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Att planera en aktionsvecka 
 

Enskilda förbund kommer att besluta exakt vad medlemmarna ska göra under aktionsveckan. Ni 
kan ha en hel vecka med aktiviteter; alternativt kanske ni önskar välja en dag under aktionsveckan 
för ert program.   
 

Aktionerna kommer att bero på lokala förhållanden, innefattande sedvänja och lag. Vi uppmuntrar 
våra 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) 

 Maskningskonvojer och fordonsdemonstrationer 

 Gränsaktioner, möten och vägblockader 

 Arbetsnedläggelser, organiserad maskning och övertidsförbud 

 Dekorering av lastbilar, transportbilar, bussar,taxibilar och tåg med budskap 

 Shower, konserter och teaterföreställningar 

 Sport evenemang (te.x. fotbollsmatcher) 

 Tutande signalhorn och meddelanden vid stationer 

 Säkerhetsinspektioner 

 Intervjuer och kartläggning av transportarbetare 

 Utdelning av flygblad till allmänhet, arbetstagare och trafikanter 

 Informationskiosker, tält och husvagnar 

 Insamling av underskrifter, sända skrivelser och namninsamling  

 Fackligt sponsrade grillstånd 

 Läkarkontroller och blodgivning 

 Visning av kraschade fordon 

 Utställningar om säkerhet inom transport 

 Workshops, utbildningsseminarier och fackliga möten 

 Offentliga forum och symposier med frivilligorganisationer och grupper inom samhällsrörelsen 

 Paneldiskussioner 

 Gemensamma HIV/AIDS utbildningsprogram med arbetsgivaren 

 Lobbying av nationella departement eller mellanstatliga organ 

 Förhandlingar med multinationella operatörer och möten med företagsledningen 

 Presskonferenser och mediaintervjuer 

 Inbjudningar till journalister, makthavare eller politiker att delta 

 Regionala gränsöverskridande aktioner 

 Samarbete med andra transportsektorer   
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Checklista för kampanjen 
 

Har ert förbund 
 

 Gått igenom era tidigare aktiviteter i denna kampanj och fastställt tydliga målsättningar 
för 2015? 

 Identifierat hur aktionsveckan kan stödja nuvarande fackliga kampanjer? 

 Formulerat tydliga krav och strategi för kampanjen? 

 Beslutat vilka grupper av arbetstagare ni ska rikta in kampanjen på? 

 Beslutat på vilka platser ni ska anordna era evenemang, nationellt och internationellt? 

 Utarbetat en intern arbetsgrupp eller utsett en ansvarig i ert förbund för att 
upprätthålla kontakt med de nationella och regionala kontoren? 

 Informerat medlemmarna fullt ut om kampanjen genom möten, facklig media, 
utdelningsblad, cirkulär och publikationer? 

 Inkluderat kvinnor och unga arbetstagare i förberedelserna och genomförandet av 
kampanjen? 

 Fastställt ett månatligt tidsschema för att bygga upp aktionsveckan? 

 Identifierat fackliga möten och seminarier där diskussioner kan föras vidare? 

 Utarbetat en plan och aktiviteter för aktionsveckan? 

 Budgeterat aktiviteterna för aktionsveckan? 

 Producerat material för att stödja aktiviteterna 

 Kontaktat förbunden i grannländerna för gemensamma aktioner, om så är relevant? 

 Informerat andra fackliga organisationer (inbegripande hamnarbetare och 
landsorganisationer)? 

 Informerat pressen? 

 Utsett en person som ska rapportera evenemang till ITF?  

 Startat diskussion om uppföljningsaktiviteter efter aktionsveckan 
 

 
 

 
 

 

 

"Deltagande i ITF:s "aktionsdag" och nu "aktionsveckan" har varit en stor läro- och 
utbildningserfarenhet för våra medlemmar att delta i. Vi har tagit ut "vanliga medlemmar" 
såväl som professionella organiserare på gatorna och till områden som transportarbetare 
frekventerar under sin arbetsdag. Att använda ITF-material med dess globala budskap gav oss 
tillfälle att ta kontakt med arbetarna på ett mer allmänt sätt (med ett globalt budskap för att 
initiera konversationer)." (Unifor, Kanada) 
 

  


