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Problemstilling

Globalisering medfører at fagforeninger må endre sine strategier for å kunne fremme

arbeideres rettigheter.  Jeg ønsker å redegjøre for hvorfor dette er nødvendig og deretter se på

hva slags nye strategier fagforeninger velger. Til slutt ønsker jeg å eksemplifisere endringer

av strategier med casetilfeller.

1. Innledning

Rammevilkårene for fagforeningsvirksomhet har endret seg i takt med den økende

internasjonaliseringen som har funnet sted de siste tretti årene. Dette har medført at de

tradisjonelle fagforeningene opplever en identitetskrise. En nyorientering er nødvendig, men

hva skal den innebære? Hvordan skal fagforeninger forholde seg til økonomisk globalisering?

Den liberale økonomiske politikken som er blitt ført i mange land medfører store sosiale

omkostninger, og man har sett en nedskjæring av offentlig sektor, en økt privatisering og

overgangen til et fleksibelt arbeidsmarked hvor jobbsikkerheten forsvinner og

arbeiderklasseidentiteten forvitrer. Behovet for en utradisjonell nettverksbygging øker, og

også evnen til å forstå mekanismene som driver globaliseringen.

Lambert snakker om et alternativ ’Global Social Movement Union’(GSMU) som

oppstår når fagforeninger blir bevisste på tilknytningen som finnes mellom arbeidsplassen, det

sivile samfunn, staten og de globale kreftene og som utvikler en strategi som motsetter seg de

skadelige virkningene av globaliseringen ved å skape en bevegelse som knytter sammen alle

disse sfærene. (Lambert, 73:1998) I min oppgave ønsker jeg å ta utgangspunkt i den globale

kles-, og tekstilindustrien for å se på hvordan fagforeningene i eksportorientere soner (EPZ, se

begrepsavklaring) forholder seg til den økonomiske internasjonaliseringen. Jeg vil se på

hvordan de casetilfellene jeg har valgt ut passer inn i Lamberts bilde av ’nye fagbevegelser’,

hva slags nettverk fagforeningene bygger og hvilket nivå de opererer på, enten lokalt,

regionalt eller internasjonalt.

Struktur

Først i oppgaven ønsker si litt om globaliserings forløp, og kort vise til fordismen, krisen som

oppstod innenfor fordismen på 70-tallet og om den nye internasjonale arbeidsdelingen.

Deretter vil jeg ta utgangspunkt i det fordistiske og post-fordistiske akkumulasjonsregimet,
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fordi en forståelse av disse to produksjonssystemene danner en viktig bakgrunn for å skjønne

hva slags rammevilkår fagforeningene har hatt, og hvordan disse rammevilkårene har endret

seg de siste tiårene. Så vil jeg redegjør for den globale kles- og tektilproduksjonen. Det er

viktig å vise at dette er en global industrinæring, for det har noe å si for fagforeningers

virksomhet innefor sektoren. Internasjonal solidaritet mellom arbeidere er mulig når man

jobber under like vilkår og har samme transnasjonale arbeidsgiver. Til slutt vil jeg presentere

ulike ”case-studies”, hvor jeg viser hvordan det har skjedd en nyorientering blant

fagforeningene innenfor kles-, og tekstilindustrien, noe som har ført til en kompleks

nettverksbygging på tvers av landegrensene.

Begrepsavklaring

Export Processing Zones (EPZ):

UNIDO(1980) definerer EPZ som ”et relativt lite geografisk atskilt område i et land.

Hovedhensikten med EPZ er å tiltrekke eksport-orienterte industrinæringer ved å tilby dem

særskilt gode investeringsvilkår og handelsfortrinn sett i forhold til resten av landet. I EPZ

kan man importere varer som skal brukes i eksportindustrien på et skattefri basis.”

(Endresen&Jauch, 2001:14)
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Forkortelser

AFL-CIO      American Federation of Labour and Congress of International Organisations
BIGUF          Bangladesh Independent Garment-Workers Union
CCC             Clean Clothes Campaign
COSATU      Congress of South African Trade Unions
DTV              Den Tredje Verden
ETI               Ethical Trading Initiative
EXP              Export Processing Zones
ITGLWF       International Textile,Garment and Leather Workers Federation
ITS                International Trade Secretariat
NGWF          National Garment Workers Federation
NIC               Newly Industrialised Countries
NGO             Non- Govermental Organisation
NSMU          New Social Movement Unions
TIE-Asia       Uavhengig regionalt arbeidernettverk
TNS              Transnasjonale selskaper
USAID          United States Aid Organisation
WTO             World Trade Organisation
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2. Globalisering. Fra Fordisme til Post-Fordisme

2.1 Fordismen

Fordisme kalles det kapitalistiske akkumulasjonsregimet som eksisterte i den vestlige

verden etter andre verdenskrig. Det som kjennetegnet den fordistiske arbeidsprosessen var

makroøkonomisk styring, ledelsesstyrt masseframstilling av standardiserte varer ved hjelp av

en utstrakt spesialisering og arbeidsdeling knyttet til samlebåndsproduksjon. (Stokke,

