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Streiker på fjerde året  PÅ BARRIKADEN: Jumary Arevalo 
utenfor fabrikken til Citra Mina. 
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Streiker på fjerde året  

Jumary Arevalo har tatt opp kampen mot den mektige tunfisk- 
industrien i General Santos på Filippinene. I snart fire år har 
tunfiskarbeidere streiket for retten til å organisere seg og for 
anstendige arbeidsforhold. 

TEKST OG FOTO: LINE SCHEISTRØEN

line.scheistroen@lomedia.no
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tapt. De forteller om hvordan do-
kumentert tas fra dem før de må 
delta i illegalt fiske i indonesisk 
farvann, og om hvordan arbeidsgi-
veren ikke tar ansvar for dem hvis 
båten blir tatt i arrest.

Reddet
Da indonesisk politi tok båten i ar-
rest senhøsten 2013, «glemte» sel-
skapet fiskerne og tok bare ansvar 
for kapteinen.  Flere av fiskerne had-
de jobbet for Citra Mina i flere tiår. 

Forholdene i fengsel var ubeskri-
velige. Fiskerne forteller om for-
ferdelige måneder i fangenskap. 

Hjemme satt familiene og ven-
tet. Uten penger til å sørge for mat 
og skolegang til barna. Men verst: 
De visste ikke om pappa levde og 
hva som vil skje med han.

Etter flere måneders kamp klar-
te den filippinske fagorganisa-
sjonen Sentro, med internasjonal 
støtte, å få frigitt fangene.

Flere dør
Hjemme igjen har noen av de tid-

— Om jeg vil jobbe på land? Nei, jeg 
elsker havet!

Albin og familien bor i denne 
navnløse midlertidige landsbyen, 
som ligger en times kjøring utenfor 
General Santos. Han er fisker, akku-
rat nå uten jobb, uten inntekt og uten 
mulighet til å forsørge familien. 

Fengslet
Albin og flere av fiskerne i lands-
byen har tidligere jobbet for Citra 
Mina. Tunfiskselskapet eier flere 
fiskebåter. Fiskerne forteller om 
eiere som stadig krever mer; større 
tunfisk og tyngre fangst. Havom-
rådet nært General Santos og Filip-
pinene tømmes for fisk. Kapteiner 
og fiskere tvinges lengre ut og i in-
ternasjonalt farvann. 

— Risikoen for uvær og tyfoner er 
større jo lengre ut i havet vi må dra. 
Når været er dårlig, er jobben livs-
farlig. Vi har lite sikkerhetsutstyr 
og det er heller ikke medisiner om 
bord, sier Albin.

Fiskere forteller historier om bå-
ter som synker og om liv som går 

FISKEREN. Albin elsker havet og livet som fisker, selv om det er LIVSFARLIG. 
LANGE DAGER:  
Albin trives ikke 
på land. 

ligere fengslede fiskerne fått jobb 
på fagbevegelsens egne fiskebåter. 
I dag driver Citra Mina-fagforenin-
gen tre fiskebåter i egen regi. Et 
40-talls medlemmer får mulighet 
til å forsørge seg og familien. Båt-
byggingen er finansiert av Sentro, 
internasjonal fagbevegelse, den 
lokale katolske kirken og arbeids-
markedsetaten. 

Er og blir fisker
Albin er fisker, — og håper på den 
store fangsten, som kan gjøre livet 
litt mindre bekymringsfullt. Men 
han vet også at ingen eller lite fisk, 
betyr at han får ingen lønn eller i 
verste fall kommer hjem og står i 
gjeld til arbeidsgiveren.

Han beskriver livet om bord. 
Mannskapet på 20-30 menn er ute 
på havet i minst 20 dager, ofte i len-
gre perioder, avhengig av fiske og 
vær. 

— Vi jobber stort sett hele tiden. 
De få timene i døgnet vi ikke job-
ber, så spiser og sover vi. Vi beta-
ler selv for maten, ofte dårlig ris 
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FISKEREN. Albin elsker havet og livet som fisker, selv om det er LIVSFARLIG. 

Nå håper hun på godt fiske, for 
ingen eller lite fisk er ensbetyden-
de med lite eller ingen lønn.

Familien på fire klarer seg ikke 
økonomisk. Utgiftene til husleie, 
elektrisitet, vann og mat er høye-
re enn lønna.

— Vi må låne penger av venner og 
familie, forteller hun. 

Hun er hjemme med barna. Hun 
har tidligere jobbet i en butikk på 
et kjøpesenter, men det var en dår-
lig betalt jobb. Det har vært van-
skelig å finne en annen jobb, sam-
tidig som noen jo må passe barna.

