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Järnvägsarbetarnas kampanj 
 
Transportarbetare över hela världen, innefattande järnvägsarbetare, erfar de negativa följd-
verkningarna av privatisering, avreglering och liberalisering. Nya anställningsformer växer fram vilka 
leder till att arbetstillfällen i ökande grad görs om till tillfälliga jobb och att jobb i transportsektorn 
läggs ut. Globala operatörer anställer arbetstagare på samma arbetsplats till olika löner samt villkor 
och främjar expansion bara på lönsamma rutter.   
 
Arbetstagare och fackförbund är de första att observera negativa följdverkningar av privata 
företag, innefattande en reducering av säkerhetsnivåerna på grund av sjunkande underhålls-
normer och jobb med lägre krav på kompetens. Dessa faror togs upp av förbunden under ITF:s 
kampanj "Säkerheten först" för järnvägsarbetare och deras förbund vilken startade år 2000. 
Säkerheten är en viktig länk mellan fackförbund och passagerare.  
 
2014 gav sektionen ut ett ITF-uttalande om järnvägssäkerhet. Ni kan använda detta policy-
dokument för att arbeta med järnvägssäkerhet via införande av specialklausuler i kollektivavtal, 
tillsättande av säkerhetskommittéer och genom stöd från samhället. Om ni önskar få en kopia av 
uttalandet ber vi er kontakta sekretariatet (inlandtransport@itf.org.uk). 
 
I november 2012 godkände ITF:s vägtransportarbetaresektions konferens och ITF:s järnvägs-
arbetaresektions konferens beslutet att föra samman ITF:s järnvägsarbetares aktionsdag, som 
traditionellt ägde rum i mars/april, med ITF:s årliga kampanj med aktionsvecka inom 
vägtransporten i oktober. Det beslutet följde efter den framgångsrika aktionsveckan i oktober 
2012 när medlemsförbund inom järnvägen bjöds in att delta.  
 

 
Exempel på aktiviteter anordnade av järnvägsförbund för 2014 års aktionsvecka: 
 
Europeiska transportarbetarefederationen (ETF) utsåg den 9 oktober 2014 till ETF:s aktionsdag 
för järnvägstrafik och jobb av god kvalitet, som del av dess kampanj mot det 4:e 
järnvägspaketet, vilket syftar till att förstärka uppdelning och privatisering av inrikes 
järnvägstrafik i hela Europeiska unionen, innefattande konkurrensutsatt anbudsgivning för 
kollektivtrafik med järnväg samt separering av infrastruktur och drift.  
 
För mer information om ETF-kampanjen kontakta ITF:s sekretariat (inlandtransport@itf.org.uk). 
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I Indien organiserade ITF:s medlemsförbund flera olika aktioner mot den indiska regeringens 
politiska riktlinjer Foreign Direct Investment (FDI) och Public Private Partnerships (PPP) för 
Indian Railways. National Federation of Indian Railwaymen (NFIR) anordnade möten, 
protestdemonstrationer och arbetsnedläggelser vid järnvägsarbetsplatser i olika delar av Indien. 
Förbundets unga arbetstagare deltog också i aktiviteter, tog upp paroller för avskaffande av det 
nya pensionssystemet. Northern Railway Mazdoor Union, medlem av All India Railwaymen’s 
Federation (AIRF), organiserade en aktionsdag under parollen "Rädda järnvägen - rädda 
nationen". Förbundet organiserade också en protest vid Madras Centralstation och en workshop 
i Permabur för att diskutera frågorna. 
 
State Railway Workers’ Union of Thailand (SRUT) besökte SRT Bangsue Diesel Locomotive Depot 
för att belysa säkerhet på arbetsplatsen. Fackliga företrädare talade med lokförare, förar-
assistenter och tekniker om ITF, säkerhetsfrågor och arbetsplatsfrågor. Ett möte mellan 
förbundet och den lokala ledningen ägde också rum för att ta reda på säkerhetsplaner och 
procedurer, detta var ett bra tillfälle för arbetstagarna att ta upp sina problem och alla parter 
kände att det var en bra utgångspunkt för att återupprätta sunda partsrelationer på nationell 
och arbetsplatsnivå. 
 
I Marocko anordnade Union des Syndicats UMT des Transport (UMT) en dag för att öka 
medvetenheten vid större järnvägsstationer, järnvägsverkstäder och anläggningar i Casablanca 
på temat järnvägssäkerhet baserat på ITF-uttalandet om järnvägssäkerhet. 
 

 
Stark facklig makt på global nivå, medverkan i beslutsfattande på nationell nivå och gränsöver-
skridande solidaritet i dagens globaliserade värld är av yttersta vikt.  
 
Vad kan järnvägsförbund göra under aktionsveckan? 
 
• fästa allmänhetens och statliga myndigheters uppmärksamhet på problem i näringen och belysa 

alternativ,  
• driva kampanj för förbättrade säkerhetsnormer för arbetstagare och passagerare, 
• främja ITF:s uttalande om järnvägssäkerhet, 
• skapa allianser med andra frivilligorganisationer, samhälls- och passagerargrupper, 
• organisera gränsöverskridande aktioner och solidaritetskampanjer,  
• anordna seminarier och andra utbildningsaktiviteter som involverar unga arbetstagare och 

kvinnor.   
 

 
"Kapitalet i världen går samman för att exploatera arbetstagarna men vi kommer att gå samman 
för att slåss mot kapitalet."  (AIRF, Indien, 2012 års rapport från aktionsveckan) 
 

 
Vi ber er hålla kontakten! … Informera oss om era aktiviteter och berätta för oss om vad ni uppnått 
och resultaten av er kampanj under aktionsveckan så att vi kan dela med oss av dem till andra 
medlemsförbund och inspirera till framtida segrar! 