1999:70) Et annet kjennetegn var at man var avhengig av en arbeiderklasse som fikk forbedret

sine materielle levekår og som dermed kunne være masseforbrukere av de standardiserte

varene som ble produsert. Dette akkumulasjonsregimet opererte innenfor et stabilt

internasjonalt system som regulerte finans og handel og hvor valutakursen var knyttet opp til

den amerikanske dollaren. På 70-tallet gjennomgikk de vestlige fordistiske landene en krise

da økonomien stagnerte og produksjonen falt. Årsakene til denne krisen var blant annet et

resultat av teknologisk og organisatorisk infleksibilitet knyttet til storskaladrift, endrete

forbruksmønstre i retning av mer spesialiserte varer, og globaliseringstendenser som

underminerte nasjonale reguleringsmåter. (Stokke, 1999:70)

2.2 Den Nye Internasjonale Arbeidsdelingen

Industrilandene opplevde på denne tiden en økt konkurranse fra NIC land, som blant

annet utgjorde Sør-Korea, Hong Kong, Taiwan, Singapore og Malaysia. De eksportorienterte

industrinæringene i disse landene har ofte blitt assosiert med opprettelsen av Export

Processing Zones (EPZ) som tilrettelegger for investeringer gjennom å tilby skattefrihet og

god infrastruktur. På grunn av billigere transport, bedre kommunikasjonsteknologi og

muligheten til å dele opp produksjonsprosesser i flere delprosesser, flyttet transnasjonale

selskaper (TNS) mye av produksjonen sin til disse lavkostlandene, hvor det fantes billigere

arbeidskraft. Denne omstruktureringen innenfor industrien fikk store konsekvenser for det

globale arbeidsmarkedet og man snakket om en ny internasjonal arbeidsdeling (NIA). NIA

førte til at store deler av elektronikk-, og tekstilindustrien ble flyttet til land i Sør, og bare i

tekstilsektoren økte disse landenes eksportandel av verdenshandelen fra 15 % i midten av

sekstiårene, til 25 % ti år senere. Gjennom dette ble mange land i Sør en del av den globale

kapitalistiske økonomien. (Munck, 2002:41)
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2.3 Økonomisk globalisering og transnasjonale selskaper

Fra 1970- tallet så man tendenser til en økende internasjonalisering med veksten i

antallet TNS og den nye internasjonale arbeidsdelingen. TNS ble drivkraften i en global

økonomi, og man fikk i mye større grad et integrert verdensmarked, med et internasjonalt

produksjonssystem og et globalt finans- og forbruksmarked. Staten ble i en viss grad svekket i

overgangen til en global økonomi, ved at den overførte deler av beslutningsprosessene som

tidligere tilhørte den nasjonale arena til overnasjonale organer. I tillegg kunne ikke staten

regulere den nasjonale økonomien på samme måte som før, men måtte istedenfor sørge for å

styrke den nasjonale økonomiens konkurranseevne gjennom markedstilpasning (Stokke,

1999:90). Den nyliberale ordningen og avreguleringen av nasjonal kontroll har derimot gitt

større frihet for private kapitaleiere til å investere hvor de ønsker. Dette gjelder spesielt TNS,

som kan velge hvor de vil investere ut ifra vurderinger av lokalt investeringsklima,

avkastningsmuligheter og skattevilkår, lønnsforhold osv.

I løpet av de siste ti årene har man sett en strukturendring innenfor TNS. Istedenfor en

vertikal kontroll av TNS, har man etablert et komplisert horisontalt nettverk av

underleverandører, som ikke formelt sett er tilknyttet selskapet, men som utfører deler av

produksjonsprosessen. For å oppnå økonomisk konkurransedyktighet og vekst har også

industrinæringen lagt mer og mer vekt på et fleksibelt arbeidsmarked. Man har i mye større

grad gått bort fra masseproduksjonskonseptet og gått over til just-in-time prinsippet, hvor

leveringen av varer skjer i tråd med etterspørselen.

2.4 Fra Fordisme til Post-fordisme?

Etter at Fordismen og de relaterte regulerende institusjonene gjennomgikk dyptgående

kriser og omstruktureringer de to siste tiårene, har noen hevdet at det har skjedd et skifte til et

mer fleksibelt post-fordistisk akkumulasjonsregime, det vil si et økonomisk system dominert

av fleksibel produksjon, teknologi og arbeidskraft. (Stokke, 1999:89) Dette synet er omstridt,

ettersom det å skille mellom Fordisme og Post-fordisme er å dele verden inn i idealbilder som

ikke eksisterer i virkeligheten. I mange deler av verden inngår fortsatt masseproduksjon som

en del av produksjonssystemet. Blant annet ser man en økende utbredelse av ny-Taylorisme,

som er veldig lik det klassiske akkumulasjonsparadigmet, bare uten de sosiale institusjonene

og sosiale kompromissene som var en del av Fordismen. (Munck, 2002:49) Dette er blant
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annet noe som kjennetegner deler av den internasjonale kles- og tekstilindustrien, hvor

arbeidere står i flere timer i strekk og utfører monotone arbeidsprosesser.

2.5 Den globale kles- og tekstilindustrien og EPZ

Som tidligere nevnt førte den nye internasjonale arbeidsdelingen til at store deler av

elektronikk og tekstilindustrien ble flyttet til NIC-landene på 1970-tallet, og at kles-, og

tekstilindustrien i den tredje verden opplevde en økt eksportandel av verdenshandelen

(Munck, 2002:41). Mye av kles-, og tekstilproduksjonen som ble flyttet til utviklingslandene

på 70-tallet ble lokalisert i EPZ. De fleste EPZ som finnes i verden i dag ble etablert etter

1971, og OECD(1996) beregner at på midten av 1990-tallet var det 500 soner i 73 land. De

fleste er lokalisert i Latin-Amerika og Asia, og ILO beregnet i 1998 at over 27 millioner

mennesker kan være ansatt i EPZ på verdensbasis (Endresen & Jauch, 2001:15).

