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Forord
Den 14.marts 2015 er det 20 år siden, at FIC, Fagligt Internationalt Center, blev stiftet. Jubilæet er
en god anledning til at fortælle historien om, hvad FIC oprindelig var, og er i dag. Navnet var
dengang et andet. Aktiviteterne har også forandret sig, men kernen og ideen er stadig den samme.
FIC har en vision om et socialt Europa og en mere lige, solidarisk og retfærdig verden. FIC
fokuserer på uddannelse, beskæftigelse, arbejdsmarkedspolitik, social inklusion og velfærd,
arbejdstagerrettigheder og anstændige og ordnede forhold på arbejdsmarkedet – ude og hjemme.
FIC fokuserer både på unge i fritidsjob eller på vej ind på arbejdsmarkedet, og på lønmodtageres
og seniorers vilkår. FIC står for debat og oplysning i Danmark om europæiske og internationale
udfordringer og forhold.
FIC ser de lokale, nationale, europæiske og internationale forhold i en sammenhæng, for i dagens
verden hænger de politiske og faglige udfordringer sammen. Skal disse løses, så kræver det udsyn
og internationalt samarbejde, ikke national selvtilstrækkelighed. FIC er en medlemsorganisation,
hvor man kan blive enkeltmedlem eller som organisation kan blive kollektivt medlem.
Medlemstallet, primært af kollektive, men også enkeltmedlemmer er vokset i antal og bredde,
ikke mindst de seneste 5 år.
FIC har i de 20 år fra 1995 til 2015 været igennem en stor, og konstant forandringsproces. Som en
idealistisk almennyttig, non-profit, civilsamfundsorganisation, er vi primært båret af en vision
drevet af et engagement hos enkeltpersoner og organisationer. Økonomi til at realisere vision og
ideer i konkrete projekter er en konstant udfordring, hvor netop engagementet og en stor
arbejdsindsats fra ledelse, ansatte og frivillige, har gjort det muligt, at 20 års jubilæum nu kan
fejres. Med jubilæumsbogen håber vi, at det lykkes at trække den røde tråd fra 1995 til 2015.

Ole Nors Nielsen
Formand for FIC
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Claus Larsen-Jensen
Direktør for FIC

Vi forandrer verden
Fremfor en kronologisk fortælling om FIC fra starten i 1995, starter vi med at fortælle om, hvem og
hvad FIC er i jubilæumsåret 2015. Alle FIC aktiviteter tager sit udgangspunkt i en tro på, at vi kan
påvirke, forandre og forbedre forhold i Danmark, Europa og verden ved vores aktive engagement.

Europa er, hvad vi gør det til
FIC er stærkt engageret i europæiske aktiviteter, som foregår både i Danmark og i andre
europæiske lande. FIC har igennem de sidste 20 år deltaget i mange vidt forskellige europæiske
samarbejdsprojekter med organisationer i hele Europa.

Europa i øjenhøjde – det handler om mennesker
Siden 2005, hvor FIC fik sin første 3 årige oplysningsbevilling fra Europanævnet til debat- og
oplysning om Europa, har FIC haft et samlet overordnet 3 årigt program for de områder, hvor FIC
fokuserer sine Europa-aktiviteter. Både i den hjemlige debat- og oplysningsindsats, men også i de
europæiske samarbejdsprojekter og i deltagelsen i SOLIDAR aktiviteter.
FIC præsenterede i 2006 sit første 3 årige program for Europa-arbejdet ”Det handler om
mennesker - Europa i øjenhøjde”. FIC tog afsæt i mennesker, deres muligheder og vilkår i Europa.
Det vil sige de sociale vilkår, beskæftigelses- og, uddannelsesmuligheder samt
arbejdsmarkedsforhold i Europa. Flere hovedtemaer blev udvalgt for FIC’s Europa-engagement:
Social velfærd – flere i arbejde i Europa; Det gråhårede Europa – om det aldrende Europas
udfordringer; Seniorer på arbejdspladser i Europa; Lige muligheder for alle i Europa; Etnisk
integration i Europa; Integration i Øresundsregionen – en vækstregion i Europa, og
Servicedirektivet, som dengang var til stor diskussion. Disse temaer er i de efterfølgende 3 årige
handleplaner suppleret med bl.a.: Ungdomsarbejdsløsheden i Europa; Unges vilkår på
arbejdsmarkedet i Europa; Fattigdommens ansigter i Europa; Frivilligt arbejde i Europa;
arbejdskraftens frie bevægelighed og social dumping; Europæernes realkompetencer; Working
Poor og om social økonomi er en vej til nye arbejdspladser?

Et socialt Europa
FIC har i alle Europa-aktiviteter fokus på Europas sociale udfordringer. Den høje arbejdsløshed, her
ikke mindst ungdomsarbejdsløsheden, og hermed også på EU’s beskæftigelses- og
uddannelsesstrategi. Der er fokus på den fattigdom og ulighed, der er internt i EU mellem nord og
syd og øst og vest, men også internt i rige vesteuropæiske lande, og som er forstærket af den
økonomiske krise siden 2008. Fokus er også på arbejdskraftens frie bevægelighed og den sociale
dumping, som følger heraf.
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Et socialt Europa handler for FIC ikke om, at vi skal have et fælles socialt velfærdssystem eller ens
arbejdsmarkedssystemer i Europa. Det handler om, at der sikres social velfærd og velfungerende
arbejdsmarkeder i alle de europæiske lande, og at de vilkår, som gælder i det enkelte land
overholdes, så det ikke bliver et ræs mod bunden. Livslang læring og anerkendelse af
realkompetencer er også vigtige elementer i arbejdet.

Et demokratisk Europa
FIC arbejder målrettet sammen med andre organisationer i Europa for, at styrke civilsamfundets
indflydelse på EU politikken i det enkelte land og i forhold til Europa-Parlamentet, EuropaKommissionen og Det Europæiske Råd. Målet er en systematisk inddragelse af organisationer,
herunder også parterne på arbejdsmarkedet i beslutningsprocesserne.

Europadebat i Danmark
FIC er i Danmark en central aktør i debatten om europæiske forhold, fordi fælles beslutninger i EU
i dag har meget stor betydning for danskernes hverdag og forhold. Samtidig er der en klar
sammenhænge fra det det lokale til det europæiske, ja sågar til det globale.
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FIC gennemfører i Danmark en lang række debatarrangementer om europæiske forhold. FIC er en
af de danske organisationer, der har en 3 årig bevilling fra Europanævnet til Europadebat i
Danmark. FIC skaffer herudover andre midler til at gennemføre endnu flere debat- og
oplysningsaktiviteter end bevillingen giver mulighed for.
Hovedaktiviteterne er: det årlige Ungdommens EU Topmøde på Christiansborg, ungdomstræf,
ungdomsseminarer i samarbejde med FIC SOLIDAR Ungdom, senioraktiviteter sammen med
Globale Seniorer, Europa-seminarer på Bornholm, regionale arrangementer, Europa-Akademiet og
EU Studietursprogrammet EUducaTours og meget mere. FIC har siden 2011 også været aktiv i
forbindelse med de europæiske år. FIC deltager også i Folkemødet på Bornholm med
enkeltstående aktiviteter.
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FIC var aktiv i forbindelse med folkeafstemningen i 2014 om Det Europæiske Patent, hvor FIC med
støtte fra Europanævnet og Dansk Metal producerede en tegnefilm. Sammen med AOF Danmark,
LOF, FOF m.fl. har FIC i samarbejde med filmproducenten WORKZ produceret tegnefilmen
”Europas Brændende Platforme”.

1.500 på EU Studieture til Bruxelles
Igennem de sidste 5-6 år har FIC haft i alt 1.500 repræsentanter fra ca. 60 forskellige
organisationer på EU Studieture i Bruxelles. Der er gennemført et systematisk uddannelsesprogram, hvor deltagerne har fået et indgående kendskab til de udfordringer Europa står overfor på
en lang række område. De har fået et indgående kendskab til, hvordan EU institutionerne funge-

rer, og deres styrker, begrænsninger og svagheder. Deltagerne får en forståelse af, hvordan de via
nationale og europæiske organisationer kan påvirke EU. Og de får et overblik, så de selv i deres
organisationer kan tilrettelægge en mere offensiv EU strategi. For FIC har dette store uddannelsesog studietursprogram kun været muligt på grund af et tæt samarbejde med Europa-Kommissionen
og Europa-Parlamentet og deres informationskontorer i Europahuset i København, og fordi der en
stor interesse i organisationer for at deltage heri.
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Europa-Akademiet
Europa-Akademiet er et tilbud fra FIC til organisationer, uddannelsessteder og virksomheder om
en systematisk uddannelse i europæiske forhold skræddersyet til deres ønsker til fokusområder.
Der er tale om såkaldt forlagt undervisning hos de pågældende, hvor FIC stiller med undervisere.
Det gennemføres som indtægtsdækket virksomhed

Ungdommens EU Topmøder

Siden 2012 har FIC og FIC SOLIDAR Ungdom hvert år stået for Ungdommens EU Topmøder på
Christiansborg med i gennemsnit 150 deltagere pr. gang. De unge har roller som stats- og
regeringschefer, fagministre, Formænd for Kommissionen, Europa-Parlamentet, Det Europæiske
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råd osv. FIC har igennem årene haft mange forskellige samarbejdspartnere som led i ungdommens
EU Topmøde: Efterskoleforeningen, AOF, faglige ungdoms- og uddannelsesorganisationer,
Socialpolitisk Forening, Mediehuset i København, DK4, og i 2014 og i 2015 også EuropaParlamentets informationskontor i København.