— Drømmen er å eie et eget hus. 
Jeg håper vi kan sørge for at barna 
våre får ordentlig skolegang. I dag 
har vi ikke en gang penger til bus-
sen som kan ta dem til den offent-
lige skolen. 

— Jeg drømmer om et godt og 
trygt liv for familien. I dag har vi 
ikke det. 

Hun inviterer inn i rommet som fa-
milien på fire leier i et hus i «Paradi-
se». Landsbyen som bærer det noe 
ironiske navnet ligger litt utenfor 
General Santos. Her bor 2000 små 
og store. De fleste har knapt så de 
klarer seg, men de har venner, fa-
milie og tak over hodet – så fremt at 
ikke uværet kommer og ødelegger 
hele landsbyen. Det har skjedd før 
og det kan skje igjen. 

Alog giftet seg og fikk barn i ung 
alder. Barna er 2 og 4 år. Mannen 
er fisker, som mange av mennene 
i landsbyen, og er på havet. Hun 
aner ikke hvor han befinner seg og 
heller ikke når han kommer hjem. 
Av og til er han borte i to uker, an-
dre ganger mye lengre.

— Jeg er bekymret for han. Å job-
be som fisker er farlig, spesielt hvis 
været er dårlig. 

Tidligere jobbet ektemannen på 
land, men han måtte finne en jobb 
som var bedre betalt. 

FISKERKONA. Cathyren Alog drømmer om eget hus og 
å kunne sørge for SKOLEGANG for de to små barna.

TRANGT: Cathyren Alog og familien leier et rom i landsbyen Paradis.  

og fisk. I perioder drikker vi regn-
vann. Det er ingen seng, så vi sover 
sittende. Det er heller ikke noe toa-
lett om bord, forteller Albin. 

— Livet som fisker er tøft og til ti-
der livsfarlig, men jeg elsker det, 
sier Albin.  

Citra Mina-konflikten
 • Citra Mina i General Santos, sør 
på Filippinene, er den nest største 
tunfiskeksportørene. 

 • Arbeidere har streiket siden høs-
ten 2013 etter at selskapet spar-
ket 238 for å organisere en fagfo-
rening.

 • Arbeidernes krav er at selskapet 
anerkjenner fagforeningen og at 
den gis forhandlingsrett.

 • De krever også jobbene tilbake 
og anstendige lønns- og arbeids-
forhold.

NNN
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trusler, så � yttet kona og min-
stejenta hjem til hennes foreld-
re. Kona og Arevalo ser hverandre 
ofte, — det er bare ikke tid og rom 
for å bo under samme tak.

Siden senhøsten 2013 har Areva-
lo vært i streik. 

Arevalo � kk nemlig til slutt nok 
av de uholdbare arbeidsforholde-
ne på jobben. Han snakket med 
gode kollegaer om hvordan de had-
de det på jobben og hva som kun-
ne gjøres. De hadde hørt om fagfo-
reninger, men våget de å etablere 
en? De visste at tidligere forsøk på 
å danne fagforeninger i tun� skin-
dustrien hadde mislyktes. 

24. juli 2013 tok arbeiderne like-
vel sjansen. Flere av dem organi-
serte seg og gikk til arbeidsgive-
ren med krav om at fagforeningen 
måtte anerkjennes, og med krav 
om forhandlinger om lønn og ar-
beidsvilkår. 

Arbeidsgiveren svarte umiddel-
bart med å sparke dem som hadde 
organisert seg og de som ble mis-
tenkt for å sympatisere med de or-
ganiserte. 

I løpet av noen høstmåneder ble 
238 arbeidere satt på porten. 

Fagforeningens medlemmer 
svarte med streik. 

— Det er familien som betaler pri-
sen, sier Jumary Arevalo. Han sit-
ter med minstejenta på fanget 
hjemme hos svigerforeldrene, og 
forteller om hvordan livet har en-
dret seg siden høsten 2013. 

Før 2013 så var Arevalo omtrent 
som andre arbeidere i tun� skin-
dustrien i General Santos. På 11. 
året gikk han daglig på jobb for 
Citra Mina.  

Mat på bordet
Han var egentlig lei av at de år et-
ter år sto stille lønnsmessig, at de 
måtte jobbe på alle døgnets tider 
uten å få overtidsbetalt, og at job-
ben gikk på helsa løs, – og det uten 
at sjefene løftet en � nger.

Men Arevalo klagde ikke, for det 
var sånn det alltid hadde vært å 
jobbe i tun� skindustrien. Arbei-
derne på fabrikkene ble utnyttet, 
men de holdt stille. De visste at 
bråkmakere ble brakt til taushet.  

