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Världsdagen för anständigt arbete, 7 oktober  
 
Varje år så har den 7 oktober utsetts till Världsdagen för anständigt arbete. (World Day for Decent Work, 
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. 
 
WDDW har engagerat miljontals fackligt aktiva i aktioner för anständigt arbete, och i dagens kristider är 
det viktigare än någonsin att fackligt aktiva över hela världen försvarar sin rätt till människovärdigt arbete 
och ett människovärdigt liv.  
 
Diverse olika teman har varit i fokus för fackföreningar och andra organisationer under WDDW sedan dess 
början 2008, däribland: migration, diskriminering, jämställdhet, tvångsarbete, grundläggande 
arbetsnormer så som rätten till kollektiva förhandlingar och organisationsrätten, frågor rörande lagar och 
avtal, den informella ekonomin, klimatfrågor (gröna jobb), hälsa och säkerhet, socialt skydd, fattigdom och 
livsmedelskriser, social dialog. 
 
Många transportförbund deltar i WDDW genom att delta i sina landsorganisationers aktiviteter. 
 
Under aktionsdagen 2008 prioriterade ITF tre huvudområden - osäkert arbete, rätten till kollektiv aktion, 
och organiserandet av unga arbetstagare.  Den första någonsin av ITF:s konferenser för unga arbetstagare 
hölls den 7-8 oktober det året och unga konferensdeltagare deltog även i en demonstration vid Europeiska 
kommissionen för att uppmärksamma den globala dagen. 2009 så sammanföll början på ITF:s aktionsvecka 
inom vägtransport med WDDW och flera vägtransportförbund organiserade aktiviteter den dagen för att 
belysa frågor runt människovärdigt arbete.  
 
Under 2011 fokuserade WDDW på otrygga arbeten, dvs. arbetstillfällen som inte är stadigvarande, 
visstidsanställningar och tillfälliga, osäkra och villkorade anställningsformer.  Under 2012 rekommenderade 
IFS att krisen med arbetslöshet bland ungdomar får en framträdande roll under WDDW aktiviteterna.  
2013 var temat "Organisera!". 
 
Vi uppmanar alla fackförbund världen runt att ge sitt fulla stöd för denna aktionsdag, vars huvudsakliga 
ändamål är att understryka behovet av närmare kontakter mellan de nationella och globala 
fackföreningsrörelserna.  Aktionsveckan passar sannerligen in med begreppet "Anständigt arbete".   
 
För mer information, gå in på: http://www.wddw.org 
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