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Riktlinjer för kampanjen 
 

ITF bjuder in alla vägtransport- och järnvägsförbund att delta i aktionsveckan den 3 – 9 
oktober under parollen: "Transportarbetare går till motangrepp – Vi organiserar globalt!" 
Under veckan kommer förbund att anordna ett antal aktiviteter för att upplysa om 
viktiga frågor som berör vägtransport- och järnvägsarbetare samt för att understryka 
vikten av att vara medlem i ett fackförbund. 
 

1. Varför är ITF:s aktionsvecka viktig? 
Avreglering, privatisering och liberalisering har drastiskt förändrat vägtransport- och järnvägsnäringarna 
under de gångna årtiondena. Till följd av dessa nyliberala politiska riktlinjer som gynnas av de flesta 
regeringar, har det skett en nedgång i kollektivtrafikens kvalitet, såväl som en försämring av arbets-
villkoren samt att nya former av mindre trygg anställning har växt fram. I det nuvarande ekonomiska 
klimatet utsätts offentliga tjänster och sociala rättigheter för press när regeringar främjar politik med 
kostnadsnedskärningar. 
 
Konsekvenserna av förändringar i vägtransport- och järnvägsnäringarna hotar att kväva fackförbund 
världen över och vi behöver en kampanj som sätter upp de frågor som belyses ovan på varje fackförbunds 
dagordning. Men mer än så, om fackliga medlemmar ska återuppbygga arbetarrörelsen, öka medlems-
antalet och skapa involverade och förutseende aktiva fackförbund, så står det klart att organisering 
måste stå i centrum för kampanjen. Men mer än så, om fackliga medlemmar ska återuppbygga arbetar-
rörelsen, öka medlemsantalet och skapa involverade och förutseende aktiva fackförbund, så står det 
klart att organisering måste stå i centrum för kampanjen. 
 
2. ITF:s aktionsvecka – en global kampanj 
Sedan den startade som “Trötthet dödar!”, en internationell aktionsdag för vägtransportarbetare 1997, 
så har våra medlemsförbund använt aktionsveckan och dess internationella inflytande och synlighet för 
att belysa sina lokala krav och uppmärksamma makthavande på sina frågor.  
 

Aktionsveckan erbjuder en internationell 
plattform för att samla ITF-förbund och att tala 
med en stark enad röst. Massmobilisering av 
vanliga medlemmar visar att de känner att de 
är del av den globala rörelsen. Ofta kan inte 
regeringar och arbetsgivare ignorera den 
kraften. I själva verket har några förbund 
uppnått ny lagstiftning, kollektivavtal och en 
ökning av medlemmar genom aktionsveckans 
kampanjer. 
 

 

Kampanjen med aktionsvecka har blivit en ingående del i facklig verksamhet för många medlemsförbund 
för att koppla sina lokala arbetsplatsfrågor till den internationella fackföreningsrörelsen. Några har 
använt aktionsveckan för att lansera nya nationella kampanjer. Andra har kombinerat sina satsningar 
med andra förbund i det egna landet eller så har man skapat solidaritetsförbindelser med förbund över 
gränserna.  
 
Här följer några exempel på platser där förbund införlivade befintliga nationella kampanjer i 
aktionsveckans aktiviteter 2015: 
 

 I Rumänien markerade förbundet USLM-Metro aktionsveckan genom att anordna möten med 
ledningen för Metrorex för att förhandla om ett nytt kollektivavtal. 



 Aktivister från ATU (USA) lämnade över en skrivelse till den franska ambassadören i USA i 
Washington DC till stöd för ITF:s aktionsvecka. I synnerhet tog förbundet upp det franska 
multinationella förtaget RATP:s uppförande. Förbundet uttalade sitt stöd för arbetstagare vid DC 
Streetcar som har utsatts för avskedanden, trakasserier och diskriminering för sin fackliga 
verksamhet i ATU. DC Streetcar är kontrakterade av det franska multinationella företaget RATP. 

 I Indien belyste INTWF, Tamilnadu Road Transport Workers’ HMS Federation, och Auto, Taxi & 
Private Sector Transport Workers’ Federation inverkan av vägtransportens säkerhetslag 2015 i 
sina olika aktiviteter. Förbund uppmanade också regeringen att starta en social dialog beträffande 
lagförslaget. INTWF lämnade en skrivelse till vägtransportministern och arbetsmarknadsministern 
som angav vägtransportarbetares krav. 
 

Hur kan ert förbund koppla aktionsveckan till att belysa era befintliga kampanjer? 
 
 

"För det mesta sker min fackliga verksamhet inom min egen arbetsplats. Det är bra att slå sig samman 
med andra transportförbund i Thailand och världen runt där jag kan känna att vi är eniga." "[Vi] kände 
oss synliga offentligt genom aktionsveckans evenemang och fick självtillit i vad (vi) gör." 
 

Deltagare under aktiviteterna anordnade av BMTA, Thailand för 2013 års aktionsvecka  
 

 

3. Vad ska vi göra? 
ITF:s aktionsvecka kommer att äga rum den 3-9 oktober 2016. Enskilda förbund kommer att besluta vad 
medlemmarna ska göra under aktionsveckan. Det är er kampanj. Ni kan ha en hel vecka med aktiviteter; 
alternativt kanske ni önskar välja en dag under aktionsveckan för att fokusera era aktiviteter.  Aktionerna 
kommer att bero på lokala förhållanden, innefattande sedvänja och lag. Vi uppmuntrar förbund att 
involvera vanliga medlemmar och fastställa någon/några målgrupp(er) av oorganiserade arbetstagare. 
 

