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Några snabba fakta om ITF:s aktionsvecka: 
 

Visste du att? ... 
 

 ITF:s aktionsvecka startade 1997 som en aktionsdag för vägtransportarbetare. Förbund i 13 
länder deltog i den första aktionsdagen 1997. 

 Sedan dess har förbund i 108 länder deltagit åtminstone en gång. 

 Över en miljon anslutna medlemmar på fem kontinenter har i en eller annan form bidragit till 
kampanjens framgång. 

 2004 anslogs två dagar för kampanjen. Förbunden ombads att välja en av de två dagarna eller 
båda (eller mer) för att anordna sina aktiviteter. 

 Kampanjen utökades till en aktionsvecka för första gången 2005 för att göra det möjligt för 
många förbund att anordna mer omfattande aktiviteter både nationellt och regionalt. 

 2013 utökades aktionsveckan till att innefatta ITF:s järnvägsarbetaresektion och dess 
medlemsförbund. 

 Sedan 2003 har ITF:s hamnarbetaresektion stött kampanjen och i några länder har 
vägtransportförbund samordnat aktioner med hamnarbetare under aktionsveckan. 

 2009 gav aktionsveckan tillfällen till gemensamma aktiviteter med andra globala fackliga 
federationer genom att inbegripa IFS världsdag för anständigt arbete som ett centralt datum 
under ITF:s aktionsvecka. 

 Minst 30 språk har använts av medlemsförbunden för kampanjmaterial som förbund har 
producerat lokalt för aktionsveckan, innefattande italienska, portugisiska, norska, finska, 
estniska, lettiska, litauiska, polska, tjeckiska, slovakiska, ungerska, slovenska, bulgariska, 
rumänska, kinesiska, mongoliska, thailändska, bahasa malaysian, hindi, tamil, bangla, urdu, 
nepali, marathi, malayalam, amharic, swahili, farsi, turkiska och tre lokala språk i Zimbabwe. 

 
Foton från aktionsveckan sedan 2005 kan ses på ITF flickr site på: 
https://www.flickr.com/photos/itf/collections/72157646062871712/   
 
Mer information om aktionsveckans bakgrund finner du på: 
http://www.itfglobal.org/en/transport-sectors/road-transport/in-focus/about-action-week/ 
 
Gå in på www.itfactionweek2015.org för mer information och bli inspirerad inför era aktioner 
2015! 
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