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Stå upp tillsammans! Bygg upp facklig styrka! 
 
Den 6-12 oktober 2014 samlas förbund och deras medlemmar för att delta i ITF:s aktionsvecka.  Under 
parollen "Transportarbetare går till motangrepp!  Vi organiserar globalt" så kommer förbund att anordna 
ett antal aktiviteter för att upplysa om viktiga frågor som berör vägtransport- och järnvägsarbetare och för 
att understryka vikten av att vara medlem i ett fackligt förbund.  
 
Avreglering, privatisering och liberalisering har drastiskt förändrat vägtransport- och järnvägsnäringarna 
under de gångna årtiondena. 
 
Till följd av dessa nyliberala politiska riktlinjer som gynnas av de flesta regeringar, har det skett en nedgång 
i kollektivtrafikens kvalitet, såväl som en försämring av arbetsvillkoren samt att nya former av mindre trygg 
anställning har växt fram. I det nuvarande ekonomiska klimatet utsätts offentliga tjänster och sociala 
rättigheter för press när regeringar främjar politik med nedskärningar av kostnader och offentlig service. 
 
 
Försämring av arbetsvillkoren 
 
Vägtransport- och järnvägsarbetare har erfarit förödande konsekvenser till följd av förändringar i 
näringarna.  Ofta har arbetstagarnas löner och villkor försämrats. ITF har fått flera olika rapporter om 
förlorade arbetstillfällen, mångkunnighet, längre arbetstider och otillräcklig vilotid vilket leder till trötthet, 
samt avsaknad av utbildning.  Trots fackliga program för att ta itu med våld på arbetet så fortsätter frågan 
att vara relevant för vägtransport- och järnvägsarbetare då liberalisering och privatisering av transport har 
lett till ökade tillbud med våld och stress på arbetsplatsen. HIV/AIDS förblir en allvarlig medicinsk och social 
utmaning och är av särskild betydelse för transportarbetare i vissa länder då rörlighet och långa 
frånvaroperioder från hemmet gör att transportarbetare är mer utsatta. 
 
 
Nya anställningsformer 
 
Fackförbunden har drabbats av ny anställningspraxis som i ökande grad gör att arbetskraften är tillfälligt 
anställd. Fler och fler transportarbetare arbetar utan facklig representering i informell anställning eller 
otryggt arbete. Med en ökning av utläggning på entreprenad anställs många transportarbetare som 
entreprenörer ofta utanför den lagenliga definitionen av anställd. Inom vägtransporten har många 
yrkesförare tvingats att arbeta som "enbilsåkare" när det i själva verket är "falsk" egen verksamhet. 
 



 

 

En global arbetsstyrka 
 
I både vägtransport- och järnvägsnäringarna, som för andra transportsektorer, har vi sett framväxten av 
globala operatörer som har arbetstagare på samma arbetsplats med olika löner och villkor när 
arbetstagare förs in från lågkostnadsländer. Detta kan leda till ett system med orättvisa löner och social 
dumping.  I varje region i världen står internationella förare inför allvarliga arbetsplatsfrågor – innefattande 
långa arbetstider, mutor och korruption av statliga tjänstemän, långa förseningar vid vissa gränser, 
avsaknad av anläggningar längs vägen och hot mot last, lastbil och person.  En avsaknad av ordentliga 
socialförsäkringssystem förvägrar dem hälso- och pensionsskydd.   
 
 
Angrepp på fackförbund 
 
Liberalisering och avskaffandet av gränsbarriärer har lett till kollaps av nationellt skydd för nationella 
fackförbund.  Vi har sett många regeringar iscensätta angrepp på fackliga rättigheter innefattande 
kränkningar av centrala ILO-konventioner såsom organisationsrätten och föreningsfriheten.  Den fackliga 
organisationsgraden sjunker i några länder och i andra länder ser vi regeringar vidta åtgärder för att 
ifrågasätta strejkrätten. 
 
 
Transportarbetare går till motangrepp – Vi organiserar globalt! 
 
Konsekvenserna av förändringar i vägtransport- och järnvägsnäringarna hotar att kväva fackförbund 
världen över och vi behöver en kampanj som sätter upp de frågor som belyses ovan på varje fackförbunds 
dagordning.  Men mer än så, om fackliga medlemmar ska återuppbygga arbetarrörelsen, öka 
medlemsantalet och skapa involverade och förutseende aktiva fackförbund, så står det klart att 
organisering måste stå i centrum för kampanjen.  Men mer än så, om fackliga medlemmar ska 
återuppbygga arbetarrörelsen, öka medlemsantalet och skapa involverade och förutseende aktiva 
fackförbund, så står det klart att organisering måste stå i centrum för kampanjen.  
 
Kom ihåg, du är inte ensam – vi har alla sådana problem världen över Låt oss slåss för att vända vinden till 
arbetstagarnas fördel! 
 