Här följer några exempel på vad ni kan göra: 
 

 Stormöten, marscher, demonstrationer, 
strejker och Dharnas (sittstrejker) 

 Lobba statliga organ 

 Utdelning av flygblad till allmänhet, 
arbetstagare, trafikanter 

 Informationskiosker, tält och husvagnar 

 Maskningskonvojer och 
fordonsdemonstrationer 

 Gränsaktioner, möten och vägblockader 

 Offentliga forum och symposier 

 Säkerhetsinspektioner 

 Sport evenemang (te.x. fotbollsmatcher) 

 Presskonferenser och mediaintervjuer 

 Shower, konserter och teaterföreställningar 

 Workshops, seminarier, fackliga möten 

 Samarbete med andra sektorer, 
frivilligorganisationer 

 

Några viktiga datum under aktionsveckan: 
Om ert förbund har förslag till andra aktuella dagar under aktionsveckan ber vi er meddela oss. 
 

Arbetsrättigheter för informella transportarbetare!  
ITF:s aktionsdag, 5 oktober 2016 
Majoriteten av transportarbetare i världen befinner sig i 
den informella ekonomin, för det mesta med en lön 
som bara räcker till för att överleva, utan socialt skydd 
och inga rättigheter. ITF-medlemsförbund från Afrika, 
Asien och Latinamerika har utarbetat en stadga för 
informella transportarbetare med krav på fackligt 
erkännande, socialt skydd och slut på trakasserier, 
exploatering och korruption i den informella transport-
näringen. Delta i aktionsdagen för att stödja stadgan! 
För mer information, gå in på: 
http://www.informalworkersblog.org/  

 

http://www.informalworkersblog.org/


Världsdagen för anständigt arbete, 7 oktober 2016 (ska ännu bekräftas) 
Som under de senaste åren är 7 oktober fastställd som IFS världsdag för anständigt arbete (WDDW). 
Ursprungligen utsedd av Internationella fackliga samorganisationen (IFS) har den nu antagits som en 
gemensam dag av hela Global Unions familj för att visa den stora betydelse global facklig solidaritet har i 
en alltmer globaliserad världsekonomi. Vi håller vår aktionsvecka i anslutning till IFS evenemang då detta 
har ökat våra medlemsförbunds aktiviteter i några länder. För mer information, gå in på: http://www.wddw.org 
 
Utöver att belysa lokala frågor och krav så kan vi också visa vårt stöd genom solidaritetsaktioner under 
aktionsveckan för förbund och deras medlemmar som möter förtryck.  
 
Till exempel under 2011 så genomförde förbunden en aktion den 10 oktober för att visa solidaritet med 
Monica Okpe, en orättfärdigt avskedad fackligt förtroendevald från DHL:s leveranskedja i Norge. Hon 
uppnådde slutligen återanställning men företaget tillstod i arbetsdomstolens behandling att ITF:s globala 
protest skadade deras rykte. 
 
Det finns andra internationella fackliga kampanjer vi kan belysa under aktionsveckan.   
 
I både vägtransport- och järnvägsnäringarna, som för andra transportsektorer, har vi sett framväxten av 
globala operatörer som har arbetstagare på samma arbetsplats med olika löner och villkor när arbetstagare 
förs in från lågkostnadsländer. Detta kan leda till ett system med orättvisa löner och social dumping. 
 
Organiserar ert förbund arbetstagare anställda av multinationella transportföretag? Om så är fallet skulle 
verksamhet för att stärka er ställning och för att hjälpa andra förbund i andra länder som också 
organiserar i samma företag kunna utgöra en stor aktivitet under aktionsveckan. 
 
4. Resurser 
Sekretariatet har tagit fram ett antal material för att bistå er i ert kampanjarbete, innefattande: 
 

 
 

Banderoll 
Kampanjbanderollen i vinyl kan användas på 
olika sätt - till exempel så kan den användas vid 
ett stormöte eller demonstration, eller så kanske 
ni vill sätta upp den vid ett möte eller 
seminarium eller andra evenemang under 
aktionsveckan.  
 
Den kan också användas i andra kampanjer och 
solidaritetsevenemang utanför aktionsveckan. 

Riktlinjer och utdelningsblad 
Använd dessa riktlinjer och uppsättningen av utdelningsblad för att förbereda era aktiviteter för 
aktionsveckan. Informationsbladen för utdelning, med mer detaljerad information om specifika teman 
som är relaterade till kampanjen, är utformade så att ni kan göra kopior av enskilda blad att användas i 
olika forum, exempelvis för utdelning till arbetstagare och allmänheten, eller som ett verktyg för att 
främja diskussion om specifika frågor i fackliga seminarier och möten. Följande är inkluderade i 
uppsättningen av utdelningsblad: 
 

 Starka fackförbund behöver starka kvinnor!  

 Unga arbetstagare: Vi står upp för deras 
rättigheter 

 Arbetsrättigheter för informella 
transportarbetare! 

