
På vej mod ordnede forhold
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Projekt Organisationsudvikling i de ansattes organisation 
i havnesektoren i Kenya 

Periode:
Den samlede projektperiode er 6 år. Projektet gennemføres i perio-
den fra 1. august 2005 til 31. august 2011.  

Geografisk område:
Projektet gennemføres i Kenya, med aktiviteter på fagforeningens
hovedkontor i Mombasa og omkring havnene i Mombasa, Kisumu,
Lamu og containerterminalen i Nairobi.

Donor:
Projektet er finansieret via Danidas enkeltbevilling.

Partner:
Projekt gennemføres i partnerskab mellem FIC og 
havnearbejdernes fagforening i Kenya.

Målgruppe:
Projektets målgruppe er fagforeningsledere, tillidsrepræsentanter
og medlemmer (ca. 5.000) i havnearbejdernes fagforening i Kenya
samt ca. 3.500 løsarbejdere og ansatte i private virksomheder i hav-
nen.

Formål:
Projektets overordnede mål er at udvikle en fri og uafhængig 
fagforening, som kan være med til at sikre en forbedring af arbejds-
og levevilkår for de ansatte i havnesektoren i Kenya.

Tekster og redaktion:
Annette Larsen, Carsten Nielsen, Lars Gaardhøj og Nina Cheesman.

Fotos: 
Jesper Bladt Jørgensen har taget billederne på forsiden,
bagsiden og side 7. Resten er taget af FIC. 

Design og tryk:
Rosendahls - Schultz Grafisk / 105662 
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Historisk set blev FIC i 1995 oprettet af Havnearbejdernes Fællesforbund København 
i samarbejde med Havnearbejdernes Landsklub. Dengang under navnet Havne-
arbejdernes Internationale Uddannelsescenter (HIUC). 

Som navnet antyder, var formålet med HIUC, at havnearbejdere ikke bare i Danmark,
men også internationalt, skulle uddannes og styrkes. De danske havnearbejdere har
traditionelt et stærkt sammenhold, og solidariteten rækker ud over danske grænser.
Derfor oprettede man HIUC, som siden hen blev til FIC.

FIC’s første udenlandske samarbejdsprojekt var med havnearbejderne i Constanta i
Rumænien i 1996. Støttet af danske midler til udvikling i Østeuropa, og i samarbejde
med SiD, oprettede FIC nu en havneskole. Formålet var, at havnearbejdernes fagfor-
ening skulle styrkes mht. at organisere havnearbejderne, tegne overenskomster,
gennemføre almene uddannelser, arbejdsmiljøkurser og øvrige faglige uddannelser
inden for branchen, såsom truck- og kran-kort. 

Siden hen har FIC forsøgt sig med lignende projekter i Georgien og Kaliningrad,
Rusland, men inden for de seneste år har fokus været på Østafrika. I første omgang
Tanzania og senere Kenya. Samarbejdet med havnearbejderne i Tanzania forløb fra
1998 til 2009, og i 2005 s tartede FIC samarbejdet med havnearbejdernes fagforening 
i Kenya.

Begge projekter er støttet af Danida og har fokus på at styrke og reelt opbygge de
faglige organisationer til at kunne varetage deres rolle på vegne af havnearbejderne,
men sandelig også i forhold til at være en væsentlig del af civilsamfundet. 

En af grundene til at samarbejdet med havnearbejder e verden over er en succes er,
at havnearbejdere i Danmark altid er involveret og bidrager med erfaringsudveksling,
bl.a. i kraft af besøg på havnene i Danmark, hv or FIC’s samarbejdspartnere med egne
øjne kan se, hvad formålet med projekterne er. 

Dette hæfte fortæller om havneprojektet i Kenya, som afsluttes i august 2011. 
Læs om hvordan projektet har gjort en forskel, set fra projektets perspektiv og lokale
aktive i havnearbejdernes fagforening.  

God læselyst!

Forord

Ole Nors
Formand for FIC
Næstformand i
Transportgruppen i 3F
Aalborg
Havnearbejder
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Baggrund
Havnearbejdernes fagforening i Kenya, Dock Workers Union (DWU), og FIC har kendt
hinanden siden 1996 og hen over årene er samarbejdet langsomt blevet udviklet. 
Det førte frem til, at projekt ”Organisationsudvikling i de ansattes organisation i
havnesektoren i Kenya” blev igangsat i 2005 og afsluttes august 2011. 

