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Jordans lærerforening, General Union of Workers’ in Teaching, GUWT, blev 

stiftet i 1969. GUWT er fagforening for lærere, men også for øvrige ansatte på 

privatskoler i Jordan. Myndighederne i Jordan accepterer ikke, at offentlige an-

satte danner fagforeninger.  

GUWT har ca. 3.500 medlemmer. Det er omkring 10 % af de potentielle med-

lemmer. Det månedlige medlemskontingent er 1 dinar (ca. 10 DKK). 70 % af 

lærerne, og medlemmerne i GUWT, er kvinder.  

GUWT er stærkt knyttet til hovedorganisationen GFJTU, General Federation of 

Jordanian Trade Unions. GUWT’s formand Madzen Al-Maaytah er også for-

mand for GFJTU ligesom den internationale sekretær i GUWT også er interna-

tional sekretær i GFJTU. Kun formanden for GUWT er ansat på fuld tid.  

En ny lov - hjulpet på vej af GFJTU - har netop fastlagt, at minimumslønnen 

skal være 350 USD, ca. 2100 DKK om måneden for en 40 timers arbejdsuge.  

 

Formålet med projektet er at styrke lærerforeningen og den sociale dialog, sikre 

bedre løn- og arbejdsvilkår samt at styrke kvaliteten i undervisningen. 

 

DLF’s samarbejde med GUWT begyndte i 2017 på EI’s anmodning. 

Den nuværende 4-årige projektperiode er begyndt i 2018 og løber til december 

2021. Det samlede budget for de 4 år er 600.000 DKK, finansieret af Danida via 

Ulandssekretariatet. 

 

 Kongedømmet Jordan har ca. 6,5 million indbyggere. Landet er på godt 

89.000 km2 og dermed ca. dobbelt så stort som Danmark. Kong Abdul-

lah II har vide beføjelser, idet han udpejer regeringen, godkender lovgiv-

ningen og kan opløse parlamentet.  

 Jordan grænser op til Syrien og har taget imod over en million syriske 

flygtninge: Ca. 80 % af de syriske flygtninge bor i byområder og 93% af 

dem må leve for under 2 USD om dagen. Situationen med de mange 

flygtninge præger landet i høj grad.  

 BNI pr. indbygger i Jordan er ca. 54.000 DKK. Til sammenligning er 

Danmarks BNI på ca. 300.000 DKK. 

 

Børnene går to år i børnehaveklasse. Derefter er der i princippet ti års obligato-

risk skolegang. Her vælger ca. 30 % en privat skole. Ca. 80 % af Jordans børn 

går i 1. – 7. klasse. Herefter går kun ca. 20 % videre i 8. – 10. klasse.  

 

Kvinder ansat i det offentlige har ret til 70 dages barsel. Pensionsalderen er 60 

år. Et nyt lovforslag indeholder retten til ferie i 14 dage med løn. 

Et andet lovforslag specificerer, at lærernes løn skal indbetales på en bankkonto. 

Tidligere er lønnen blevet udbetalt kontant, men i mange tilfælde var det udbe-

talte beløb ikke identisk med det, der stod på lønsedlen – differencen gik i lom-

men på skolelederen. Nye lovforslag forventes også at omfatte en social forsik-

ringsordning vedr. læge- og hospitals betaling for ansatte.  

 

Projektet har som et af sine mål at organisere flere lærere og at uddanne tillids-

repræsentanter, så de bliver bedre til at forhandle lokalt og skaffe mulighed for 

efteruddannelse af lærerne. Endvidere at opbygge et tillidsrepræsentantsystem 

på de enkelte skoler og at udvikle en undervisningsmanual og en TR håndbog, 

så tillidsrepræsentanten kan efteruddannes og bistå sine kollegaer. 
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