 Järnvägsarbetarnas kampanj  

 Trötthet 
 
 

http://www.wddw.org/


Material kan laddas ner från aktionsveckans bloggsida: https://itfactionweek2016blog.wordpress.com/  
 
Medlemsförbunden uppmuntras också att ta fram sitt reklammaterial lokalt, på lokala språk. Om ni 
önskar kampanjgrafik eller bilder så att ert förbund kan ta fram material lokalt, ber vi er meddela oss. Vi 
ber er ge exempel på era material till ITF:s sekretariat. 
 
5. Hur kan ert förbund medverka? 
Det är viktigt att förbunden börjar planera och organisera 
sina aktiviteter för ITF:s aktionsvecka nu.  Här följer några 
idéer för att hjälpa er förbereda: 
 
Utse en ITF kontaktperson 
Vi ber er diskutera och utse ert förbunds kontaktperson 
så tidigt som möjligt och informera oss genom att fylla i 
blanketten online. 
https://www.surveymonkey.co.uk/r/ITFActionWeek2016
Contact  

 

 
Kampanjinformation kommer att sändas till kontaktpersonen.  Vi kommer också att använda WhatsApp 
för att hålla kontaktpersoner uppdaterade om händelseutvecklingen för aktionsveckan. 
 
Under aktionsveckan bör kontaktpersonen informera oss om framstegen i era aktiviteter så att vi kan 
publicera en kort berättelse om era aktiviteter på vår blogg för aktionsveckan. Berättelser som delas på 
bloggen kommer att informera och uppdatera förbund världen över om de aktioner som anordnas när de 
äger rum. Vi kan också komma att kontakta ert förbunds kontaktperson under aktionsveckan för att 
fråga om detaljer i era aktioner. 
 
Efter aktionsveckan bör kontaktpersonerna informera oss om resultaten och vad man uppnått till följd av 
kampanjen så att de kan tas med i slutrapporten som sänds ut i december.   
 
Berätta för oss varför ert förbund deltar i ITF:s aktionsvecka 
2016 är det ITF:s aktionsveckas 20-årsdag. Vi skulle verkligen vilja höra från förbunden varför de deltar i 
ITF:s aktionsvecka.   
 
Sänd oss ett kort filmklipp (30 sek) för att låta oss få veta varför ert förbund deltar i ITF:s aktionsvecka - vi 
kommer att dela den på bloggen. 
 
Vi skulle vilja höra av fackliga funktionärer och transportarbetare. 
 
Här följer några exempel på uttalanden för att hjälpa er att utforma ert bidrag: 
 

”Vårt förbund har medverkat i varje aktionsvecka sedan den startade för 20 år sedan och detta är vad 
den betyder för oss …” 
 
”Vi deltar i aktionsveckan för första gången. Vi hoppas använda den för att …” 

 
Håll kontakten 
Vi har skapat en blogg (https://itfactionweek2016blog.wordpress.com/) där ni finner information och 
inspiration för ITF:s aktionsvecka, vilken inkluderar länkar till resurser ni kan ha hjälp av samt webbplatser.   
 

https://itfactionweek2016blog.wordpress.com/
https://www.surveymonkey.co.uk/r/ITFActionWeek2016Contact-Svenska
https://www.surveymonkey.co.uk/r/ITFActionWeek2016Contact-Svenska
https://itfactionweek2016blog.wordpress.com/


Använd bloggen för att dela information om ert förbunds aktiviteter under ITF:s aktionsvecka, berätta för 
oss varför ert förbund deltar i ITF:s aktionsvecka, dela med er av kampanjmaterial som ert förbund har 
utarbetat. Sänd era bidrag till: inlandtransport@itf.org.uk  
 
Anmäl er genom bloggen för att få indikation när ny information läggs upp (klicka på ”Follow” längst ner i 
bloggen och skriv in era adressuppgifter).   
 
Sprid information online 
Använd hashtag #ActionWeek20 så att ni kan ta kontakt med alla andra som pratar om ITF:s 
aktionsvecka och tagga oss på Facebook @ITFglobal eller på Twitter @ITFglobalunion. 
 
6. Feedback och uppföljning! 
En utvärdering av aktionsveckan och dess inverkan kommer att vara avgörande för ITF-sekretariatet när 
man utarbetar strategi för nästa fas i kampanjen. Varje förbund bör därför lämna så mycket information 
som möjligt om sina aktiviteter under aktionsveckan. Framgångar som är ett resultat av kampanjen bör 
rapporteras så tidigt som möjligt. 
 
Vi ber er skicka oss alla pressklipp och/eller sammandrag av ert förbunds aktiviteter samt fotografier. En 
bild kan säga mer än tusen ord! 
 
 
 
Vi ser fram emot att arbeta tillsammans med dig för att anordna en framgångsrik aktionsvecka! 
 
 

mailto:inlandtransport@itf.org.uk


 - NOTERINGAR -  



Vad är ITF? 
 
Internationella transportarbetarefederationen (ITF)är en internationell facklig federation bestående 
av 700 transportarbetareförbund i mer än 150 länder. Det är en av flera globala fackliga federationer 
allierade med Internationella fackliga samorganisationen (IFS). 
 
ITF bildades 1896 och företräder arbetstagare på fartyg, i hamnar, inom järnvägen, vägtransport 
insjöfart, fiske, civilflyg och turism. 
 
