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en alvorlig ulykke med en sammenstyrtet fabrik fik
myndighederne i bangladesh til at arbejde for at styrke det
lokale arbejdstilsyn. søren albertsen fra Nørre Nissum er med til
at koordinere det arbejde. Foto: Johan gadegaard

søren sørger for
bedre arbejdsmiljø
- i Bangladesh
Søren Albertsen fra Nørre Nissum har de seneste fem måneder været i
Bangladesh, hvor han har været med til at udvikle landets arbejdstilsyn.
Politik

Jesper lundsgaard

jelu@folkebladetlemvig.dk

Dhaka/Nørre Nissum: Det
er ikke meget millionbyen Dhaka, der er hovedstad
i Bangladesh, har til fælles
med Nørre Nissum.
Men 59-årige Søren Albertsen, der stammer fra
Nørre Nissum, færdes hjemmevant begge steder. De seneste fem måneder har han
været ansat af Udenrigsministeriet i en stilling, hvor han
koordinerer arbejdet med at
udvikle et arbejdstilsyn i det
sydøstasiatiske land, der ligger klemt inde mellem Indien og Myanmar.
Søren Albertsen har dog
masser af erfaring i at bo og
arbejde i Fjernøsten. Tidligere har han arbejdet i både
Vietnam og Kina, inden han
i foråret blev ansat i stillingen hos Udenrigsministeriet, hvor han er tilknyttet den
danske ambassade, og derfor
deltager i ambassadens daglige arbejde.
- Det danske arbejdstilsyn
arbejder på at overføre deres viden til arbejdstilsynet i
Bangladesh. Det er min opgave at koordinere og motivere for opgaven, så eksperter fra Danmark kan uddanne en mindre gruppe inspektører i Bangladesh, og derfra
uddanner de selv deres egne
folk. En stor del af udviklingshjælp handler om, at modtagerne selv tager ejerskab for
projekterne, siger han om
jobbet.

ikke kun at få den
rette underskrift

Søren Albertsen er i gang
med at koordinere uddannelsen i Bangladesh. Men det
handler ikke kun om at finde
et lokale, hvor en dansk ekspert kan stå over for en gruppe bangladeshere og øse af

sin viden.
- Lige nu er det fase to af
projektet, der skal løbes i
gang. Men opgaven er ikke
bare at få den rigtige underskrift for at komme i gang.
Den er også at skabe begejstring for ideen om, at et godt
arbejdsmiljø skaber grundlaget for et stabilt og rigt samfund, siger han, og tilføjer, at
der også er andre udfordringer med opgaven.
- Der er lidt tøven i landet
i disse måneder, da der skal
være valg i slutningen af året,
og ingen ønsker at tage store beslutninger eller stikke
næsen for langt frem. Men
samtidig er der også et vist
bureaukrati at kæmpe med.
Man kan spørge og få et svar
den ene uge, hvorefter man
kan få et helt andet svar ugen
efter, siger Søren Albertsen,
der har en sekretær ansat,
der er med til at hjælpe med
flere praktiske opgaver omkring projektet.
Han peger også på, at en
stor del af arbejdstiden går
med at koordinere indsatsen med udviklingsorganisationer fra andre lande.
- Det handler blandt andet
om at sikre, at der ikke bliver
bevilget penge flere gange til
det samme projekt. Derfor er
det vigtigt at mødes med repræsentanter fra andre lande
og organisationer for at sikre,
at det ikke sker, eller at man
ikke kan spille de forskellige
organisationer ud mod hinanden, siger han.
På trods af udlængsel i sine
unge år lå det ikke i kortene,
at Søren Albertsens arbejdsmæssige karriere skulle ende
med flere jobs i Fjernøsten
og en ansættelse i Udenrigsministeret.
Gennem en halv snes år arbejdede han i Danmark med
arbejdsmiljø og ledelse i en
privat virksomhed, og i den
forbindelse var direktøren
i virksomheden internatio-