Forud for projektets igangsættelse var privatiseringen af havnen i Mombasa på den
politiske dagsorden i Kenya. Havnen er Mombasas største arbejdsplads og mange
familier er afhængige af den indkomst, de får fra deres arbejde på havnen. En privati-
sering kan betyde, at mange ansatte vil miste deres job og at deres ansættelsesfor-
hold vil blive forringet, hvis ikke fagforeningen er i stand til at sikre, at især de svage-
ste og kortuddannede medarbejderes interesser bliver varetaget. FIC og DWU igang-
satte derfor et projekt, som skulle være med til at udvikle og styrke fagforeningen, så
de kunne varetage medarbejdernes interesser, både i forhold til privatiseringen og
mere generelt.  

Formål
Projektets formål har været at opbygge kapaciteten hos DWU, så de bedre kan vareta-
ge medlemmernes interesser og dermed bidrage til at forbedre arbejds- og levevilkå-
rene for de ansatte indenfor havnesektoren i Kenya.

Projektet har haft fokus på at udvikle fagforeningen, så den bliver mere demokratisk,
har bedre administrative og ledelsesmæssige systemer samt kapacitet til at varetage
medlemmernes interesser, bl.a. i forhold til planerne om privatisering af havnen,
men også i forhold til at sikre ordentlige løn-, arbejds- og ansættelsesforhold, bedre
sikkerhed og lige forhold for mænd og kvinder. 

Et af hovedomdrejningspunkterne i projektet har været at gøre DWU i stand til at star-
te en udviklingsproces, der bygger på mere demokratiske principper og hvor med-
lemmerne har større indflydelse. Der har derfor været stort fokus på træning og
udvikling af fagforeningens ledelse samt udvikling af nye vedtægter, handlingsplaner
for fremtiden og de administrative og økonomiske styringssystemer. 

Samtidig har der været fokus på at forbedre medarbejdernes løn, arbejds- og ansæt-
telsesforhold. Fagforeningens ledelse er derfor blevet trænet i forhandling af over-
enskomster, og omkring 140 tillidsrepræsentanter er blevet trænet i arbejdsmarkeds-

Annette Larsen
Ansvarlig for FIC´s
udviklingsprojekter
i Østafrika

Samarbejdet mellem FIC og
havnearbejdernes fagforening i Kenya

105662 Havnearbejdere  06/04/11  15:15  Side 4



Værksted på havnen i Mombasa
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lovgivning og varetagelse af medlemmernes interes-
ser. Desuden er der blevet nedsat en række udvalg,
som har arbejdet med at forbedre vilkårene for de
ansatte i forhold til arbejdsmiljø og sikkerhed samt
ligestilling og HIV/AIDS. 

Senere blev der nedsat en komite, som skal sikre
bedre uddannelsesmuligheder for de ansatte. De for-
skellige komiteer består af en blanding af almindelige
medlemmer og fagforeningens ledere, som alle sam-
men er blevet uddannet til at udvikle planer for hvor-
dan fagforeningen kan styrke deres indflydelse og
sikre medarbejderne bedre arbejdsvilkår indenfor de
forskellige områder. Planerne er blevet realiseret af
de nedsatte komiteer. DWU har desuden gennemgået
træning i styrket kommunikation og service overfor
deres medlemmer. 

Resultater
Resultaterne af projektet er gode. Generelt har fagfor-
eningen fået en meget større gennemslagkraft som for-
taler for medlemmernes rettigheder, og samtidig er
medarbejdernes arbejdsvilkår i høj grad blevet forbedret. 

I løbet af 2009 er der blevet arbejdet intensivt med at
sikre fagforeningens rolle i relation til privatiserings-
processen. Den udarbejdede strategi har indtil videre
betydet, at det er lykkedes at overbevise de kenyanske
politikere om, at den tidligere proces for privatiserin-
gen ikke har været gennemført på en fair og demokra-
tisk måde. Privatiseringsprocessen er indtil videre sat
i stå, mens man diskuterer hvordan beslutningspro-
cessen kan gøres mere demokratisk og samtidig sikre,
at alle parter, inklusiv fagforeningen, inddrages i for-
handlingerne. 

Også i forhold til arbejdsforholdene er der sket
væsentlige forbedringer. Især forbedringen af fagfor-
eningens strategiske metoder i forhold til forhandling
og forberedelse af forhandlingerne, har givet meget
bedre resultater end tidligere. Dette har betydet, at
den overenskomst som blev forhandlet på plads i
november 2008 er den bedste i meget lang tid.
Medlemmerne har således fået væsentlige lønstignin-
ger på op til 40 %. Samtidig er der indført bar selsorlov
for fædre og ændring af lønningssystemet, hvilket har
stor betydning for de lavest lønnede grupper.
Fagforeningens styrkede kapacitet og forbedrede
administration betyder ydermere, at de nu vinder 75 %
af de rejste sager om uretmæssige fyringer mv. 

