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1. Mærsk og de elendige arbejdsforhold i havnebyen Mombasa 

Mombasa er den største havn i hele østafrika, og er som hovedindgangen til det østafrikanske marked et 

vigtigt knudepunkt for verdenshandelen. Her knokler tusindvis af havnearbejdere med at sende varer som 

kaffe, te, tekstiler og grøntsager ud til forbrugere i det meste af verden – inklusiv Danmark. 

Med hjælp og medfinansiering fra Forum for International Cooperation (FIC), besøgte journalister fra 

mediet og researchcenteret, Danwatch, i efteråret 2018 havnebyen, Mombasa, i Kenya. I en rapport 

udgivet i november 2018 kunne de dokumentere hvordan fattige arbejdere lever og arbejder under 

kummerlige, opslidende og farlige forhold for underleverandører af store transnationale virksomheder – 

heriblandt Mærsk som har underleverandører både på havnen og i pakhusene/varehusene. 

Mange tusinde havnearbejdere – hvoraf en stor del er løsarbejdere – arbejder hver dag med at laste og 

losse varer fra store containerskibe. De havnearbejdere som Danwatch talte med bliver betalt hvad der 

svarer til en timeløn på to kroner, hvilket næsten er fire gange under minimumslønnen i Kenya.  

De sover på sammenfoldede papkasser bagved containere og til trods for, at hjelme, refleksveste og 

sikkerhedssko er et krav fra havnemyndighederne til alle, der opholder sig på havneområdet, mangler 

arbejderne sikkerhedsudstyr. Et par stykker har udtrådte sikkerhedssko, og der er også et par slidte 

refleksveste. Resten har det ikke. Ingen af dem har hjelm på. Fordi de ikke kan leve af lønnen, og fordi 

mange er løsarbejdere og arbejder så meget de kan, når et skib er i havn, er det normalt, at de arbejder tre 

ottetimers vagter i træk. Nogen fortæller, at de ikke kan betale husleje, og at de ikke kan købe ris, hvis ikke 

de arbejder i døgndrift.  

I de mange varehuse som ligger på havnen og spredt omkring i Mombasa er der ligeledes dårlige 

arbejdsforhold. I et af de varehuse som Danwatch besøgte løb arbejde barfodede op og ned ad en 

provisorisk rampe sat sammen af træpaller mens de bar tunge sække på hovedet som skulle fragtes ind i 

ventende containere. Disse arbejdere bliver betalt 70 øre for hver sæk de bærer fra pakhuset og ind i 

containeren. De interviewede arbejdere kan ikke klage eller snakke om bedre løn da de i givet fald vil blive 

’mærket’ af virksomhederne som derefter ikke vil hyre én igen. Der sker tit ulykker – nogen træder på søm, 

andre falder og brækker benene. Når der sker ulykker, lyver arbejderne og siger, at de havde 

sikkerhedsudstyr på, da ulykken skete, af hensyn til forsikringen. De er bange for at skabe problemer for 

virksomheden og i sidste ende dem selv. 

2. Kort om generelle udfordringer på Kenyas arbejdsmarked 

Det kenyanske arbejdsmarked er alt for ofte karakteriseret ved lave- eller ikke eksisterende 

arbejdstagerrettigheder, dårlige arbejdsforhold, ringe lønninger, stigende løsarbejde og mangel på 

jobsikkerhed samt diskriminering og chikane. Den rette lovgivning for et godt og fair arbejdsmiljø er på 

plads, men en af udfordringerne som Kenya står overfor, er at svage offentlige institutioner ikke kan, eller 

undlader at opretholde disse lovgivninger, og dermed ikke formår at bidrage til en forbedring af de dårlige 

arbejdsforhold og arbejdstagerrettigheder – som eksempelvis er tilfældet på havnen i Mombasa.  