I-landene har beholdt deler av kles,- og tekstilproduksjonen, men industrinæringen i

disse landene har gjennomgått en økt spesialisering og modernisering i

produksjonsteknologien, noe som har ført til en sterk reduksjon i antallet ansatte. I dag er Asia

og Vest-Europa de to regionene som dominerer handelen med kles,- og tekstilprodukter.

Kles-, og tekstilindustrien er global; global sett ut ifra at man har en

verdensomspennende produksjon og i at det finnes internasjonale nettverkskoblinger som er et

resultat av strategiske beslutninger som er tatt for å kunne konkurrere på verdensmarkedet,

global i den forstand at handel, som øker raskere enn produksjonen av varer, er sterkt påvirket

av de skiftende karakteristikker som preger internasjonal konkurranse og flyttingsstrategiene

til TNS; og global fordi den geografiske distribusjonen av det globale arbeidsmarkedet er

påvirket av den hurtige forandringen i produksjon og handel. Kles,- og tekstilindustrien kan

derfor regnes som en ’global arbeidsgiver’ som produserer en ’global arbeidskraft’.

(ILO, 2000:3)
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3. Fagforeninger i en global tidsalder

3.1 Rammevilkår for fagforeningene under Fordismen

For å kunne forstå hva som ligger til grunn for problemene fagforeningene står overfor

i dag, er det nødvendig å forstå de rammebetingelsene som den eldre arbeiderbevegelsen

opererte under, spesielt i tidsperioden etter andre verdenskrig. Etterkrigstiden var preget av en

voksende industri- og servicenæring i mange land. Det var en gylden periode for

fagforeningene i industrilandene, som opplevde en enorm økning i medlemsmassen; fra 49

millioner medlemmer i 1952 til 62 millioner i 1970. Fagforeninger fikk også stor innflytelse i

utviklingsland, som for eksempel Latin Amerika. Man hadde en stabil medlemsmasse, en til

dels homogen arbeiderklasse og en felles følelse av solidaritet og identitet. (Munck, 2002:28)

I de vestlige landene spilte den keynesianske velferdsstaten en viktig rolle når det

gjaldt å befeste fagforeningenes posisjon innenfor staten. Siden den fordistiske

produksjonsprosessen var preget av masseproduksjon og liten fleksibilitet, fikk staten en

viktig rolle i å styre lønnsvilkår, arbeidsmarkedstiltak og etterspørsel etter varer slik at

ødeleggende konjunktursvingninger kunne unngås og massesysselsettingen kunne

opprettholdes. Den Keynesianske velferdsstaten ble derfor kjennetegnet av kombinasjonen

mellom økonomisk regulering og sosiale velferdsprogrammer. I tillegg skjedde det en

institusjonalisering av interesser i arbeidslivet, hvor industrielle relasjoner ble preget av

kollektive lønnsforhandlinger mellom næringsledelsen, industriarbeidere og staten. (Stokke,

1999: 83)

Fagforeninger søkte politisk representasjon for arbeidere innenfor de statlige organene

og man hadde en generell tro på legitimeringen av arbeideres representasjon og ønsket om

samarbeid framfor konflikt. (Munck, 2002:28) Denne formen for korporatisme fikk sin

internasjonale form i dannelsen av den internasjonale arbeiderorganisasjonen ILO i 1919, som

kom til å spille en stor rolle i håndteringen av arbeid - kapital relasjoner i etterkrigstiden. Helt

fra begynnelsen av kom ILO til å stå for prinsippet om en tredelt representasjon, hvor
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representanter fra regjeringen, arbeidsgivere og arbeidstakere kom sammen for å forhandle

fram avtaler.

3.2 Fagforeninger under postfordismen

3.2.1 En svekket forhandlingsposisjon

I løpet av de to siste tiårene har fagforeningene opplevd en økende identitetskrise. På

grunn av økonomisk globalisering har de mistet mye av sin tidligere innflytelse, samtidig som

de har opplevd at medlemstallene deres har sunket kraftig de siste tjue årene. Deres posisjon

som forhandlingspart har blitt kraftig svekket og mye av dette er forårsaket av statens endrede

rolle på grunn av globaliseringen. Når produksjonen globaliseres slik at ett og samme selskap

plasserer produksjonsoppgaver i flere land under egen kontroll, eller gjennom et ledd av

uavhengige nettverksleverandører, blir nasjonalstaten mindre maktutøver, mer

forhandlingsmotpart. (Hveem, 1996:63) Både arbeidere og stater må nå forholde seg til

trusselen om at selskaper i større grad hadde muligheten til å etablere seg i andre land, hvis de

opplever investeringsklimaet i et land som ugunstig. Man har derfor begynt å snakke om en

global arbeidskraft som legges ut på det internasjonale arbeidsmarkedet, hvor stater underbyr

hverandre med å tilby billig arbeidskraft til potensielle investorer. (Munck, 66:2002).

Fagforeninger er derfor blitt vitne til at deres tidligere seire for arbeideres rettigheter og

lønnskrav har blitt undergravet i mange land pga den internasjonale konkurransen. Den

tidligere tredelte forhandlingsposisjonen mellom staten, industrien og fagforeningene har

derfor endret karakter, spesielt når det gjelder styrkeforholdet mellom partene.