Da arbeidsdagen var over, så 
gikk Arevalo hjem til familien. 
Han sørget for at det var mat på 
bordet til kona og de tre barna. Da 
kvelden kom, gikk han og kona til 
sengs. 

Satt på porten
I dag deler ikke Arevalo og kona 
seng. Kona orket ikke mer. En dag, 
da Arevalo knapt hadde vært hje-
mom hverken dag eller natt på 
grunn av den nye «jobben», maten 
hadde uteblitt fra bordet i lang tid 
og Arevalo hadde mottatt døds-

STREIKEGENERALEN. 
Jumary Arevalo står i 
FRONT i kampen mot 
den mektige tunfi skin-
dustrien. 

Truet på livet
Tre og et halvt år senere er Areva-
lo og � ere titalls medlemmer fort-
satt i streik. 

— Eierne i tun� skindustrien tje-
ner millioner, mens vi jobber som 
slaver. Vi ønsker ikke å ødelegge 
for selskapet, men vi vil ha respekt 
for jobben vi gjør og vi vil ha bed-
re arbeidsforhold. Vi krever at ar-
beidsgiveren anerkjenner vår rett 
til å organisere oss, respekterer 
fagforeningen og gir oss forhand-
lingsrett. Vi vil tilbake til jobbene 

SAMMEN: Jumary Arevalo med yngste datteren. 

HAVNA: Fiskerne og fi sken er i land, men det gjenstår mye jobb. Nå skal fi sk skifte hender og bli penger.
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DEMO-BIL: Det 
er ikke alltid en 
selvfølge at bilen 
går, så om det er 
litt skranglete på 
humpete veier, så 
betyr det lite. 

våre, men ikke før arbeidsgiveren 
gir oss det.

— Jeg mottar dødstrusler. Av og 
til skjønner jeg fra hvem, men ikke 
alltid. Det er ikke hyggelig, men 
jeg har lært meg å leve med dem. 
Hvis jeg skulle dø i morgen, så vet 
jeg at jeg dør for en viktig sak. Jeg 
gir ikke opp før vi har vunnet fram 
med våre krav. For meg har dette 
blitt meningen med livet.

Nødvendig kamp
Streiken blant Citra Mina-arbei-

derne er den lengste og mest pro� -
lerte streiken på Filippinene noen 
gang. Streiken har også fått opp-
merksomhet internasjonalt. 

Kon� ikten har bred støtte av � -
lippinsk fagbevegelse, deler av den 
katolske kirken og den internasjo-
nale fagbevegelsen. NNN er også 
blant støttespillerne.

— Den internasjonale støtten 
betyr mye for oss. Det hjelper oss 
med å holde motet oppe, sier Are-
valo.

Alle forsøk på meklinger og for-

handlinger har strandet. Arbeids-
giveren og de streikende står langt 
fra hverandre i krav og tilbud. 

Men Arevalo er overbevisst om 
at arbeiderne vil vinne til slutt.

– Det spiller ingen rolle om vi må 
streike i � ere år. Kampen er nød-
vendig. Vi gir oss ikke før tun� sk-
arbeiderne i General Santos får 
sine faglige- og menneskerettig-
heter. 

>
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men jeg � kk ikke ansiktsmaske. En 
dag kollapset jeg på jobben. Kollega-
er hjalp meg. Ikke arbeidsgiveren.

Flere av de streikende forteller 
lignende historier. Noen har vært 
nær ved å dø som følge av skader 
de er påført av arbeidet med sterke 
kjemikalier.

— Jeg har akseptert at det er mitt 
«kall» her i livet; — å kjempe for 
våre rettigheter. 

Alice E Bajao hadde jobbet for Citra 
Mina i ni år da det ble snakk om å 
danne en fagforening.

— Først ble jeg redd. Ideen om å 
streike var skremmende, sier hun. 

Bajao jobber i produksjonen og 
er spesielt kritisk til hvordan in-
dustrien unngår å følge krav om 
helse-, miljø og sikkerhet.

— En av arbeidsoppgavene mine 
var å vaske med sterke kjemikalier, 

DE STREIKENDE. – Jeg vil ALDRI, aldri gi opp. No, no – never!

Mange ofrer mer enn henne, me-
ner hun.

— Jeg har kanskje ikke penger til 
mat hver dag, men jeg klarer meg. 
Heldigvis er jeg singel og har ikke 
mann eller barn. 

Vanskelig
Blant de streikende er det mange 
med forsørgeransvar. De har ekte-
feller og barn, på det meste 11 barn. 