Vägtransportarbetaresektionens medlemmar inkluderar 246 förbund världen runt, som företräder 
1 704 102 medlemmar. Järnvägsarbetaresektionens medlemmar inkluderar 144 förbund världen 
runt, som företräder 1 049 959 medlemmar. Tillsammans utgör medlemmarna i dessa två sektioner 
nära 60 % av ITF:s totala medlemsantal. 
 
ITF:s huvudkontor ligger i London och vi har kontor i Bryssel, Sydney, Tokyo, New Delhi, Nairobi, 
Ouagadougou, Rio de Janeiro och Amman. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Följ ITF:s aktionsvecka: 
https://itfactionweek2016blog.wordpress.com/ 
facebook.com/ITFinlandtransport  
@ITFglobalunion (Twitter) 
#ActionWeek20  
 
Information om ITF-aktiviteter och resurser på :   
Vägtransport: http://www.itfglobal.org/en/transport-sectors/road-transport/ 
Järnvägar: http://www.itfglobal.org/en/transport-sectors/railways/ 
Stadstransport: http://www.itfglobal.org/en/transport-sectors/urban-transport/ 
 
 
 
 
Internationella Transportarbetarefederationen (ITF) 
Inlandstransportsektionerna 
49/60 Borough Road, London, SE1 1DR 
 
Tfn: +44 (0)20 7403 2733 Fax: +44 (0)20 7357 7871 
E-post: inlandtransport@itf.org.uk  www.itfglobal.org  
 

 

 

 

https://itfactionweek2016blog.wordpress.com/
http://www.itfglobal.org/en/transport-sectors/road-transport/
http://www.itfglobal.org/en/transport-sectors/railways/
http://www.itfglobal.org/en/transport-sectors/urban-transport/
mailto:inlandtransport@itf.org.uk
http://www.itfglobal.org/
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Arbetsrättigheter för informella transportarbetare! 
 
Bara en liten minoritet av världens transportarbetare har trygga jobb. Fler och fler transportarbetare 
arbetar i informell anställning eller oskyddat arbete utan trygga anställningskontrakt, förmåner och 
facklig organisering.  
 
Medan vi kan göra vårt bästa för att motarbeta utarmning av anständigt arbete, så kommer vi aldrig 
att vinna utan att organisera de transportarbetare som redan befinner sig i oskyddat och informellt 
arbete. 
 
Inom vägtransporten har många yrkesförare tvingats att arbeta som "enbilsåkare" när det i själva 
verket är dold "falsk" egen verksamhet. Inom passagerartrafik har på många ställen kollektivtrafiken 
privatiserats och delats upp i små enmansföretag. Det finns många tusen förare av motorcykeltaxi, 
minibussförare och konduktörer, informella lastbilsförare och lasthanterare samt tusentals fler 
kvinnor och män sysselsatta i serviceyrken i och runt viktiga informella transportnav, såsom 
busstationer, järnvägsstationer och taxistånd samt hållplatser för motorcykeltaxi. 
 
Det är nödvändigt att utsträcka omfattningen för facklig organisering bortom de som redan befinner 
sig i formell sysselsättning. Målet är att inkludera inte bara de miljoner transportarbetarna i den 
informella ekonomin, utan även de i den formella transportekonomin, vars trygghet och anställnings-
rättigheter undermineras genom utläggning på entreprenad, tillfälliga kontrakt, falskt egenföre-
tagande och andra sätt att göra anställning mer oskyddad. 
 
ITF-medlemsförbund från Afrika, Asien och Latinamerika som organiserar och företräder formella 
arbetstagare har utarbetat en stadga för informella transportarbetare - Informal Transport Workers 
Charter. Denna inbegriper krav på arbetstagares rättigheter, fackligt erkännande, socialt skydd och 
ett slut på våld mot informella kvinnliga arbetstagare, samt att få slut på trakasserier, utnyttjande och 
korruption i den informella transportnäringen som helhet. Dessa förbund har deltagit i ITF:s projekt 
för informella transportarbetare, vilket har gett en del imponerande resultat. Bara i Uganda har till 
exempel Amalgamated Transport & General Workers’ Union framgångsrikt anslutit sammanslutningar av 
informella transportarbetare, ökat medlemsantalet från mindre än 5000 till över 80 000 på bara tre 
år. Där dessa arbetstagare har organiserats har inverkan varit omedelbar – dramatisk reducering av 
utpressning och trakasserier av polisen eller att man till exempel uppnått förhandlingserkännande 
hos regeringen. 
 
Aktionsveckan ger tillfälle att publicera och driva kampanj runt stadgan - kräva lika rättigheter med 
arbetstagare i den formella ekonomin, bygga upp solidaritet med arbetstagare i formell anställning, nå ut 
och visa styrkan i facklig organisering med stora antal medlemmar bland informella arbetstagare. 
 

mailto:inlandtransport@itf.org.uk
http://www.itfglobal.org/


 

  

… Kan ert förbund driva kampanj runt stadgan och kräva att er regering erkänner informella 
transportarbetares rättigheter? 
 
… Kan ert förbund anordna möten med informella arbetstagares företrädare för att förstå deras 
problem, skapa allianser och övervinna hinder mot facklig organisering? 
 
… Kan ert förbund diskutera stadgan och lägga till ert namn i listan över stödjande förbund? 
 