3.2.2 Et fleksibelt arbeidsmarked

Et annet forhold som har skapt problemer for fagforeningene er dereguleringen av

arbeidsmarkedet. Fleksibilitet er blitt betegnelsen på de nye industrielle relasjonene som har

oppstått under post-fordismen. Ifølge OECD finnes det fem forskjellige former for

fleksibilitet innenfor arbeidsmarkedet (sitert i Van Djik 1995:229):

1. Ekstern numerisk fleksibilitet- antallet ansatte justeres ut ifra arbeidsgiverens

behov

2. Ekstern kontrakt fleksibilitet- delproduksjon blir utført av underleverandører
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3. Intern numerisk fleksibilitet- arbeidsskift og arbeidstid, etc bestemt ut ifra

arbeidsgiverens behov.

4. Funksjonell fleksibilitet- jobboppgave og rotering innenfor arbeidsplassen

bestemt ut ifra arbeidsgivers behov.

5. Lønnsfleksibilitet- lønnsnivå justert ut ifra prestasjon og effektivitet

(Munck, 2002:73)

Denne formen for fleksibilitet har ført til en marginalisering av fagforeningene.

Arbeidsmassen har blitt en mer heterogen gruppe, og dermed er det blitt vanskeligere å finne

et felles forhandlingsgrunnlag som kan representere alle arbeidernes interesser og krav. Det

kan derfor virke som om tiden for kollektive lønnsforhandlinger er forbi

(Munck&Waterman, 1999:6). Både i Nord og Sør har arbeidere merket de sosiale

konsekvensene ved strukturtilpasningene som følger med globaliseringen, ved at reallønnen

har sunket, arbeidsløsheten steget og den uformelle sektoren har økt i omfang.

Konsekvensene av dette er en mer heterogen arbeidsmasse. Samtidig har man også fått et

større grunnlag for internasjonal solidaritet mellom fagforeninger, ved at arbeidere verden

over får en følelse av felles skjebne, i tillegg til at deres objektive virkelighet i større grad blir

flettet sammen(Munck, 2002:65).

3.2.3 Feminisering av arbeidsmassen

I løpet av de siste tjue årene har opplevd en feminisering av arbeidsmassen og

fagforeninger har vært sene til å fange opp det endrede kjønnsrollemønsteret i arbeidslivet.

Integrasjonen av kvinner i økonomien blir ofte assosiert med den økende

fleksibiliteten innenfor arbeidsmarkedet. Blant annet er kvinner ofte ansatt på deltid eller har

midlertidige arbeidskontrakter, noe som bidrar til en usikker jobbtilværelse

(Munck&Waterman, 1999:7). Fagforeninger har brukt lang tid på å innse at kvinners kamp

for bedre levekår også er fagforeningenes kamp, men i de senere år har en erkjennelse av dette

satt kvinners rettigheter på dagsordenen.
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3.3 Nye teorier om fagforeninger

3.3.1 Forholdet mellom arbeid og kapital

Sett i lys av utviklingen som har funnet sted som følge av økonomisk liberalisering,

har det oppstått en debatt om hvorvidt fagforeninger fortsatt har en rolle å spille i det 21

århundre.  Noen forskere mener at forholdet mellom arbeid og kapital er blitt vesentlig endret

i takt med den økende globaliseringen. Manuell Castell hevder at arbeid og kapital eksisterer

på forskjellige nivåer i sted, tid og rom. Mens kapital er internasjonalt, dynamisk, flytende og

noe som eksisterer i tidløst rom, er arbeid statisk, tradisjonsbundet, stedsavhengig og lokalt.

(Munck, 2002:57) Castell er derfor skeptisk til at fagforeninger vil klare å takle overgangen til

en internasjonal verdensordning, siden global konkurranse, neo-liberalisme og

strukturtilpasningsprogrammer konstant bryter ned arbeidernes forhandlingsposisjon.

Spørsmålet er om arbeid og kapital er reelle binære opposisjoner, eller om man overser

hvordan det lokale, regionale og globale nivået virker gjensidig inn på hverandre. Ash Amin

analyserer globaliseringsbegrepet i relasjonelle termer, som et gjensidig avhengighetsforhold

hvor det skjer en sammenblanding av det globale og lokale, noe som resulterer i en større

krysning og interaksjon mellom det sosiale, økonomiske og politiske liv.(Munck, 2002:58) Et

slikt syn åpner opp for at man ikke setter arbeid og kapital opp mot hverandre, hvor de blir

vurdert i isolasjon i forhold til hverandre, men forutsetter at de har et gjensidig

avhengighetsforhold. Globalisering omfatter en sosial dimensjon og kompliserte

produksjonssystemer kan ikke baseres fullt og helt på upersonlige markedsmekanismer; de er

også basert på tillitsforhold mellom individer og sosiale institusjoner, og her kan

fagforeninger fortsatt spille en viktig rolle. Men fagforeninger må forlate de instansene de

tidligere brukte til å kjempe fram resultater, og istedenfor gå nye veier. Så istedenfor å snakke

om en krise innenfor fagforeningen, kan man heller si at det har oppstått en krise for dem som

har beholdt en snever forståelse av hva en fagforening skal være(Munck, 1999: 12).

