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Varför Säkra tariffer?
Globaliseringen har markant
ökat pressen på yrkesförare och
operatörer att ge avkall på säkerheten. Oavsett om det är fallet
med nya marknader som expanderar snabbt med få garantier för
förares normer och villkor, eller
om det är avreglering som för in
undermåliga, ej fackligt organiserade aktörer som tar arbetet från
fackligt organiserade operatörer,
är resultatet detsamma: det
underminerar transportarbetares
förmåga att uppnå eller upprätthålla säkra villkor och ger bränsle
till en nedåtgående spiral.
Ekonomiskt kraftfulla industrikunder, såsom jättelika
detaljhandelsföretag, har enorm
kontroll över sina leveranskedjor
samt lönerna och villkoren
för transporten av varor. På
många vägtransportmarknader,
verkar exempelvis megadetaljhandelsföretag de facto som
arbetsgivare för lastbilsförare,
och dikterar i stort tariffer och
villkor för det arbete de lägger
ut. Deras ansträngningar att
betala allt lägre transporttariffer
leder till system för entreprenad
och underentreprenad som
hotar inte bara lastbilsförares
välbefinnande utan säkerheten för
alla vägtrafikanter.
Efter mer än ett decennium av
kampanjarbete var Australian

Transport Workers’ Union (TWU)
framgångsrika i att som en milstolpe få igenom lagstiftningen
Säkra tariffer som en viktig del
av deras kampanj Säkra tariffer
för att ta itu med de problem
medlemmarna möter i näringen.
Medan reglerings- och juridiska
ramverk kan vara olika i andra
länder så kan den grundläggande
förutsättningen med säkra tariffer
vara ett viktigt verktyg för att höja
normerna för vägtransportarbetare och stärka fackförbund inom
vägtransport världen över.

dödas på jobbet i en omfattning
som är mer än 15 gånger genomsnittet för dödsfall på jobbet.
Men “arbetsplatsen” för lastbilsförare består i stort av allmänna
vägar, samma vägar som används
av pendlare, folk som är ute och
handlar, skolbussar, andra kommersiella fordon samt familjer
på semester. Över 330 personer
dödas varje år på australiska vägar
i krockar som involverar lastbilar.

TWU Australiens erfarenhet –
Kampanjarbete för Säkra tariffer

Under de senaste 20 åren av
globalisering och avreglering har
kostnaden för vägtransport i själva
verket sjunkit i Australien. Låga
tariffer som betalas till transportoperatörer översätts till lägre
lönetariffer för förare. Detta ökar
pressen på förare genom att dik-

Trafiksäkerhet
Som i de flesta länder är det ett
farligt jobb att köra lastbil i Australien. Australiska lastbilsförare

Kopplingen mellan lön och
säkerhet

Vad menar vi med ”Säkra tariffer”?
Kampanjen säkra tariffer strävar efter att hålla kunderna på toppen av
transportkedjan, som fastställer tariffer och villkor, ansvariga för säkerheten
längs hela deras leveranskedja.
Dessa megastora detaljhandlare och andra stora transportkunder har den
ekonomiska makten att driva ner tarifferna, vilket utsätter transportoperatörer
och förare för oerhörd press och leder till incitament att köra för fort, köra när
man är trött och avstå från fordonsunderhåll.
Kampanjen Säkra tariffer kräver, genom lagstiftning och fackliga åtgärder, att
när tariffer fastställs för vägtransport så är utgångspunkten förarsäkerhet och
säkerhet för alla vägtrafikanter.

tera orealistiska tider för körningar
och snäva uppehållstider för leverans, vilket tillsammans pressar
förare att köra för fort, överlasta,
avstå från fordonsunderhåll, eller
köra trötta.
Dessutom uppmuntrar låga tariffer
till att lägga ut mindre lönsamt
arbete på underentreprenad,
vilket sedan igen kan läggas ut på
underentreprenad till allt mindre
ej fackligt organiserade firmor
och egenföretagare till ännu lägre
tariffer (1).
Säkra tariffer och
megadetaljhandlare
TWU:s främsta kampanjfokus har
varit på megadetaljhandlare då
deras stora ekonomiska fotavtryck
ger dem marknadskraften att
fastställa tariffer och villkor som
påverkar den bredare transportnäringen. Detaljhandeln som helhet står för nära en av tre lastbilar
på australiska vägar.
Även om man kontaktar andra
detaljhandlare så ligger TWU:s
initiala fokus på en av Australiens
jättar, Coles, där facket strävar efter
en stadgeöverenskommelse för att
höja normerna och stärka fackliga
organiseringsrättigheter längs hela
transportleveranskedjan.
Kampanjen

