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Arbetstagare inom taxi 
 
Den andra ITF-konferensen för arbetstagare inom taxi som ägde rum i Sverige i juni 2011 diskuterade 
följdverkningarna av avreglering för näringen och dess inverkan på arbetsvillkoren och facklig organisering. 
Den fokuserade också på framgångsrika organiseringskampanjer i taxinäringen och beslöt att ha en särskild 
dag för arbetstagare inom taxi under aktionsveckan 2011 för att belysa taxiarbetares specifika problem och 
använda evenemanget för att öka den fackliga organisationsgraden bland dem. En andra dag för 
arbetstagare inom taxi anordnades under aktionsveckan 2012. 
 
 

 
ITF:s dag för arbetstagare inom taxi (2011) 
Medlemmar i Norsk Transportarbeiderforbund i Oslo delade ut foldrar, kaffe och muffins till taxiförare 
vid färjehamnen, den största järnvägsstationen och vid taxistationerna i huvudstaden.  NETWON (Nepal) 
mobiliserade taxiarbetare att delta i en demonstration i Biratnagar City för att ta upp flera olika frågor 
som berör arbetstagare inom taxi. Trafikpolisen deltog i demonstrationen och lovade att lösa dessa 
problem.  Aktivister vid Unifor Lokalavdelning 114 (Kanada) talade ned taxiförare och delade ut fackligt 
material på olika platser i Vancouver. Många förare rapporterade att "vi behöver ett fackförbund". 
 
ITF:s dag för taxiarbetare (2012): Under parollen "Enade kommer vi att vinna"' ökade SNTT och 
SINCONTAXCAR (Colombia) medvetenheten om att bekämpa försök av stadens ledning och 
polisledningen att stoppa taxiarbetare från att verka vid SAO taxistation i Barranquilla city. ITWAN 
(Nepal) organiserade en taxidemonstration i Kathmandu. Taxiarbetare  skanderade paroller om sina 
krav. Omkring 500 taxibilar deltog i demonstrationen. 
 
Förbunden fortsatte att organisera aktiviteter för taxiarbetare under aktionsveckan 2013. I Togo besökte 
FESYTRAT transportstationer för att öka medvetenheten bland motorcykelförare om HIV/AIDS. Synester 
(Kamerun) anordnade en workshop för 113 taxi-motoförare om deras rättigheter och förpliktelser. I 
Mexiko delade ATM ut foldrar om offentliga tjänster av god kvalitet tll förare vid Parabus Taxquena 
Terminal. 
 

 
 
Den första ITF-konferensen för arbetstagare inom taxi anordnades i London 2001. Sedan dess har läget i 
taxisektorn försämrats på grund av nyliberal politik och en höjning av bränslepriserna. 
 
Även om förhållandena varierar kraftigt från land till land – i termer av tillståndsarrangemang, grad av 
reglering, fordonstyp och storlek samt anställningskontrakt – så är de flesta taxiförare lågavlönade och har 
lång och oregelbunden arbetstid. Formella anställningskontrakt är ovanliga och många betalas på 
kommissionsbasis. Otrygga anställningar och avsaknaden av socialt skydd är allmänna kännetecken.  
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Till exempel: 
 
• Majoriteten av taxiförarna i Storbritannien är "egenföretagare", vilket gör det svårt att organisera.  
• I Sydafrika är kollektivtrafiken reglerad utom taxisektorn. 
• I Nepal erfar taxiförarna ett antal problem innefattande säkerhetsfrågor, jobb av tillfällig karaktär, låga 

löner, parkeringsproblem, oregelbundna arbetstider, avsaknad av specifik arbetslagstiftning, 
trakasserier från polisen. 

 
Under senare år har vi också sett ökningen av "taxi app"-företag såsom Uber och Lyft vilka gör det möjligt 
för kunder att lokalisera och boka taxibilar i närheten med sina smarta telefoner. Det har genomförts ett 
antal protester runt om i världen vilka har belyst det faktum att företagen effektivt främjar avreglering av 
näringen och att deras sätt att verka också ger också upphov till säkerhetsfrågor då förarna ofta inte är 
föremål för samma kontroller som dem som kör taxi med taxameter. 
 
Ett särskilt möte för ITF-medlemsförbund som företräder taxiarbetare som ägde rum i september 2014 
lovade att vidta brådskande åtgärder för att förhindra potentiellt osäker konkurrens i taxibranschen genom 
icke reglerade företag som använder app-teknik. Mötet beslöt att anordna en global protestdag om Uber 
den 8 oktober 2014 under aktionsveckan. Förbund i Korea, Indien, Filippinerna, Thailand, Storbritannien, 
Tyskland, USA, Kanada, Belgien, Nederländerna deltog i evenemanget och anordnade demonstrationer, 
fackliga möte och strejkvakter för att betona sitt budskap. 
 

 
I Sverige ökar Svenska Transportarbetareförbundets medlemsantal på grund av en facklig kampanj 
"Schysta villkor" och det faktum att förbundet har organiserare på heltid. Vid kampanjens start fanns en 
hel del initiala hinder då en hel del förare som är egenföretagare inte vill att facket ska vara involverat 
och därmed var förbundet tvunget att börja arbeta i periferin för att vinna deras förtroende. Det är 
viktigt inte bara att organisera medlemmar utan också att behålla medlemmar, att göra dem aktiva. 
Arbetsgivarna stödde kampanjen som garanterade tillhandahållandet av tjänster av god kvalitet.   
 

 
Vägen framåt, vad kan fackförbund göra? 
 
• Kartlägga förare som är egenföretagare och fastställa deras frågor 
• Revidera organiseringsstrategier och utmaningar 
• Baserat på taxiförares anställningsstatus (taxiägare, egenföretagare), undersöka fackförbunds 

kapacitet, innefattande stadgeenliga begränsningar, att organisera sådana arbetstagare. 
• Utbyta bästa praxis i fackliga organiseringskampanjer 
• Tackla “taxiapp”-företag som Uber 
 
ITF-medlemsförbund uppmuntras att inkludera taxiarbetares frågor i aktionsveckan och uppmuntra 
deltagande av taxiarbetare i detta evenemang. 
 
Vi ber er hålla kontakten! … Låt ITF:s vägtransportarbetaresektion få veta vilka aktiviteter ni anordnar så 
att vi kan dela med oss till andra och lära av våra erfarenheter. 


