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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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