3.3.2 Teorier om de nye fagforeningene

I løpet av de siste tiårene har man sett en nyorientering innenfor fagbevegelsen. I

stedet for den gamle fagbevegelsen som var sterkt knyttet opp til bestemte næringssektorer,

bedrifter og stater, ser man nå dannelsen av en ”New Social Movement Union” (NSMU) som

i mye større grad orienterer seg mot lokalsamfunnet som helhet og som har et bredt perspektiv
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på hvem arbeiderklassen egentlig er (Munck, 2002:68). Disse nye fagforeningene bryter ned

de tradisjonelle binære opposisjonene mellom arbeidsplassen og det sivile samfunn,

økonomiske og politiske kamper og den formelle og uformelle sektor. Man har blant annet

fått en større forståelse og bevissthet om at arbeidere har flere identiteter. En arbeider jobber

ikke bare innenfor et bestemt firma, bransje eller sektor, men er på samme tid også en

mann/kvinne, forbruker og samfunnsborger. Denne nyorienteringen innenfor

arbeiderbevegelsen har skapt et grunnlag for samarbeid med andre sosiale bevegelser og

NGOs, blant annet med menneskerettighetsgrupper, kvinnegrupper, fredsorganisasjoner og

miljøbevegelser. (Munck, 1999:69) I tillegg tar fagforeninger aktivt del i kampen for

demokrati flere steder i verden.

Som nevnt i innledningen snakker Lambert, om at NSMU oppstår når fagforeninger

blir bevisste på tilknytningen som finnes mellom arbeidsplassen, det sivile samfunn, staten og

de globale kreftene og som utvikler en strategi som motsetter seg de skadelige virkningene av

globaliseringen ved å skape en bevegelse som knytter sammen alle disse sfærene. (Lambert,

73:1998) For å klare å danne en motbevegelse mot de negative sosiale virkningene av

globaliseringen har det derfor vært nødvendig for fagforeninger å danne en ny form for

struktur som er bedre tilpasset en internasjonal verdensordning. Den typiske

organisasjonsformen til NSMU er derfor mer nettverksbasert enn basert på en

organisasjonsstruktur. Den gamle fagbevegelsen hadde en tendens til å ha en hierarkisk

struktur som gikk ovenfra og ned, hvor det var lite utskiftning av lederskap. Nå har man i

større grad fått en nasjonal og internasjonal nettverkskobling, som innebærer midlertidige

koalisjoner og langsiktige allianser mellom forskjellige grupper, hvor man har en horisontal

framfor en vertikal koordinering, og hvor bindeleddet mellom gruppene er felles behov og

verdier framfor underordning, disiplin, lojalitet og oppslutning om samme ideologi. På denne

måten blir den organisatoriske/politiske modellen skiftet ut med en nettverks, - og

kommunikasjonsbasert modell.  (Munck&Waterman, 1999:249).
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4. Fagforeninger innenfor den globale kles-, og tekstilindustrien

 4.1 Arbeidsvilkår innenfor EPZ

Et grunnleggende trekk ved mange EPZ er at de som jobber der er lavtlønnede,

ufaglærte arbeidere, siden den arbeidsintensive kles- og tekstilindustrien bruker relativt enkel,

grunnleggende teknologi. Kles-, og tekstilindustrinæringen er svært preget av det ustabile

verdensmarkedet og dette gjør jobbsituasjonen for de fleste svært usikker. Et høyt

gjennomtrekk av arbeidere er ikke uvanlig, siden de fleste land med EPZ har et overskudd av

arbeidere som kan erstatte de som slutter. I mange fabrikker er det ikke usedvanlig at det skjer

en total utskiftning av arbeidere etter ett år. Lange arbeidsdager, dårlige arbeidsforhold og

monotone arbeidsprosesser bidrar til å slite ut arbeidere, og for fabrikkene er det mer en fordel

enn en ulempe at man får inn ny, frisk arbeidskraft som lett kan læres opp.

Billig arbeidskraft er ofte en betingelse for å kunne opprettholde den internasjonale

konkurransedyktigheten og dette fører til at arbeidere i EPZ i flere land ikke tjener nok til å

kunne leve av lønnen. I Kina er for eksempel gjennomsnittslønnen 23 cents i timen, mens en

arbeider trenger 87 cents for å kunne dekke basisbehovene.

(http://www.nlcnet.org/resources/wages.htm) Kvinner utgjør hoveddelen av arbeidskraften i

EPZ, og innenfor kles- og tekstilproduksjonen kan kvinner utgjøre over 90 % av arbeiderne.

Siden kvinnene i de respektive landene ofte har en lav sosial status, får de lavere lønn enn

menn og aksepterer også dårligere arbeidsvilkår. Dette henger sammen med at de har få andre

jobbalternativer å gå til. (ILO, 2000)

4.2 Utfordringer som fagforeninger møter

Det er vanskelig å drive fagforeningsvirksomhet innenfor EPZ og årsaksforklaringene

er mange. En del av årsakene er hovedsakelig et resultat av den usikre tilværelsen mange

arbeidere opplever og deres svake, sosioøkonomiske stilling i samfunnet. For å nevne de

viktigste:
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• Mangelen på økonomiske ressurser til å kunne bygge opp sterke, lokale

fagforeninger

• Lange arbeidsdager gjør at det blir liten tid til å drive fagforeningsvirksomhet

• Diskriminering på arbeidsplassen fører til at de som organiserer seg står i fare

for å miste jobben

• En regelmessig utskiftning av arbeidsmassen gjør det vanskelig å bygge opp en

stabil medlemsmasse og få varig innpass på fabrikker eller arbeidsplasser

• For høye lønnskrav kan føre til at selskaper bestemmer seg for å flytte

produksjonen andre steder

• En utømmelig tilgang på billig arbeidskraft vanskeliggjør lønnsforhandlinger

• Kvinnelige arbeidere mangler representasjon innenfor tradisjonelle

fagforeninger

• Fagforeninger hvor et flertall av medlemmene er kvinner kan bli marginalisert

pga kvinners lave sosiale status

• Dårlig personalledelse. Arbeidere blir ikke regnet som en verdiressurs.