Aktuelle projekter
Siden slutningen af 1990-erne har FIC været involveret i mange europæiske projekter med
forskellige partnere. Disse projekter omtales senere. Her omtales kun aktuelle EU projekter.

WOW - World of Work – Arbejdets Verden
WOW er et europæisk ungdomsprojekt, hvor unge aktivt inddrages i at udvikle bedre
beskæftigelsesmuligheder og ansættelsesvilkår for unge i Europa.
FIC er leder af projektet, hvor der samarbejdes med Ideas Institute, Irland og dermed med faglige
unge i Irlands største fagforbund SIPTU; IDC i Serbien; FILCAMS som er Italiens største fagforbund
for hotel- restaurations- og servicebranchen, og SOLIDAR. Unge fra de 4 lande og SOLIDAR
gennemfører aktiviteter i landene, for at give dem en større chance for at blive hørt og få
indflydelse på egne muligheder for beskæftigelse og ansættelsesvilkår. Et europæisk
ungdomsseminar holdes i København i juni 2015. Projektet er støttet af det nye EU program
Erasmus+.

For et demokratisk Europa
Projektet ”Reelt civilsamfunds demokrati i Europa” er et fælles europæisk projekt, som FIC har
ledelsen af. Projektet har til formål at sikre civilsamfundsorganisationer i de enkelte EU lande en
systematisk ret til høring og dialog med landenes regeringer og parlamenter om EU politik.
Desuden skal projektet sikre en tilsvarende ret for de europæiske organisationer til at blive hørt af
de Europæiske institutioner. Læs rapporten om projektet på www.fic.dk . Projektet er støttet af EU
programmet Europa for Borgerne. Samarbejdspartnerne er FIC, Danmark, CGIL, Italien, La Ligue,
Frankrig, CSV, UK, Ideas Institute, Irland og SOLIDAR.
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Europæernes Realkompetencer
Mange europæere har et stort behov for et kompetenceløft, for at fastholde eller få et job. Derfor
er der i EU fokus på, at alle de kompetencer, som europæerne har fra livet og arbejdslivet kan
tælle med i forhold til efteruddannelse – de såkaldte realkompetencer.
FIC er partner i det europæiske projekt – Building Learning Societies – som går ud på at skabe
anerkendelse af ikke-formel læring for at forbedre karriereperspektiverne for voksne. Blandt andet
frivilligt arbejde, deltagelse i folkeoplysningsaktiviteter og anden livs- og arbejdserfaring udgør
læringsværdier, der skal anerkendes i forbindelse med voksenuddannelse og træning. Projektet
udføres sammen med BFI, Østrig; Institute for Social Integration, Bulgarien; La Ligue, Frankrig;
CEMEA, Frankrig; IME GSVEE, Grækenland; Liga Espanõla de la Educatión, Spanien; ABF Sverige;
WEA, UK; SOLIDAR; og EUCIS-LLL. Projektet er støttet af EU’s Life Long Learning program.

Europæiske År
Siden 1983 har EU med europæiske år sat fokus på forskellige udfordringer i Europa af generel
interesse for europæerne. FIC har siden 2011 deltaget med aktiviteter som led i de Europæiske År.

2010 Europæisk År mod fattigdom og social udstødelse
84 mio. mennesker – 17 % af EU’s befolkning – lever i, eller er truet af fattigdom. Derfor har EU
sats sig som mål, at denne fattigdom skal mindskes med 25 % inden år 2020. Det betyder, at 20
mio. europæere skal bringes ud af fattigdom.

EU har fastsat en fattigdomsgrænse på 60 % af median-indkomsten i det enkelte land. Efter den
målestok er fattigdomsgrænsen i Danmark ca. 8.000 kr. om måneden til alle udgifter efter skat. I
Frankrig er den knap 7.000 kr., mens den i Polen er knap 2000 kr. (2008 tal). I Danmark har der
været et politisk slagsmål om en officiel dansk fattigdomsgrænse.
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Som led i det Europæiske År 2010 gennemførte FIC sammen med AOF Danmark og Socialpolitisk
Forening oplysningsprojektet ”Fattigdommens Ansigter”. Der blev udgivet en folder, som satte
fokus på fattigdommen i Danmark og i Europa ved at sætte ansigter på nogen af dem, der var ramt
af fattigdom. Der var en vandreudstilling rundt i Danmark, og der blev gennemført en række
arrangementer.

2011 Europæisk År for Frivilligt Arbejde

Med det europæiske år for frivilligt arbejde ønskede EU at anerkende den store frivillige indsats i
Europa. Formået var at fremme et aktivt medborgerskab. Det frivillige arbejde og forståelsen af
værdien heraf. Reelt handler det om at understøtte et folkeligt engagement i de europæiske
lande. Den 30.september 2011 blev i Danmark udnævnt til National Frivillig Dag.
FIC havde ledelsen af det største enkeltstående oplysningsprojekt som led i det Europæiske År. De
øvrige partnere var AOF Danmark, Socialpolitisk Forening, Frivillig Center Lolland, Lolland
Kommune og SOLIDAR. Aktiviteterne blev gennemført på landsplan og med en stor lokal aktivitet
på Lolland. Der blev produceret en landsdækkende oplysningsfolder i A4 format og en lokal folder
på Lolland i A5 Format: ”Fri og Villig – Gør en forskel – Bliv Frivillig”. Der blev holdt et Kick Off
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møde i København, en lang række arrangementer på Lolland, inklusiv en stor Frivillig Dag på gader
og torve i Nakskov d. 30.september 2011. Aktiviteterne i Danmark blev støttet af EU
Kommissionens bevilling for det europæiske år, Indenrigs- og Sundhedsministeriet,
Socialministeriet og Europanævnet.

2012 Det europæiske år for aktiv aldring
FIC kædede dette sammen med de seniorprojekter og aktiviteter, som i forvejen var en del af
arbejdsprogrammet, da det ikke var muligt at skaffe ekstra midler til debat- og
oplysningsaktiviteter i Danmark.

2013 – 2014 Det europæiske år for borgernes Europa
I 2013 og 2014 var der fokus på et Europa for borgerne. Det fulgte naturligt af implementeringen
af Lissabon-Traktaten, som både generelt og med Chartret for Grundlæggende Rettigheder, har
fokus på at styrke borgernes rettigheder, både de individuelle og kollektive. Samtidig er der en
stigende erkendelse af, at afstanden mellem EU og borgerne er for stor. I 2014 var der valg til
Europa-Parlamentet. EU lancerede samtidig programmet Europa for Borgerne, som kunne støtte
en række forskellige borgerinitiativer, og civilsamfundsinitiativer.
FIC’s fokus var på to forhold. For det første de sociale og kollektive arbejdstagerrettigheder, hvad
er nødvendigt som følge af krisen, arbejdskraftens frie bevægelighed, working poor og social
dumping. Enkelte arrangementer blev gennemført herom. For det andet spørgsmålet om
12

civilsamfundsorganisationers, herunder arbejdsmarkedets parters, rolle og indflydelse på EU
politikken i det enkelte EU land og overfor EU institutionerne. Projektet ”Reelt Civilsamfunds
Demokrati i Europa”, som er omtalt andet sted i denne bog, er støttet af EU programmet Europa
for Borgerne.

2015 Det europæiske år for udvikling

I 2015 skal de globale udviklingsmål ændres. EU har derfor gjort 2015 til det europæiske år for
udvikling. CONCORD, den fælles organisation for udviklingsorganisationer i Europa, har fået til
opgave at koordinere aktiviteterne. I Danmark har Globalt Fokus, som også har det danske ansvar
for CONCORD opgaver, fået den koordinerende rolle. FIC deltager herigennem i aktiviteterne i
2015. Hermed sker der en naturlig kobling mellem det europæiske og det internationale arbejde.

Samarbejdet i Østersøregionen
FIC har samarbejdet med flere organisationer i de baltiske lande om projekter. FIC har ønsket at
udvikle et stærkere samarbejde mellem organisationer i Østersøregionen. FIC holdt derfor i Allinge
på Bornholm en Østersøkonference for organisationer fra landene omkring Østersøen. Interessen
for et øget samarbejde er stort, men EU bevillinger har hidtil kun i begrænset omfang sikret midler
til noget sådan. Det nye EU Erasmus+ program kan forhåbentlig skabe en ny mulighed herfor.