Samtidigt er en anden forhindring at mange arbejdsgivere er tilbageholdende med at lade deres ansatte 

organisere sig, og prøver ofte at modvirke at disses medlemskaber i fagforeninger. I forlængelse af dette er 

det meget normalt at arbejdsgivere bestikker de embedsmænd som skal efterse og kontrollere 

arbejdsforhold for at undgå at få bøder og straffe for overtrædelser af lovgivningen.  
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På den anden side mangler mange kenyanske fagforeninger den grundlæggende kapacitet til at tage hånd 

om deres medlemmer og sørge for at imødekomme de mange udfordringer disse står overfor. Dette gælder 

bl.a. kapaciteten til at informere medlemmer omkring arbejdstagerrettigheder, kapaciteten til at overvåge 

virksomheder og kapaciteten til at advokere for medlemmer overfor private- og statsejede virksomheder 

og sikre overenskomster. Mange fagforeninger er ofte ineffektive pga. ikke-demokratiske strukturer, lav 

gennemsigtighed og dårligt lederskab karakteriseret ved hyppige stridigheder – faktorer der ofte resulterer 

i medlemmernes udmeldelse.  

Arbejderne selv er for det meste uvidende om skadeligt arbejdsmiljø, de farer de udsætter sig selv for og 

deres rettigheder, inklusive deres ret til at organisere sig i en fagforening. Mange arbejdere forstår ikke 

fordelene ved at være organiserede og især unge er uvillige til at organisere sig.  

3. Projekt med fokus på at forbedre arbejdstagerrettigheder og arbejdsvilkår i Mombasa Havn 

Som opfølgning på de tilstande og forhold som Danwatch kunne dokumentere ønsker FIC at opstarte et 

projekt på og omkring haven i Mombasa. Målet med projektet skal være at forbedre vilkårene og 

rettighederne for de arbejdere og løsarbejdere der knokler hver dag – bl.a. for at morgenkaffen kan finde 

vej fra kenyanske kaffeplantager til morgentrætte danskeres kaffekopper. 

Den primære målgruppe som projektet skal henvende sig til, er de mennesker der arbejder på havnen og i 

vare- og pakhusene. For at skabe bedre arbejdsforhold- og vilkår vil FIC arbejde sammen med lokale 

kenyanske fagforeninger og styrke disses kapaciteter således at de er klædt på til at imødekomme og løse 

de tilstedeværende udfordringer og problemer, og dem der kan opstå i fremtiden. Dette er en strategi som 

FIC har haft stor succes med i tidligere projekter i Østafrika (Kenya og Tanzania), og hos FIC har vi, på 

baggrund af denne erfaring, udviklet en model til kapacitetsopbygning af fagforeninger som indebærer 

følgende: 

- Styrke den organisatoriske kapacitet (interne styring) af fagforeningerne til at fungere som 

demokratiske, medlemsbaserede organisationer som er i stand til at sikre at 

arbejdsmarkedslovgivning bliver implementeret på arbejdspladserne.  

- Med målet om at udvikle fagforeningernes præstationer, gennemsigtighed og ansvarlighed over for 

medlemmer, skal tillidsrepræsentanter, fagforeningsledere, funktionærer og medlemmer af 

fagforeningerne trænes i foreningsanliggender, organisatoriske og administrative problemer og 

arbejdsmarkedslovgivning  

- Udvikle og oprette udvalg som fokuserer på godt arbejdsmiljø på arbejdspladserne inklusiv 

sundhed og sikkerhed. 

- Udvikle og oprette ungdomsudvalg som skal sikre anstændige forhold for unge på arbejdspladserne 

og større inddragelse af unge i fagforeningerne 

- Fortalervirksomhed på arbejdsplads- lokalområde- og nationalt plan for at advokere for respekt for 

arbejdsmarkedslovgivningen og effektiv håndhævelse af denne. 