I 2008 og 2009 blev der gennemført flere forhandlinger
med Havnevæsnet KPA vedrørende ansættelsesforhol-
dene for løsarbejdere. Dette har indtil videre resulteret i,
at mindst 400 løsarbejdere er blevet fastansat. Desuden
arbejdes der med at gennemføre lobby virksomhed og
indgå aftaler omkring medlemskab for ansatte i private
virksomheder på havnen, hvor der ikke er tradition for at
tillade, at de ansatte er medlem af en faglig organisa-
tion. Indtil videre har ca. 400 privatansatte på havnen
ønsket at blive medlem af fagforeningen.

I løbet af projektperioden har de nedsatte komiteer
arbejdet med at implementere den nyudviklede fagfor-
eningspolitik for reducering af HIV/AIDS blandt de
ansatte på havnen og deres familier, øget ligestilling
og reducering af ulykker og arbejdsskader.
Komiteerne gør fortsat et stort stykke arbejde for at
udbrede fagforeningens politik på de nævnte områder
og afholder hver uge møder i de forskellige afdelinger
i havnen i Mombasa samt i Nairobi og Kisumu.
Komiteerne har skabt et større fokus på de forskellige

Samarbejdet mellem FIC og havnearbejdernes fagforening i Kenya
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områder og har opnået stor anerkendelse for deres
arbejde. Det øgede fokus på sikkerhed har bl.a. resul-
teret i brugen af sikkerhedsudstyr alle steder i havnen
og opmærksomhed omkring, hvordan man kan mini-
mere alvorlige arbejdsulykker.  

Fagforeningens styrkede position og forbedringen af
de ansattes løn- og arbejdsforhold har medført, at
medlemstallet er steget fra knap 3.000 medlemmer,
da projektet startede i 2005, til nu over 5.000 medlem-
mer i 2011. Det betyder bl.a., at f agforeningens ind-
komstgrundlag er blevet væsentligt forbedret, hvilket
giver fagforeningen mulighed for at fortsætte mange
af de igangsatte aktiviteter efter projektets afslutning. 

Fortsat samarbejde 
Selvom projektet afsluttes, og der ikke længere bevil-
ges midler til projektet fra Danida, vil FIC fortsat sam-
arbejde med DWU, både i forhold til udbredelse af
erfaringerne til øvrige faglige organisationer i Kenya,
men også i forhold til fortsat at støtte den positive
udvikling, som er skabt i DWU. Dette vil ske i takt
med, at der kan skabes midler fra både indsamlinger
og donationer. Samtidig vil DWU og FIC fortsat arbejde
på at udvikle nye projekter, der kan forbedre forholde-
ne for især de kortuddannede og svageste grupper af
ansatte i Kenyas havnesektor. 

Niga Orwa er fællestillidsmand for havnearbejderne på alle Kenyas havne
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Simon Okumu er senior shop steward (fællestillidsmand) på container terminalen i
Nairobi. Purity Toweet er tillidsmand i driftsafdelingen. Havnevæsnet i Kenya omfat-
ter, udover Mombasa Havn, også en række mindre havne, som Lamu, Malindi, Kilifi
m.fl. samt to indlands container terminaler i Nairobi og Kisumu.

Det er en spændende tid lige f or øjeblikket. Et aktuelt emne er forestående valg til
ledelsen i fagforeningen, Dock Workers Union (DWU). Der er kampagner med to
hovedkandidater til valget den 4. april 2011. Den nuv ærende generalsekretær, 
Simon Sang, genopstiller og de to ser ud til at foretrække ham frem for modkandida-
ten, Mwandawiro Mghanga. Men det er demokrati, at en vil vinde og en anden ikk e.
Simon Okuma håber på et godt v alg med en god ledelse i fagforeningen for de næste
5 år. Simon og Purity er glade f or fagforeningens nye vedtægter også selvom de inde-
bærer, at tillidsrepræsentanter nu skal vælges og ikke som tidligere udpeges. De
føler, at medlemmerne har fået større indflydelse på fagforeningen end tidligere.