13

FIC’s udviklingsprogram i
Afrika
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FIC har i 15 år været involveret i udviklingsprojekter med faglige og andre organisationer i
Østafrika, hvor Tanzania og Kenya er i fokus. Til og med 2013 blev disse aktiviteter gennemført
som enkeltstående projekter støttet af Danida midler, først gennem Projektrådgivningen og
dernæst af CISU, Civilsamfund i Udvikling, som på vegne af Danida står for disse bevillinger.
FIC fik d. 13.december 2013 godkendt en 3 årig Programaftale med CISU, så FIC fra 2014 – 2016
kan gennemføre et sammenhængende udviklingsprogram i Tanzania og Kenya: ”Decent Work and
labour Rights in East Africa”, og også opbygge en langt mere hensigtsmæssig og professionel
projektadministration i Østafrika. FIC har siden begyndelsen af 2014 haft travlt med at få sat det
nye udviklingsprogram på skinner, i Østafrika og i Danmark.
FIC har i sine udviklingsaktiviteter i de to lande fokus på et stærkt stigende antal unge, som er
hårdt ramt af ungdomsarbejdsløshed. Afrika har i disse år den bedst uddannede ungdom. De store
ungdomsårgange skaber mangel på job. I Østafrika er hver fjerde af de unge uden arbejde.
Størstedelen af dem, der har et arbejde, har det i den uformelle sektor uden ansættelseskontrakt,
til dårlig løn, med løse arbejdstider i et dårligt eller farligt arbejdsmiljø.
FIC partnerne i Østafrika er faglige organisationer og ungdomsorganisationer i Kenya og i Tanzania.
FIC har fokus på to ting i udviklingsprojekterne i Østafrika. For det første, at kapaciteten skal
styrkes i fagforeningerne i Kenya og Tanzania til at forhandle og skabe opmærksomhed omkring
arbejderes rettigheder og overholdelses af arbejdsmarkedsregler. Målet er at sikre bedre
arbejdsforhold og – vilkår. De faglige organisationer udvikles til at blive mere effektive og
demokratiske. For det andet, at kapaciteten skal styrkes i ungdomsorganisationer i Kenya og i
Tanzania så de kan øge og forbedre jobmulighederne for unge i de to lande. Programmet retter sig
mod unge gennem informationsmøder og undervisning i både iværksætteri til start af
virksomheder, samt viden om arbejdsmarkedsforhold. FIC holder en gang om året et stort møde
med partnerorganisationerne i Østafrika. I 2015 holdes det den 2.-6.marts 2015 i Nairobi.

FIC Projektkontor i Nairobi
FIC har etableret Projektkontor i Nairobi til at koordinere aktiviteterne i Østafrika og stå for en
række administrative forhold. På kontoret er der ansat 3 lokale medarbejdere.

Tidligere projekter
FIC har, før den 3 årige Programaftale blev godkendt, arbejdet med at fremme ordentlige
arbejdsforhold og rettigheder for arbejdere i Tanzania og Kenya. En række af disse projekter er en
del af det samlede program: ” Ordentlige arbejdsforhold og rettigheder for arbejdere i Østafrika”.
Tidligere projekter omtales i afsnittet ”Fra 1995 til 2015”

Unges arbejdsvilkår i Mombasa i Kenya
Unge arbejdere på havnen i Mombasa har generelt ringe løn, arbejdsmiljø og usikre
ansættelsesforhold. Fagforeningerne har hidtil ikke været gode til at sikre de unges
rettigheder. De har været fokuseret på at sikre vilkårene for fastansatte voksne arbejdere.
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Siden 2005 har FIC som led i projekterne i Mombasa Havn været med til at forbedre
arbejdsforholdene for 7.000 unge. Det er sket ved, at de unges viden om
arbejdstagerrettigheder, arbejdsmiljø og sundhed er øget, og at de 3 fagforeninger har fået
kapacitet til at fokusere på unges problemer. Dette projekt fortsætter under den 3 årige
Programaftale.
FIC’s partnere er Dock Workers Union, Kenya; Seafarers Union Kenya og Kenya Shipping
Clearing and Warehousing Union.

Unge i arbejde
FIC og Africa Youth Trust, AYT, Kenya har tidligere gennemført et 3 årigt projekt fra 2010 til
2013. Projektet skulle styrke unges muligheder på arbejdsmarkedet. Projektet opnåede mange
resultater. 50.000 unge deltog i informationsmøder. 3000 unge blev trænet i arbejdsmarked og
rettigheder. Flere uddannelsesinstitutioner anvender nu det undervisningsmateriale, der blev
udviklet som led i projektet. Antallet af unge i et job med en ansættelseskontrakt er øget fra 67
til234 unge. 279 unge havde startet egen virksomhed. Som led i den 3 årige Programaftale
gennemføres nu tilsvarende aktiviteter i byerne Mombasa og Kisumu i Kenya.
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Ungdomsnetværk i Tanzania
FIC har et samarbejde med en række lokale ungdomsorganisationer i Tanzanias hovedstad Dar
es Salaam. Formålet er at styrke organisationernes kapacitet til at varetage unges interesser.
Der er særlig fokus på ungdomsarbejdsløsheden, og på at skabe nye jobmuligheder for de

17

unge. FIC gennemførte først et 1 årigt projekt sammen med ungdomsorganisationerne
Tanzania Youth Vision Association, TYVA; Open Mind Tanzania, OMT og Youth for Africa, YOA.
Nu indgår disse aktiviteter i den 3 årige Programaftale.

Ulandsoplysning - Debatkaravanen
FIC forestår debat og oplysningsarrangementer om forholdene i udviklingslandene, generelt og
specifikt i forhold til Østafrika og det, der er i fokus her med arbejdsforhold og beskæftigelse.
Det seneste projekt var Debatkaravanen – ”Hvad laver dine skattekroner i et uland?” Det
spørgsmål har Debatkaravanen kørt Danmark tyndt med i efteråret 2014, hvor FIC i
samarbejde med AOF Danmark, Danida og Danmarks Radio arrangerede 10
debatarrangementer 10 forskellige steder i Danmark med afslutningsarrangement i DR Huset
på Amager. Ud af arrangementerne kom der en række konkrete anbefalinger til
Udviklingsminister Mogens Jensen (S).
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Medlemmernes FIC
FIC er en medlemsorganisation for enkeltpersoner og organisationer, der kan tilslutte sig formålet.
Tyngden har igennem alle årene været på kollektive medlemmer, men siden 2005, hvor
medlemsarbejdet er udviklet med regionale udvalg, FIC SOLIDAR Ungdom og Globale Seniorer har
det individuelle engagement af enkeltpersoner spillet en stigende rolle.

FIC har i 2015 ca. 60 kollektive medlemsorganisationer. Tilsammen repræsenterer de kollektive
medlemsorganisationer og de individuelle medlemmer ca. 220.000 medlemmer. I 2005 havde FIC
12 kollektive medlemsorganisationer, som sammen med enkeltmedlemmer repræsenterede
40.000 medlemmer.
Der er en landsdækkende bestyrelse, som d. 1.januar 2015 består af: Ole Nors Nielsen, Ålborg
(Formand); Lisbeth Sommer, København (Næstformand), Formand for FIC Øst; Martin Serup,
Rødovre; Per Hasager, København; Walter Markusen, København; Thorkild Hansen, Kolding,
Formand for FIC Syd; Heidi K. Boye, Gram; Iris Kasper, Malling; Søren Quist, Århus, Formand for FIC
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Midt; Jan Andersen, Gandrup; Melanie Schaadt, Nørresundby, Formand for FIC Nord og FIC
SOLIDAR Ungdom; Michael Holm, Søborg; Cathrine Nielsen, Søborg – repræsenterer FIC SOLIDAR
Ungdom; Per Bo, Helsingør – repræsenterer Globale Seniorer. Tilforordnede fra sekretariatet:
Claus Larsen-Jensen, Direktør; Carsten Nielsen, Administrationschef; Annette Larsen,
Tillidsrepræsentant.

Nyt FIC logo
Indtil 2005/06 havde FIC en humlebi som logo. Som led i forandringsprocessen fra midten af 2005
var der et ønske om et nyt og mere tidssvarende logo.
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Organisationsstruktur
En gang årligt holdes der generalforsamling. Her vælges FIC bestyrelsen. Arbejdet er herudover
regionalt organiseret i regionale udvalg, pt. FIC Øst, FIC Syd, FIC Midt og FIC Nord. Flere regionale
udvalg er planlagt etableret, da de nuværende geografiske områder er for store som
aktivitetsområder. Ungdomsaktiviteterne forestås af FIC SOLIDAR Ungdom. Senior aktiviteterne
forestås af Globale Seniorer.

FIC SOLIDAR Ungdom
FIC SOLIDAR Ungdom blev stiftet i 2011 som et resultat af det Europæiske Frivillig År. FIC SOLIDAR
Ungdom har i 2012, 2013, 2014 og 2015 stået som ansvarlig for gennemførelsen af Ungdommens
EU Topmøde på Christiansborg med ca. 150 unge hver gang.