 
Det finns ett antal ITF resursmaterial specifika för oskyddade transportarbetare som kan vara till hjälp 
i era aktiviteter. För att få en kopia av stadgan Informal Transport Workers’ Charter eller ITF-
vägledningen: Organising precarious transport workers, kontakta sekretariatet 
(inlandtransport@itf.org.uk).  
 
Läs och gör inlägg på ITF:s blogg för informella arbetstagare: www.informalworkersblog.org som 
innehåller nyheter och ännu mer resurser om de praktiska aspekterna av efterforskning och 
organisering samt information om ITF:s projekt gällande informella arbetstagare. 
 
Vi ber er hålla kontakten! … Låt ITF:s inlandstransportsektioner veta vilka aktiviteter ni anordnar så 
att vi kan dela med oss till andra och lära av våra erfarenheter. 
 

mailto:inlandtransport@itf.org.uk
http://www.informalworkersblog/
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Järnvägsarbetarnas kampanj 
 
Transportarbetare över hela världen, innefattande järnvägsarbetare, erfar de negativa följdverkningarna 
av privatisering, avreglering och liberalisering. Nya anställningsformer växer fram vilka leder till att 
arbetstillfällen i ökande grad görs om till tillfälliga jobb och att jobb i transportsektorn läggs ut. Globala 
operatörer anställer arbetstagare på samma arbetsplats till olika löner samt villkor och främjar expansion 
bara på lönsamma rutter.   
 
Arbetstagare och fackförbund är de första att observera negativa följdverkningar av privata företag, 
innefattande en reducering av säkerhetsnivåerna på grund av sjunkande underhållsnormer och jobb med 
lägre krav på kompetens. Dessa faror togs upp av förbunden under ITF:s kampanj "Säkerheten först" för 
järnvägsarbetare och deras förbund vilken startade år 2000. Säkerheten är en viktig länk mellan 
fackförbund och passagerare.   
 
2014 gav sektionen ut ett ITF-uttalande om järnvägssäkerhet. Ni kan använda detta policydokument för 
att arbeta med järnvägssäkerhet via införande av specialklausuler i kollektivavtal, tillsättande av 
säkerhetskommittéer och genom stöd från samhället. Om ni önskar få en kopia av uttalandet ber vi er 
kontakta sekretariatet (inlandtransport@itf.org.uk).    
 
I november 2012 godkände ITF:s vägtransportarbetaresektions konferens och ITF:s järnvägsarbetaresektions 
konferens beslutet att föra samman ITF:s järnvägsarbetares aktionsdag, som traditionellt ägde rum i 
mars/april, med ITF:s årliga kampanj med aktionsvecka inom vägtransporten i oktober.  
 

 
Exempel på aktiviteter anordnade av järnvägsförbund för 2015 års aktionsvecka: 
 
Europeiska transportarbetarefederationen (ETF) har organiserat aktivitetsdagar under ITF:s 
aktionsvecka 2013, 2014 och 2015 som del av dess kampanj mot det 4:e järnvägspaketet, vilket 
syftar till att förstärka uppdelning och privatisering av inrikes järnvägstrafik i hela Europeiska 
unionen, innefattande konkurrensutsatt anbudsgivning för kollektivtrafik med järnväg samt 
separering av infrastruktur och drift.   
 
För mer information om ETF-kampanjen kontakta ITF:s sekretariat (inlandtransport@itf.org.uk).    
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Free Trade Union of Locomotive Engineers of Ukraine (VPMU) demonstrerade utanför 
regeringsbyggnaden och lämnade in krav till statsråden där man starkt uppmanade till stabil 
finansiering av järnvägarna, att jobben bevaras under järnvägsreformerna samt inkludering av 
företrädare för järnvägsförbund i beslutsfattande processer.  Beslöts att förbundets krav skulle gås 
igenom och åtgärder vidtas.   
 
I Japan tog JRU fram 1000 foldrar som belyste vikten av järnvägssäkerhet och hållbar kollektivtrafik. 
JRU-funktionärer delade ut foldrarna till allmänheten utanför stationen JR Gotanda i Tokyo. 
edlemmar i KOKURO delade ut 20 000 flygblad om aktionsveckan och järnvägssäkerhet vid större 
järnvägsstationer över hela landet. 
 
Nigeria Union of Railway Workers mobiliserade medlemmar för en fredlig demonstration för att 
uppmana ledningen för Nigerian Railway Corporation att förbättra arbetstagarnas arbetsvillkor 
innefattande bättre arbetsmiljö, betalning för övertid och befordran av personal i rätt tid. 
 
 

 
Stark facklig makt på global nivå, medverkan i beslutsfattande på nationell nivå och 
gränsöverskridande solidaritet i dagens globaliserade värld är av yttersta vikt.  
 
Vad kan järnvägsförbund göra under aktionsveckan? 
 

 Fästa allmänhetens och statliga myndigheters uppmärksamhet på problem i näringen och 
belysa alternativ,  

 Driva kampanj för förbättrade säkerhetsnormer för arbetstagare och passagerare, 

 Främja ITF:s uttalande om järnvägssäkerhet, 

 Skapa allianser med andra frivilligorganisationer, samhälls- och passagerargrupper, 

 Organisera gränsöverskridande aktioner och solidaritetskampanjer,  

 Anordna seminarier och andra utbildningsaktiviteter som involverar unga arbetstagare och 
kvinnor.   

