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Oskyddat arbete inom transport 
 
Bara en 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.   
 
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 motorcykeltaxiarbetare och minibuss-
konduktörer som är tillfälligt anställda av förare. I den bredare transportekonomin finns säljare som 
säljer förfriskningar och bensin vid buss- och taxistationer. Inom järnvägen utvecklas nya anställnings-
former. I några länder är andelen utläggning på entreprenad inom järnvägssektorn rätt hög och med 
nuvarande trend med nedskärningar i offentliga utgifter av regeringar kommer sannolikt användningen av 
utläggning på entreprenad att öka. Utnyttjandet av tillfälliga arbetstagare från bemanningsföretag är 
också ett fenomen som förekommer i vägtransportnäringen (i synnerhet i icke mobila jobb som call 
centres och lager). 
 
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. 
 
Det är därför 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 såsom minibuss-, bil- och motorcykeltaxiarbetare, utan även de i den formella 
transportekonomin, vars trygghet och anställningsrättigheter undermineras genom utläggning på 
entreprenad, tillfälliga kontrakt, falskt egenföretagande och andra sätt att göra anställning mer 
oskyddad. 
 
Aktionsveckan ger tillfälle att belysa och driva kampanj runt de frågor som oskyddade transport-
arbetare står inför.  Informella arbetstagare kanske inte har en röst som individer, men genom att 
agera tillsammans och med arbetstagare i formell sysselsättning under aktionsveckan i vetskapen om 
att andra vidtar åtgärder, kan de föra fram krav till myndigheter, arbetsgivare och allmänheten och 
göra sina röster hörda.  Det är också ett tillfälle för förbunden att nå ut till oskyddade arbetstagare och 
visa på fördelarna med att tillhöra ett fackförbund. 
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Många ITF-förbund har redan använt aktionsveckan för att anordna aktiviteter för oskyddade 
arbetstagare. 
 
2007 blev ett stort antal egenföretagare bland mikrobussförare medlemmar i MCTPWU i 
Mongoliet.  Detta följde på ett antal aktiviteter av förbundet under 2005, innefattande en 
undersökning för att ta reda på förares frågor, ett öppet forum med representanter från 
regering, arbetsgivare och förbundet samt första-hjälpen-utbildning.   Förbundet fortsatte sin 
verksamhet riktad till informella arbetstagare under aktionsveckan 2009. 
 
2010 gick transportförbund samman med GTPCWU i Ghana för att intervjua informella 
transportarbetare om behovet av att gå med i ett fackförbund och att slåss för sina 
rättigheter. 
 
I Burundi besökte ITF:s nationella samordningskommitté parkeringsområden för buss, taxi, 
lastbilar och motorcyklar 2012 för att prata med förare för att förklara förbundens roll. 
 
2013 anordnade Synester (Kamerun) en workshop för att upplysa taxi- och motorcykel-
taxiförare om deras rättigheter och förpliktelser. 
 
Det året anordnades också gemensamma aktiviteter i Mombasa av Kenya Long Distance Truck 
Drivers’ Union och ATGWU Uganda.  Informella lastbilsförare ansökte om att gå med i ett 
fackförbund som ett resultat av aktiviteterna.   
 

 
… Kan ert förbund ta reda på var oskyddade arbetstagare finns i er näring och nå ut till dem under 
aktionsveckan? 
 
… Kan ert förbund använda aktionsveckan för att belysa och driva kampanj runt frågor för oskyddade 
transportarbetare? 
 
… Kan ert förbund anordna ett evenemang som involverar oskyddade transportarbetare, för att öka 
medvetenheten bland oskyddade arbetstagare om deras rättigheter och om fackförbunds roll? 
 
… Är oskyddade arbetstagare medvetna om era fackliga aktiviteter för aktionsveckan och till fullo 
involverade i förberedelserna och genomförandet av kampanjen?  
 
Det finns ett antal ITF resursmaterial specifika för oskyddade transportarbetare som kan vara till 
hjälp i era aktiviteter. 
 
För att få ett exemplar av ITF:s vägledning: "Organising precarious transport workers", kontakta 
sekretariatet (inlandtransport@itf.org.uk).   
 
Läs och gör inlägg på ITF:s blogg för informella arbetstagare: http://www.informalworkersblog.org/ 
vilken innehåller nyheter och ännu mer resurser gällande de praktiska aspekterna av forskning 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. 
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