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Viktiga landvinningar 
 

Medlemsförbund har använt aktionsveckan och dess internationella påverkan och synlighet för att belysa 
sina befintliga lokala krav och för att uppmärksamma dem som har makten på frågor. För många 
medlemsförbund var kampanjen startpunkten för att gå till motangrepp för bättre arbetsvillkor. 
Aktionsveckan ger också tillfälle till att organisera på gräsrotsnivå. Några förbund har framgångsrikt 
uppnått sina krav genom aktionsveckans kampanjer: 
 
Ny lagstiftning 
• Antagande av arbetstidsdirektivet för mobila vägtransportarbetare av EU-parlamentet  och rådet för 

transportministrar (2002); 
• Ny lagstiftning i Bangladesh som föreskriver att två förare måste vara i tjänst på skift som överstiger 

åtta timmars körtid (1997); 
• Lagstiftning i Bulgarien som är i linje med Internationella arbetsorganisationens (ILO) konvention 153 

beträffande arbetstid och viloperioder (1998); 
• Lagstiftning i Paraguay för att dra in driftstillstånd för företag som bryter mot förordningar (1998); 
• Slutande av ett trepartsavtal i Luxemburg för att reducera den totala skiftlängden till 11 timmar i 

bussektorn (2002); 
• Ny lagstiftning i Chile för att sänka pensionsåldern för lastbilsförare (2002); 
• Lagstiftning i Thailand för att begränsa arbetstiden för yrkesförare till åtta timmar per dag med vilotid 

efter fyra timmar (2002); 
• EU-parlamentet förkastar utan vidare införandet av längre arbetstider för förare som är 

egenföretagare efter en 18 månaders ETF-kampanj vilken innefattade en lastbilskonvojdemonstration 
som reste igenom sex europeiska länder på sex dagar (2010). 

 
Framgångsrika förhandlingar med arbetsgivare 
• Det honduranska lastbilsförarförbundet uppnår en utökad viloperiod för förare som arbetar med ett 

multinationellt oljebolag (1998); 
• Transportförbundet i Zimbabwe fastställer slutdatum för förhandlingar med ett stort åkeri på 

aktionsdagen och säkerställer därefter sina krav på förbättrade arbetsvillkor (2001); 
• Malaysiska transportförbundet firar undertecknandet av den första samförståndspromemorian om 

arbetsmiljö med en stor bussoperatör (2002); 
• Tankbilsförarna vid förbundet för arbetstagare inom olja och petrokemi når ett avtal med Jordan 

Refinery Company och förnyar hälsoförsäkrings- och kollektivavtalen (2004); 
• Svenska Kommunalarbetareförbundet använde aktionsveckan för att säkerställa kollektivavtal i 

bussföretag där kollektivavtal för närvarande inte existerar (2007). 
• ETTA tecknar ett kollektivavtal med Union of Estonian Automobile Enterprises, en arbetsgivarförening 

inom frakt (2012); 
• Trade Union of Railway Workers and Transport Constructors of Ukraine uppnår fördelar för grupper av 

järnvägsarbetare efter en arbetsinspektion under aktionsveckan (2013); 
• Federation of Mongolian Railway Workers’ Trade Union får avtal om tillhandahållande av ända-

målsenliga arbetskläder för kallare väder och kol för att värma upp logi för järnvägsarbetare (2013). 
 



Att organisera de oorganiserade 
• Norska transportarbetareförbundet mobiliserar majoriteten av sina avdelningar i en 

organiseringskampanj där förbundet registrerar mer än 150 nya medlemmar under veckan. Samma 
satsning har upprepats två gånger per år sedan dess (2006); 

• Efter ett möte under aktionsveckan med ett stort antal förare av mikrobussar blir dessa 
egenföretagare fackliga medlemmar inom strukturen för Mongolian transport union (2007); 

• Transport and Dockers’ union i Mumbai värvar 140 arbetstagare efter en vecka av evenemang som 
kulminerade i en massdemonstration vid hamngrinden (2007) 

• Transport and Dock Workers’ Union i Mumbai organiserar nära 100 arbetstagare vid Jawaharlal Nehru 
hamn under aktionsveckan (2008, 2012); 

• Osloavdelningen inom Norsk Transportarbeiderforbund värvade nya medlemmar vid en 
läkemedelsleverantör, Medic’s lager, under aktionsveckan (2012); 

• Finska transportarbetareförbundet AKT organiserade omkring 600 förare under två dagar genom att 
besöka hamnanläggningar och parkeringsområden (2012). 

• Busspersonal tecknar fackligt medlemskap efter att TGWU Zimbabwe besöker bussterminaler och talar 
med förare om deras arbetsvillkor och trötthet (2012); 

• Mer än 60 förare (buss och kollektivtrafik) går med i SNTT Colombia under förbundets 
femdagarskampanj (2012); 

• Ett antal bussförare ansöker om medlemskap i Kommunal Sverige efter möten vid bussdepåer 
anordnade av förbundets lokala avdelningar (2013); 

• Lastbilsförare i informell sysselsättning ansöker om att gå med i ett fackförbund efter gemensamma 
aktiviteter i Mombasa av Kenya Long Distance Truck Drivers och ATGWU Uganda (2013). 

 
… Kan ert förbund använda aktionsveckan som fokus för att sätta press på myndigheterna eller för att 
lobba statliga/mellanstatliga organ? 
 
… Kan ni förlägga era förhandlingar med arbetsgivarna till aktionsveckan? 
 
… På vilket sätt kan ni använda aktionsveckan för att stärka er(a) befintliga organiseringskampanj(er)? 
 
 
 


