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Järnvägsarbetarnas kampanj 
 
Transportarbetare över hela världen, innefattande järnvägsarbetare, erfar de negativa följdverkningarna av 
privatisering, avreglering och liberalisering. Nya anställningsformer växer fram vilka leder till att arbetstillfällen i 
ökande grad görs om till tillfälliga jobb och att jobb i transportsektorn läggs ut. Globala operatörer anställer 
arbetstagare på samma arbetsplats till olika löner samt villkor och främjar expansion bara på lönsamma 
rutter.   
 
Arbetstagare och fackförbund är de första att observera negativa följdverkningar av privata företag, 
innefattande en reducering av säkerhetsnivåerna på grund av sjunkande underhållsnormer och jobb med 
lägre krav på kompetens. Dessa faror togs upp av förbunden under ITF:s kampanj "Säkerheten först" för 
järnvägsarbetare och deras förbund vilken startade år 2000. Säkerheten är en viktig länk mellan fack-
förbund och passagerare. 2014 gjorde sektionen ett ITF-uttalande om järnvägssäkerhet. Om ni vill ha en 
kopia, kontakta sekretariatet (inlandtransport@itf.org.uk).    
 
I november 2012 godkände ITF:s vägtransportarbetaresektions konferens och ITF:s järnvägsarbetare-
sektions konferens beslutet att föra samman ITF:s järnvägsarbetares aktionsdag, som traditionellt ägde 
rum i mars/april, med ITF:s årliga kampanj med aktionsvecka inom vägtransporten i oktober. Det beslutet 
följde efter den framgångsrika aktionsveckan i oktober 2012 när medlemsförbund inom järnvägen bjöds in 
att delta.  
 

 
Exempel på aktiviteter anordnade av järnvägsförbund för 2013 års aktionsvecka: 
 
Europeiska transportarbetarefederationen (ETF) utsåg den 9 oktober 2013 till ETF:s aktionsdag för 
järnvägstrafik och jobb av god kvalitet, som del av dess kampanj mot det 4:e järnvägspaketet, vilket 
syftar till att förstärka uppdelning och privatisering av inrikes järnvägstrafik i hela Europeiska unionen, 
innefattande konkurrensutsatt anbudsgivning för kollektivtrafik med järnväg samt separering av 
infrastruktur och drift.  
 
Förbund i Bulgarien, Italien, Storbritannien, Ryssland, Ukraina, Belgien och Spanien deltog i 
aktionsdagen den 9 oktober. För mer information om ETF-kampanjen kontakta ITF:s sekretariat 
(inlandtransport@itf.org.uk).    
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Korea 
 
Den 10 oktober anordnade funktionärer från Korean Federation of Public Services and Transport 
Workers’ Unions (KPTU) och Korean Railway Workers’ Union (KRWU) en presskonferens framför EU-
delegationens byggnad i Sydkorea för att visa sitt motstånd mot Europeiska unionens 4:e järnvägspaket 
och bekräftade åter sin position mot den ensidiga pressen för att öppna marknader, införandet av 
konkurrens och privatiseringen av järnvägar i Europa De krävde ett slut på åtgärder för att hota 
sysselsättningen, arbetsvillkoren och järnvägsarbetares rättigheter i Europa. De två förbunden betonade 
att EU-politiken för järnvägsliberalisering och privatisering direkt påverkar arbetstagare och passagerare 
i Sydkorea då de skapar prejudikat för likartad politik att genomföras av den sydkoreanska regeringen 
och regeringar världen runt. De noterade att framgången för europeiska järnvägsarbetare med att 
stoppa genomförandet av det 4:e järnvägspaketet skulle utgöra ett viktigt stöd i kampen mot 
privatisering i Sydkorea. Efter presskonferensen sändes en protestskrivelse till EU genom dess 
delegation i Korea. 
 

 
Stark facklig makt på global nivå, medverkan i beslutsfattande på nationell nivå och gränsöverskridande 
solidaritet i dagens globaliserade värld är av yttersta vikt.  
 
Vad kan järnvägsförbund göra under aktionsveckan? 
 
• fästa allmänhetens och statliga myndigheters uppmärksamhet på problem i näringen och belysa 

alternativ,  
• driva kampanj för förbättrade säkerhetsnormer för arbetstagare och passagerare, 
• främja ITF:s uttalande om järnvägssäkerhet, 
• skapa allianser med andra frivilligorganisationer, samhälls- och passagerargrupper, 
• organisera gränsöverskridande aktioner och solidaritetskampanjer,  
• anordna seminarier och andra utbildningsaktiviteter som involverar unga arbetstagare och kvinnor.   
 

 
"Kapitalet i världen går samman för att exploatera arbetstagarna men vi kommer att gå samman för att 
slåss mot kapitalet."  (AIRF, Indien, 2012 års rapport från aktionsveckan) 
 

 
Vi ber er hålla kontakten! … Informera oss om era aktiviteter och berätta för oss om vad ni uppnått och 
resultaten av er kampanj under aktionsveckan så att vi kan dela med oss av dem till andra medlems-
förbund och inspirera till framtida segrar! 