FIC SOLIDAR Ungdom har gennemført Seminar om Ungdomsarbejdsløsheden i Europa, Unge Træf i
Nordjylland, Europa Seminarer på Bornholm. Under forberedelse af Ungdommens Globale
Topmøde, ligesom de deltager i europæiske ungdomsprojekter, bl.a. projektet WOW, World of
Work.
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Globale Seniorer
På initiativ af FIC blev Globale Seniorer etableret, først med en arbejdsgruppe i 2013 og dernæst
formelt, hvor seniorer med interesse for europæiske og internationale forhold i fælleskab har en
platform for spændende initiativer og arrangementer.
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Globale Seniorer har på den korte tid, de har eksisteret, gennemført en lang række velbesøgte
arrangementer, en studietur til Kina, fået etableret hjemmeside bl.a. med et overblik over
ældreforhold globalt og i Europa. Der er nedsat et større antal arbejdsgrupper. Studierejser er
under planlægning til Østafrika og i Bruxelles. Se mere på deres hjemmeside
www.globaleseniorer.com

Sekretariatet
FIC har de sidste 10 år haft 4 forskellige sekretariatsadresser. Thorvaldsensvej 3 på Frederiksberg
sammen med lokale 3F afdelinger. Grundet salg af huset flyttede FIC d. 29.december 2005
midlertidigt til Byggefagenes Hus, Lygten 18, København NV. Den 1.marts 2007 flyttede FIC til
Nyrnberggade, København S i erhvervslokaler. Den 1.juli 2010 flyttede FIC ind i AOF Huset,
Teglværksgade 27, København Ø, fordi det både samarbejdsmæssigt og økonomisk kunne være en
fordel for FIC og AOF. Det er FIC’s adresse på jubilæumsdagen.
Antallet af medarbejdere har afhængig af opgavernes omfang og karakter varieret en del. I 2005
havde FIC ca. 15 medarbejder grundet store krav til administration af de daværende projekter.
Ved starten af 2015 har FIC følgende medarbejdere: Claus Larsen-Jensen, Direktør; Carsten
Nielsen, Administrationschef; Bodil Christensen, Bogholder og administrativ medarbejder; Annette
Larsen, Projektleder; Maria Justiniano, Projektleder; Marek Azoulay, Ungdomssekretær; Kathrine
Meyer, Kommunikationssekretær; og på FIC Nairobikontoret: Caspar Pedo, Projektleder; Festus
Ouku, Projektleder og Administrativ medarbejder Rachel Ambasa.
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Internationalt forankret
FIC’s værdigrundlag tager sit udgangspunkt i FN’s og Europarådets Menneskerettigheds
konventioner, ILO’s konventioner om arbejdstagerrettigheder, FN’s Børnekonvention og EU’s
Charter for Grundlæggende Rettigheder, som nu er en del af Lissabon-Traktaten.

Indtil 2006 var FIC ikke medlem af nogen europæisk eller international organisation, men FIC
havde mange bilaterale samarbejdspartnere i Europa og i Afrika.
Den 8.november 2006 blev FIC ved en SOLIDAR Generalforsamling i Europa-Parlamentet i
Bruxelles medlem af SOLIDAR, som har hovedkontor i Bruxelles. SOLIDAR fejrer ligesom FIC også
20 års jubilæum i 2015, nemlig d. 16.marts 2015. Hidtil var det AIF, Arbejdernes Internationale
Forum, som havde været det danske medlem af SOLIDAR. Da LO besluttede at lukke AIF,
kontaktede LO FIC og opfordrede til, at FIC blev medlem af FIC. Medlemskabet af SOLIDAR har
inddraget FIC i et stort europæisk og internationalt netværk, som løbende sikrer, at FIC briefes op
på, hvad der sker på en række af vores arbejdsområder. FIC deltager i møder for de daglige ledere
i medlemsorganisationerne, i Social Affairs Forum, i International Development Committee og i
uddannelsesudvalget. Samtidig betyder det et projektsamarbejde med en række andre SOLIDAR
organisationer.
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SOLIDAR er et europæisk netværk af godt 60 medlemsorganisationer fra 27 lande i Europa, heraf
22 EU lande, som har aktiviteter i 90 lande i verden. SOLIDAR har følgende typer medlemsorganisationer: udviklingsorganisationer, faglige organisationer, folkeoplysningsorganisationer i tilknytning til arbejderbevægelsen, sociale organisationer, humanitære organisationer. Forløberen til
SOLIDAR var i 1948, hvor humanitære hjælpeorganisationer i arbejderbevægelsen i Europa gik
sammen.
SOLIDAR sikrer samtidig et samspil med en lang række andre europæiske netværk, bl.a. SOCIAL
PLATFORM, der fokuserer på den sociale og arbejdsmarkedspolitiske udvikling i Europa;
CONCORD, som er udviklingsorganisationerne i Europa; EUCIS – LLL, som er netværk for
uddannelses- og folkeoplysningsorganisationer i Europa; Volonteurope, som er netværk for
frivillige organisationer i Europa m.fl.. Alt dette bidrager til, at udvikle demokratiet i Europa og at
sikre civilsamfundsorga-nisationerne øget indflydelse på EU politikken.
FIC er også medlem af Globalt Fokus, som omfatter alle de danske Ulandsorganisationer, og hvor
fokus både er på EU bistand og udviklingspolitik, som koordineres af CONCORD, hvor Global Fokus
er medlem, og så international udviklingsbistand og politik.
I Danmark er FIC medlem af CISU, Civilsamfund i Udvikling (tidligere Projektrådgivningen), som er
en sammenslutning af godt 260 danske foreninger, der arbejder med ulandsforhold. CISU
administrerer Civilsamfundspuljen på vegne af Danida. FIC er også medlem af MUNDU, tidligere
O3V (Oplysning om den 3.verden), som har fokus på oplysning om udviklingsforhold. FIC er i øvrigt
også medlem af Kooperationen, som både har et dansk og internationalt perspektiv.
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Fra 1995 til 2015
Navnet i 1995 var Havnearbejdernes Internationale Uddannelses Center, HIUC. Det var naturligt,
for initiativtagerne var Havnearbejdernes Fagforening i København, samt Landsklubben for Havneog Terminalarbejdere og andre transportfagforeninger i Danmark, alle medlem af SID,
Specialarbejderforbundet i Danmark – nu 3F.
Formålet med HIUC var at styrke det internationale samarbejde med tilsvarende organisationer
ude i verden, for at bidrage til at løfte deres uddannelsesmæssige niveau og faglige arbejde.
Navnet HIUC blev d. 10.juni 1999 ændret til FIC, Fagligt Internationalt Center for Uddannelse.
Navnet blev ændret, fordi mange nye projekter var indenfor helt andre sektorer end
havneområdet, og navnet HIUC, derfor skabte forvirring. Men der skulle kun gå yderligere 5 år,
hvor det nye navn gav ny forvirring. Tilføjelsen til FIC – for uddannelse, blev eksternt opfattet, som
at FIC var et uddannelsescenter, fremfor en NGO. Derfor blev det slettet i 2004.
Initiativet til HIUC voksede naturligt ud at det omfattende internationale arbejde, som SID
forestod, og hvor tillidsfolk på arbejdspladserne og de lokale fagforeninger blev aktivt involveret
heri. Udgangspunktet var, at ”Verden er, hvad vi gør den til”, og det krævede et stort
internationalt engagement fra det lokale til det internationale niveau.

1990-erne var stærkt præget af ændringerne i Øst- og Centraleuropa efter murens fald i 1989.
Samfundene, arbejdsmarkedet og de faglige organisationerne i landene var igennem en
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omfattende forandringsproces. Danmark støttede forandringsprocessen. Demokratifonden gav
danske organisationer, uddannelsesinstitutioner og mange andre økonomisk mulighed for aktivt
kunne øse af deres viden, erfaring og engagement overfor partnere i landene. SID gennemførte i
Danmark uddannelse af 2.500 faglige tillidsfolk fra Øst- og Centraleuropa. SID distrikter og
fagforeninger supplerede med lokale projekter, og samarbejdsprojekter i en række lande. HIUC, 3F
afdelingerne bag og Havneskolen blev af SID Forbundet bedt om at gå ind i et samarbejde med
faglige organisationer i havnesektoren i Constanta Havn ved Sortehavet i Rumænien. Det
udviklede sig til etablering af ”Havneskolen i Constanta”. Erfaringerne fra ”Havneskolen i
København”, som blev stiftet i 1992, og som de samme initiativtagere i København stod bag, blev
anvendt i Rumænien. Forud var der en optakt til et projekt i Piræus i Grækenland, som dog blev
opgivet. Constanta projektet var derfor det første store europæiske/internationale projekt, som
HIUC gennemførte, og med succes. Herefter fulgte en række andre projekter indenfor
havneområdet, bl.a. i Mozambique, i Georgien, og senere fulgt op af tilsvarende projekter i
Tanzania og i Kenya. Der var også i 1999 initiativ til et projekt i Kaliningrad, men det blev opgivet
efter et første møde dér. Der var en lige linje fra Havneskolen i København til samme
initiativtageres etablering af ”Uddannelsesavisen”, et forsøg med et oplysningsforbund, og så
etableringen af HIUC til at tage sig af de internationale opgaver. Uddannelse fyldte derfor meget i
alle aktiviteterne, ligesom havneområdet var udgangspunktet.
Fra slutningen af 1990’erne voksede antallet af projekter, der mere generelt i flere brancher havde
fokus på livslang læring, kompetenceløft af ikke faglærte, integration af nydanskere på
arbejdsmarkedet osv. Mange af projekterne var finansieret at den Europæiske Social Fond, men
også af andre. Kredsen af samarbejdspartnere var meget bred: faglige organisationer, private og
offentlige virksomheder, erhvervsuddannelsesinstitutioner og mange andre. Denne type projekter
udgjorde den største del af FIC’s arbejde frem til 2007, hvor en ændret forvaltning af EU’s Social
Fonds- og Regionalfondsmidler, gjorde det meget vanskeligt at være ekstern aktør i forhold til at
ruste ledige til at vende tilbage til et job og at opkvalificere lønmodtagere i job til at fastholde et
job.
På EU plan gennemførtes der projekter, der indholdsmæssigt matchede de hjemlige projekter,
med støtte fra EU Kommissionen.
Fra 2005, hvor FIC for første gang fik en 3 årig bevilling fra Europanævnet til debat og oplysning
om Europa begyndte arrangementer om europæiske temaer at fylde markant mere i arbejdet, og
det blev koblet tæt til de europæiske samarbejdsprojekter og FIC’s medlemskab af SOLIDAR siden
2006.
Efter de første 10 års udvikling fra 1995 til 2005 skete der i 2005 en ledelsesmæssig omvæltning i
FIC. I FIC bestyrelsen var der utilfredshed med, at formand og daglig leder var samme person.
Ekspansionen med de mange Europæiske Socialfondsprojekter vakte også en vis bekymring for,
om der nu også var styr på det administrative og økonomiske. Antallet af ansatte var også vokset
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betydeligt. Bestyrelsen besluttede, at funktionerne som formand og daglig leder skulle skilles ad.
Claus Larsen-Jensen blev opfordret til at påtage sig den daglige ledelse som direktør, hvad han
efter nogen tids overvejelse sagde ja til. Efter turbulens med den daværende formand, besluttede
bestyrelsen at udskifte formanden. Til ny formand blev valgt Ole Nors Nielsen, som har været med
i arbejdet siden starten.
En større omstillingsproces blev sat i gang. Det var forudset, at antallet af Europæiske Social Fonds
projekter ville blive langt færre, ja måske endog helt forsvinde. Det krævede en ny-orientering af
FIC’s indsatsområder, og samtidig ikke bare en reduktion af antal ansatte, men også at
sammensætte sekretariatet til at løfte de nye opgaver, FIC skulle satse på i fremtiden. Det var en
svær proces, og den tog også længere tid end ønsket, men det var givne vilkår for omstillingen.
Der skulle også ske en økonomisk reorganisering for at mindske kassekredit og bankgarantier. Det
lykkedes i samspil med medlemsorganisationer og Arbejdernes Landsbank, og den lagte kurs er
overordnet set fulgt de sidste 10 år, for at mindske den økonomiske sårbarhed, som altid er stor i
en organisation som FIC. En strategi for fremtiden udstak kursen for FIC for de næste år.
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Hovedfokus var på:
x