 

 
"Kapitalet i världen går samman för att exploatera arbetstagarna men vi kommer att gå samman för 
att slåss mot kapitalet." (AIRF, Indien, 2012 års rapport från aktionsveckan) 
 

 
Vi ber er hålla kontakten! … Informera oss om era aktiviteter och berätta för oss om vad ni uppnått och 
resultaten av er kampanj under aktionsveckan så att vi kan dela med oss av dem till andra 
medlemsförbund och inspirera till framtida segrar! 
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Trötthet 
 

"Trötthet dödar!" blev den första parollen för ITF:s internationella kampanj för vägtransport 
och är ännu idag ett allvarligt problem.   
 

I september 2005 tog ILO, efter samråd med ITF, fram ett arbetsdokument om "Frågorna 
om trötthet och arbetstid inom vägtransportsektorn". Dokumentet hänvisar till många 
allvarliga frågor inom vägtransport och slutsatserna fastställer relationen mellan trötthet, 
arbetstid och näringens krav på billig och snabb leverans. ILO-dokumentet bekräftar också 
den pågående kampanjen som genomförs av ITF och dess medlemsförbund om "trötthet 
dödar" och uttalar sitt stöd för den internationella aktionsveckan. 
 

 

"Vi har tagit upp frågorna om förares trötthet i ganska stor omfattning inför 
allmänheten och media genom vår kampanj.  Media kan nu ange möjligheten att 
föraren var trött vid en olycka, där man tidigare sa att orsaken var ’okänd’ eller ’ännu 
under utredning’." ver.di, Tyskland) 
 

ILO-konvention 153 

Ett av våra viktigaste krav för vägtransportarbetare under aktionsveckan är att begränsa 
arbetstiden till maximalt 48 timmar per vecka, i linje med Internationella arbetsorganisationens 
konvention 153. Konvention 153 vilken handlar om arbetstider och viloperioder inom 
vägtransport. Det är den enda ILO-konvention som enbart handlar om villkor inom 
vägtransport. 
 

De huvudsakliga klausulerna i konventionen anger att: 

 Varje förare har rätt till en rast efter 4 timmars kontinuerlig körning eller efter 5 
timmars kontinuerligt arbete. 

 Den maximala dagliga totala körtiden bör inte överstiga 9 timmar. 

 Den maximala veckovisa körtiden bör inte överstiga 48 timmar. 

 Den dagliga viloperioden får aldrig vara mindre än 8 timmar i följd. 
 

Konventionen har hitintills ratificerats av nio länder - Ecuador, Irak, Mexiko, Spanien, 
Schweiz, Turkiet, Ukraina, Uruguay och Venezuela. De flesta av dessa länder har emellertid 
inte vidtagit några åtgärder för att säkerställa att konventionen genomförs.   
 

Kan fackförbund i dessa länder bedriva lobbying hos sina regeringar under aktionsveckan 
för att säkerställa att konventionen genomförs på rätt sätt genom nationell lagstiftning? 
 

Skulle fackförbund på andra ställen kunna sätta press på sina regeringar att ratificera och 
genomföra konventionen?   
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FN årtionde för åtgärder för trafiksäkerhet 2011-2020 

 

2011, lanserade Förenta Nationerna (FN) ett "Årtionde för åtgärder för trafiksäkerhet" 
med målet att stabilisera och sedan reducera dödsfall på vägarna globalt till 2020. För ITF 
är det absolut nödvändigt att förbättra de sociala villkoren för yrkesförare för att främja 
trafiksäkerheten. Det är viktigt att denna FN-kampanjs fokus inte kommer att begränsas till 
de rent tekniska faktorer som påverkar trafiksäkerhet såsom användning av säkerhetsbälten, 
effektiv hastighetsövervakning och utformningen av säkrare vägar. ITF skulle vilja se 
målsättningarna att uppnå begränsningar för förares arbetstider och förbättring av förares 
villkor genom att tillhandahålla adekvata anläggningar vid rastplatser osv. 
 
Det är mycket viktigt att fackförbund är inkluderade i de nationella programmen för FN-
kampanjen för att främja strategier för trafiksäkerhet, men också för att leda arbetet på 
några områden såsom sociala frågor som påverkar yrkesförare. Please visit 
http://www.who.int/roadsafety/decade_of_action/en/ for more information. 

 
 

 

 

Trötthet dödar! 
 
Det finns många varningssignaler för trötthet.  En kombination av några av följande 
signaler visar att föraren håller på att bli uttröttad: 
 

 gäspar 

 ögonen svider eller känns tunga 

 börjar se suddigt 

 börjar se saker 

 dagdrömmer och koncentrerar sig inte 

 blir otålig 

 känner sig hungrig eller törstig 

 reaktionerna förefaller långsamma 

 känner sig stel eller får kramp 

 körhastigheten kryper upp eller ner 

 börjar få svårt att hantera växlingen 

 kör över mittlinjen eller ut på vägkanten 
 

[Australiska transportsäkerhetsbyrån] 
 

När du noterar några av dessa varningssignaler, tillråds du att ta en rast.   
 
