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Riktlinjer för kampanjen 
 



1. ITF:s aktionsvecka – en global kampanj 
ITF bjuder in alla våra vägtransport- och järnvägsförbund att anordna en rad aktiviteter under aktionsveckan 
den 5 – 11 oktober under parollen: "Transportarbetare går till motangrepp – Vi organiserar globalt!"1 
 

Sedan den startade som "Trötthet dödar!", en internationell aktionsdag för vägtransportarbetare 1997, så 
har våra medlemsförbund använt aktionsveckan och dess internationella inflytande och synlighet för att 
belysa sina lokala krav och uppmärksamma makthavande på sina frågor. 2  
 

Aktionsveckan erbjuder en internationell plattform 
för att samla ITF-förbund och att tala med en stark 
enad röst. Massmobilisering av vanliga 
medlemmar visar att de känner att de är del av 
den globala rörelsen. Ofta kan inte regeringar och 
arbetsgivare ignorera den kraften. I själva verket 
har några förbund uppnått ny lagstiftning, 
kollektivavtal och en ökning av medlemmar genom 
aktionsveckans kampanjer. 3 
 

 

Kampanjen med aktionsvecka har blivit en ingående del i facklig verksamhet för många medlemsförbund 
för att koppla sina lokala arbetsplatsfrågor till den internationella fackföreningsrörelsen. Några har använt 
aktionsveckan för att lansera nya nationella kampanjer. Andra har kombinerat sina satsningar med andra 
förbund i det egna landet eller så har man skapat solidaritetsförbindelser med förbund över gränserna 
under aktionsveckan. Här följer några exempel på platser där förbund införlivade befintliga nationella 
kampanjer i aktionsveckans aktiviteter 2014: 
 

 I Colombia använde SNTT aktionsveckan för att belysa krav gällande övertidsersättning av BRT-
operatörer i Bucaramanga och dess storstadsområde. 

 Flera hundra medlemmar i ATU lokalavdelning 732 vid MARTA deltog i ett stormöte i Atlanta för att 
kräva ett rättvist avtal. Avtalsförhandlingar mellan förbundet och transitbyrån hade förhalats i 16 
månader. 

 TWU (Australien) använde ITF:s aktionsvecka för att påminna stora kunder om att förbundet inte 
kommer att vara tysta om Säkra tariffer i deras leveranskedja, oavsett om det är för lastbilsförare i 
Brisbane eller textilarbetare i Bangladesh. Specifikt uppmanade förbundet den stora australiska 
detaljhandelsfirman Coles att ta ansvar för alla sina leveranskedjor. 

 
Hur kan ert förbund koppla aktionsveckan till att belysa era befintliga kampanjer? 
 

 
"För det mesta sker min fackliga verksamhet inom min egen arbetsplats. Det är bra att slå sig samman 
med andra transportförbund i Thailand och världen runt där jag kan känna att vi är enade." "[Vi] kände 
oss synliga offentligt genom aktionsveckans evenemang och fick självtillit i vad (vi) gör." 
 

Deltagare under aktiviteterna anordnade av BMTA, Thailand för 2013 års aktionsvecka   
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 Se cirkulär nr 149/Rt.019/Rw.13/2015 (12 juni 2015) 

2
 Se utdelningsbladet om "Trötthet" (www.itfactionweek2015.org)  

3
 Se utdelningsbladet om "Viktiga landvinningar" (www.itfactionweek2015.org)   

http://www.itfactionweek2015.org/
http://www.itfactionweek2015.org/


 
2. Datum 
ITF:s aktionsvecka kommer att äga rum den 5-11 oktober 2015. Enskilda förbund kommer att besluta vad 
medlemmarna ska göra under aktionsveckan. Ni kan ha en hel vecka med aktiviteter; alternativt kanske ni 
önskar välja en dag under aktionsveckan för era aktiviteter. Aktionerna kommer att bero på lokala 
förhållanden, innefattande sedvänja och lag. Vi uppmuntrar förbund att involvera vanliga medlemmar och 
fastställa någon/några målgrupp(er) av oorganiserade arbetstagare4.  
 

Några viktiga datum under aktionsveckan: 
 
Klimaträttvisa nu! ITF:s aktionsdag 5 oktober 20155  
Klimatförändringen sker nu. Politiska ledare har underlåtit att vidta nödvändiga åtgärder. Fackförbund 
mobiliserar för att sätta press på regeringar och arbetsgivare att minska utsläppen. Delta i en aktionsdag för 
att stödja ITF:s krav: sänk koldioxidutsläppen inom transport, investera i kollektivtrafik, skapa miljoner 
klimatjobb och stoppa privatisering av kollektivtrafik. För mer information, e-posta: 
climatejustice@itf.org.uk #unions4climate 
 