x

x

x

At udvikle de internationale udviklingsaktiviteter til at udgøre en langt større del af FIC’s
aktiviteter. Det er nu lykkedes med Programaftalen med CISU/Danida for en 3 årig periode
for FIC udviklingsaktiviteterne i Tanzania og Kenya.
At udvikle debat- og oplysningsaktiviteter om Europa. Dels med bevillingen fra
Europanævnet, men også midler fra EU og andre, samt udvikling af EU Studieture m.v. Det
er lykkedes.
At udvikle de europæiske samarbejdsprojekter med bl.a. EU midler. Det er ikke lykkedes
helt i det ønskede omfang, fordi nye EU budgetter og prioriteringer m.v. har mindsket
ansøgningsmuligheder på områder, hvor FIC har været meget fokuseret, indenfor det
sociale og beskæftigelsesmæssige område. Til gengæld er der kommet nye typer af EU
programmer til: Erasmus+, Europa for Borgerne. I 2015 afventes udmøntning af nye EU
programmer, som er indeholdt i det nye EU budget frem til 2020. Ganske som i 2007/08,
da et nyt EU budget skulle implementeres, er der en periode med færre muligheder.
Området beskæftigelse, uddannelse og integration, som tidligere havde fyldt så meget
grundet den Europæiske Social Fond og EU midler blev fastholdt som et fokusområde for
FIC. Vi fandt at den hidtidige indsats for ikke faglærte var betydningsfuld og burde
fortsætte. Men ny administration af midlerne i Regionerne og deres Vækstfora,
statsstøtteregler og bureaukratiske besværligheder, betød, at FIC gradvis har måttet
droppe området helt.

FIC er derfor reelt i 2015 tilbage ved sit udgangspunkt i 1995 med et internationalt fokus primært i
Østafrika og med en europæisk vinkel med europæiske samarbejdsprojekter og debat om
europæiske og internationale temaer i Danmark. Alligevel er meget forandret.
FIC har i dag en 3 årig programaftale med CISU/DANIDA for de internationale udviklingsaktiviteter i
Østafrika, FIC har i dag en 3 årig bevilling fra Europanævnet til debat og oplysning om Europa i
Danmark. Begge dele giver et bedre aktivitetsmæssigt og økonomisk fundament for en langsigtet
planlægning af aktiviteter. Det skaber bedre resultater. Samtidig har FIC en række enkeltstående
projekter og en betydelig studietursvirksomhed.

Havneskolen i Constanta i Rumænien
Havneskolen i Sortehavsbyen Constanta i Rumænien var det første projekt, som HIUC/FIC
gennemførte. Partnerne i projektet var i øvrigt det rumænske fagforbund Federatia Nationala
Simdicatelor Portuare, FNSP i Constanta; SID forbundet og Havneskolen i København. Havneskolen
i Constanta blev etableret på havneområdet som en selvejende institution. Der blev udviklet en
systematisk uddannelse til ansatte i havnen.
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FIC i Mozambique
Fra 1999 til 2003 samarbejdede FIC med Havne- og Jernbanearbejdernes Forbund SINPOCAFSOFALA i havnebyen Beira i Mozambique. Med støtte fra Danida blev der gennemført projektet
”Demokratisering og Uddannelse i Beira Havn”. Formålet med projektet var at sikre ansatte i
sektoren bedre arbejds- og levevilkår, og desuden et demokratisk arbejdsliv.
Projektet varede i 4 år. Arbejderne blev gjort bevidste om deres rettigheder som borgere og
arbejdstagere, og fagforeningens ledelse fik forbedret sin kapacitet til at varetage medlemmernes
interesser på en mere tilfredsstillende måde end tidligere.
Udover kurser for faglige repræsentanter, og bevidsthedsskabende kurser for de mange arbejdere
på havnen, gennemførte projektet en kampagne mod HIV/AIDS, som var et enormt problem i
Beira. 12 kvinder besøgte i år 2000 Danmark for at lære om demokrati.
Privatiseringer og rationaliseringer i Beira Havn reducerede arbejdsstyrken i havnen og ved
jernbanen fra 7.200 til ca. 1.000 ansatte i år 2004, hvilket medførte store sociale og menneskelige
tragedier, for dem der mistede deres arbejde.

FIC i Georgien
Siden 1998 havde FIC haft et samarbejde med Poti Sea Port Trade Union Committee i Georgien.
Fra midten af 2002 har FIC gennemført projektet ”Faglig udvikling i Poti”.
Formålet med projektet var at støtte en demokratisk udvikling af den faglige organisation,
medlemsdemokratiet og af en moderne havn og arbejdsplads i Poti. Der blev udviklet et fagligt
uddannelsessystem med fokus på kollektive overenskomster m.v.
Poti havn var omfattet af privatiseringer, og de første private virksomheder var begyndt at operere
på havnen. Fagforeningen havde kun erfaring med at forhandle med en offentlig, ikke en privat,
arbejdsgiver. Fagforeningens kapacitet skulle opbygges til at varetage medlemmernes interesser
og inddrage dem aktivt. Projektet blev finansieret af EU’s Phare midler. Som led i reorganiseringen
af FIC i 2005 betingede Danida sig, at FIC droppede projekter i Georgien, for at kunne få en aftale
på plads om midler til udviklingsprojekter i Østafrika.

Indsamling til børnehave i Cuba
FIC og Havnearbejdernes Landsklub indsamlede i 2003/04 penge til støtte for en børnehave som
var drevet af Havnearbejderne i Havanna.

Demokratisering og uddannelse i Tanzanias havne
Igennem 10 år fra 1998 til 2008 var FIC involveret i udviklingsprojekter i havnesektoren i Tanzania.
FIC’s samarbejdspartner i Tanzania var det landdækkende forbund DOWUTA, forbundet COTWU’s
afdeling i Dar es Salaam samt Tanzania Port Authority, TPA.

30

Havne er en del af det globale transportnetværk, og ligger samtidig i indbyrdes hård konkurrence.
Globaliseringen skaber et pres for investeringer, reorganisering og effektivisering i havnene. De
statslige havne i Tanzania, Kenya og andre steder er under forandring, hvor der kommer flere
private virksomheder i havnene. Det vender op og ned på den måde, hvorpå
ansættelsesforholdene, aftaler om løn og andre vilkår, hidtil har været organiseret på. Der
investeres nu i ny teknik og anlæg, så antallet af ansatte falder kraftigt. Det forringer den sociale
situation for dem, der mister deres job. Kravene til de ansattes uddannelse og arbejdsindsats
stiger. Det stiller nye krav til de ansatte og deres faglige organisationer. Det er her FIC med sin
indsats klæder de faglige organisationer på til at møde disse udfordringer.