Den enskildes försök är emellertid begränsade.  
Ett fackförbund kan förhandla fram bättre villkor kollektivt med din arbetsgivare.   
 

 
 

http://www.who.int/roadsafety/decade_of_action/en/
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Starka fackförbund behöver starka kvinnor! 
 
Traditionellt har kvinnliga transportarbetare i stort återfunnits inom kundservicejobb såsom 
biljetthantering, arbete vid call centre eller inom administration. Några är busskonduktörer. Nu tar 
fler kvinnor på sig roller som tidigare betraktades som enbart för män, såsom att köra taxi, 
långfärdsbussar, bussar, tåg, lastbilar och skåpbilar.  
 
Så antalet kvinnor inom vägtransport och järnvägsnäringarna i många länder ökar, och kommer att 
öka ytterligare, det står emellertid klart att frågor som våld, diskriminering, familjeansvar, 
moderskap, arbetsmiljö, arbetsvillkor, långa arbetstider, skiftarbete, utbildning och omskolning, 
informellt och oskyddat arbete samt kulturella attityder/ stereotyper fortfarande kvarstår.  
 
Förbund inom vägtransport- och järnvägssektorerna behöver vidta åtgärder för att föra in fler 
kvinnor i fackföreningsrörelsen. Att inbegripa dessa kvinnor i facklig verksamhet och ta upp de 
viktigaste problemen för kvinnliga transportarbetare kommer att göra förbunden starkare. 
 

 
I ITF-undersökningen av kvinnliga vägtransportarbetare (2006-2007), sa 63 % att det inte fanns 
några toaletter för kvinnor som de kunde använda.  Över hälften rapporterade att de arbetar 
mer än 8 timmar per dag. I Brasilien har 36 % av kvinnliga bussförare bara en rast på en 
halvtimme eller mindre under en så lång arbetsdag. 
 

 

 
Enligt ITF-undersökningen om sexuella trakasserier och våld på arbetsplatsen för kvinnliga 
transportarbetare inom järnväg och väg (2009), sa nästan hälften av de svarande (42 %) att de 
hade erfarit tillbud med våld och sexuella trakasserier på arbetet.  
 

 
Goda arbetsmiljövillkor, arbetstider, ledighet och lön: är saker som gör skillnad i kvinnliga 
transportarbetares liv. Varje fråga har jämställdhetsaspekter, vilka är av yttersta vikt, men till slut 
önskar kvinnor och män samma saker - anständigt arbete och rättvis behandling. Det som påverkar 
män påverkar kvinnor, and vice versa. Aktionsveckan är en perfekt möjlighet att visa att kvinnliga 
transportarbetare inte är isolerade och i själva verket har en ingående roll i vägtransport- och 
järnvägsnäringarna och inom förbundet. 
 
… Kan ert förbund använda aktionsveckan för att belysa och driva kampanj runt frågor för kvinnliga 
transportarbetare?   
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… Kan ert förbund ta reda på var kvinnor arbetar i er näring och nå ut till dem under aktionsveckan? 
 
… Kan ert förbund anordna ett evenemang som involverar kvinnliga transportarbetare, för att öka 
medvetenheten bland kvinnliga arbetstagare om deras rättigheter och om fackförbunds roll? 
 
… Är kvinnliga medlemmar medvetna om era fackliga aktiviteter för aktionsveckan och till fullo 
involverade i förberedelserna och genomförandet av kampanjen? 
 

 
Många vägtransportförbund har redan använt aktionsveckan för att anordna kvinnoaktiviteter.  
 
Kvinnliga medlemmar i UNITE använde aktionsveckan 2005 för att lansera en kampanj för att 
förbättra toalettanläggningar för förare och i synnerhet för att sörja för tillgång till toalett på 
bussrutter.  
 
Foldrar delades ut till förare i Frankrike av CGT Transports 2007 som inkluderade kravet på 
respekt för kvinnliga och manliga arbetstagare genom "lika arbete, lika lön".  
 
2009 anordnade Communication & Transport Workers’ Union of Tanzania – COTWU (T) ett möte 
för kvinnliga transportarbetare. Mer än 150 deltagare innefattande många unga 
transportarbetare deltog i evenemanget vilket diskuterade trakasserier på arbetet, 
mammaledighet och löner. 
 
2010 anordnade Tamil Nadu Road Transport Workers’ HMS Federation en demonstration som 
del av dess aktiviteter under aktionsveckan i södra Tamil Nadu. 700 arbetstagare – främst 
kvinnor och ungdomar – deltog, man krävde respekt för arbetstagares rättigheter och bättre 
arbetsvillkor generellt.  
 
Kvinnliga bussförare i Barbados fick speciell uppmärksamhet under aktionsveckan 2013 – En 
särskild affisch som tagits fram av det nationella bussbolaget och Barbados Workers’ Union, som 
gav kortfattad information om deras arbete och intressen, sattes upp på terminalerna under 
hela veckan. Affischen krävde ett slut på våld mot kvinnor. 
  

 
Det finns ett antal ITF resursmaterial specifika för kvinnliga transportarbetare som kan vara till 
hjälp i era aktiviteter.  Please contact the Secretariat (inlandtransport@itf.org.uk) for more 
information. 
 
