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Starka fackförbund behöver starka kvinnor! 
 
Traditionellt har kvinnliga transportarbetare i stort återfunnits inom kundservicejobb såsom 
biljetthantering, arbete vid call centre eller inom administration. Några är busskonduktörer. Nu tar fler 
kvinnor på sig roller som tidigare betraktades som enbart för män, såsom att köra taxi, långfärdsbussar, 
bussar, tåg, lastbilar och skåpbilar.  
 
Så antalet kvinnor inom vägtransport och järnvägsnäringarna i många länder ökar, och kommer att öka 
ytterligare, det står emellertid klart att frågor som våld, diskriminering, familjeansvar, moderskap, 
arbetsmiljö, arbetsvillkor, långa arbetstider, skiftarbete, utbildning och omskolning, informellt och 
oskyddat arbete samt kulturella attityder/ stereotyper fortfarande kvarstår. I verkligheten motverkar detta 
den positiva utveckling som skett. 
 
Förbund inom vägtransport- och järnvägssektorerna behöver vidta åtgärder för att föra in fler kvinnor i 
fackföreningsrörelsen. Att inbegripa dessa kvinnor i facklig verksamhet och ta upp de viktigaste problemen 
för kvinnliga transportarbetare kommer att göra förbunden starkare. 
 
 

I ITF-undersökningen av kvinnliga vägtransportarbetare (2006-2007), sa 63 % att det inte fanns några 
toaletter för kvinnor som de kunde använda.   Över hälften rapporterade att de arbetar mer än 8 timmar 
per dag. I Brasilien har 36 % av kvinnliga bussförare bara en rast på en halvtimme eller mindre under en 
så lång arbetsdag. 
 

 
 

Enligt ITF-undersökningen om sexuella trakasserier och våld på arbetsplatsen för kvinnliga 
transportarbetare inom järnväg och väg (2009), sa nästan hälften av de svarande (42 %) att de hade 
erfarit tillbud med våld och sexuella trakasserier på arbetet.  Några av dem som sa de hade erfarit tillbud 
hänvisade också till talrika tillbud som har ägt rum. 
 

 
Goda arbetsmiljövillkor, arbetstider, ledighet och lön: är saker som gör skillnad i kvinnliga 
transportarbetares liv. Varje fråga har jämställdhetsaspekter, vilka är av yttersta vikt, men till slut önskar 
kvinnor och män samma saker - anständigt arbete och rättvis behandling. Det som påverkar män påverkar 
kvinnor, and vice versa. Aktionsveckan är en perfekt möjlighet att visa att kvinnliga transportarbetare inte 
är isolerade och i själva verket har en ingående roll i vägtransport- och järnvägsnäringarna och inom 
förbundet. 
 
… Kan ert förbund använda aktionsveckan för att belysa och driva kampanj runt frågor för kvinnliga 
transportarbetare?   
 
… Kan ert förbund ta reda på var kvinnor arbetar i er näring och nå ut till dem under aktionsveckan? 
 



 

 

… Kan ert förbund anordna ett evenemang som involverar kvinnliga transportarbetare, för att öka 
medvetenheten bland kvinnliga arbetstagare om deras rättigheter och om fackförbunds roll? 
 
… Är kvinnliga medlemmar medvetna om era fackliga aktiviteter för aktionsveckan och till fullo involverade 
i förberedelserna och genomförandet av kampanjen  
 
 

Många vägtransportförbund har redan använt aktionsveckan för att anordna kvinnoaktiviteter.  
 
Kvinnliga medlemmar i UNITE använde 2005 aktionsveckan för att lansera en kampanj för att förbättra 
toalettanläggningar för förare och i synnerhet för att sörja för tillgång till toalett på bussrutter.  
 
Foldrar delades ut till förare i Frankrike av CGT Transports 2007 som inkluderade kravet på respekt för 
kvinnliga och manliga arbetstagare genom “lika arbete, lika lön”.  
 
2009 anordnade Communication & Transport Workers’ Union of Tanzania – COTWU (T) ett möte för 
kvinnliga transportarbetare. Mer än 150 deltagare innefattande många unga transportarbetare deltog i 
evenemanget vilket diskuterade trakasserier på arbetet, ledighet vid moderskap och löner. 
 
2010 anordnade Tamil Nadu Road Transport Workers’ HMS Federation en demonstration som del av 
dess aktiviteter under aktionsveckan i södra Tamil Nadu. 700 arbetstagare – främst kvinnor och 
ungdomar – deltog, man krävde respekt för arbetstagares rättigheter och bättre arbetsvillkor generellt.  
 
Kvinnliga bussförare i Barbados fick speciell uppmärksamhet under aktionsveckan 2013 – En särskild 
affisch som tagits fram av det nationella bussbolaget och Barbados Workers’ Union, som gav kortfattad 
information om deras arbete och intressen, sattes upp på terminalerna under hela veckan. Affischen 
krävde ett slut på våld mot kvinnor. 
 

 
Det finns ett antal ITF resursmaterial specifika för kvinnliga transportarbetare som kan vara till hjälp i era 
aktiviteter.  Kontakta sekretariatet (inlandtransport@itf.org.uk) för mer information. 
 
2013 lanserade sektionen Women Bus Workers – Driving to Equality en publikation för att stödja förbund 
att främja kvinnor som bussförare, ta itu med arbetsplatsfrågor samt organisera och mobilisera kvinnliga 
bussarbetare i förbundet. För att få ett exemplar av skriften, kontakta sekretariatet 
(inlandtransport@itf.org.uk).  
 
Vi ber er hålla kontakten! … Låt ITF:s inlandstransportsektioner få veta vilka aktiviteter ni anordnar så att vi 
kan dela med oss till andra och lära av våra erfarenheter. 
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