FIC i Kenya
FIC Havneprojektet i Kenya tog sin begyndelse i slutningen af 2005 i tæt samarbejde med Kenya
Dock Workers Union. Projektet skulle ligesom i Tanzania ruste de ansatte og deres faglige
organisation til den forandringsproces, der blev gennemført i havnene. Bæredygtigheden i
havnebyerne og arbejds- og livsvilkårene for de ansatte skulle forbedres i havnesektoren i Kenya.
Fagforeningen skulle moderniseres og styrkes med øget medlemsdemokrati.
I projektet var der også et samarbejde med Kenya Port Authority, KPA. Af de 5.189 ansatte, der var
i tilknytning til KPA, var de 93 % ansat i Mombasa Havn. Siden 1977 var Mombasa Havn ejet af den
kenyanske stat og under KPA. Mombasa er den eneste internationale havn i Kenya, og den største
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havn i Østafrika. Antallet af ansatte i havnen var på få år reduceret fra 11-12.000 til ca. 5.000, og
faldet er fortsat siden, ganske som det ses i andre havne som led i containeriseringen og indførelse
af ny teknologi og nye arbejdsmetoder. Aktiviteterne blev senere udvidet til også at omfatte
indlandshavne ved de store søer. Projektet blev afsluttet i 2011.

Projektet medførte en række konkrete resultater. Fagforeningen blev moderniseret,
administrationen professionaliseret, medlemsdemokratiet styrket, og medlemstallet steg markant.
Løn- og arbejdsforholdene blev markant forbedrede som følge af kollektive aftaler med KPA. Antal
arbejds- og dødsulykker er faldet. Indsatsen for ligestilling og mod HIV/AIDS er forbedret.
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Medlemstallet steg med 40 %. Samarbejdet er efter afslutningen af projektet fortsat i forbindelse
med andre projekter i Kenya.

Børnearbejde i Tanzanias miner
Dette projekt mod børnearbejde i Tanzania blev igangsat af FIC i samarbejde med AIF Århus og FIC
Midtjylland. Partnerne i Tanzania var organisationen Good Hope, som bekæmper børnearbejde,
og Tanzania Mines, Energy Construction and Allied Workers Union, TAMICO og Tanzania Youth
Council, TYC. Hovedindsatsen var i forhold til børnearbejde i Tanzanite minerne i området.
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I samarbejde med de kvinder, hvis børn arbejdede i minerne, blev der arbejdet på, at de kunne
skaffe sig en indkomst, så børnearbejdet kunne ophøre, og børnene i stedet gå i skole.
Børnearbejdet i Tanzania er faldet betydeligt. Der har også været et holdningsskifte i Tanzania,
også blandt minearbejdsgiverne, og fagbevægelsen har presset på for ordinære job og
ansættelsesforhold for voksne. Projektet blev udfaset, som led i FIC’s nye 3 årige programaftale for
udviklingsprojekter.

Kvindeprojekt i Kenya

Med det formål, at styrke kvinders økonomiske uafhængighed og sociale kompetencer i West
Tigania og i Kuria i Kenya var FIC involveret i aktiviteter, som kunne gøre kvinderne til
iværksættere og øge deres indtjening gennem egen produktion. Hundredvis af kvinder deltog i
aktiviteterne, og nød godt heraf. SOTENI Kenya var samarbejdspartneren for FIC. I forbindelse med
Programaftalen med CISU/DANIDA om den 3 årige, blev aktiviteterne udfaset, fordi de ikke faldt
indenfor denne aftales overordnede strategi.

34

Beskæftigelse, uddannelse og integration
Fra slutningen af 1990-erne og frem til 2007/08 dominerede projekter indenfor beskæftigelse,
uddannelse og integration FIC aktiviteterne. Projekterne voksede naturligt ud af de behov, som en
række medlemsorganisationer og deres medlemmer havde, her ikke mindst ikke-faglærte.
Den Europæiske Social Fond og EU Kommissionen gav økonomiske muligheder for at gennemføre
projekterne, som har været til stor gavn for dem, der deltog. Der har været tale om et stort antal
spændende projekter.

Livslang Læring
Fra 2001 til 2003 var FIC promotor på det EU støttede projekt ”Livslang Læring på jobbet, for
ufaglærte arbejdere, i små og mellemstore virksomheder”. Formålet med projektet var at
igangsætte en uddannelsesplanlægning i denne type virksomheder i 4 lande. Partnerne var SIPTU i
Irland, Initiative Factory i UK og Veb Consult i Italien. Alle samarbejdede vi med lokale partnere i
landene, dvs. arbejdsmarkedets parter, virksomheder, social centre, uddannelsesinstitutioner m.fl.
Som led i projektet blev der udarbejdet modeller for bedste praksis samt en Hvidbog til EuropaKommissionen med anbefalinger.

Projekter i Øresundsregionen
FIC har igennem årene forestået en række projekter i Øresundsregionen, og FIC er i 2015 også
involveret i et antal Øresundsprojekter, bl.a. et projekt sammen med AOF om folkeoplysning og et
EU Aktive Unge projekt i Øresundsregionen.

Uddannelse og Kompetenceudvikling
Med beslutningen om, at danne et fælles havneselskab mellem Københavns Havn og Malmø Havn
– Copenhagen Malmö Port, CMP, blev der sat fokus på en fælles personalepolitik og uddannelse af
medarbejderne i de to havne. FIC gennemførte i samarbejde med ledelse og medarbejdere i
virksomheden to projekter i perioden år 2000 til 2002.
Det første projekt havde til formål at indsamle viden, der kunne danne grundlag for udarbejdelse
af forslag til fælles uddannelse for havnearbejdere i Øresundsregionen, herunder afdække
eventuelle barrierer i forhold til kultureller og uddannelsesmæssige forskelle mellem Danmark og
Sverige. Det andet projekt havde til formål at fremme og forbedre de ikke-faglærtes muligheder
for deltagelse i uddannelse på tværs af Øresund. Der var tale om et uddannelsesforløb, der gav
faglig og almen opkvalificering af deltagerne i de to lande. Der blev gennemført et fælles
kursusforløb for danske og svenske undervisere. Der blev udviklet forslag til et længerevarende
uddannelsesforløb med henblik på en fælles uddannelse, der rakte udover korte fagspecifikke
kurser. Der har på tilsvarende vis været gennemført et uddannelsesprojekt for skraldemænd på
begge sider af Øresund.
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Etnisk integration på arbejdsmarkedet

Nydanskere som skraldemænd
Fra 2001 til 2002 havde FIC projektledelsen i projektet ”Nydanskere som skraldemænd”. Projektet
blev gennemført i samarbejde med virksomheden R98, Renoflex, Arbejdsformidlingen,
Havneskolen, Landtransportskolen og de faglige organisationer. Formålet med projektet var at
udvikle, afprøve og beskrive et sammenhængende integrationsforløb, der byggede på vekslen
mellem uddannelse, arbejdspladsoplæring, jobtræning og ordinær beskæftigelse.
Den primære målgruppe var ikke-faglærte ledige over 25 år med anden etnisk baggrund end
dansk. De gennemgik et 26 ugers kursus til at blive ansat i renovationsbranchen eller subsidiært i
transportbranchen. Langt de fleste fik tilbudt et job efter dette forløb.

Nydanskere i Energisektoren
I 2003 gennemførte FIC i samarbejde med 3F Miljø-, Energi- og Forsyningsarbejdernes Fagforening
samt Energi E2, Frederiksberg Forsyning og HNG et projekt, der skulle uddanne, oplære og
jobtræne ledige ikke-faglærte nydanskere i de 3 virksomheder til efterfølgende at komme i job i
energisektoren.
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Etniske kvinder i job
Den Europæiske Socialfond og EU’s Equal program skabte muligheder for at øge ligestilling og
integration på arbejdspladserne af kvinder med anden etnisk baggrund end dansk. Med projektet
TR kvalificering var det målet at give kvinderne kompetencer til selv at identificere, tage ansvar og
løse opgaver på arbejdspladsen, så de kunne påtage sig at være tillidsrepræsentanter eller ledere.
Hermed kunne den etniske og kønsmæssige ligestilling i arbejdslivet styrkes. Deltagerne kom fra
en lang række vidt forskellige offentlige og private virksomheder.
FIC havde projektledelsen. De øvrige partnere var AOF Danmark; FOA-KLS, København;
Fagbevægelsens Videnscenter for Integration; 3F Industri og Service, København; HK Privat,
København; Københavns Tekniske Skole og RBF, København.

Erhvervsuddannelse og brobygning for unge
I 2004/05 gennemførte FIC et projekt, der skulle udvikle en brobygnings- og uddannelsesmodel for
integration af unge med anden etnisk baggrund end dansk. Udgangspunktet for udvikling og
afprøvning heraf foregik i renovationsvirksomheden R98. Partnerne i projektet var FIC, R98,
Renovationsarbejdernes Fagforening, TEC Landtransport og Københavns Kommunes ”Vilde
Læreprocesser”.

Start igen
Projektets formål var at give ledige med indvandrerbaggrund et uddannelsestilbud til at få et job
indenfor rengøring eller som sikkerhedsvagt eller ejendomsfunktionær. Deltagerne blev undervist i
dansk, danske arbejdsmarkedsforhold samt givet en formel uddannelse til at varetage et job
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indenfor disse brancher.
Partnerne var FIC, Arbejdsmarkeds Service Storkøbenhavn;
Serviceforbundet og EFK Rengøring og Service.