Foruten de årsakene jeg har nevnt, er det også sterke nasjonale føringer som setter

begrensninger for fagforeningsvirksomhet i EPZ. Streikerett og retten til å organisere seg er

ofte forbudt av regjeringen, fordi man tror at sterke fagforeninger vil føre til en stans i

utenlandske investeringer. Selv om man har en nasjonal lovgivning som tillater

organisasjonsvirksomhet, blir dette ofte ikke håndhevet i praksis. I noen tilfeller har også TNS

framsatt krav om restriksjoner til fagforeningsvirksomhet innenfor EPZ, som en betingelse for

at de vil investere der.

4. 3 Lokale og nasjonale strategier: To casetilfeller fra Bangladesh

Jeg har valgt å fokusere på Bangladesh når jeg skal presentere to casetilfeller som

viser hvordan lokale og nasjonale fagforeninger møter de utfordringene økonomisk

globalisering fører med seg. Bangladesh har 1,6 millioner arbeidere innenfor kles-, og

tekstilindustrien, hvorav 90 % er kvinner og hvor en stor del av disse jobber i EPZ.

Arbeidsforholdene innenfor EPZ er svært dårlige, og man har tilfeller hvor kvinner jobber 16

timer hver dag, syv dager i uken. Regjeringen i Bangladesh hadde opprinnelig forbudt

fagforeningsvirksomhet innenfor EPZ fram til 2004, men etter sterke internasjonale

reaksjoner opphevet de vedtaket. (http://www.itglwf.org). Demokratiet har ikke stått så veldig
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sterkt i landet, og fagforeninger har opplevd å bli splittet og marginalisert ved å prøve å få

innflytelse gjennom de vanlige politiske organene.

Det finnes flere fagforeninger innenfor den bengalske kles-, og tekstilindustrien og en

av dem er National Garment Workers Federation (NGWF) som ble opprettet i 1984 og som

har 20 000 medlemmer. Hovedmålet til NGWF har vært å få det nasjonale lovverket for

arbeideres rettigheter til å gjelde innenfor EPZ, å bedre lønningene til arbeiderne innen

sektoren og til å øke kvinnenes deltagelse i fagforeningen. Virkemidlene NGWF bruker er

hovedsakelig å arrangere demonstrasjoner, streiker og aksjoner. NGWF samarbeider med

andre lokale og nasjonale fagforeninger for å få gjennom disse kravene, men en splittelse

innenfor fagbevegelsen har svekket gjennomslagskraften deres. Fagforeningen har lite fokus

på sivilsamfunnet som helhet, selv om de ønsker å ha en løs nettverksforbindelse med

demokratibevegelser og kvinnegrupper. Deres internasjonale nettverk består av en tilknytning

til en global, desentralisert anti-globaliseringsorganisasjon, Peoples Global Action(GPA), som

støtter sivile ulydighetskampanjer og som er imot kapitalismens verdensomspennende grep.

(http://www.nadir.org/nadir/initiativ/agp/s26/banglad/) Det kan virke som om der hvor

fagforeninger er marginaliserte og står svakt i samfunnet, kan man se en mer aktivistrettet og

tradisjonell form for fagforeningsvirksomhet, hvor man hovedsakelig forholder seg til staten

som motpart og hvor man ønsker å skape en ny form for lokaldemokrati som i større grad

representerer fattige arbeidere. Det er allikevel umulig å trekke slutninger ut ifra et tilfelle, så

dette blir bare en hypotese som jeg ikke har anledning til å gå nærmere inn på.

En helt annet casetilfelle er Bangladesh Independent Garment-Workers Union

(BIGUF), som ble opprettet i 1994 og som har 40 000 kvinnelige medlemmer. Det var AFL-

CIO, den amerikanske fagforeningsføderasjonen, som var med på etableringen av BIGUF i

den hensikt å hjelpe kvinner i utviklingsland til å danne sine egne demokratiske fagforeninger.

BIGUF har jobbet for å få i stand kollektive forhandlinger med industriledere, men har ikke

lykkes i særlig stor grad. På grunn av sin tilkobling til AFL-CIO har BIGUF et større

ressursgrunnlag enn NGWF og kan derfor tilby juridisk veiledning og hjelp, samt

leseopplæring og helsetjenester til kvinner som trenger det. I tillegg gir de lån til kvinner som

har blitt sagt opp etter å ha drevet med fagforeningsvirksomhet.

(http://www.solidaritycenter.org/our_programs/by_region/asia/bangladesh.cfm) Det er

interessant å se at det er en del av en fornyet internasjonal solidaritetstenkning at AFL-CIO gir

hjelp til arbeidere som ønsker å organisere seg, og det tyder på en nyorientering innenfor
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fagforeningen i USA at deres fokus er rettet spesielt mot kvinner i den tredje verden. Det kan

være at BIGUF har en større handlingsramme enn NGWF ved at de har en

nettverkstilkoblinger til en fagforening i et i-land, men heller ikke her kan jeg trekke noen

slutning, på grunn av manglende empirisk grunnlag.