HVERDAG: De streikende bruker dagene til å jobbe for saken og samle støtte i lokalsamfunnet.
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DE STREIKENDE. – Jeg vil ALDRI, aldri gi opp. No, no – never!

ene veggen henger en plakat med 
nøye beskrevet arbeidsoppgaver. 
Streik er ikke ferie, — selv om du 
har holdt på i godt over tre år.

— En dag vil vi vinne denne kam-
pen! Når det blir, er jeg usikker på. 
Jeg spør medlemmene: Tenk om 
det blir langvarig, ja, altså lengre 
enn disse tre årene. Tenk om vi må 
streike i 10 - 12 år, er dere fortsatt 
med? Vet du hva de svarer meg? «Vi 
vil streike helt til vi vinner frem 
med våre krav – uansett hvor man-
ge år det tar!». 

— Jeg er utrolig stolt av mine fag-
foreningskamerater! 

— Jeg husker det som om det var 
i går: Porten åpnes. Transporten 
med tun� sk er på vei mot oss. Vi 
må stoppe den, tenker jeg. Men 
hvordan? Vi, en båt-kaptein og jeg, 
legger oss ned på veien. Bilen fort-
setter. Den kommer mot oss. Ingen 
ting tyder på at sjåføren vil stoppe. 
Jeg er sikker på at jeg kommer til å 
dø. Om så, så er det for en god sak, 
tenker jeg. 

Rett før hjulene tra�  de to men-
nene på bakken så stopper sjåfø-
ren, snur bilen og returnerte til fa-
brikken.

— Om jeg ville gjort det igjen? 
Utvilsomt.

Romulo Dumalag har sterke 
minner fra de første streikedøg-
nene for godt over tre år siden. 
Han sov på asfalten utenfor inn-
gangsporten til arbeidsplassen. 
Sammen med medlemmene, ekte-
feller og barn. Det var regntid, vått 
og kaldt. De hadde ikke tak over 
hodene. Heller ikke mye mat i ma-
gene. Men de holdt stand. Dag et-
ter dag. Natt etter natt. 

— Vi hadde hverandre og vi had-
de troen, troen på at det vi gjør er 
det riktig for oss, for arbeidsplas-
sen, for tun� skindustrien i Gene-
ral Santos, sier Dumalag. Han er vi-
sepresident i fagforeningen. 

De fortsatte å bo på asfalten i 
� re måneder. Etter det bygde de et 
skur som gir litt husly. Mot regn og 
sol, varme, kulde og insekter. Sku-
ret fungerer som tilholdssted for 
streikevakter og er møtelokale og 
et sted for sosialt samvær. På den 

FRONTKJEMPER. Ro-
mulo Dumalag stoppet 
STREIKEBRYTERE med 
bare kroppen. 

KLEDD: Romulo Dumalag er glad for den internasjonale støtten.

>

FELLESSKAP: – Justice! 
Kampånden er fortsatt stor. 

Alan Miano er gift og har tre 
barn. De � este dagene har 
de mat til bare et måltid om 
dagen. 

— Jeg prøver å � nne meg 
en midlertidig jobb så jeg 
kan forsørge familien, men 
det er vanskelig. 

HVERDAG: De streikende bruker dagene til å jobbe for saken og samle støtte i lokalsamfunnet.
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VIL BORT: 
Jermel-in 
Labrador, 
til høyre, 
drømmer 

om å bli 
fl yvertinne.  

Hun må betale arbeidsklær, 
gummistøvler og sikkerhetsut-
styr. Hun har lånt penger av be-
manningsbyrået, som trekker et 
beløp av lønna hennes hver må-
ned som tilbakebetaling. Minste-
lønna er så lav at hun aldri kommer 
på pluss-siden økonomisk.

— Jeg står alltid i gjeld til noen; 
bemanningsbyrået, arbeidsgive-
ren, familie eller venner. Det er en 
«saying» blant oss tun� skarbeide-
re at vi er ikke avhengige av lønna, 
men at vi er avhengige av kreditt. 

Labrador er, som de � este i tun-
� skindustrien, ansatt i et beman-
ningsbyrå. Hun jobber på kon-
trakt, som stort sett er av seks må-
neders varighet. 

— Hver gang det nærmer seg 
slutten på kontraktsperioden er vi 
bekymret for om vi får mer jobb el-
ler ikke. 

— Hvis jeg hadde et valg, ville jeg gjort 
noe helt annet enn å jobbe i tun� skin-
dustrien. Jeg drømmer om å bli � yver-
tinne, men jeg ser ikke for meg at jeg 
får sjans til å oppfylle den drømmen.