Seniorer på arbejdspladserne
Seniorer har været i fokus i en række FIC projekter. Mange ikke-faglærte i job var truet i deres
ansættelse og ledige havde svært ved at komme ind på arbejdsmarkedet, på grund af øgede krav
til kompetencer, ny teknologi og globaliseringspres. Samtidig var der frem til krisen i 2008 mangel
på arbejdskraft, hvor det var vigtigt at fastholde og trække seniorer tilbage på arbejdsmarkedet.
Debatten i Danmark og i Europa om den demografiske udvikling med langt flere ældre, og
ændringer af efterløns- og pensionsalder øgede behovet for at sikre, at flere ikke-faglærte seniorer
fik et uddannelsesløft. Det førte til en række danske og europæiske FIC projekter.

Det gråhårede Europa

58 mio. flere ældre og 48 mio. færre i arbejdsstyrken er det, som EU landene kan se frem til i år
2050. Antallet af ældre øges fra 19 % til 33 %. Europæernes gennemsnitlige levealder ventes øget
med 9 år. Antallet af børn og unge op til 24 år falder fra 30 % til 23 %.
Derfor er der i hele Europa fokus på, hvordan der i fremtiden vil være råd til, at flere ældre skal
have pension, og sidst i livet personlig pleje og behandling, mens der er langt færre på
arbejdsmarkedet til at tjene pengene. Vil der være råd til velfærdssamfundet? Kan den sociale
solidaritet mellem generationerne fastholdes? Medfører ny teknologi, arbejdsmetoder og øget
produktivitet, at det ikke er et problem? Det vides ikke. Derfor er der fokus på spørgsmålet om at
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flere ældre bliver længere på arbejdsmarkedet i Europa før end de går på pension. FIC har sat
fokus på dette i debatten i Danmark med oplysningsmaterialer og arrangementer under titlen ”Det
gråhårede Europa”, samt ved en række europæiske seniorprojekter.

Seniorer i centrum
Fra 2002 til 2004 havde FIC projektledelsen for et EU projekt, der fokuserede på ledige i alderen
55+. Projektet skulle udvikle metoder og modeller, som kunne øge fastholdelse og ansættelse af
ikke-faglærte og kortuddannede seniorer på arbejdsmarkedet. EU’s kontor for Beskæftigelse og
Social integration støttede projektet.
FIC havde DSB S-Tog, Renoflex og RUC som danske samarbejdspartnere, samt partnere i UK,
Italien, Rumænien og Spanien.

G’old
FIC havde i også ledelsen af det europæiske projekt ”G’old – inklusion af seniorer på
arbejdsmarkedet”. EU Kommissionens kontor for Beskæftigelse og Sociale forhold støttede
projektet. Fokus i projektet var på det stigende fælles problem i Europa, at ikke-faglærte og
kortuddannede mister deres job i takt med den teknologiske udvikling og globaliseringen.
Aldersgruppen var her fra 45 år til 65 år, fordi man allerede som 45 årig i Rumænien betragtedes
som ældre på arbejdsmarkedet. De europæiske samarbejdspartnere var EXA Team i Italien;
FOREM i Spanien og BNS i Rumænien.

Beskæftigelsesstrategi for seniorer
Projektet blev gennemført fra midten af 2004 til slutningen af 2006.På baggrund af en høj ledighed
blandt 55 – 59 årige ikke-faglærte blev der stillet spørgsmålet, om det var en naturlov, at de skulle
rammes af ledighed. Projektet skulle skabe et målrettet og nyskabende netværkssamarbejde for at
øge fastholdelsen og ansættelse af ikke-faglærte og kortuddannede mænd og kvinder over 50 år.
FIC havde projektledelsen. Projektet blev støttet af den Europæiske Social Fond. Partnerne var 3F
Byggeri-, Jord og Miljøarbejdernes Fagforening i København; 3F Lager, Post og Service; HTS-A
Arbejdsgiverne og Erhvervsorganisation; Frederiksberg Kommunes Gartner- og Vejservice;
Danotherm Electric A/S; Netto; ISS Danmark; VUS Kontakt og AF Storkøbenhavn.

Seniorer på arbejdspladserne, SAW og andre projekter
Dette store EU finansierede projekt havde som de øvrige seniorprojekter fokus på at forbedre
ikke-faglærte og kortuddannede seniorers muligheder for at blive i beskæftigelse eller vende
tilbage til arbejdsmarkedet fra ledighed. Projektet blev afsluttet i 2007.
FIC havde ledelsen af projektet, som blev gennemført i samarbejde med FOREM i Spanien, SIPTU i
Irland og Exa Team i Italien.
I forbindelse med projektet blev der i landene gennemført ret omfattende analyser af
arbejdsmarkedet for seniorer. Der blev også på alle landenes sprog udgivet et omfattende
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oplysningsmaterialer, samt i Danmark temaindlæg i Erhvervsmagasinet Spektrum og produktion af
TV Udsendelser.
På trods af særdeles positive resultater er projektet det af alle, der har voldt FIC størst økonomiske
problemer med et efter FIC’s mening uberettiget krav om tilbagebetaling på 100.000 € til EU
Kommissionen, fordi et eksternt revisionsfirma ændrede tilskudsbetingelserne efter projektets
afslutning. På 8. år slås FIC med sagen senest via den Europæiske Ombudsmand. Konklusionen er,
at FIC i lighed med andre organisationer i Europa udsættes for den slags urimeligheder, og
samtidig er ret retsløse. Derfor er FIC sammen med SOLIDAR og andre organisationer fokuseret på,
at sikre civilsamfundsorganisationer anstændige vilkår og rettigheder i den slags sager.
FIC har også forestået og været med i andre senior projekter, bl.a. Mobiage, Seniorer og
Mobilitet, SAM, og Over 45. I forbindelse med projektet Over 45 blev der produceret en DVD
”Over 45 – effective learning tools”. Projektet var støttet af EU Leonardo da Vinci programmet.

Speks
FIC var partner i projektet Speks, som havde fokus på forandringsledelse ved at bringe
arbejdsmarkedets parter, virksomheder, universiteter, NGO’er m.fl. sammen. Projektet var under
ledelse af ZENON S.A. i Grækenland. Herudover deltog en lang række virksomheder og
universiteter fra hele Europa. FIC og Havneskolen var de danske partnere. Projektet var støttet af
Den Europæiske Social Fond.

Kompetenceløft og fastholden i job
I samarbejde med en række faglige organisationer og virksomheder har FIC stået for
gennemførelsen af projekter, som skulle give de ansatte i disse virksomheder et
uddannelsesmæssigt kompetenceløft, så de kunne fastholdes i beskæftigelse.

Uddannelse i bagagen i Københavns Lufthavn
Jobbet som 3F’er i en lufthavn forandres af den globale konkurrence, liberalisering i service af
håndtering af fly og passagerer, nedslidning på trods af den teknologiske udvikling. Automatisering
mindsker antallet af job. Nye organisationsformer betyder krav til de ansatte om at kunne udføre
en række arbejdsfunktioner. Nye myndighedskrav spiller også ind. Derfor er der brug for, at den
enkelte medarbejder har så brede kompetencer som muligt. Det øger også
beskæftigelsesmulighederne i takt med, at arbejdsfunktioner forsvinder. Det er lettere med
arbejdsrotation, som kan mindske effekterne af det belastende arbejde.
Projektets målgruppe var de 1.100 bagageportører i Københavns Lufthavn. FIC’s partnere i
projektet var SGS Ekspeditionsarbejdernes Klub i Københavns Lufthavn; Virksomheden SGS
Danmark; 3F Kastrup, VUC Vestegnen/Erhverv og TEC Landtransportskolen. Projektet blev støttet
af den Europæiske Social Fond.
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Uddannelse til tiden i AMBU
Dette projekt blev udviklet i et samarbejde med virksomheden AMBU. AMBU A/S, der primært
producerer livreddende udstyr, ønskede at bevare sin konkurrencesituation ved en opkvalificering
af medarbejderne. AMBU besluttede i 2005 at outsource produktionen til lavtlønslande, samt
planlagde at etablere et europæisk lager og distributionscenter i Ballerup. Det ville betyde, at
mange ansatte ville miste deres arbejde, hvis de ikke blev opkvalificeret til de nye arbejdsopgaver,
eller til at finde nyt arbejde. FIC; AMBU A/S; 3F; Teknisk Erhvervs Center, TEC; AOF Ballerup; FVU
Teamet i Storkøbenhavn og Københavns Kvindedaghøjskole gik sammen som partnere i projektet.
Den Europæiske Social Fond støttede projektet.

Uddannelsesplan i Løgstrup Steel A/S
Som indtægtsdækket virksomhed stod FIC i for at gennemføre realkompetencevurderinger af alle
medarbejdere, samt for at udvikle plan for uddannelse af medarbejderne på metalvirksomheden
Løgstrup Steel A/S i Helsingør.