Fakta
BaNglaDesh
Bangladesh er et af verdens tættest befolkede lande. Der
bor anslået omkring 160 millioner mennesker på 130.170
kvadratkilometer. Med andre ord bor der 28 gange flere
mennesker i Bangladesh end i Danmark på et areal, der er
omkring tre gange større end Danmark.
En stor del af landet er præget af deltaerne fra de tre store
floder, Ganges, Brahmaputra og Meghna. Sommermonsunen
giver gode muligheder for at lave intensivt landbrug, men
samtidig bliver landet også ofte ramt af oversvømmelser.
Landet blev selvstændigt i 1971 efter at have været en
del af Pakistan. Briterne trak sig ud af de to lande i 1947. I
tidsrummet 1947-1971 hed området Østpakistan.
Mere end 85 procent af befolkningen er muslimer, og islam blev
ved en regeringsbeslutning i 1988 statsreligion. Hinduerne
udgør med omkring 12 procent den største minoritet.
Bangladesh bliver regnet for at være et af verdens fattigste
lande. Bruttonationalproduktet per indbygger var i 2016 på
omkring 1400 dollar, og hovedparten af jorden i landet er ejet
af relativt få personer. Omkring en tredjedel af befolkningen
regnes for at leve i dyb fattigdom. Landet har dog oplevet en
stabil økonomisk vækst gennem flere år.
Kilder: www.denstoredanske.dk og www.ulandssekretariatet.
dk

nalt orienteret. I samarbejde med Danida fik virksomheden stablet et projekt på
benene i Vietnam, og Søren
Albertsen var den oplagte
kandidat til at styre opgaven.

kan lide
internationalt arbejde

Efter en årrække i Vietnam
og senere en lignende opgave i Kina havde Udenrigsministeriet en spændende stilling i den kinesiske hovedstad, Beijing. En kollega opfordrede ham til at søge stillingen, selv om han ikke havde taget den slagne vej for at
arbejde i ministeriet. Og efter at have overvejet jobmuligheden et par gange, søgte
og senere fik Søren Albertsen
stillingen, hvor han derefter
arbejdede tre år i Kina. Her

boede han alene i det første
år, inden hans kone og børn
fulgte med til Beijing efter
"prøveperioden" på et år.
Siden fulgte en stilling
med et stort solcelleprojekt i
Ghana og derefter en anden
stilling, hvor han arbejdede
med tekstilindkøb i Asien,
inden han fik muligheden
for at komme til Bangladesh
til den nuværende stilling.
- Jeg har altid godt kunnet
lide at arbejde med internationale opgaver. Det er meget
udfordrende, og man ved aldrig med 100 procents sikkerhed, hvad der sker i morgen. Derfor kræver det også,
at man hele tiden tilpasser
sig og retter ind, siger Søren
Albertsen om arbejdsopgaverne i udlandet.
Han tilføjer, der er flere

faktorer der gør, at man lykkes med at bo og arbejde i
udlandet. Han peger blandt
andet på, at det er vigtigt, at
det fremmede i udlandet kan
være anderledes, men at det
ikke nødvendigvis er forkert.
Tilbage i Bangladesh er
han hovedsageligt i gang
med et projekt, hvor man
skal sikre landet udviklingen af et arbejdstilsyn, der
skal holde øje med forholdene på fabrikkerne i landet.
Bangladesh har i de senere år
haft en interesse i at opbygge et stærkere arbejdstilsyn,
efter at sikkerheden på arbejdspladser for alvor kom i
fokus i 2013, hvor en stor fabriksbygning styrtede sammen og dræbte mere end
1100 mennesker.
Det skabte et stort pres, ik-

ke kun på regeringen i Bangladesh, men også på de mange store tøjvirksomheder,
der får produceret en stor del
af deres varer i netop Bangladesh.
- Ulykken var en stor øjenåbner for landet. Verden blev
opmærksomme på udfordringerne, og også de store
brands, der er repræsenteret i landet, blev sat under
pres for at sikre, at der kom
bedre styr på sikkerheden
på fabrikkerne, siger Søren
Albertsen.
Men det er ikke kun for at
støtte et bedre arbejdsmiljø
for de mange millioner fabriksarbejdere i Bangladesh,
at Udenrigsministeriet, Danida og Arbejdstilsynet er gået med i dette myndighedsarbejde.
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- Det er også for at understøtte udviklingen i et moderat, muslimsk land. Ved at
sikre ordentlige arbejdsforhold støtter vi både lysten
til at investere i landet, den
politiske stabilitet, og vi er
også til at med til at forhindre, at der kommer en større
migration mod Europa. Alt i
alt arbejder vi for, at vi når at
opfylde FN's 17 verdensmål
om en bæredygtig udvikling
samtidig med, at vi opnår
en masse andre gode resultater for blandt andet Danmark. Endelig kan dette projekt sammen med et andet
og større projekt sammen
med ILO (den internationale arbejdsorganisation under FN, red.), som Danmark
støtter, også være med til at
vise, at uenigheder mellem