Lägger fram bevis

Medlemsmobilisering

TWU granskade och summerade
årtionden av bevis från domstolsbeslut och rättsutredningar,
akademiska studier och av regeringen beställda utredningar för att
visa att ersättningssystem som
leder till låga lönetariffer förorsakar osäker praxis i vägtransportnäringen(2). Två stora symposier
ägde rum vid Parliament House
i Canberra för att presentera
vittnesmål från näringsföreträdare,
akademiska experter, statliga organ
och lastbilsförare. Några av de mest
slående bevisen under hela kampanjen har kommit från förarna
själva, innefattande berättelser
och vittnesmål från förare aktiva
i kampanjen. Undersökningar av
över 1000 lastbilsförare, genomförd av TWU under 2011 och 2012,
beskrev i detalj de påtryckningar
från stora detaljhandlare som kan
leda till osäkra förfaranden såsom
överlastning, fortkörning och att
köra när man är trött.

Fackligt utbildade ombud
(förtroendevalda) ledde
kampanjer på golvet som
uppnådde vad de kallade
”styrkebyggande klausuler” i
kollektivavtal – text som inte
bara förbättrade villkoren på
kort sikt, utan gav arbetstagare
större möjlighet att förstå och
delta i kampanjer som tar upp
mer omfattande problem i
näringen. Dessa klausuler ökade
exempelvis ledig tid för utbildning
och fackligt arbete, ordnade
upp datum för när avtal gick ut
och fastställde rättigheter för
tillfälligt anställda arbetstagare.
De inrättade också kommittéer
för Säkra tariffer vid större åkerier
som bestod av förtroendevalda
och arbetsgivarrepresentanter
för att diskutera säkerhet,
innefattande att övervaka
säkerheten för arbete som lagts
ut på entreprenad. Genom
dessa förhandlingskampanjer
för ”styrkebyggande klausuler”,
utvecklade ombuden en förståelse
för nödvändigheten av att
bygga upp en kampanj för att
rikta in sig på Coles och andra
större detaljhandlare – som
tydligt agerar som ”indirekta
arbetsgivare” – för att förbättra
löner och villkor.

”TWU:s senaste kartläggning
av lastbilsförare, publicerad
i april i år [2013], fann att 73
procent av dem som svarade
som kör gods för Coles pekade
på de stora detaljhandlarna som
huvudorsaken till farlig press på
åkerinäringen.”

För att pressa Coles att träffas och
förhandla om en stadga har TWU
och dess ombud lett dussintals
aktioner i och omkring Coles varuhus i varje delstat och territorium i
Australien, tagit med delegationer
av lastbilsförare och olycksoffer för att tala ut vid företagets
årsstämma samt anslutit sig till
grupper i samhället som motarbetade bristfälliga expansionsplaner där lastbilsförares säkerhet
sattes på spel. Ledande ombud i
varje delstat har tränats att tala
vid demonstrationer, med media
och vid offentliga evenemang.
Lagstiftningen
TWU mobiliserade och tränade
medlemmar och ombud att slåss
för antagandet av lagstiftning
om Säkra tariffer, kallad Road
Safety Remuneration Act.
Genom medlemslobbying,
förhandlingspåtryckningar,
maskningsaktioner, blockader,
offentlig protest och verksamhet
– genom en fokuserad och
omfattande kampanj under
fyra år – kunde TWU 2012
få det nödvändiga stödet för
att få lagstiftningen antagen
från stora transportföretag,
branschsammanslutningar,
fackförbund och regeringsmedlemmar samt det bredare
samhället.

Lagen skapar en tribunal som
ska övervaka löner och villkor i
åkerinäringen. Tribunalen har
makten att:

bästa läget för att definiera och
övervaka säkerhetsrutiner och
resultat samt rapportera om brott
och missförhållanden.