ITF:s globala kampanj för säkra tariffer 6 oktober 2015 
Kampanjen för säkra tariffer är en av prioriteringarna för ITF:s vägtransportarbetaresektion 2014-2018. 
Tillsammans med att förbättra tariffer och löner, strävar kampanjen efter att hålla dem högst upp i 
transportkedjan, de megastora detaljhandelsföretagen och andra transportkunder som fastställer tariffer 
och villkor, ansvariga för säkerhet och villkor längs hela transportleveranskedjan, "ansvarskedjan". ITF ber 
sina medlemsförbund att främja kampanjen "Säkra tariffer" i ert förbund och ert land. För mer information 
gå in på: http://www.itfglobal.org/en/transport-sectors/road-transport/in-focus/safe-rates/ 
 

Världsdagen för anständigt arbete, 7 oktober 20156 
Som under de senaste åren är 7 oktober fastställd 
som IFS världsdag för anständigt arbete (WDDW). 
Ursprungligen utsedd av Internationella fackliga 
samorganisationen (IFS) har den nu antagits som en 
gemensam dag av hela Global Unions familj för att 
visa den stora betydelse global facklig solidaritet har i 
en alltmer globaliserad världsekonomi. Vi håller vår 
aktionsvecka i anslutning till IFS evenemang då detta 
har ökat våra medlemsförbunds aktiviteter i några 
länder. För mer information, gå in på: 
http://www.wddw.org  
 
ETF:s aktionsdag mot det 4:e järnvägspaketet, 8 oktober 20157 
Under 2015 fortsätter Europeiska transportarbetarefederationen (ETF) att driva kampanj för att slåss mot 
det 4:e järnvägspaketet vilket syftar till att driva igenom uppdelningen och privatiseringen av inrikes 
järnvägstrafik över hela Europeiska unionen, innefattande tvingande konkurrensutsatt anbudsgivning för 
passagerartrafik med tåg samt separering av infrastruktur och drift. 2015 planeras aktion inför och under 
transportrådets möte om det 4:e järnvägspaketet den 8 oktober. För mer information, gå in på: 
http://www.etf-europe.org/etf-3777.cfm 
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 Se utdelningsbladet "Att planera en aktionsvecka" (www.itfactionweek2015.org) 
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3. Enade vi stå! 
Utöver att belysa lokala frågor och krav så kan vi också visa vårt stöd genom solidaritetsaktioner under 
aktionsveckan för förbund och deras medlemmar som möter förtryck.   
 
Till exempel under 2011 så genomförde förbunden en aktion den 10 oktober för att visa solidaritet med 
Monica Okpe, en orättfärdigt avskedad fackligt förtroendevald från DHL:s leveranskedja i Norge. Hon 
uppnådde slutligen återanställning men företaget tillstod i arbetsdomstolens behandling att ITF:s globala 
protest skadade deras rykte. 
 
Vilka internationella fackliga kampanjer skulle vi kunna belysa under aktionsveckan?   
 
Organiserar ert förbund arbetstagare anställda av multinationella transportföretag? Om så är fallet skulle 
verksamhet för att stärka er ställning och för att hjälpa andra förbund i andra länder som också organiserar 
i samma företag kunna utgöra en stor aktivitet under aktionsveckan. 
 
4. Material 
Sekretariatet har tagit fram ett antal material8 för att bistå er i ert kampanjarbete, innefattande: 
 

 
 

Banderoll 
Kampanjbanderollen i vinyl kan användas på olika 
sätt - till exempel så kan den användas vid ett 
stormöte eller demonstration, eller så kanske ni vill 
sätta upp den vid ett möte eller seminarium eller 
andra evenemang under aktionsveckan. Banderollen 
inkluderar inte datum för aktionsveckan så att ert 
förbund kan använda den i andra ITF kampanj- och 
solidaritetsaktiviteter under de kommande fyra 
åren. 

Riktlinjer och utdelningsblad 
Använd dessa riktlinjer för att förbereda era aktiviteter för aktionsveckan. Riktlinjerna innefattar en 
uppsättning utdelningsblad. Det finns två typer – a) utdelningsblad med praktisk information för att hjälpa 
till med att planera aktionsveckan och b) utdelningsblad med mer detaljerad information om specifika 
teman som relaterar till kampanjen. Informationsbladen för utdelning är utformade så att ni kan göra 
kopior av enskilda blad att användas i olika forum, exempelvis för utdelning till arbetstagare och 
allmänheten, eller som ett verktyg för att främja diskussion om specifika frågor i fackliga seminarier och 
möten. Utöver de utdelningsblad som redan nämnts, så är följande blad också inkluderade i uppsättningen 
utdelningsmaterial: 
 

 Stå upp tillsammans! Bygg upp facklig styrka!  Containersäkerhet nu! 

