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Moderne udviklingssamarbejde
Kernen i Myndighedssamarbejdet er en ny og innovativ samarbejdsmodel,
hvor samarbejde om bæredygtig udvikling og vækstfremme går hånd i
hånd. Således tilgodeser projektet både samfundsudviklingen i Bangladesh
og danske virksomheder.

Dansk know-how
”Det primære fokus i dette projekt er at oprette en ekspertgruppe, som
foreløbig består af 40 medarbejdere i Bangladesh’ Arbejdstilsyn, der skal
have fokus på at udvikle tilsynet inden for maskinteknik, ulykkesforebyggelse, kemisk arbejdsmiljø, ergonomi samt sikkerhed på byggepladser. Det
er områder, hvor der er hårdt brug for specialistviden, og som hidtil har
været forsømt. Eksperterne skal kunne vejlede lovgiverne opadtil, men også
uddanne nye folk i distrikterne, der skal kunne føre tilsyn”, fortæller Elsebeth
Jarmbæk, der er projektleder i Arbejdstilsynet.

MYNDIGHEDSSAMARBEJDE
Mere Danmark i verden til gavn
for verden og Danmark

Et myndighedssamarbejde mellem
Udenrigsministeriet og Beskæftigelsesministerierne i Danmark og
Bangladesh har nu kørt i 1½ år. I
praksis er der tale om et samarbejde mellem arbejdstilsynene i
de to lande. Formålet er at styrke
det bangladeshiske arbejdstilsyn,
for at forbedre arbejdsmiljøet i
alle brancher, men med et særligt
fokus på tekstilbranchen i landet.
Tekstilsektoren betyder meget i
Bangladesh, fordi den eksporterer
tøj til hele verden, herunder til Danmark. Derfor vil projektet, udover
at gavne arbejderne i Bangladesh,
også gavne de danske mode- og
tekstilvirksomheder, som meget
gerne ser, at der kommer mere
styr på arbejdsmiljøet i landet.
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Der er planlagt et uddannelsesprogram for den nye ekspertgruppe, som
forventes at blive afsluttet med en studietur til Danmark i foråret 2018.
Projektet indebærer også samarbejde med 3F og danske virksomheder
og organisationer, der i forvejen har projekter i landet. Igennem dette
samarbejde har man bl.a. lavet uddannelse for danske virksomheders
lokale repræsentanter, arbejdsmiljøansvarlige fra danske virksomheders
handelspartnere og bangladeshiske fagforeningsrepræsentanter.

Danske repræsentanter til Bangladesh
Den 1. februar 2017 inviterede Danmarks Ambassadør i Bangladesh,
Mikael H. Winther, og departementschef i det bangladeshiske Arbejds- og
Beskæftigelsesministerium, Mikail Shipar, til et seminar for Bangladesh’
Arbejdsmiljøråd, ”National Council for Industrial Safety and Health”. Her
fortalte danske repræsentanter om trepartssamarbejde og arbejdsmiljø i
Danmark. Der deltog fire danske repræsentanter fra hhv. Dansk Erhverv,
3F, Aalborg Universitet, der forsker i sammenhængen mellem arbejdsmiljø og produktivitet i Bangladesh, samt en direktør fra Arbejdstilsynet.
Hovedpointerne var, at et godt arbejdsmiljø betaler sig, og de danske indslag blev godt modtaget af et interesseret bangladeshisk Arbejdsmiljøråd.
Ikke mindst Peter Hasles forskning i sammenhængen mellem arbejdsmiljø
og produktivitet i tekstilindustrien i Bangladesh vakte genklang.
”Hovedidéen i projektet er at vise, at arbejdsmiljø ikke kun er noget, man
gør af hensyn til myndighederne – men at det giver en godt drevet virksomhed større produktivitet. Vi har indsamlet data fra 50 virksomheder, og
de foreløbige forskningsresultater viser, at de virksomheder, der har høj
produktivitet, også har et forholdsvis godt arbejdsmiljø”, forklarer Peter
Hasle.

FAKTA
Det skønnes, at mellem 10 og 20
danske virksomheder inden for
tekstilsektoren importerer varer
fra Bangladesh. Men landet har
igennem de seneste år været
plaget af flere brande og ulykker på
fabrikker i tekstilbranchen, hvor arbejdsforholdene og arbejdsmiljøet
ofte er kritisabelt. Senest mistede

3F assisterer
Hos 3F har man også valgt at gøre en indsats for at styrke arbejdsmiljøet i
Bangladesh.

13 mennesker livet, og mange
blev sårede, da en trykbeholder
eksploderede på en tekstilfabrik i
juli 2017. I september kostede en
brand på en tekstilvirksomhed seks

”Vi har seks partnerorganisationer i Bangladesh, som vi assisterer med at
skabe bedre forhold for deres medlemmer, social dialog og ”decent jobs”.
Vi forsøger at hjælpe vores søsterorganisationer i Bangladesh inden for
beklædning og tekstil til at blive mere fagligt kompetente og udvikle deres
egen strategi”, fortæller Jesper Nielsen, International rådgiver i 3F.

mennesker livet. Sektoren står for
omkring 80% af landets samlede
eksport og beskæftiger næsten 4
millioner mennesker.
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