
VI ORGANISERAR GLOBALT!

TRANSPORTARBETARE GÅR TILL MOTANGREPP! 
 

#unions4climate  
 

 
 

#unions4climate action 
 
Varför behöver fackförbund vidta åtgärder beträffande klimatförändringen? 
 
Klimatförändringen sker nu. Världen runt förekommer extrema väderförhållanden, stormar, 
översvämningar, jordskred, torka och smältande isar allt oftare. Miljoner människor förlorar sitt levebröd, 
sina hem, sina jobb - och många förlorar också sina liv.  
 
Politiska ledare har underlåtit att vidta nödvändiga åtgärder. Resultatet är att utsläppen ökar. Den globala 
temperaturen är på väg mot 4-6oC höjning, vilket innebär klimatkatastrof. 
 
Transporter står för omkring en fjärdedel av globala energirelaterade koldioxidutsläpp. Medan utsläppen i 
några sektorer minskar så har de från transport fortsatt att öka.  
 
Behovet av ett ambitiöst och bindande globalt avtal vid FN-förhandlingarna, COP21, är brådskande. Som 
transportförbund är vi del av en global massrörelse som slåss för klimaträttvisa.  
 
Vilka är våra krav? 
 
1. Skär ned transportutsläppen 
 
Bilar är den största källan till CO2-utsläpp inom transport då de gör av med så mycket bränsle per 
passagerare. Det bästa sättet att minska dessa utsläpp är att få folk ut ur bilarna och in i kollektivtrafiken.  
  
Mer energieffektiv kollektivtrafik innebär hälsosammare och säkrare stärder genom: 
 

 mindre utsläpp  

 mindre föroreningar  

 färre trafikolyckor 

 mindre trafikstockningar 
 
2. Investera i kollektivtrafik 
 
Välorganiserad kollektivtrafik i städer erbjuder ett livsviktigt alternativ till privata bilar. Om kollektivtrafiken 
är billig, pålitlig och bekväm att använda, så kan vi verkligen få människor att ställa bilarna och ta bussar, 
spårvagnar och tunnelbana.  Vi behöver stora statliga investeringar för att utöka och förbättra 
kollektivtrafiken. 
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3. Skapa miljoner klimatjobb 
 
En övergång till kollektivtrafik kommer att skapa många arbetstillfällen. Ta ett land där två tredjedelar av 
resorna sker med bil. Ändra det till en tredjedel bilar och två tredjedelar kollektivtrafik och du dubblerar 
antalet jobb på bussar och tåg. Kollektivtrafik skapar 25 % fler jobb än samma investering i att bygga vägar 
eller motorvägar. 
 
Som fackförbund kräver vi anständiga och säkra jobb vilka garanterar arbetstagares rättigheter, ger socialt 
skydd och främjar facklig representation samt kollektivförhandlingar. 
 
4. Stoppa privatisering av kollektivtrafik 
 
Vi uppmanar till att kollektivtrafiken förblir i - eller förs tillbaka till - offentlig kontroll och ägande. 
Regeringars och arbetsgivares marknadsbaserade lösningar har inte gett något resultat för arbetstagare 
och miljön. Välplanerade offentligt ägda transportnätverk, ansvariga gentemot allmänheten, erbjuder 
bästa möjligheten att utveckla och stärka kollektivtrafiken och ge ett realistiskt alternativ till bilen. 
Ordentligt finansierade offentligt ägda transportsystem erbjuder också de bästa möjligheterna till goda 
villkor och stabilitet i anställningen för arbetstagare. Detta gynnar passagerarna som kan åtnjuta säker 
transport av hög kvalitet som utförs av arbetstagare med ordentlig yrkesutbildning. 
 
Vad har gjorts med arbetsgivare? 
 
ITF har byggt upp en arbetsrelation med den internationella organisationen för offentliga transport-
operatörer och myndigheter, UITP. Ett gemensamt uttalande om klimatförändringen har antagits. 
Uttalandet kan användas för att förhandla om att minska utsläppen, förbättra kollektivtrafiken och skapa 
klimatjobb med era arbetsgivare och er regering. 
 
Vilka åtgärder kan vi vidta? 
 
Tala med arbetstagare och/eller passagerare om klimatförändringen och vikten av att ha en bra kollektiv-
trafik. Samtal på tu man hand gör det möjligt för er att ta reda på vad som är viktigt för dem. Efter att ni 
har utbytt information och besvarat frågor, be personen att besvara kortet "Att bekämpa klimat-
förändringen är viktigt för mig eftersom…………". Ta ett foto och sprid genom att använda sociala media. ITF 
kommer att sända mer information om den föreslagna aktionen, ett faktablad för att hjälpa till med samtal 
på tu man hand och mallar för kort. 
 
För mer information: 
 
ITF climate justice blog 
ITF climate justice factsheets 
climatejustice@itf.org.uk  
 

http://www.itfclimatechangeblog.org/
http://www.itfglobal.org/en/resources/training-education/climate-justice-factsheets/
mailto:climatejustice@itf.org.uk