• Fastställa rättvisa lönetariffer
och därtill hörande villkor för
anställda och egenföretagare.
• Lösa konflikter och göra
undersökningar i näringen

TWU:s omfattande kampanjstrategi involverar medlemmar
i de politiska, offentliga och
reglerande aspekterna av
kampanjen och ännu viktigare
är att medlemmar är tränade att
organisera över åkerigränser vid
stora distributionscentra. TWU
är engagerade i att organisera
majoriteten av företag som
kommer in i varje större
distributionsnav eller marknad för
att förhindra detaljhandelskunder
från att flytta till fackligt
oorganiserade företag med lägre
normer.

• Fatta beslut att ta bort
kommersiella incitament
som främjar osäkert arbete
innefattande praxis i näringen
för lastning och lossning av
fordon, väntetider, arbetstider, lastgränser och
betalningsmetoder.
På ett avgörande sätt kan
tribunalen hålla alla deltagare i
leveranskedjan ansvariga – såsom
megadetaljhandlare och andra
kundföretag som kontrollerar
tariffer och villkor. (En kopia av
lagstiftningen finns här:
http://saferates.org.au/about/
Organisera och stärka
fackförbundet
Kampanjen för att reglera
näringen är också nödvändigtvis
en kampanj för att organisera och
stärka fackförbundet. Fackligt
organiserade arbetstagare är i det

Att få en stadga med större
detaljhandlare som inkluderar
rättigheter att organisera i deras
leveranskedjor är det centrala.
Uppdelningen av näringen,
ofta med hundratals företag
som konkurrerar om arbete gör
organisering vid enskilda företag
ineffektivt – kundföretaget flyttar
bara arbetet till operatörer med
lägre kostnader som inte är
fackligt organiserade.
Åren av kampanjarbete har lett
till att några detaljhandlare börjat
förhandla med TWU om en sådan

stadga – både för att undvika den
kampanj som drevs mot Coles
och för att minska sitt ansvar för
trafiksäkerhet. TWU har initierat
pilotprojekt för att organisera
majoriteten av företag som
kommer in i stora distributionsnav
och har uppnått överenskommelse
från några av detaljhandlarna
för fackliga organiserare att
tala med förare vid deras
distributionscentra med målet att
skapa organiseringskommittéer
över företagsgränser.
Medan australisk lag kräver
avtal företag för företag, så kan
arbetstagarnas krav och kundens
preferens, tillsammans med
genomdrivningsmekanismer i
lagstiftningen tjäna till att föra
samman arbetstagare vid många
företag med ett gemensamt
intresse – att ta bort löner från
konkurrens och organisera hela
marknaden fackligt. Detta ökar
den fackliga organisationsgraden
och ökar arbetstagarnas och deras
förbunds styrka att fastställa och
genomdriva säkra tariffer, säkra
löner och säkra villkor.
Frågor att överväga för att

anpassa den australiska
erfarenheten:
Sedan ITF började utbyta information om kampanjen säkra tariffer
så har ett antal medlemsförbund
uttryckt intresse för hur man ska
använda dessa principer i andra
regioner och länder.
Hur tar begreppet säkra tariffer
– att detaljhandlare och andra
större kunder bör vara ansvariga
för tariffer och säkerhetsvillkor
längs hela sin leveranskedja – itu
med näringens problem med
kapplöpningen nedåt i andra
regioner eller länder?
Vad är den bästa rollen för ITF i
utforskningen av dessa frågor och
i utarbetandet av globala kampanjer för att stärka facklig organisering för att ta itu med näringens
uppdelning inom vägtransport?
Hur kan ITF och dess medlems-förbund lära av denna australiska
satsning och framgångarna för
att främja kampanjen ”Trötthet
dödar!”?

INTERNATIONELLA TRANSPORTARBETAREFEDERATIONEN
ITF House, 49 – 60 Borough Road, London, SE1 1DR
Tfn: +44 20 7403 2733
Fax: +44 20 7357 7871
E-post: inlandtransport@itf.org.uk
www.itfglobal.org/en/transport-sectors/road-transport

För mer information om beläggen,
kampanjen och lagstiftningen, se
TWU Safe Rates informationspaket
här http://saferates.org.au/
about/
Detta informationsblad producerades i samband med ITF:s
styrelse möte i april 2014, till vilket
Tony Sheldon, nationell sekreterare vid TWU Australien, gjorde
en presentation om kampanjen
”Säkra tariffer”.
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