till post-
anställda, sjöfolk, hamnarbetare samt 
chaufförer i den informella sektorn, till 
exempel cykeltaxiförare. Gemensamt 
för projekten är organisering och ut-
bildning i syfte att stärka fackförening-
arna och att försöka få till stånd någon 
form av kollektivavtal.

         Telesektorn i Malawi
Samtidigt som telesektorn växer brot-
tas det nationella fackförbundet med 
problem som låg organisationsgrad och 
bristande facklig medvetenhet. Målet 
med projektet är att stärka förbundet 
så att det effektivt kan arbeta för 
arbetstagarnas rättigheter och ökad 
jämställdhet i arbetslivet.

Övriga projekt
Seko är med i några projekt som bedrivs 
av andra svenska fackförbund inom 
BWI, federationen för bygg- trä- och an-
läggningsarbetare. Förbundet bedriver 
också ett eget projekt inom transport-
sektorn i Ryssland och Ukraina.

Här är Sekos alla utvecklingsprojekt
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FOTNOT: Följande fackliga branschfederationer står bakom projekten:

Projekt 1–4: Internationella Transportarbetarefederationen ITF.

Projekt 5: PSI, federationen för offentliganställda och energisektorn.

Projekt 6–10: UNI, den globala branschorganisationen för tjänstesektorn (post 
och tele).

Projekt 11: ITF och UNI.

Projekt 12–15 bedrivs av Seko och Olof Palmes Internationella Center.

Projekt 16 bedrivs av Seko och LO–TCO Biståndsnämnd.

Här är Sekos alla utvecklingsprojekt
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Varför är Seko engagerat i så många fackliga 
utvecklingsprojekt runt om i världen?
– Vårt förbund fi nns i många sektorer och vi är 
med i fyra fackliga internationaler som har ett 
stort intresse av att driva biståndsprojekt med 
svenskt stöd.  

Vad är det som styr vilka projekt ni går in i?
– Vi går bara in i de sektorer där vi själva har 
medlemmar. Projekten är vanligen av två slag – ut-
bildning och organisationsbyggnad. Vi styrs både 
av solidaritet och av egennytta. I det långa loppet 
ska vi koncentrera oss på projekt i vårt relativa 
närområde. De är lättare att hantera effektivt och 
ger oss även egna fördelar. Om vi exempelvis byg-
ger upp en facklig kapacitet i de forna Sovjetre-
publikerna så minskar risken för social dumpning 
här hemma. Starka fackföreningar i vårt närom-
råde gynnar oss själva.

Men ni har ju också väldigt avlägsna projekt 
som i Östtimor och Malawi?
– Ja och där är det solidaritetsaspekten som domi-
nerar. Vi vill ha både och.

Vilka resultat har ni uppnått med den här verk-
samheten?
– I Filippinerna har vi hållit på sedan 1995 med 
ett projekt som syftar till att bygga upp en orga-
nisation på sjösidan. Nu har vi äntligen lyckats få 
den registrerad som en laglig fackförening. Det är 
en skön framgång, men det tog 15 år. 

Förekommer det misslyckanden också?
– Det gör det, men de är ganska få och jag kan 
inte erinra mig något katastrofalt magplask.

Vilka är de största svårigheterna för att nå 
framgång?
– Det är olika beroende på situationen i de länder vi 
arbetar. I ett land som Malawi som är så hårt drab-

bat av hiv/aids har det här jobbet en särskild dimen-
sion. I Filippinerna fi nns det kanske 15–16 central-
organisationer, men ändå är färre än 5 procent med i 
facket. I fl era länder är det svårt att agera fackligt på 
grund av den politiska situationen.

Hur mycket kostar den här verksamheten?
– Vi har en operativ budget på under en miljon 
kronor per år av egna pengar, men då är inte våra 
arbetskraftskostnader medräknade. Det är mindre 
än en halv procent av förbundets budget. Om 
man räknar med pengarna från Sida så omsätter 
projekten cirka 10 miljoner kronor.

Varför är det bra för Sekos medlemmar att ni 
satsar på detta?
– Fackföreningar grundades en gång av solidari-
tetsskäl och vi har en tradition i det här förbundet 
att visa solidaritet med mindre lyckligt lottade 
kamrater i andra länder. Men det fi nns även ett 
element av egennytta i det här.

Vad har ni mött för reaktioner i medlemsleden?
– En hel del medlemmar är intresserade och fl era 
av våra avdelningar driver egna lokala projekt. Det 
tyder på att det fi nns ett stöd där ute. Jag har aldrig 
mött några reaktioner i motsatt riktning. 

Kommer det internationella engagemanget att öka?
– Behoven kommer nog att öka, men det får vägas 
mot att våra resurser sannolikt kommer att minska. 
Långsiktigt strävar vi efter att minska antalet pro-
jekt och kanske slå samman några med de övriga 
LO-förbunden inom 6F som vi samarbetar med.

Varför 
gör vi 
det här?

Tio frågor 
till Thomas 
Abrahamsson, 
vice förbunds-
ordförande i 
Seko och 
ansvarig för den 
internationella 
verksamheten.