Vi har identificeret tre fagforeninger som vi ønsker at samarbejde og danne partnerskaber med: 1) Kenya 

Shipping, Clearing and Warehouse Workers Union (KSCWWU); 2) Dock Workers Union (DWU); and 

Seafarers Union Kenya (SUK). Vi har tidligere samarbejdet med DWU og SUK, og vi samarbejder på 

nuværende tidspunkt med KSCWWU i forbindelse med et andet projekt. Derfor kender vi allerede stort 

kendskab til deres svagheder, styrker, udfordringer, begrænsninger, potentiale og behov hvilket er en 

fordel med henblik på hvad vi fælles vil fokusere vores bestræbelser på at forbedre. 
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4. FIC som organisation 

”FIC tror på, at vi kan påvirke, forandre og forbedre arbejdsmarkedsforhold i verden ved vores aktive 

engagement.” 

Forum for International Cooperation (FIC) er en international NGO som blev grundlagt i København den 14. 

marts 1995. Vi har aktiviteter, samarbejder og kontorer i Danmark, Europa og Østafrika. FIC har en social 

vision om at styrke menneskers sociale, økonomiske og demokratiske rettigheder og muligheder, lighed, 

solidaritet og integration på arbejdsmarkedet og i samfundet. 

FIC fremmer menneskers muligheder for i fællesskab med andre at gennemføre projekter, der forbedrer 

deres vilkår og muligheder i Danmark, i Europa og internationalt ved at fremme den sociale dialog mellem 

arbejdsmarkedets parter og ved samarbejde med alle, der kan fremme visionen i det enkelte projekt 

og/eller generelt. FIC’s værdigrundlæg er FN’s og den europæiske menneskeretskonvention, ILO’s 

konventioner om arbejdstagerrettigheder, FN’s børnekonvention og EU’s Charter for grundlæggende 

rettigheder. 

Alle FIC’s projekter bliver successfuldt implementeret og har en positiv påvirkning på det danske, 

europæiske og afrikanske civilsamfund i form af at øge bevidsthed, udvikle menneskerettigheder og styrke 

mennesker. Fx har fem afrikanske fagforeninger og ledende arbejdsinstitutioner nydt godt af FIC’s 

projekter. De har fået styrket deres organisatoriske kapaciteter, team-building færdigheder og de har 

realiseret kommunikationskampagner som har spredt bevidsthed i samfundet omkring vigtigheden af 

fagforeninger og arbejdstagerrettigheder. Sammen har FIC og FIC’s partnere forbedret arbejdsforholdene 

for mere end 12.000 arbejdere og flere end 50.000 unge har nydt gavn af FIC’s beskæftigelsesprogrammer.  

FIC består af et komplekst netværk af kollektive og individuelle medlemmer som tæller op mod 200.000 

personer. FIC’s hovedkvarter ligger i København, men der er fire andre afdelinger på Sjælland og i Jylland. 

FIC har også et kontor i Nairobi, Kenya der gør os i stand til altid at være i tæt kontakt med vores 

østafrikanske partnere. Sekretariatet i København og Nairobi beskæftiger i alt 12 personer.  

FIC arbejder yderligere sammen med et ungdomsnetværk og et seniornetværk – henholdsvis FIC Ungdom 

og Globale Seniorer. Vores fælles arbejde kombinerer organisatorisk professionalisme med en aktiv 

demokratisk involvering af medlemmer og frivillige. Alle disse samarbejder og partnerskaber er 

sammenkæmmet for at levere kernekapacitet, viden og forskellige typer af ekspertise i professionel 

projektledelse og lederskab. 

På national plan er FIC medlem af CISU der formiler støtte til udviklingsprojekter, og Globalt Fokus – en 

dansk paraplyorganisation for NGO’er som arbejder med international udvikling. På Europæisk plan er FIC 

medlem af SOLIDAR som er et europæisk netværk af civilsamfundsorganisationer der arbejder for at 

fremme social retfærdighed i Europa og i verden. 
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