4.4 Strategier til fagforeninger på regionalt og globalt nivå

Siden mange lokale og nasjonale fagforeninger har lite ressurser til å imøtekomme og

forstå globaliseringens innvirkninger, er det svært viktig å kunne knytte seg opp til regionale

og internasjonale fagforeninger som kan tilby ressurser, arrangere utvekslingsprogrammer og

drive med opplæring og solidaritetsaksjoner. Dette har flere globale fagforeninger grepet tak i

og mange driver forskning og utdanningsprogrammer rettet mot arbeidere, samtidig som de

arrangerer seminarer hvor folk kan utvikle lederkompetanse og lære mer om

organisasjonsvirksomhet og forhandlingsstrategier.

4.4.1 ITGLWF

International Textile, Garment and Leather Worker’s Federation (ITGLWF) er en

global fagforening som knytter sammen nasjonale fagforeninger som tilhører kles-, og

industrinæringen og fagforeningen jobber for å nå de målsetningene jeg nevnte ovenfor. Hele

217 fagforeninger fra 110 land er tilknyttet ITGLWF, noe som til sammen utgjør 10 millioner

medlemmer på verdensbasis. ITGLWF ønsker å øke presset på stater og selskaper til å bedre

arbeideres rettigheter, ved blant annet å ta i bruk mediastyrte kampanjer, som Clean Clothes

Campaign, som går ut på å øke forbrukeres bevissthet om hva slags varer de kjøper.

4.4.2 TIE-Asia

Utenom ITGLWF finnes det også andre regionale arbeiderorganisasjoner som ønsker å

styrke lokale og nasjonale fagforeninger. TIE- Asia er et uavhengig regionalt arbeidernettverk

som ble dannet 1992 som et svar på det økende antallet arbeidende kvinner som er

uorganiserte og som jobber innenfor den eksportrettede kles- og tekstilindustrien. TIE-Asia

samarbeider med 33 lokale og nasjonale arbeidsorganisasjoner, som til sammen utgjør 50 000

arbeidere i Sri Lanka, Indonesia, Bangladesh og Thailand. Målet til TIE-Asia er å koble

sammen arbeidere på tvers av landegrenser og å øke kvinners deltakelse og lederskap innenfor

fagforeninger både på lokalt, regionalt og internasjonalt nivå. Blant annet jobber de med å
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danne et nettverk mellom kvinnelige arbeidere innenfor kles- og tekstilbransjen i Asia som

jobber for de samme underleverandørene. Ved å organisere utvekslingsprogrammer på et

nasjonalt, regionalt og internasjonalt nivå, kan arbeidere kan dele sine erfaringer, utveksle

informasjon og danne felles strategier. Blant annet hadde de nettopp et utvekslingsprogram

mellom Tyskland, Sri Lanka og Bangladesh, for å utvikle og styrke forbindelser mellom

fagforeninger og arbeidere i Europa og Asia.(http://www.tieasia.org/MoreTIE/htm)

4.5 Globale fagforeninger og globale handelsavtaler

Globale fagforeninger som ITGLWF står i en sterkere forhandlingsposisjon enn de

nasjonale fagforeningene og kan bidra til større tyngde i internasjonale forhandlinger, som for

eksempel å få regionale handelsblokker til å inkorporere arbeideres rettigheter i sine

handelsavtaler. Mens TNS kan klare å underminere nasjonale lovreguleringer ved å true med

å flytte sin produksjon andre steder, jobber globale fagforeninger for å få regionale

handelsblokker som EU og NAFTA til å innføre regelverk som beskytter arbeideres

rettigheter. Dette lyktes de også med da det europeiske parlamentet i mai 2002 vedtok en

lovgivning som gikk ut på å regulere, kontrollere og overvåke aktivitetene til TNS som har

hovedkvarter innenfor handelsblokken. Lovvedtaket krever at selskaper hvert år må

rapportere om deres innsats for innføringen av sosiale og miljømessige standarder innenfor

selskapet. Lovgivningen går også inn for å merke produkter til produsenter som respekterer

menneske-, og arbeidsrettigheter, og for at EU ikke vil gi finansiell støtte til selskaper som

bryter grunnleggende arbeidslover. Man skal også sørge for at EUs handels-, og

utviklingsprogrammer skal kontrollere selskapers aktiviteter i utviklingsland.

(http://www.cleanclothes.org/codes/howitt10.htm)

Et omstridt tema de siste årene har vært om man skal inkorporere en såkalt ”social

clause” i regelverket til verdens handelsorganisasjon (WTO), som vil beskytte arbeideres

rettigheter i alle medlemslandene. Mye av grunnen til at man vil det er at mange land ikke

overholder de ILO konvensjonene de har ratifisert, og at ILO har liten handlekraft til å

opprette sanksjoner mot dem som ikke følger konvensjonene.De globale fagforeningene, USA

og de fleste vest-europeiske land jobbet hardt for å få dette til under Uruguay

forhandlingsrunden, men det ble ikke vedtatt noe da. Det finnes nemlig også sterke interesser

for å utelate en slik klausul, blant annet i mange utviklingsland. Argumentet mot innføringen

av en ”social clause”, er at det er en kamuflert form for proteksjonisme som vil komme i-
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landene til gode. Utviklingsland vil kunne miste sitt komparative fortrinn hvis de ikke lenger

kan få utnytte sin billige arbeidskraft til å tiltrekke utenlandske investorer. (Munck, 2002:71)

Det er en komplisert debatt som jeg ikke har anledning til å gå nærmere inn på, men mange

fagforeninger ser ut til å enes om at dette er veien å gå for å kunne få en større sosial kontroll

over markedskreftene.