arbejdstagere og arbejdsgivere kan løses med fredelige
midler, og det kan forhåbentlig smitte af på resten af samfundet, siger Søren Albertsen.

Syv kilometer på e
n time - i bil

Bangladesh har generelt været forskånet for alvorlig angreb mod udlændinge. Dog
var der i 2016 et større terrorangreb og gidseltagning,
der dræbte 29 mennesker,
hovedsageligt udlændinge.
Det er disse terrorangreb fra
ekstremister, man med udviklingsprogrammet også vil
stække.
Bombeangrebet satte sig
også sine spor i en periode.
Udlændinge blev frarådet at
gå alene på gaden, men i mellemtiden er roen vendt tilba-

ge i landet, og Søren Albertsen kan igen bevæge sig på
nogenlunde fri hånd rundt i
store dele af den ofte kaotiske millionby.
For at sætte tingene i relief fortæller han om, hvordan
trafikken er i Dhaka, der anslået har omkring tyve millioner indbyggere.
- En gang om ugen skal jeg
til møde på det lokale arbejdstilsyn her i byen. Der er
syv kilometer derhen, og det
tager en time at køre den tur
i bil. Jeg har en chauffør til
rådighed, og jeg kører sjældent selv, når jeg er i Bangladesh. Så det handler også om
at lære at kunne bruge tiden
konstruktivt i en bil, siger Søren Albertsen, der er far til tre
børn.
De ældste er 28 og 23 år,

mens den yngste er 16 år og
netop begyndt på efterskole i Danmark. Derfor var det
også med betænkeligheder,
at han sagde ja til at tage til
Bangladesh i denne omgang.
- Det er den største udfordring ved at være udstationeret. For tiden fungerer
det fint med den yngste, der
er på efterskole og har det
godt. De to ældste lever i højere grad deres eget liv Næste
år begynder den yngste i 1.g i
gymnasiet, og heldigvis kan
jeg tale med hende og mine
andre børn via Messenger, lige som der er mulighed for at
få nogle hjemrejser hvert år.
Videoopkald gør det lettere
at være væk. Det har været
en svær beslutning at skulle
være adskilt, men jeg tror, at
beslutningen er den rigtige,

for Bangladesh er ikke nødvendigvis det letteste land at
være teenager i, siger han.
Han peger også på, at det
er vigtigt at opbygge et netværk, når man er udstationeret. Det gælder både med
andre danskere i landet, men
også med lokale og andre udlændinge.
Søren Albertsen har sat sig
et mål for, hvad han gerne vil
blive bedre til i sin tid i Bangladesh.
- Jeg har spillet lidt saxofon, men er bestemt ikke særligt god til det. Jeg nævnte for
en kollega, at jeg spillede lidt,
og på den måde fik jeg kontakt til en lokal, professionel
musiker. Vi jammede lidt
sammen, og han er samtidig en flink fyr, og nu er der
udsigt til, at jeg kan komme

med i et band. Men min udfordring er, at det larmer, når
jeg skal øve mig, og det er ikke nødvendigvis det smarteste, når man bor i en lejlighed
på ottende sal. Jeg har dog lavet en aftale med naboerne
ovenover og nedenunder, og
de er indforstået med det, siger Søren Albertsen.
I første omgang er han ansat i tre år i projektet i Bangladesh. Hvad der skal ske om
to et halvt år, når ansættelsen
udløber, ved han endnu ikke.
- Jeg ved jo endnu ikke, om
projektet i det hele taget løber videre efter de tre år eller om jeg er interesseret i at
fortsætte til den tid, siger Søren Albertsen.

