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Trötthet 
 

"Trötthet dödar!" blev den första parollen för ITF:s internationella kampanj för vägtransport och är ännu 
idag ett allvarligt problem.      
 
I september 2005 tog ILO, efter samråd med ITF, fram ett arbetsdokument om "Frågorna om trötthet och 
arbetstid inom vägtransportsektorn". Dokumentet hänvisar till många allvarliga frågor inom vägtransport 
och slutsatserna fastställer konflikten mellan trötthet, arbetstid och näringens krav på billig och snabb 
leverans. ILO-dokumentet bekräftar också den pågående kampanjen som genomförs av ITF och dess 
medlemsförbund om "trötthet dödar" och uttalar sitt stöd för den internationella aktionsveckan.  
 

 
"Vi har tagit upp frågorna om förares trötthet i ganska stor omfattning inför allmänheten och media 
genom vår kampanj.   Media kan nu ange möjligheten att föraren var trött vid en olycka, där man 
tidigare sa att orsaken var ’okänd’ eller ’ännu under utredning’." ver.di, Tyskland) 
 

 
ILO-konvention 153 
 
Ett av våra viktigaste krav för vägtransportarbetare under aktionsveckan är att begränsa arbetstiden till 
maximalt 48 timmar per vecka, i linje med Internationella arbetsorganisationens konvention 153.  
Internationella arbetsorganisationens konvention 153, antagen 1979, handlar om arbetstider och 
viloperioder inom vägtransport. Det är den enda ILO-konvention som enbart handlar om villkor inom 
vägtransport. 
 
De huvudsakliga klausulerna i konventionen anger att: 

 Varje förare har rätt till en rast efter 4 timmars kontinuerlig körning eller efter 5 timmars kontinuerligt 
arbete. 

 Den maximala dagliga totala körtiden bör inte överstiga 9 timmar. 

 Den maximala veckovisa körtiden bör inte överstiga 48 timmar. 

 Den dagliga viloperioden får aldrig vara mindre än 8 timmar i följd. 
 

Konventionen har hitintills ratificerats av nio länder - Ecuador, Irak, Mexico, Spanien, Schweiz, Turkiet, 
Ukraina, Uruguay och Venezuela. De flesta av dessa länder har emellertid inte vidtagit några åtgärder för 
att säkerställa att konventionen genomförs.   
 
Kan fackförbund i dessa länder bedriva lobbying hos sina regeringar under aktionsveckan för att säkerställa 
att konventionen genomförs på rätt sätt genom nationell lagstiftning? 
 
Skulle fackförbund på andra ställen kunna sätta press på sina regeringar att ratificera och genomföra 
konventionen?   