Spurgt om hvad i projektet der har betydet mest for dem personligt, er begge enige
om, at det er tillidsmandsuddannelsen i den sids te fase af projektet. Især undervis-
ningen i kommunikation var god. Den satte dem i stand til bedre at snakke og kom-
munikere med ledelsen i de enkelte afdelinger, hvor de tidligere blot havde gået op og
slået i bordet og sagt, at det her v ar forkert. Resultatet er, at lokale tvister i højere
grad nu bliver løst lokalt. Hertil kommer, at de gennem tillidsmandsuddannelsen har
fået viden om de nye arbejdslove, overenskomster, forhandling, arbejdsmiljø og sik-
kerhed, ligestilling mm. Det sætter dem i stand til at argumentere sagligt og bedre på
kollegernes vegne, og til at nå frem til en win – win situation i de l okale forhandlinger.

Arbejdsmiljø, sikkerhed, HIV/AIDS og ligestilling er områder, hvor der er sket store
ændringer siden projektets start. Hvor det tidligere alene var virksomheden der 
på egne præmisser arbejdede med dette, sker det nu i lige samarbejde med f ag-
foreningens repræsentanter på de enkelte områder. Det har for eksempel medført
større fokus på at respektere arbejdssikkerhed, også fra medarbejderside. På lige-
stillingsområdet finder Simon og Purity, at kvinder og mænd i dag har lige mulig-
heder ved nyansættelser og forfremmelser; det er den bedst kvalificerede der an-
sættes.

Carsten Nielsen
Administrationschef
i FIC

Især undervisningen 
i kommunikation var god
Interview med Simon Okumu og Purity Toweet“
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Simon Okumu er fællestillidsmand på container terminalen i Nairobi
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Der er fortsat behov for træning og uddannelse på de
forskellige områder, også efter projektet afsluttes.
Fagforeningens økonomistyring er et område hvor
DWU fortsat står overfor en stor udfordring. Simon har
forhåbning om, at det bliver forbedret.

Privatisering af havnen er en anden udf ordring for
DWU og medlemmerne. Purity lægger ud med at sige,
at de er fuldkommen imod privatisering. Simon og
Purity synes det er urimeligt, at en ny priv at operatør
blot skal kunne overtage udstyr og faciliteter uden at
skulle betale herfor. De nye operatører er velkomne,
bare de selv etablerer og betaler deres egne faciliteter.
De henviser til flere dårlige privatiseringer, eksempel-
vis Kenya Railways og Kenya Telkom. Især Kenya
Railways har været en katastrofe med en jernbane-
drift, der i dag stort set ikke fungerer, og med store
problemer omkring medarbejdernes boliger og pen-
sioner. Fagforeningen blev ikke inddraget i privatise-
ringen af Kenyas jernbaner, hvilket er en af grundene
til at det gik galt. 

Purity og Simon kan godt se, at priv atiseringen kom-
mer, selvom det fornemmes, at de er dybt imod det.
DWU må involveres i privatiseringen af havnen på lige
fod med havnevæsnet KPA og andre interessenter for
at sikre en god overgang.

“

Interview med Simon Okumu og Purity Toweet

Purity Toweet er tillidsmand i driftsafdelingen i Nairobi
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Et af formålene med projektet har været at styrke og
demokratisere havnearbejdernes fagforening, og selve
symbolet på denne proces ses i det netop overståede
formandsvalg. Siddende formand Simon Sang gen-
vandt posten og forsætter dermed 5 år som formand
for havnearbejderne.

Et centralt tema i valgkampen har været privatisering
af de kenyanske havne. Beslutningen om at privatisere
de kenyanske havne blev taget for flere år siden, men
er endnu ikke blevet gennemført. Dog er visse bran-
cher på havnene som f.eks. renovationsafhentning pri-
vatiseret. 

Fra havnearbejdernes side har der traditionelt været
meget stor modstand mod privatisering, og spørgsmå-
let kan stadig samle havnearbejdere i protestoptog på
gaden. Bekymringen har været, at lønninger og
arbejdsvilkår ville forringes, og det at drive fagforening
ville blive vanskeligt og måske endda umuligt. Derfor
er det også magtpåliggende for Simon Sang at gen-
nemføres privatiseringen, så skal havnearbejdernes
fagforening inddrages aktivt i processen.

Det sidste ord er ikke sagt i sagen vedrørende privati-
sering, men det er set med projektets briller i hvert
fald en markant styrket fagforening, som står klar til
at tackle udfordringen.  

Fagforeningsdemokrati 

Simon Sang er netop genvalgt som formand 
for Dock Workers Union Kenya 
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FIC, Teglværksgade 27, 1, 2100 København • www.fic.dk 
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