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Organisera för att bygga upp facklig styrka 
 

Avreglering, privatisering och liberalisering har drastiskt förändrat transportnäringen under de 
gångna årtiondena. Ofta har arbetstagarnas löner och villkor försämrats. Näringarna kan delas 
upp mer med färre bestämmelser. 
 

Förändringar i anställningsstatus är ett världsomfattande fenomen. Heltidsjobb blir deltidsjobb, 
fast arbete förändras till tillfälligt arbete och mer informellt arbete härrör från formellt arbete. 
Inom vägtransporten har många yrkesförare tvingats att arbeta som ”enbilsåkare” när det i 
själva verket är förklädd egen verksamhet. Inom järnvägarna läggs en del funktioner såsom 
underhåll, städning, catering, kundservice ut på entreprenad i många länder vilket innebär att 
arbetstagare anställs som entreprenörer ofta utanför den lagliga definitionen av anställd vilket 
innebär särskilda utmaningar för fackförbund i termer av organisering. Den fackliga 
organisationsgraden sjunker stadigt i många länder. 
 
Det står klart att förbunden måste organisera om de ska bygga upp arbetarrörelsen på nytt, 
öka antalet medlemmar och skapa involverade och förutseende aktiva fackförbund. 
 
Kan vi fastställa våra strategier för att möta dessa nya krav och utmaningar?   
 
Huvudsakligen är det varje förbunds uppgift att organisera oorganiserade arbetstagare genom 
att fastställa sina mål och strategier - fackligt oorganiserade arbetstagare kan hota de befintliga 
villkor som förbunden har uppnått.   
 
I Turkiet, efter en global solidaritetskampanj erkändes ITF-anslutna TUMTIS, för anställda vid 
DHL:s leveranskedja i Turkiet och byggde på befintligt organiseringsarbete genom att uppnå 
två på varandra följande kollektivavtal i UPS, med över 2000 medlemmar som omfattades i 
varje företag. TÜMTIS ordförande Kenan Ozturk sa, "Facklig organisering i logistik stod på noll i 
Turkiet innan vår organiserings¬kampanj som vi arbetade med ITF om ... vi har blivit starkare 
och visat motstånd tillsammans." 
 
Det är också sant att ett evenemang med hög profil som vår aktionsvecka kommer att dra till 
sig fackligt oorganiserade arbetstagares uppmärksamhet.   
 
Kan ert förbund utnyttja ITF:s aktionsvecka som del av er organiseringssatsning?  
 

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


Här följer några punkter att beakta: 
 
PERSONLIGA FRÅGOR: Arbetstagare går inte med i facket utan vissa personliga skäl. 

 Arbetstagaren kan se direkta fördelar med att gå med i facket 

 Att erhålla skydd för eventuell diskriminering av arbetsgivaren 

 Möjlighet att lösa arbetsmiljöfrågor på arbetsplatsen 

 Skydd av anställningstid 

 Möjlighet att få fast arbete genom facklig åtgärd 

 Föregripande fackligt stöd i jämställdhetsfrågor 

 Facket erbjuder sociala tjänster – försäkring, rabatter osv.   
 
UNION STRENGTH: Ingen vill gå med i en svag organisation. 

 Facklig organisationsgrad på arbetsplatsen – regionen – näringen. 

 Arbetstagaren värvas på ett sätt som är tillfredsställande för arbetstagaren 

 Uppmuntran från andra anställda att gå med i förbundet 

 Information eller erfarenhet av att förbundet kan skydda arbetstagare 

 Information eller erfarenhet av att fackligt medlemskap leder till bättre löner och villkor. 

 Förbundet har ett bra rykte när det gäller att skydda och förbättra medlemmarnas 
förhållanden. 

 Förbundet är starkt nog att konfrontera arbetsgivaren när så behövs  
 
FÖRBUNDETS PROFIL 

 Förbundet har en ändamålsenlig allmän profil som ett framgångsrikt organiserande 
förbund 

 Förbundet har verksamhetsplaner för medlemmarna på arbetsplatsen 

 Förbundet kan ge stöd när så behövs 

 Förbundet kommer att slåss för att skydda sina medlemmars rättigheter 
 
 
"ITF:s aktionsvecka är en bra plattform att organisera omkring och ökar medvetenheten om 
frågorna, [den] ger ombud och aktivister ett fokus och skapar solidaritet på lokala nivåer. ... 
I Nya Zeeland har vägtransport låg facklig organisationsgrad.  Så en av våra målsättningar 
var att öka medvetenheten om facklig verksamhet, vilket uppnåddes och responsen från 
förarna var mycket positiv." (RMTU, Nya Zeeland) 
 

 
2011 lanserade ITF sin organiseringshandbok för att hjälpa förbunds organiseringsverksamhet 
och för att bygga upp facklig styrka. Den här handboken syftar till att öka arbetstagarnas 
medverkan för att uppnå det yttersta målet att öka facklig styrka på arbetsplatsen över hela 
transportnäringen. Utbildningsresursen hjälper förbunden att utveckla sitt organiserings-
kunnande och snappa upp värdefull information om hur man organiserar. 
 
För mer information och för att få kopior av handboken, kontakta sekretariatet 

(inlandtransport@itf.org.uk)  
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