 4.6 Globale forbrukerkampanjer

Globalisering, integrering og et gjensidig avhengighetsforhold mellom nasjonale

markeder har åpnet opp for nye aksjonsformer. Selskaper selger de samme produktene i flere

land, og gjennom media kan man føre direkte kampanjer rettet mot selskaper som nekter sine

arbeidere grunnleggende rettigheter. Selskaper er svært avhengig av en positiv profilering av

merkevarene deres og er derfor svært sårbare overfor negativ publisitet. Dette har flere NGOs

grepet tak i, og i samarbeid med fagforeninger har de i økende grad brukt mediastyrte

kampanjer til å få selskaper til å implementere Codes of Conducts (CCC) hos sine

underleverandører. Codes of Conduct er arbeidsregler som skal sikre arbeideres rettigheter til

bedre lønn, adgang til sosiale tjenester og frihet til å organisere seg.

Et problem er at på grunn av det kompliserte internasjonale produksjonssystemet kan

TNS ofte nekte å ta ansvar for hva slags arbeidskoder deres underleverandører følger, og til

dels er dette forståelig hvis man ser omfanget av et globalt produksjonsnettverk. ITGLWF har

utregnet at et gjennomsnittlig amerikansk en gros selskap kan benytte seg av over 13 000

forskjellige tekstilleverandører. Hver av disse leverandørene har ca fem underleverandører,

slik at dette amerikanske selskapet indirekte står ansvarlig for et nettverk av 78 000

leverandører, og disse leverandørene kan skiftes ut fra sesong til sesong.

(http://www.amrc.org.hk/Arch/3706.html)

Ethical Trading Initiative (ETI) er en NGO som satser på å finne et godt system for å

implementere gode arbeidsregler gjennom et samarbeid mellom TNS, fagforeninger og

NGOs. Slik håper de på å finne en effektiv måte for å kunne overvåke at selskaper og

underleverandører følger reglene. (http://www.eti.org.uk/pub/about/eti/main/index.shtml)

Clean Clothes Campaign, en annen NGO, fører en mer aggressiv linje som går ut på å ”Name

it and blame it”, for å få selskaper til å innføre CCC på arbeidsplassen.

(http://www.cleanclothes.org/) En slik aggressiv kampanjemetode er ikke uproblematisk, og
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kan føre til problemer for fattige arbeidere ved at selskaper velger å legge ned fabrikken og

heller investere andre steder. Kampanjene har også fått kritikk for å ha en ovenfra og ned

holdning, ved at fattige arbeidere ikke blir involvert i selve prosessen om å utarbeide

arbeidsreglene, slik at de tilpasses de lokale arbeidsforholdene. Samtidig har disse

kampanjene også fått vellykkede resultater, hvor transnasjonale selskaper har blitt tvunget til å

ta større ansvar for sine arbeidere. (http://amrc.org.hk/Arch/3704.html)
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5. Konklusjon

I denne oppgaven har jeg redegjort for hvorfor det er nødvendig at fagforeninger må

endre sine strategier for å kunne fremme arbeideres rettigheter i en globalisert tidsalder. På

grunn av et globalt produksjonsnettverk og et mer fleksibelt arbeidsmarked er fagforeninger

nødt til å nyorientere seg.  Spesielt innenfor kles-, og tekstilindustrien i EPZ står

fagforeningene overfor store utfordringer når det gjelder å få selskaper og stater til å

respektere arbeideres rettigheter til å organisere seg og til å få bedret sine arbeidsforhold. Den

største utfordringen er muligens at arbeidere ikke blir sett på som en verdiressurs fordi

industrien er arbeidsintensiv, og dermed blir billig arbeidskraft et viktig komparativt fortrinn.

På grunn av dette blir fagforeningsarbeidet mer konfrontasjonsorientert, ved at bedrifter ikke

ser noen fordeler ved å satse på verdiskaping blant de ansatte.

I oppgaven min ønsket jeg å undersøke hvordan fagforeningene innefor kles-, og

tekstilindustrien passer inn i Lamberts bilde av New Social Movement Unions, blant annet

ved å se på hva slags nettverk de danner seg og hva slags strategier og målsetninger de har.

Jeg har måttet forholde meg til at jeg har et svært begrenset utvalg av casetilfeller og at det

derfor er vanskelig å trekke noen generelle konklusjoner omkring dette. Ut ifra de

casetilfellene jeg har valgt, er det tydelig at fagforeningene er opptatt av å knytte nettverk på

lokalt, nasjonalt og internasjonalt nivå for å takle de sosiale konsekvensene av økonomisk

globalisering. Selv om mitt ene casetilfelle fra Bangladesh ikke hadde noe strategi rettet mot

sivilsamfunnet som helhet, var både BIGUF og NGWF kvinneorienterte og ønsket større

lokaldemokrati. I tillegg hadde de nettverkstilkobling til internasjonale fagforeninger, noe

som styrket deres ressursgrunnlag.

På globalt nivå er det tydelig at det finnes et økende samarbeid mellom nasjonale og

globale fagforeninger og også NGOs for å kjempe fram internasjonale lovverk som vil

beskytte arbeideres rettigheter.  I tillegg føres det kampanjer gjennom media for å avdekke

dårlige arbeidsforhold verden over, noe som har hatt stor virkningseffekt. Spørsmålet er om

dette er nok for å sikre arbeidere en mer sikrere tilværelse. En ting er i alle fall sikkert;

fagforeninger har enda ikke utspilt sin rolle.

.
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