Jermel-in Labrador er 23 år. Hun har 
ingen utdanning utover grunnskolen. 
I valget mellom å jobbe i tun� skindus-
trien eller i butikk på et shoppingsen-
ter, ble det tun� sk. Labrador hadde 
hørt at butikkansatte har enda dårli-
gere lønn og arbeidsvilkår enn ansat-
te i tun� skindustrien.

Gjeldsslave
I snart to år har hun jobbet på en av 
de største fabrikkene i General San-
tos. Labrador � kk jobben gjennom et 
bemanningsbyrå. Hun er midlertidig 
ansatt og har minstelønn.

— Det er umulig å leve av lønna, selv 
for meg som er singel og bare har meg 
selv å ta vare på. 

PRODUKSJONSARBEIDEREN. Jermel-in Labrador jobber for MINSTELØNN og lever på kreditt. 

– Arbeidshester
Det er � ske som avgjør hvor mye 
hun jobber. Mye � sk er lik mye 
jobb. Det hender hun jobber dag 
og natt, men det er også dager uten 
� sk og uten lønn. 

— Vi er som arbeidshester. Vi står 
på et sted og kan ikke gjøre noe an-
net enn jobben vår. Jeg skulle gjer-
ne lyttet til musikk mens jeg job-
bet, men det kan jeg bare glem-
me. Brudd på regelverket medfø-
rer stra� . Kontrollører følger med 
på hva vi gjør hele tiden.

Hun er advart mot å bli medlem 
av fagforeninger med begrunnelse 
om at det bare skaper trøbbel. Det 
er en slags husforening på fabrik-
ken, som forhandler lønn, arbeids-
tid, pauser og ferie, men ifølge La-
brador har den liten inn� ytelse og 
er kjent for å akseptere det ledel-
sen tilbyr. 

PARADIS: Livet i de enkle landsbyen går sin lykkelige gang, for sånn er det på Filippinene – selv om arbeidsledige fi skere og streikende har mange utfordringer.
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VEIVALG: Sentro-leder Herbert Demos er 
en uredd fagforeningsleder. Han mottar 
stadig dødstrusler.

hetsutstyr, høyere lønn enn tidli-
gere, overtidsbetalt og de får syke-
penger og betalt ferie. Ansatte får 
velferds- og sosiale goder som de 
ikke har hatt tidligere, forteller De-
mos og legger til:

— Eierne har sett og hørt oss. De 
kan ikke lenger overse og ignore-
rer arbeidernes og fagbevegelsens 
krav. Det er en seier for de som fort-
satt streiker i Citra Mina, og en sei-
er for fagbevegelsen, og for indus-
trien – selv om eierne ikke innrøm-
mer det.

— De aksepterer ikke å være tun� s-
kindustriens slaver. De krever å bli 
respektert og få samme rettigheter 
som andre arbeidere, sier Demos.  
Herbert Demos er leder av Sentro’s 
kontor i General Santos. 

De mektige eierne derimot, me-
ner fagbevegelsens krav vil øde-
legge tun� skindustrien.

— På lik linje med eierne ønsker 
vi vekst for industrien, men vi kre-
ver at de ansatte får ta del i denne 
veksten. Hittil at arbeiderne betalt 
dyrt for at industriens eiere har 
blitt rike. Det må det bli en slutt på, 
sier Demos. 

— Det har vært problemer i tun-
� skindustrien i mange år. Ansat-
te har prøvd å ta til motmæle uten 
å lykkes. Alle forsøk på fagorga-
nisering har blitt slått hardt ned 
på av mektige eiere. Arbeidsgi-
vere har truet ansatte til taushet, 
gitt dem sparken og vi har tilfeller 
der «plagsomme» ansatte plutselig 
bare forsvinner og aldri mer duk-
ker opp, forteller Demos. 

Sett og hørt
Han har liten tro på en snarlig løs-
ning på Citra Mina-kon� ikten, 
men gleder seg over at fagbevegel-
sens innsats har gitt ansatte i tun-
� skindustrien bedre arbeidsvil-
kår. 

— Arbeidere forteller at de nå får 
nødvendige arbeidsklær og sikker-

FAGFORENINGSLEDER. 
Takket være de streiken-
de i Citra Mina har an-
satte i tunfi skindustrien 
i General Santos fått en 
bedre ARBEIDSHVER-
DAG. 

Sentro
 • Felles faglig sammenslutning

 • Etablert i august 2013

 • 80 000 medlemmer i privat, offent-
lig, uformell sektor

 • Støttes av norsk LO

NNN

PARADIS: Livet i de enkle landsbyen går sin lykkelige gang, for sånn er det på Filippinene – selv om arbeidsledige fi skere og streikende har mange utfordringer.