 Organisera för att bygga upp facklig styrka  Oskyddat arbete inom transport 

 Starka fackförbund behöver starka kvinnor!  Arbetstagare inom taxi 

 Unga arbetstagare: Vi står upp för deras rättigheter  

 
 
Material har sänts till förbundens nationella kontor. Om ni önskar ytterligare exemplar ber vi er kontakta 
Inland Transport (inlandtransport@itf.org.uk). Alternativt kan de laddas ner från webbsidan9 för 
aktionsveckan: www.itfactionweek2015.org 
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9
 Se utdelningsbladet "Vi använder Internet för att driva kampanj globalt (www.itfactionweek2015.org)  
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Medlemsförbunden uppmuntras också att ta fram sitt reklammaterial lokalt. Om ni önskar kampanjgrafik 
eller bilder så att ert förbund kan ta fram material lokalt, ber vi er meddela oss. Vi ber er ge exempel på era 
material till ITF:s sekretariat. 
 
En ITF-film som producerades 2009 och som främjar kampanjen med aktionsvecka finns att tillgå på: 
http://www.youtube.com/watch?v=QMUCak8eavM  
 
5. Att utse en ITF kontaktperson 
Vi ber er diskutera och utse ert förbunds 
kontaktperson så tidigt som möjligt och 
informera oss genom att använda den 
bifogade blanketten.10     
   
Kampanjinformation kommer att sändas ut 
till denna person och de ombeds att 
informera sekretariatet i förväg om era 
planerade aktiviteter för aktionsveckan. 
 

 

Under aktionsveckan bör kontaktpersonen informera oss om framstegen i era aktiviteter så att vi kan 
publicera en kort berättelse om era aktiviteter i våra elektroniska Breaking News dagligen under 
aktionsveckan. De korta nyhetsmeddelandena används för att informera och uppdatera förbund världen 
runt om de aktioner som anordnas allteftersom de äger rum. Vi kan också komma att kontakta ert förbunds 
kontaktperson under aktionsveckan för att fråga om detaljer i era aktioner. 
 
Efter aktionsveckan bör kontaktpersonerna informera oss om resultaten och vad man uppnått till följd av 
kampanjen så att de kan tas med i slutrapporten som sänds ut i december.     
 
6. Feedback och uppföljning! 
En utvärdering av aktionsveckan och dess inverkan kommer att vara till nytta för ITF-sekretariatet när man 
utarbetar strategi för nästa fas i kampanjen. Varje förbund bör därför lämna så mycket information som 
möjligt om sina aktiviteter under aktionsveckan. Framgångar som är ett resultat av kampanjen bör 
rapporteras så tidigt som möjligt. 
 
Vi ber er skicka oss alla pressklipp och/eller sammandrag av ert förbunds aktiviteter samt fotografier. En 
bild kan säga mer än tusen ord! 
 
 
 
Vi ser fram emot att arbeta tillsammans med dig för att anordna en framgångsrik aktionsvecka! 
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 Se bilaga 1 till cirkulär nr 149/Rt.019/Rw.13/2015 (12 juni 2015) 

http://www.youtube.com/watch?v=QMUCak8eavM


- NOTERINGAR - 



Vad är ITF? 
 
Internationella transportarbetarefederationen (ITF)är en internationell facklig federation bestående av 
omkring 650 transportarbetareförbund i mer än 150 länder. Det är en av flera globala fackliga federationer 
allierade med Internationella fackliga samorganisationen (IFS). 
 
ITF bildades 1896 och företräder arbetstagare på fartyg, i hamnar, inom järnvägen, vägtransport, insjöfart, 
fiske, civilflyg och turism. 
 
Vägtransportarbetaresektionens medlemmar inkluderar 234 förbund världen runt, som företräder  
1 667 094 medlemmar. Järnvägsarbetaresektionens medlemmar inkluderar 140 förbund världen runt, som 
företräder 1 060 495 medlemmar. Tillsammans utgör medlemmarna i dessa två sektioner nära 60 % av ITF:s 
totala medlemsantal. 
 
ITF:s huvudkontor ligger i London och vi har kontor i Bryssel, Tokyo, New Delhi, Nairobi, Ouagadougou, Rio 
de Janeiro och Amman. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ITF-länkar 
Aktionsveckan 2015: www.itfactionweek2015.org 
 
 
Vägtransport: http://www.itfglobal.org/en/transport-sectors/road-transport/ 
Järnvägar: http://www.itfglobal.org/en/transport-sectors/railways/ 
Stadstransport: http://www.itfglobal.org/en/transport-sectors/urban-transport/ 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Internationella Transportarbetarefederationen (ITF) 
Inland Transport Sections 
49/60 Borough Road, London, SE1 1DR 
 
Tfn: +44 (0)20 7403 2733, Fax: +44 (0)20 7357 7871 
E-post: inlandtransport@itf.org.uk  www.itfglobal.org  
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