In 2013, the Section launched Women Bus Workers – Driving to Equality a publication to support 
unions to promote women as bus drivers, address workplace issues and organise and mobilise 
women bus workers in the union. För att få ett exemplar av skriften, kontakta sekretariatet 
(inlandtransport@itf.org.uk) 
 
Vi ber er hålla kontakten! … Låt ITF:s inlandstransportsektioner veta vilka aktiviteter ni anordnar så 
att vi kan dela med oss till andra och lära av våra erfarenheter. 
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Unga arbetstagare: Vi står upp för deras rättigheter 
 

Fackförbunden står inför enorma utmaningar i dagens globaliserade transportnäring. Privatisering, 
avreglering och kommersialisering har lett till förlorade arbetstillfällen och en minskning av antalet 
fackliga medlemmar. Under tiden växer transportnäringen, med nya sysselsättningsområden som 
öppnas. Mycket av detta arbete är emellertid oreglerat och utgörs av tillfälliga jobb. Mycket ofta 
utförs många av dessa jobb av unga arbetstagare – särskilt de som arbetar med datorer, i callcenter, i 
lager och med att köra paketbilar – som inte är organiserade i fackförbund. 
 
Fackförbunden har en plikt att skydda dessa arbetstagares rättigheter och intressen. Samtidigt 
kommer förbund som tar sig an detta arbete att bygga upp sin styrka, sitt medlemsantal och sin 
organisation. 
 
Det är också mycket viktigt att säkerställa att unga arbetstagare är engagerade i 
fackföreningsrörelsen så att de kan driva rörelsens arbete vidare i framtiden. 
 

 
Key issues affecting young workers: 
 
Löner och en klassindelad arbetsstyrka 
Unga arbetstagare kan ofta få mindre betalt än äldre arbetstagare, vilket skapar två lönenivåer 
avhängiga av ålder, det är också mer sannolikt att unga arbetstagare bara får minimilön jämfört 
med äldre arbetstagare 
 
Jobb som görs om till tillfälliga jobb och otryggt arbete 
Arbete som utförs av unga människor kan sakna anställningstrygghet då de mer sannolikt är 
anställda temporärt, särskilt om arbetet är utlagt på underentreprenad; 
 
Brist på fackliga rättigheter 
Många unga arbetstagare kanske inte är fackligt organiserade särskilt om de är tillfälligt eller 
temporärt anställda 
 
Unga transportarbetare världen runt delar många erfarenheter och problem. Genom att samlas 
kan de lära av varandra, söka gemensamma lösningar och skapa kollektiva åtgärder.   
 

 
Att organisera unga arbetstagare kan utgöra en särskild utmaning för förbunden. Det är viktigt att ge 
unga arbetstagare möjligheten att skapa sin medverkan på sitt eget sätt, och att erkänna de olika sätt 
att driva kampanj som unga människor använder vilket skulle kunna vara fördelaktigt för vissa områden 
av fackligt arbete. Förbunden måste vara innovativa för att komma bort från de traditionella sätten 
att organisera och överväga hur unga arbetstagare kan företrädas i fackliga strukturer.  
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Många förbund använder strategier för att organisera unga arbetstagare, till exempel inrätta 
ungdomskommittéer vid fackliga lokalavdelningar; ungdomsmöten och sportevenemang. 
 
Aktionsveckan är ett tillfälle att stödja unga arbetstagare att göra något för sig själva i förbundets 
namn och att få dem involverade i fackliga aktiviteter, frågor och kampanjer. 
 
… Kan ditt förbund använda aktionsveckan för att fastställa var unga arbetstagare finns i näringen? 
 
… Kan ni bjuda in och inkludera unga arbetstagare att delta i era kampanjaktiviteter? 
 
… Kan ert förbund använda aktionsveckan för att belysa frågor för unga arbetstagare? 
 
… Vad säger ni om att inkludera unga arbetstagare i era planeringskommittéer för aktionsveckan? 
Kan ni inrätta en specifik struktur för unga arbetstagare inom ert förbund?  
 
För mer information, kontakta sekretariatet (young@itf.org.uk). 
 
 

 

ITF:s vägtransport och järnvägsförbund prövar olika strategier för att organisera unga 
arbetstagare.   

 

Till exempel så är en av de aktiviteter som främjats av National Transport Workers’ Union i 
Singapore tillträde för unga människor som fackliga medlemmar till centra där de kan träffa andra 
unga människor. CC.OO i Spanien rapporterar att även om det saknas en facklig kultur bland de 
unga, så har genom de framsteg förbundet gjort i att förbättra arbetsvillkoren antalet medlemmar 
ökat, särskilt bland kvinnor. I Kanada har CAW uppmuntrat sina unga bussförare att prata med 
studenter som åker buss om frågor som påverkar arbetstagare såsom överfyllda bussar och våld.  
Trade Union of Railwaymen and Transport Construction Workers of Russia anordnar ett årligt 
evenemang "Student – stark facklig ledare" för unga människor som vill arbeta vid Rysslands 
järnvägsnät för att utbyta erfarenheter och delta i utbildning om grundläggande facklig 
verksamhet, besök hos järnvägsföretag som arbetar med ny teknik och system som de kan 
komma att använda på arbetet. Under aktiviteterna vid aktionsveckan 2012, ordnade förbundet 
en ungdomsaktion i Krasnoyarsk för att försöka få fler unga arbetstagare intresserade av den 
fackliga rörelsen. 
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