Lige muligheder for handicappede
Den lange økonomiske vækstperiode, hvor der var udsigt til stor mangel på arbejdskraft, frem til
krisen i 2008, skabte stor fokus i Danmark og i Europa på at skabe et mere inklusivt og rummeligt
arbejdsmarked. Herunder også for at skabe bedre muligheder for handicappede til at komme på
arbejdsmarkedet. FIC påtog sig også at bidrage aktivt til dette. Desværre må man konstatere, at
siden krisen slog igennem i 2008, er alle de fine politiske målsætninger om et rummeligt
arbejdsmarked forstummet. FIC bidrog med to projekter:
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Oplysningsmateriale om handicappede
FIC udgav pjecen ”Lige muligheder for jobs til handicappede”. Fokus var på Europæiske
handicappedes muligheder for at få et job. Formålet var at fremme handicappedes jobmuligheder
i Danmark og i Europa ved bl.a. at øge kendskabet i virksomheder, faglige organisationer,
jobcentre, hos myndighederne og i handicaporganisationerne om perspektiverne. Folderen blev
udgivet med støtte fra Europanævnet.

Plads til Alle – Nye veje for hørehæmmede
Projektet var en udløber af, at FIC havde en hørehæmmet ung kvinde ansat, som samtidig var aktiv
i Hørehæmmedes Ungdom. Projektet var et kursus- og praktikprojekt målrettet 18-35 årige ledige
hørehæmmede i Storkøbenhavn. Formålet var at udvikle et bæredygtigt uddannelses-,
vejlednings- og jobsøgningsforløb, som sikrer ledige hørehæmmede mulighed for beskæftigelse på
arbejdsmarkedet.
Samarbejdspartnerne var FIC, Castberggård Job- og Udviklingscenter; Handicapkonsulent fra AF
Storkøbenhavn; Hørehæmmet Ungdom; Specialkonsulent i Københavns Amt og med assistance fra
Center for Virksomhedsudvikling og Ledelse, CVL, Handelshøjskolen i København. Projektet var
støttet af Københavns Kommune.

Andre projekter
Mentoruddannelse
Som led i ovennævnte projekter har behovet for og uddannelse af mentorer været tydeligt.
I et samarbejde mellem FIC; Amager Erhvervsråd; AOF Danmark; Erhvervsakademiet
Nordsjælland; LO Storkøbenhavn; Fagligt Rummeligt Arbejdsmarked, FRA; Arbejdsgiverforeningen
HTS-A og Mentor Coaching A/S blev der gennemført undersøgelsen ”Mentorskab i praksis – en
undersøgelse af mentorordninger på storkøbenhavnske virksomheder og institutioner”. Der blev
samtidig udviklet en Mentor Uddannelse, som FIC og Erhvervsakademiet udbød i fællesskab.
Projektet var støttet af Den Europæiske Social Fond.

Klima APV
Som en udløber af samarbejdet med 3F Kastrup og Københavns Lufthavn fik FIC til opgave at lede
projektet ”Klima APV”. Projektet blev gennemført i 2009. Fokus var på de store klimaudfordringer,
der er fra luftfarten med brug af fossilt brændstof og udledning af CO2. Fokus var også på den
skadelige miljømæssige påvirkning på landjorden i lufthavnene og dernæst den arbejdsmiljø- og
sundhedsmæssige belastning på de ansatte i lufthavnen, her specielt ground handling
medarbejderne, som dagligt er udsat for forureningen fra flyene. Som led i projektet kom
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luftfartsselskabernes økonomiske interesse i at mindske energiforbruget, og dermed mindske
klima- og miljø- og arbejdsmiljøbelastningen, også i fokus.
Ud fra erfaringerne med at gennemføre Arbejds-Plads-Vurderinger blev der udviklet en model
Klima APV. Der blev udviklet checklister til brug herfor. Der blev produceret oplysningsmaterialer:
Klima APV Avisen, løbeseddel og TV program. Der blev gennemført uddelingsaktioner centrale
steder i København. Der blev gennemført en europæisk konference i Københavns Lufthavn. Da
luftfarten ikke er national, men international, var målet for aktionen at bruge initiativerne i
Københavns Lufthavn til at blive udbredt til andre lufthavne. Partnerne i projektet var FIC; 3F
Kastrup; VSL; Dansk Metal. Projektet var støttet af Europanævnet; Peoples Climate Action og 3F
Medie- og Kulturfond.

Drop Barriererne – Rundt om stress
Med projektet Drop Barriererne satte FIC sammen med DI; Københavns Kommunes Teknik og
Miljøforvaltning; LBR i Københavns Kommune og Psykolog Marianne Holme fokus på
arbejdsbetinget stress, og forebyggelse og håndtering heraf. Projektet var finansieret af det Lokale
Beskæftigelses Råd, LBR, i Københavns Kommune.
Som led i projektet blev der udviklet konkrete værktøjer og gode råd til forebyggelse og
håndtering af arbejdsbetinget stress. Der blev udviklet spillet ”Rundt om Stress”, som blev
afprøvet i en række virksomheder og organisationer til at sætte gang i eller fortsætte debatten om
det psykiske arbejdsmiljø på arbejdspladsen. Der blev også produceret et hæfte til brug for ledere,
tillidsvalgte og medarbejdere.
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Balance mellem arbejdsliv og familieliv
Projektet All Together var et europæisk projekt, der satte fokus på ligestillingen mellem kønnene.
Her særligt med henblik på at få mænd til at tage større ansvar for at skabe balance mellem
arbejde og familie, og som det hed ”få del af goderne ved ligestilling”. FIC var partner i projektet
sammen med Conference on Peripheral Maritime Regions of Europa, CPMR, Frankrig, som havde
projektledelsen, samt Kaunas County, Litauen; Jerez Kommune – afdelingen for Ligestilling og
Sundhed, Spanien; CRIA, SL, Barcelona, Spanien og Konsulentfirmaet Bernard Yves, Marseille.
Der blev gennemført en række arrangementer om temaet. Der blev også produceret en håndbog
for organisationer på dansk og de øvrige sprog. Heri var der bl.a. såkaldte Dekaloger. Heri var der
argumenter for fordelene for mænd ved at tage større ansvar i familien. Der var 10 grunde til at
opfordre mandlige kolleger til at påtage sig medansvaret i familien og meget andet.

Og endnu flere projekter
Det er de projekter, som vi har valgt at beskrive i denne jubilæumsbog med det formål, at give et
helhedsindtryk den røde tråd i arbejdet på trods at den store variation af projekter. Der er derfor
en række andre projekter og aktiviteter igennem de 20 år, som ikke er omtalt.
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Følg FIC…
Siden midten af 2005 har FIC i gennemsnit en gang om måneden udgivet et nyhedsbrev, nu FIC
Info. FIC har herudover hjemmesiden www.fic.dk , hvor FIC løbende følges. Her finder du også
links til de materialer, TV programmer osv., som er produceret som led i FIC aktiviteterne igennem
årene. Her findes der et meget stort antal oplysningsmaterialer, rapporter m.v. i forbindelse med
projekter. Herudover er der produceret medlemsfoldere. I samarbejde med Mediehuset i
København; KOMC og DK 4 er der produceret et stort antal TV programmer. FIC har samtidig i
forbindelse med aktiviteter øget brugen af Facebook til at nå ud til endnu flere.
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Afslutning
Igennem 20 år har FIC som almennyttig, idealistisk non-profit organisation formået at gennemføre
projekter og andre aktiviteter, som har haft stor betydning for mange mennesker, organisationer,
virksomheder m.fl.
Drivkraften heri har været visionen om at forbedre vilkårene og styrke rettighederne og
mulighederne for mennesker i Danmark, Europa og globalt. Engagementet hos enkeltpersoner,
organisationer og vidt forskellige samarbejdspartnere har været afgørende for resultaterne. Evnen
til og erfaringerne i FIC med at kunne skaffe eksterne midler til at realisere de gode ideer og
projekter, har gjort det økonomisk muligt, når medlemskontingenter og andre egen indtægter kun
udgør en mindre del af det økonomiske grundlag.
Igennem de 20 år FIC har eksisteret, har FIC stået for projekter og aktiviteter for et trecifret
millionbeløb. Vi tillader os på baggrund af de mange aktiviteter, der er gennemført, og som er
omtalt i denne jubilæumsbog, at påstå, at FIC har gjort en forskel til gavn for andre.
At arbejde som organisation på vilkår, som afhænger meget af de muligheder, der økonomisk kan
tilvejebringes eksternt i Danmark og i Europa, er en vedvarende udfordring, som holder gang i
blodomløbet på bestyrelse og ansatte, men som samtidig bidrager til en stor kreativitet, for det er
forudsætninger for, at kunne fortsætte indsatsen. Vi ser frem til at møde disse udfordringer
offensivt i de kommende år. En klar vision, klare mål, kreativitet til at omsætte dette til konkret
handling og resultater kombineret med et stort engagement, er det der driver værket.
Afslutningsvis skal der derfor lyde en stor tak til alle de folkevalgte, frivillige enkeltpersoner og
organisationer, samarbejdspartnere, og andre der igennem årene har bakket op om FIC’s
aktiviteter, og som har gjort det muligt at skabe resultater. En stor tak skal også lyde til alle der nu
og igennem årene som ansatte i sekretariatet har leveret en meget stor og værdifuld indsats i et
hektisk, men kreativt miljø med jævnlig omstilling til nye udfordringer.
Tillykke med de 20 år.
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FIC er bl.a. støttet af:

