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VÄLKOMNA
“På uppdrag av ITF:s nationella samordningskommitté
i Singapore, ett mycket varmt välkommen till alla våra
systrar och bröder till Singapore! Vi är hedrade över
att vi i år är värdland för ITF:s 44:e kongress. Detta är
en historisk kongress för det är första gången i ITF:s
122-åriga historia som kongressen äger rum i Singapore
och i Sydostasien. Vi är mycket glada över att göra
reklam för Singapore som ”Porten” till Asien och Stilla
Havet.
Kongressens temadokument konstaterar den inverkan som
teknologi har på transportarbetare och vi måste göra policyval för
att hjälpa våra arbetstagare. Likaledes är inte Singapore förskonat!
I ett trepartssamarbete sjösattes ett S$4,5 miljarders 'Industry
Transformation Programme', bestående av 23 färdplaner som
täckte de olika näringarna i Singapore. Detta är för att ta upp frågor
inom varje näring under vägen i riktning mot en framtida färdig
ekonomi. Betydelsen av social dialog är ännu mer avgörande i tider
av förändring som uppkommit genom omstörtande teknologi och
här i Singapore lägger vi stor betoning på trepartsuppgörelser. Det är
i denna anda som Industry Transformation Maps (ITMs) utarbetats
för varje näring gemensamt med fackförbund, näringspartners,
handelssammanslutningar och statliga organ för att säkerställa att
alla parters röster på arbetsmarknaden hörs.
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På liknande sätt kommer våra transportarbetare ha en färdplan
som fastställer de potentiella störningarna för deras näringar
och de specifika kunskaper som krävs av dem i framtiden för att
förbli relevanta och ha en bra yrkesutveckling. I själva verket säger
prognosen att dessa ITM kommer skapa fler nya och värdefulla
jobb samt öka produktivitet och reallöner för våra arbetstagare
i framtiden. Den robusta närvaron av social dialog i vårt system
kommer att göra det möjligt för alla parter att arbeta i riktning
mot nationens framsteg, under det att man säkerställer en rättvis
övergång för alla arbetstagare i Singapore i alla sektorer.
Vi ser fram emot att välkomna alla ITF:s medlemsförbund till
Singapore, och hoppas att alla ombud ska ha en givande kongress.”
Mary Liew
Ordförande, Singapores nationella samordningskommitté
Generalsekretare, Singapore Maritime Officers' Union (SMOU)
ITF betygar sin aktning för
Hanafi Rustandi, ordförande för Indonesian seafarers’ union KPI (Kesatuan
Pelaut Indonesia), avled den 3 juli 2017, efter att ha varit med ITF i Tokyo för
förhandlingar med International Bargaining Forum. Hanafi var ordförande
för ITF:s Asien/Stillahavsregion och hade varit ledamot av ITF:s styrelse sedan
kongressen 2010. Han var en kämpe som stod upp för vad han trodde på och
mot orättvisa, han var mycket omtyckt och hans bortgång är en mycket stor
förlust för ITF-familjen och den bredare arbetarrörelsen. Vi kommer att sakna
honom mycket.
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1.
Transport är grunden för global handel
och ekonomins tillväxt. Den globala transport
näringen förväntas generera $4,8 biljoner i
avkastning 2018, och står för 6 % av global
bruttonationalprodukt. Det finns tiotals
miljoner transportarbetare världen runt som
håller igång den globala ekonomin. I en era av
ökande ojämlikhet, är transport en av de största
utjämningsfaktorerna i samhället. ITF har en
unik roll i att säkerställa att transport är säker,
rättvis och hållbar för alla.
2. Vi har befäst facklig styrka i nav och
korridorer. Arbetstagare på viktiga flygplatser,
i hamnar och internationella vägkorridorer
organiserar i stora antal och utbyter idéer om
hur man ska bygga upp styrka tvärsöver sina
sektorer.
3. Våra kampanjer för arbetstagares rättig
heter vid DHL, Ikea och ICTSI visar att ITF tar sig
an större och tuffare ledande aktörer i näringen.
Och vi fortsätter att uppnå normer över hela
näringen för internationellt sjöfolk genom
International Bargaining Forum (IBF).

Inledning
I Sofia 2014 antog ITF-förbunden Från global
kris till global rättvisa: Transportarbetare går
till motangrepp som kongressens tema. ITFfamiljen sa att man skulle gå till motangrepp
genom strategin med de 4 påtryckningsmedlen,
och vi har stora framgångar att vara stolta över.

4. ITF-förbund har gjort aktivering av stora
medlemsgrupper till en prioriterad fråga. I Indien
har järnvägsförbund startat utbildningsprogram
för hundratusentals unga medlemmar om hur
man svarar på privatisering och ett program
för kvinnostödjande för att bekämpa våld och
trakasserier.
5. Medlemsförbund har visat vägen och
byggt upp ett stort medlemskap informella
transportarbetare. Över 100 000 informella
arbetstagare har organiserats, tre nya förbund
som företräder dem har startats. I sex länder
har nya kollektivavtal tecknats för informella
arbetstagare, och de har upplevt en ökning på
300 % av fackligt medlemskap för informella
kvinnliga transportarbetare1.
6. Vi har svarat på geografiska förändringar.
Att driva kampanj för fackliga rättigheter vid
Qatar Airways och inrättandet av förbundet
IFOMS för sjöfolk i Myanmar har visat att ITF1 Upplysningar insända av NETWON, Nepal och av NUSI,
Indien
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förbund bygger upp styrka i regioner med hög
tillväxt.
7.
Vi har gjort framsteg med kvinnliga
transportarbetares ledarskap och medverkan
i allt ITF-arbete. Vi har gjort framsteg i att
främja unga arbetstagares röster och öka deras
medverkan i våra kampanjer och strukturer.
Men strategin är långsiktig och behöver
fortsätta när transportförbund tar sig an nya
utmaningar, inklusive kampen om tryggt,
anständigt arbete.
8. Automatisering och teknologisk förändring
är en av dessa utmaningar, men det är också
en möjlighet för arbetstagare. Jobb kommer
att intensifieras eller byta till andra delar av
ekonomin. Det finns många saker ITF-familjen
kan göra för att stoppa de skadliga effekterna
av teknologi. Arbetstagare kan använda ny
teknologi för att organisera. Vi kan uppnå nya
bestämmelser för arbetstagare att ta makt
över sina uppgifter. Kollektivförhandlingar kan
säkerställa att teknologi förbättrar arbetsvillkor.
Genom att arbeta tillsammans kan ITF-familjen
säkerställa att nya teknologier gör arbetslivet
bättre.
9. ITF:s plan att bygga upp styrka tar itu
med de utmaningar som transportarbetare
står inför, både gamla och nya. Multinationella
företag driver fortfarande ner arbetsvillkor.
De geografiska förändringarna i den globala
ekonomin sätter press på arbetstagare i
alla regioner. Avregleringsmodellen som har
underminerat normer inom sjöfart dyker nu
upp inom civilflyg. Privatisering fortsätter att
försvaga arbetsvillkor.
10. Som vårt svar vill vi fortsätta att växa
och aktivera våra medlemmar i viktiga nav
och korridorer samt i regionerna med hög
tillväxt. Vi vill att fler arbetstagare ska gå med
i transportförbund och att fler arbetstagare
vidtar åtgärder för sina rättigheter.
11. Vi ska lansera innovativa kampanjer mot
de viktigaste multinationella företagen och
frågor med hög inverkan som teknologisk
förändring.
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VÅR
VISION

ITF-kongressen är en plats där tusentals enskilda
medlemmar kommer samman för att forma en
kollektiv röst. Det är en scen där mål definieras och
strategier utarbetas för att vända dem till verkligt
handlande med meningsfulla resultat.
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12. Och vi ska slåss för bestämmelser,
både globalt och nationellt, som ger
transportarbetare rätten till anständigt arbete i
en värld som snabbt förändras.

17. I Sofia konstaterade vi att dessa
utmaningar innebar att ITF behövde förändras.
I Singapore måste vi komma överens om hur vi
ska bygga på de framsteg vi har gjort.

13. ITF-kongressen är en plats där tusentals
enskilda medlemmar kommer samman för
att forma en kollektiv röst. Ord omvandlas till
handling. Varje medlem ombeds att komma
med en utfästelse, ett manifest, en anda att
sätta sina idéer bakom något som kan göra
skillnad. Utan era röster skulle kongressen vara
tom och utan mening. Våra utfästelser om
handling och löften hjälper till att forma vår
vision för organisationen.

18. Under de senaste 4 åren har vi, som del av
den globala arbetarrörelsen, lett motangreppet.
Vår förmåga att påverka, vår kapacitet att
svara, vårt deklarerade antal medlemmar, varje
år har var och en av dessa faktorer ökat. I en
fientlig värld har vi vuxit.

14. Det är dags att förstärka dessa röster
och bygga på det goda arbete som redan
har ägt rum i våra sektorvisa, regionala,
unga transportarbetares och kvinnliga
transportarbetares konferenser under vägen
fram till kongressen 2018. Vår vision och våra
mål har formulerats genom processen med
vägen fram till kongressen som säkerställer
att medlemsförbunden äger och styr
genomförandet av vårt arbete.
15. Vår vision är en som ser transportarbetare
bygga upp styrka, öka vår förmåga att forma
framtiden och uppnå hållbara resultat som gör
skillnad för transportarbetare.
16. Brister i styrning fortsätter över hela
världen. Under decenniet efter 2008 års globala
ekonomiska kris har vi sett förlängningen av
bolags globalisering och ökande ojämlikhet;
Oxfam säger att 8 personer äger lika mycket
rikedomar som hälften av världens befolkning.
Och vi ser ökande brist på respekt för
arbetstagares rättigheter. Dessa faktorer
har gett näring åt en flod av desillusion som
utnyttjas av populistiska politiker över hela
världen.

19. Våra prioritetsprojekt har gett resultat.
DHL pratar med fackförbund och ITF har
framgångsrikt tillämpat Organisationen
för ekonomiskt samarbete och utveckling
(OECD:s) mekanism för klagomål. Arbetstagare
samlas och uppnår bättre löner och villkor vid
viktiga flygplatser. I vår kollektivtrafik hörs
våra politiska riktlinjer, vi stärker kvinnors
ledarskap och representation och vi organiserar
genom pilotprojekt, innefattande den
informella sektorn. I Panama har vi organiserat
hamnarbetare, logistikarbetare och sett
förbättrade villkor för arbetstagare inom flyget;
vi är nu mer synliga och bättre placerade att
diktera villkor i ett strategiskt globalt nav.

”Utan era röster
skulle kongressen
vara tom och
utan mening. Våra
utfästelser om
handling och löften
hjälper till att
forma vår vision för
organisationen.”
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20. Vår organiseringsmodell för programmet
industriella nav har gett ökad medlemstillväxt
och en hållbar metodik. Vår kampanj Qatar
Airways fick regeringen i Qatar att erkänna
sin diskriminering och göra förändringar
i avtal samt att diskutera arbetstagares
representation och rätt att framföra klagomål.
I LATAM och Avianca fortsätter vi att bygga
våra nätverk, vår täckning och uppnå avtal.
Vårt kampanjarbete beträffande Maersk har
lett till en överenskommelse om att varje fartyg
som man chartrar måste vara täckt av ett ITFeller liknande avtal, vilket innefattar skydd för
besättningar på bekvämlighetsflaggade fartyg
(FOC). Vår globala allians av DP World-förbund
höjer normer och International Container
Terminal Services Inc. (ICTSI) befinner sig under
ökande press att ändra sina arbetstagarfientliga
metoder. Våra järnvägsförbund har bekämpat
privatisering, med märkbar framgång i
Indien, och hjälpt till att bygga upp antal
och styrka över sektorsgränser i den globalt
strategiska OSS-regionen (Oberoende staters
samvälde). Arbetstagare i lager, terminaler,
containergodsstationer och likartade
logistikcentra är av högsta vikt för vårt
strategiska sätt att arbeta med leveranskedjor
och komplexa logistikoperationer. Vårt
pilotprojekt att organisera dessa arbetstagare
och ge dem ett utrymme och en röst inom
ITF har fått global räckvidd och kommer att
säkerställa att denna grupp av arbetstagare
kommer att vara en stark del av ITF-familjen
och öka arbetstagares styrka.
21. När det gäller våld har vårt globala
program nått tusentals kvinnor i viktiga länder
och vi säkerställer att arbetstagares röster,
både män och kvinnor, står i centrum för vår
satsning att få till stånd en ILO-konvention
(Internationella arbetsorganisationen) om våld
och trakasserier på arbetet.
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22. Vårt nyligen utarbetade Fackliga
uppbyggnadsprogram förstärker vår strategi.
Det strävar efter att bygga starka, demokratiska
fackförbund med hållbar institutionell kapacitet
såväl som organiserings-, förhandlings- och
kampanjkapacitet. Projekt är baserade på
ett strategiskt urval av mål och att bilda nya
fackförbund där det inte finns några, stärker
förbund där de existerar men vill bli starkare,
eller sammanför små förbund till större, starkare
organisationer. Metoden ger fackliga ledare
och medlemmar kraft för aktivism, mobilisering
och att slåss för sina intressen. Vi tackar våra
partners, Trade Union Solidarity Support
Organisations, för deras fortsatta stöd.

”NÄR DET GÄLLER VÅLD
HAR VÅRT GLOBALA
PROGRAM NÅTT
TUSENTALS KVINNOR I
VIKTIGA LÄNDER OCH
VI SÄKERSTÄLLER ATT
ARBETSTAGARES RÖSTER,
BÅDE MÄN OCH KVINNOR,
STÅR I CENTRUM FÖR
VÅR SATSNING ATT FÅ
TILL STÅND EN ILOKONVENTION OM VÅLD
OCH TRAKASSERIER PÅ
ARBETET.”

satsningar med andra investerare. Denna
strategi användes under vår kampanj runt
Deepwater Container Terminal (DCT) Gdansk,
där vårt globala kampanjarbete säkerställde
erkännande och förhandlingar vid ett viktigt
hamnnav.
25. Vi bygger upp momentum, del av en global
rörelse som på nytt etablerar fackförbund som
lösningen på de frågor som karaktäriserar
våra samhällen. Till och med institutioner som
OECD och Internationella valuta fonden (IMF)
diskuterar kopplingen mellan sjunkande facklig
organisationsgrad, ökande ojämlikhet vad gäller
inkomster och stagnerande ekonomisk tillväxt;
vi måste säkerställa att detta omsätts till
påtagliga förmåner för arbetstagare.

23. Våra kampanjstrategier är mer
sofistikerade och når bättre resultat. Vi riktar
in oss på ekonomiska arbetsgivare i globala
leveranskedjor för deras inverkan på marknader.
Påverkar vi dem, påverkar vi marknader,
att organisera kunder såsom antifackliga
logistikföretaget XPO är del av denna plan. I
Australien tog vi oss an globala jätteföretaget
Chevron och exponerade deras skattemetoder,
vann tillbaka miljoner för skattebetalarna och
fick långsiktiga korrigeringsåtgärder på plats.
24. ITF och medlemsförbunden har
framgångsrikt använt kapitalstrategier i våra
kampanjer. Kapitalstrategier utnyttjar facklig
styrka som investerare för att uppmuntra mer
ansvarsfullt uppträdande av bolag och forma
affärsmodeller. Detta sker direkt, genom att
mobilisera arbetarkapital i pensionsfonder och
andra sparmedel och genom att samordna
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En fortsatt global kris
26. Vi positionerar oss som transport
arbetares globala röst och under nästa
kongressperiod ska vi fortsätta att bygga upp
transportarbetares styrka, vi ska utrustas för
att tackla utmaningarna vi har framför oss
och vi ska bli mer representativa i alla våra
strukturer och kampanjer. Vi kan bara ta oss an
utmaningarna, vi kan bara bli mer relevanta om
vi är vederbörligen representativa.
27. Av de utmaningar vi har framför oss, har
teknologi, automatisering och arbete i framtiden
fastställts i alla våra sektorer och regioner. För
oss alla, beror framtiden för transportarbete
på hur effektivt vi kan slåss för anständiga,
trygga jobb och utmana digital ojämlikhet.
Ny teknologi erbjuder potential för att utöka
produktivitet, öka säkerheten och komforten för
arbete, reducera arbetstid och höja inkomster.
Men dessa potentiella fördelar kommer inte
automatiskt att komma transportarbetare
till del. Ny teknologi kan utnyttjas för att
stärka fackförbund, för organisering och
kampanjarbete. Vi måste använda vår kollektiva
styrka för att forma teknologi och sprida dess
fördelar. Teknologisk förändring kan bygga upp
facklig styrka.

29. Arbetets framtid blir informell i många
branscher och teknik kommer att spela en allt
större roll i informella sysselssättningsmönster.
Plattformsarbete är, t.ex., en form av informellt
arbete, som utnyttjar tekniken som mellan
hand. Vi måste organisera de oorganiserade
– vår kamp för värdighet, rättvisa och makt för
informella, osäkra och otrygga arbetstagare
kommer att hjälpa oss säkra framtiden för
transportarbetare världen över. Fackföreningar
i den globala södern har i årtionden organiserat
informella arbetstagare. Strategier, kompetens
och verktyg som med framgång använts
för att organisera informella arbetstagare
måste spridas till förbund som söker efter att
organisera plattformsarbetare2 .
30. Så vår vision med transportarbetare som
bygger upp styrka, bygger på våra motangrepp
under de senaste 4 åren, den bygger på våra
framgångar, ser transportarbetare ta sig
an utmaningarna och möjligheterna som
presenteras genom teknologisk förändring och
nå framgång på marknader och i sektorer under
de kommande åren.

28. Naturligtvis handlar arbetslivet i framtiden
inte bara om teknologi, det handlar om att
tackla de enorma ekonomiska och politiska
utmaningar som samhället står inför. På den
internationella, regionala och nationella nivån
måste vi vara aktiva i centrum av debatten så
att vi kan forma förändringarna till förmån för
det arbetande folket och det bredare samhället.

31. Kapitalismen har varit i kris sedan
1970-talet. Krisen ger sig till uttryck genom
överkapacitet i många näringar, växande
arbetslöshet, reducerad löneandel, ökad
ojämlikhet, arbetsvillkor som försämras och
en minskning av produktiva investeringar.
Följaktligen står vi inför en mångfald av kriser;
ekonomisk; social; politisk och miljömässig.
Svaren på denna kris har underminerat löner
och arbetsvillkor.
32. Ekonomier och näringar omstruktureras
över hela världen. Kapital och makt
koncentreras, inklusive i transportnäringen,
i händerna på ett litet antal transnationella
företag. De kontrollerar allt större delar av
gods- och passagerartrafikmarknaderna.
Maktkoncentrationen går hand-i-hand med
ökad avreglering, utläggning, uppdelning och
privatisering – med en massiv press nedåt på
löner och arbetsvillkor på dessa arbetstagare
som faktiskt utför transporttjänsterna.
Globalisering och frihandelsavtal:
33. Omfördelningen av tillgångar från arbete
till kapital, från offentlig till privat och från
de fattiga till de rika är resultatet av dessa
politiska riktlinjer. Omfördelningen har reducerat
människors köpkraft och därmed deras
förmåga att konsumera varor och tjänster. Den
resulterande överkapaciteten i många näringar
har lett till ett överflöd av finansiellt kapital
i sökandet efter lönsamma investeringar på
annan plats. Detta utgör en ny fas i kapitalism,
karakteriserad av globalisering (d.v.s. kapitalets
strategi för avregleringen och omstrukturering
av kapitalism på den internationella nivån),
avreglering av finans- och andra marknader och
finansialiseringen av kapitalism.

34. Den globala ekonomin sköts enligt en rad
avsiktligt affärsvänliga regler och praxis. Den
nyliberala visionen av globalisering förutsätter
maximalt skydd för affärsintressen: som ger
dem frihet att flytta kapital och produktion,
och begränsar starkt regeringars, eller
civilsamhällets möjlighet att ingripa. Bolags
handlingsfrihet innesluts i stor del av den
globala digitala ekonomin.
35. I WTO och i handelsavtal som Trade in
Services Agreement (TiSA), Trans-Pacific
Partnership (TPP) och Transatlatic Trade
and Investment Partnership (TTIP), utvecklas
handel för att gynna multinationella företag.
Dessa försök leds i synnerhet av USA, för
att säkerställa att handelsreglerna gör det
möjligt för de digitala företagen (som Google,
Apple, Facebook, Amazon och Microsoft) att
kommendera världens data. Data sägs ofta
vara ”2000-talets olja” och dess dominering
av privata intressen kommer att ytterligare
befästa kapitals makt. Dessa stora företag
trycker på för ett digitalt handelsramverk,
vilket exempelvis skulle tillåta företag att inte
registrera nationella kontor - i själva verket
förneka regeringar förmågan att beskatta eller
på annat sätt kontrollera dem. De motsätter sig
också digitala skatter och regler som kräver att
ha data nationellt. Några kritiker kallar dessa
förslag ett manifest för ”digital kolonialism”. För
stora affärsrörelser, eftersom ekonomins framtid
är digital, är det begripligt att ytterligare befästa
sin befintliga dominans i den digitala sfären.
Detta är ett tydligt transnationellt hot mot
arbetstagares intressen över hela världen.

2 Upplysningar insända av NETWON, Nepal och av NUSI,
Indien
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Stagnation och arbetslöshet:
36. Centralbanker har tvingats vidta
okonventionella åtgärder för att försöka stoppa
inflationen från att falla alltför lågt (eller tippa
över i ren deflation), och för att stimulera viss
ökning av sysselsättning och köpkraft. Mycket
svaga nivåer för företags spendering av kapital i
de flesta länder (trots starka vinster och fallande
bolagsskatter) har också påverkat ekonomin.
Trovärdigheten hos nyliberal ekonomisk politik
har urholkats. Men dess arv lever i formen
av underutnyttjad arbetskraft, ihållande
arbetslöshet och undersysselsättning samt
fortsatt stagnation. Arbetsgivare inför ständigt
mer otrygga arbetsmetoder: innefattande
tillfälligt och kontraktsarbete, missbruk av
fristående entreprenörer. Metoderna finner en
modern form i digitala plattformars så kallade
”gig”-ekonomi.
Klimatförändringen
37. Under det gångna seklet har den genom
snittliga globala temperaturen stigit med grovt
räknat 1°C. Det mesta av uppvärmningen
har inträffat bara under de senaste få
decennierna. Den fortsätter att accelerera
där 16 av de 17 varmaste åren som registrerats
har inträffat sedan 2001. Stigande globala
temperaturer utsätter planeten för ökande
risk för farliga förändringar av vädermönster,
störningar i livsmedelssystem, spridningen av
infektionssjukdomar och mycket mer.
38. Denna uppvärmning har förorsakats i
överväldigande grad genom utsläpp av koldioxid
och andra växthusgaser (GHG) från mänskliga
verksamheter. Energirelaterade utsläpp utgör
omkring 60 % av de globala utsläppen av
föroreningar. Utsläppen från transport utgör för
närvarande omkring 14 % av de totala utsläppen
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och förväntas att öka med 1,4 % varje år från
2012 till 2040.
39. Om vi ska undvika klimatkatastrof, så
måste utsläppen minska i avsevärt högre grad
än vad Paris-avtalet har lovat hitintills. Detta
kan göras, men bara om energisektorn förs in
under demokratisk kontroll och styrning samt
att fackförbunden arbetar tillsammans för
en ”väl avvägd övergång” för jobb, ekonomin
och samhället. För detta syfte måste ITF slåss
för att säkerställa arbetstagarnas intressen
i övergången till ett samhälle med låga
koldioxidutsläpp.
Förändrade styrkeförhållanden:
40. Alternativa ekonomiska ramverk ersätter
den misslyckade skatteåtstramning som följde
efter 2008 års finanskris. Regeringar världen
runt börjar ta sig an ojämlikhet och investerar
i infrastruktur för att stödja tillväxt, löner och
arbetstagares välfärd. Arbetstagare och deras
fackförbund måste utveckla och främja sin
egen modell av ekonomisk styrning som tar upp
misslyckandena i åtstramningen och gör den
digitala omvandlingen av ekonomin hållbar för
alla.
Ökningen av politiska rörelser på
högerkanten:
41. Nyliberala ekonomiska strategier har
misslyckats och lett till ekonomisk stagnation,
arbetslöshet och nedskärningar av offentlig
sektor. Jobb flyttades från höglöneekonomier till
låglöneekonomier. Elimineringen av tulltariffer
tillät subventionerade livsmedelsprodukter från
Nord att flöda in på marknader i Syd, vilket
stött bort miljoner från jordbrukssektorn . Militär
intervention har ökat, vilket leder till militära
konflikter som har skapat tiotals miljoner
flyktingar både inom och mellan regioner.

”MILJONER MÄNNISKOR
TVINGAS ATT ARBETA
’ILLEGALT’, I FARLIGA
OCH FYSISKT KRÄVANDE
JOBB.”

42. Dessa flyktingar från ekonomisk
och politisk katastrof anländer till länder
där arbetstagare lider av arbetslöshet
och dåliga arbetsförhållanden, där
arbetsmarknadsregleringen är svag, där redan
nu invandringsregler är oöverkomliga. Detta
tvingar miljoner människor att arbeta ”illegalt”, i
farliga och fysiskt krävande jobb, under mycket
utsatta förhållanden och utanför den formella
ekonomin. Det driver inte nödvändigtvis ner
arbetskostnader i ekonomin som helhet, men
det skapar helt klart en arbetande ”underklass”
som är isolerad, relativt oorganiserad och
mycket sårbar. Detta utgör alltmer en press
nedåt på många grupper av arbetstagare,
inte minst i transportsektorn. Under tiden
underblåser media ofta främlingshat och skyler
över detta lidande.

Vi måste försvara och förbättra den. Historien
visar att auktoritärianism i politik tenderar att
kopplas till auktoritärianism på arbetsplatsen.
Det finns en tydlig fara att sådana regimer
i framtiden kan komma att missbruka sitt
tillträde till digitala data och använda dem för
att förtrycka avvikelse i åsikter, medan företag
kommer att tillåtas använda data för att
förtrycka arbetstagare och fackförbund.
45. Vi står inför ett kritiskt ögonblick i
fackföreningsrörelsens historia. För att föra
fram våra krav på anständigt arbete, rättvis
behandling samt hållbar och inkluderande
tillväxt, måste vi inta en mer öppet politisk
roll. De länder där vänstern förblir stark, eller
återhämtar sig är precis de där politiska partier
har konstaterat behovet av en ny ekonomi, ett
nytt samhällskontrakt och där fackförbund går
i spetsen för demokratiska och arbetstagares
rättigheter. Vi kan inte hoppas uppnå en mer
balanserad och arbetarvänlig vision av teknologi
och innovation, utan att konfrontera populismen
och nyliberalismen på högerkanten.

43. I Norr har inverkan av den ekonomiska
krisen försämrat levnadsstandarden. Inkomster
har stagnerat eller sjunkit. Ojämlikheten har
ökat. Ökande ojämlikhet under tiden efter
2008 har lett till utbredd vrede och besvikelse.
Politiken har följaktligen polariserats, vilket
sporrat den yttersta högern.
44. Över hela världen finns en tendens i
riktning mot auktoritärianism och en tendens
att skylla på demokrati. Demokrati har varit en
hård kamp för seger för arbetande människor.
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Utmaningarna och möjligheterna
som automatisering och
digitalisering för fram
46. Ägande, produktion och kontroll samt
distribution omformas genom ny teknologi.
Dessa grundläggande ekonomiska och sociala
förändringar kräver ett nytt samhällskontrakt
mellan kapital och arbete.
47. Nya digitala teknologier tillämpas för en
alltmer skiftande och komplex samling upp
gifter och jobb – från appar för mobiltelefoner
och algoritmer för processledning, till flera olika
typer av automatiserade maskiner och robotar.
Artificiell intelligens och maskininlärnings
teknologi kommer snart att börja påverka ett
brett spektrum av jobb.
48. Samfällda berättelser säger oss felaktigt
att automatisering kommer att förstöra jobb.
Automatisering och nya teknologier kommer
istället att flytta jobb till nya arbetsplatser,
yrken, arbetsgivare, sektorer, kunnande och
anställningsmodeller. Fackförbund kan hjälpa till
att leda denna digitala övergång.

VIKTIGA
UTMANINGAR
Digitala teknologier tillämpas för en alltmer
skiftande och komplex samling uppgifter och jobb
– från appar för mobiltelefoner och algoritmer
för processledning, till flera olika typer av
automatiserade maskiner och robotar.
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49. Falska berättelser kan också tjäna till
att ta bort uppmärksamheten från andra
viktiga frågor, såsom globaliseringskriser,
berövande av medborgerliga rättigheter,
ökningen av populism på högerkanten, dåliga
arbetsförhållanden samt ojämlikhet vad gäller
välstånd och inkomst.
50. Oro över teknologisk arbetslöshet är
inget nytt. Sedan den industriella revolutionen
har arbetstagare alltid haft svårt att möta
nya maskiner eller metoder som kan göra
arbetet snabbare, billigare eller bättre. Men
historien visar att teknologi inte har producerat
massarbetslöshet eller fattigdom - även om
lidande på grund av teknologisk förändring
kan vara allvarligt för några grupper av
arbetstagare, och i speciella regioner.
51. Automatisering kan innebära större
utmaningar men även möjligheter för kvinnor

och unga arbetstagare. Jobb som innehas
av kvinnor involverar i oproportionerlig grad
automatiserbara arbetsuppgifter, ändå kan
automatisering reducera de fysiska kraven hos
arbetsuppgifter för kvinnor. Unga arbetstagare
exponeras alltmer för oskyddade anställningsoch plattformsmodeller, de är emellertid
naturligt bättre utrustade med det nya, digitala
kunnande som behövs för att konkurrera på
den föränderliga arbetsmarknaden. Fackliga
organisationer måste stötta ungdomar med
utbildning för att se till att denna digitala
kompetens anpassas till den svåra, föränderliga
arbetsmarknaden.3
52. Teknologiska förändringar har räddat
oräkneliga liv. Dessa framsteg har emellertid
gjorts enligt ett tydligt ramverk med definierade
säkerhetsnormer. Utan tydliga regler om
etiska och säkerhetsnormer lämnas ägare
och utvecklare av teknologi att programmera
maskiner att fatta svåra och potentiellt
livshotande beslut. Att rusa iväg för att införa
teknologi utan ett rättsligt ramverk och
säkerhetsnormer underminerar livskraften
på lång sikt för modernisering och äventyrar
säkerheten för trafikanter.
53. Teknologins inverkan fastställs alltid
av samhället, politiska idéer och regering.
Samhällen har ett val - ska de använda
teknologi för att förbättra livet för alla, eller
ska de tillåta att teknologi används för att bara
gynna en liten elit, vilket ökar all former av
ojämlikhet? Svaret beror på hur arbetstagare
slåss för en andel av teknologiska vinningar.
54. Våra politiska system utformas inte för
närvarande för att ge arbetstagare meningsfull
kontroll över teknologi. Fackförbund bör
utarbeta ett svar på teknologi som införlivar en

3 Upplysningar insända av MTWTU, Ukraina
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bredare diskussion runt vilken typ av arbets
platser, ekonomi och samhälle vi vill ha.
55. ITF-kongressen 2018 bör därför besluta
hur ITF kan fortsätta att utarbeta en alternativ
vision för teknologi inom denna bredare politiska
kontext.
Ny teknologi och jobb
56. Teknologisk förändring beräknas ha
förorsakat hälften av nedgången i arbets
tagares andel av nationell inkomst under de
gångna 40 åren. Om de lämnas okontrollerade
skulle chefer och ägare av teknologi kunna öka
sina vinster medan arbetstagare får stå ut med
enkla arbetsuppgifter, informellt arbete och
sjunkande lön.
57. Teknologier kan ha följande direkta följder
för arbetstagare:
•
•
•

de kan ersätta arbetskraft;
de kan intensifiera arbetskraften i
arbetsprocesser; och
de kan möjliggöra omorganisation av
anställning.

58. Teknologi används också för att
övervaka och disciplinera arbetstagare. Dessa
negativa trender återspeglar styrkebalansen
i anställningsförhållandet, i ett sammanhang
med en ekonomi dominerad av privata företags
vinstmaximerande handlande.
59. Historisk erfarenhet visar att pessimistiska
prognoser för arbetslöshet på grund av teknologi
inte är möjliga att undvika. Ny teknologis effekter
vad gäller förflyttningar av arbetskraft kommer
att reduceras på flera olika sätt: innefattande
nytt arbete förenat med ny teknologi;
reduceringar av genomsnittliga arbetstider och
aktiv samhällsekonomisk och facklig policys
kapacitet att uppväga arbetslöshet.
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60. Automatisering ersätter arbetsuppgifter,
inte jobb. Även om specifika roller och uppgifter
kommer att automatiseras, så kommer
mänsklig arbetskraft att förbli kärnan i de
flesta jobb. Vi tror att de flesta jobb kommer
att påverkas av nya teknologier under de
kommande 10 till 15 åren, men de kommer inte
att elimineras. De flesta arbetstagare kommer
att se sitt arbete intensifieras genom en till
fullo ”uppkopplad” arbetsplats, utnyttjandet av
algoritmer i att handha en arbetsprocess (som
lagerhanteringssystem), eller genom införandet
av nya ”smarta” eller automatiserade verktyg
(som hjälprobotar eller smarta glasögon).
Många administrativa och datainsamlings
uppgifter kommer att gradvis automatiseras,
vilket kommer att leda till förlorade arbets
tillfällen och att nya krav ställs på återstående
arbetstagare. De flesta arbetstagare kommer
att se sina arbetsgivares förmåga att leda och
övervaka öka substantiellt.
61. Arbetskraften är fortfarande den
drivande kraften bakom all produktion och
alla tjänster. Detta är sant även i teknologiskt
avancerade ekonomier. Den främsta inverkan
kommer därför att bli att omstrukturera
arbete. Vi måste vara medvetna om riskerna
och utmaningarna för arbetstagare genom
accelererande teknologisk förändring. Vårt svar
på utmaningarna som ställs genom teknologi
kan grundas i en fullständig och balanserad
bedömning av de hot och möjligheter som är
förenade med ny teknologi.
62. Fackförbund och regeringar måste arbeta
tillsammans för att ta itu med potentiella
kunskapsbrister, arbetsmiljö, nya former
av diskriminering och ojämlikhet som kan
uppkomma genom teknologiska förändringar
i arbetsuppgifter och/eller anställning.
Medlemsförbund måste samarbeta och utbyta
politiska riktlinjer och strategier för att omskola

och utbilda arbetstagare samt bibehålla eller
skapa bra jobb.
63. Teknologi är inte den enda källan till
förändring i transportarbete – och är inte
ens den viktigaste förklaringen till betydande
förändringar av arbetskvalitet och stabilitet
som redan kan skönjas i sektorn. Transport har
ändrats fundamentalt genom utarmningen
av traditionell "normal" anställning (heltid,
fast, året runt, med normala förmåner och
rättigheter) och utökningen av icke normala
anställningsarrangemang (deltid, tillfälligt,
egenföretagare och entreprenörer). Detta har
varit det direkta resultatet av nyliberal drive i
riktning mot avreglering och försvagningen av
arbetstagares rättigheter och fackförbund.
64. ”Digitala plattformar” (ofta hänvisade till
som ”plattformen” eller ”gig ekonomi”) utgör en
märkbar och växande andel av sysselsättningen
inom transport. Inom transport är digitala
plattformar (eller ”transaktionsplattformar”)
typiskt en förmedlare online som förbinder
och kontrollerar informationsflödet mellan
producenter, distributörer, arbetsgivare,
arbetstagare och konsumenter.
65. Vår analys av teknologi i transport måste
skilja mellan förändringar genuint drivna
av teknologi och de som beror på andra
faktorer. Vi kan på ett bättre sätt fokusera
uppmärksamheten på var vårt kollektiva
handlande (genom att bygga upp antal
medlemmar, kampanjarbete och påverka
politik) kan skydda transportarbetare och
säkerställa att ny teknologi förbättrar våra liv.
66. ”Teknologi” hänvisar till den ackumulerade
kunskap som gör det möjligt för oss att
producera ett bredare utbud av varor och
tjänster, genom att använda bättre metoder
och verktyg. Teknologi gör det möjligt för oss
att arbeta mer effektivt. Genom att använda

mer sofistikerade verktyg, maskiner och andra
insatser i vårt arbete kan vi tillverka ett större
urval och kvantitet av varor och tjänster. Den
teknologiska förändringsprocessen är lika
gammal som mänskligheten.
67. Den pågående processen med teknologisk
och ekonomisk utveckling ger samhället
valmöjligheter. Teknologiska framsteg kan stödja
en högre levnadsstandard, återspeglad i högre
inkomster och högre konsumtion (innefattande
offentliga tjänster samt privat och kollektiv
konsumtion). Eftersom varje arbetstimme
kan producera mer, så kan ny teknologi
också underlätta fortgående reduceringar av
arbetstid och mer familjevänliga arbetsmönster.
Arbetstagare har slagits för (och uppnått)
både högre inkomster och kortare arbetstid
- även om dessa vinningar under de senaste
årtiondena har inskränkts av arbetsgivare och
arbetsgivarvänliga regeringar. Detta var ett val
av policy. Idag står samhället återigen inför ett
val gällande hur fördelarna med ny teknologi ska
delas. Inkomster kan distribueras brett genom
samhället, genom högre löner och kortare
arbetstid, eller erövras främst av en liten elit.
68. Ingea av dessa resultat är bestämda i
förväg av "teknologi”; de återspeglar alla val
gjorda av samhället. Och i sin tur återspeglar
dessa samhällsval maktbalansen mellan
konkurrerande grupper och klasser inom
sa mhället. Det är varken oundvikligt att
”teknologi” måste reducera inkomsterna hos
så kallade "lågutbildade" arbetstagare, eller
leda till utökning av otrygga, oskyddade former
av arbete. Teknologi kan användas av olika
grupper för att föra fram deras intressen.
Eftersom arbetsgivare kontrollerar investering
och produktion har de uppenbarligen övertaget
i detta. Men det är ytterst mänskliga varelser inte maskiner - som avgör hur vi arbetar, vilka
verktyg vi använder, vad vi producerar och hur vi
delar på frukterna av vårt arbete.
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Teknologi och inverkan på
jobb
69. Det är lätt att dra slutsatsen att en ökning
i arbetskraftens genomsnittliga produktivitet
minskar antalet anställda. I detta ramverk, om
teknologin gör det möjligt att samma mängd av
någonting produceras med färre arbetstagare,
då blir detta säkerligen resultatet. Förhållandet
mellan teknologi och efterfrågan på arbetskraft
är emellertid mer komplicerat än så, det finns
många andra faktorer med i spelet. Av flera
olika skäl så översätts inte ny teknologi till högre
förverkligad arbetskraftsproduktivitet lika
snabbt som många observatörer har förväntat
sig, registrerad produktivitetsökning har
bromsat in sedan krisen 2008. Och även om och
när produktiviteten börjar öka snabbare, så kan
flera faktorer verka för att dämpa den därav
följande inverkan på den totala sysselsättningen:
70. Hinder för att tillämpa ny teknologi:
Ny teknik som kan demonstreras i kontrollerade
eller laboratoriemiljöer (såsom förarlösa fordon
i transportsektorn) kanske inte tillämpas i
verkligheten under många år i vissa länder
och marknader. Bestämmelser kanske måste
ändras för att tillåta den säkra eller rimliga
användningen av ny teknologi. Samhälls
attityder och konsumenters accepterande
kan ta tid. Kapitalinvesteringskraven förenade
med nya teknologier kan försena installation
av nya maskiner och utrustning, särskilt i
sektorer som karaktäriseras av mindre, icke så
välbeställda företag. Av alla dessa skäl är den
förväntade lilla ökningen av arbetsproduktivitet
som bör vara det samlade resultatet av
arbetskraftsbesparande teknologi kanske inte
alltid är uppnådd.
71. Arbete omfattat av ny teknologi och
skapandet av nya jobb:
Teknologi i sig är inte någon yttre kraft som
omvandlar vårt arbete. Teknologi återspeglar
mänsklig ansträngning att utveckla nya, mer
produktiva sätt att producera varor och tjänster.
Och teknologi i sig kräver stora insatser av
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mänsklig arbetskraft: inom innovation,
ingenjörsvetenskap, design, tillverkning, drift och
underhåll av nya maskiner och utrustning, till
exempel. Införandet av ny teknologi skapar
därför en del nya uppgifter och jobb, även om
det tar bort andra (även om det inte finns någon
garanti att de två effekterna ska vara lika, eller
inträffa samtidigt). Helt nya typer av jobb kan
också skapas av ny teknologi och det kan också
förorsaka efterfrågan på nya varor och tjänster.
Den potentiella skillnaden och tidsförskjutningen
mellan att jobb försvinner och jobb skapas av ny
teknologi innebär att det är viktigt att göra det
lätt för arbetstagare att gå över från de gamla
jobben i riktning mot de nya.
72. Förändringar i total efterfrågan på
resultat:
Ökad efterfrågan kan leda till ökad produktion
i efterdyningarna av teknologisk förändring,
utjämna inverkan av högre produktivitet på
efterfrågan på arbetskraft. Tidigare episoder
med snabba teknologiska framsteg satte ofta
igång starka investeringar, då företag rusade
iväg för att dra nytta av vinstmöjligheter
som öppnats av den nya teknologin. Stark
kapitalanvändning kan, i sin tur, skapa
jobb (exempel på detta mönster innefattar
införandet av järnvägar under artonhundratalet,
expansionen av masstillverkning i mitten
på nittonhundratalet och boomen för
mikrodatorisering under 1990-talet). Idag
stagnerar emellertid de flesta utvecklade
länders ekonomier och kapitalanvändningen
är låg, så denna källa till att skapa jobb
kan vara mindre relevant. Högre inkomster
kan också stimulera större efterfrågan
hos konsumenter. Inom transport kommer
stark tillväxt i underliggande efterfrågan på
transport säkerligen hjälpa till att utjämna
eventuella sysselsättningseffekter på grund av
ny teknologi. Kapaciteten hos konsumenters
ökande spendering att motverka teknologiska
jobbförluster undermineras emellertid av den

åtstramning, lönestagnation och allmänna
osäkerhet som har införts i de flesta utvecklade
ekonomierna under senare år. Statlig spendering
för att stimulera skapande av sysselsättning
inför accelererande teknologisk förändring
skulle kunna utgöra en annan stötdämpare
för den totala sysselsättningen. Skapandet
och förändringen av arbetstillfällen kommer
också att avgöras av det sätt vi producerar och
konsumerar produkter och tjänster på för att ta
itu med de hot klimatförändringen utgör.
73. Organisatoriska prioriteringar:
Arbetstagare befriade från befintliga arbets
uppgifter genom ny teknologi skulle kunna
omplaceras till att utföra andra arbetsuppgifter
inom sina organisationer, till och med utan
någon förändring av den totala produktions
volymen. Om man till exempel tänker sig ett
transportsystem i vilket arbetstagare som säljer
eller kontrollerar biljetter omplaceras för att
utföra nya uppgifter som ökar kvaliteten eller
effektiviteten i servicen (som specialbeställd
service för passagerare som kräver extra hjälp).
I detta exempel skulle organisationen fortsätta
att till fullo utnyttja sin arbetsstyrka, även
om teknologi tänkbart skulle möjliggöra en
reducering i det totala antalet personer. Detta
skulle emellertid kräva att företag gör andra
prioriteringar före vinst, vilket bara är möjligt om
ekonomin som helhet gör det. Många privata
arbetsgivare skulle förkasta dessa prioritering
men det är säkerligen möjligt för organisationer
att tillämpa nya teknologier under det att de
skyddar sysselsättningsnivåer - om de väljer att
göra så.

75. Vidare finns det många jobb i ekonomin
(innefattande i många yrken i tjänstesektorn)
som inte dramatiskt kommer att påverkas av
automatisering. Detta är inte att strunta i de
utmaningar som nya teknologier ger upphov
till i särskilda näringar, yrken och regioner. Och
tillämpningen av teknologi inom arbetsplatser
(innefattande starkt inkräktande former av
automatisk övervakning, kontroll och över
blick) skulle kunna underminera arbetskvalitet
och arbetstagares rättigheter på långtgående
sätt. Denna analys föreslår, på det hela taget,
att ny teknologi inte kan ersätta arbete, på ett
generellt sätt, och kommer sannolikt inte på ett
dramatiskt sätt påverka den totala efterfrågan
på arbetskraft. Den kommer säkerligen förändra
jobbens natur och arbetskvaliteten.
76. Arbetarrörelsens strategi är därför inte
att försöka ”stoppa” teknologin, utan att
fokusera vår kraft på att påverka vilken typ
av teknologi som införs och hur teknologi
tillämpas på politisk nivå. Vi måste säkerställa
att de maximerar fördelar för arbetstagare
och samhälle, begränsar eller förhindrar
utnyttjande tillämpningar (såsom teknologier
som intensifierar eller nedgraderar arbete), och
garanterar kompensation och övergångsstöd för
arbetstagare som påverkas negativt.

74. Av dessa anledningar, kan man inte anta
att införandet av nya teknologier ska förorsaka
en allmän nedgång i efterfrågan på arbetskraft
- och mycket dramatiska förutsägelser om
utbredda förluster av jobb och teknologisk
massarbetslöshet kommer sannolikt inte att
förverkligas.
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Tillämpningar av ny
teknologi inom transport
77. Färsk forskning om påverkan på
sysselsättning av teknologi har fastställt
transport som starkt mottaglig för
automatisering. De flesta analytiker är överens
om att många transportjobb skulle kunna
erfara tillämpning av förarlösa transportsystem,
genom vilka fordon kan kontrolleras genom
automatiska system. Dessa är redan i drift i
vissa kontrollerade miljöer i vilka interaktion med
andra fordon och fotgängare är begränsade
och där vägledning och kommunikationssystem
kan vara nära integrerade. Exempel inkluderar
järnvägs- och tunnelbanesystem med
kontrollerat tillträde, lastbilsverksamhet inom
definierade enklaver (så som gruvor eller
begränsade industrianläggningar), och små
förarlösa matarbussar eller motorgondoler (pod)
som betjänar begränsade förprogrammerade
rutter. Den påvisade potentialen för denna
teknologi (i kontrollerade miljöer) har satt igång
förutsägelser om att en stor andel av förare
kommer att förlora sina jobb under kommande
år - med påföljande massiv inverkan på
arbetsmarknader.
78. Detta kommer emellertid inte att hända
inom en snar framtid. Det kommer att ta många
år för infrastruktur, reglering, kapitalinvestering
och konsumentacceptans att anpassas. Under
tiden ökar sysselsättning för förare i de flesta

”Förarlösa system
är redan i drift i
vissa kontrollerade
miljöer i vilka
interaktion med
andra fordon och
fotgängare är
begränsade”

trafikslag, den minskar inte. Samtidigt kommer
det fram mindre dramatiska tillämpningar av
ny teknologi i alla transportslag, särskilt i bi-,
lednings- och datarelaterade funktioner. Dessa
tillämpningar kräver inte samma allomfattande
förändringar av infrastruktur, reglering, kapital
och allmänhetens acceptans av teknologier
för förarlösa fordon, de kan dock tillämpas mer
omedelbart inom enskilda verksamheter, med
mindre offentlig uppmärksamhet eller oro.
Exempel på dessa stegvis ökande tillämpningar
innefattar:
•
•
•
•
•
•
•
•

positionerings-, lokaliserings- och
kartläggningskapaciteter och funktioner;
kontroll- och övervakningsteknologier för att
spåra fordons och personals placering;
assisterad körning, avkännings- och
perceptionsstöd (i avsaknad av
automatiserade körsystem);
därtill hörande fordonsteknologi som
möjliggör bättre samordning och
kommunikation över fordonsflottor;
stora dataanalytiska system, djup inlärning
och användning av algoritmer (i planering av
rutter, service och kundkontakter);
omfattande datorisering i datahantering,
innefattande av förare (såsom papperslösa
dokumenteringssystem);
automatisk biljetthanterings- och
betalningssystem i passagerartransport; och
automatiserade underhålls- och
inspektionsförmågor, vilka reducerar
behovet av manuell inspektion och
reparation.

79. Över alla olika transportslag varierar
inverkan av teknologi på produktion (och
därmed sysselsättning) stort. Men allt arbete
kommer att påverkas:

80. Flyg:
Teknologi kan nu möjliggöra fjärrdrift av
flygtrafikledning, flygplan och servicefordon,
och den bredare användningen av robotar
(på egen hand eller jämsides med mänskliga
operatörer). Jobb som påverkas kommer
att innefatta piloter, flygtrafikledare och
stödfunktioner på flygplatser (innefattande
bagagehantering, kundtjänst och matservice).
Medan pilotlösa flygplan fortfarande ligger
åratal bort, görs betydande investeringar i
automatisk pilotassistansteknologi för att
komplettera piloters arbete i befintliga flygplan.

82. Järnvägstrafik på långa distanser:
Förarlösa fjärrtåg utprovas i Tyskland, Schweiz,
Frankrike, Australien och andra länder. Då
de täcker ett stort och mindre kontrollerbart
område kräver dessa tåg dyra multipla
sensorer och automatiserade beslutsfattande
system – innefattande att upptäcka hinder
på spåret. Dessa behöver harmoniseras över
gränserna. Järnvägens infrastruktur har också
långt liv, viket gör snabba förändringar mindre
sannolika. Jobb som i sista hand påverkas
kommer att innefatta förare, underhåll och
kommunikationsfunktioner.

81. Passagerartrafik på räls:
Tunnelbanesystem i städer har lett
tillämpningen av förarlös teknologi. Jobb som
påverkats innefattar förare, kundtjänst och
personal för kontrollsystem. International
Association for Public Transit (2016)
rapporterade 55 till fullo automatiserade
tunnelbanelinjer i 37 städer (främst i Europa
och Asien) som driver totalt över 800 km
spår - vilket utgör 6 procent av global
tunnelbaneinfrastruktur. Tillämpningen
av automatisk tågkontroll och andra
kommunikationsframsteg är ett viktigt partiellt
steg som också kan påverka sysselsättningen.
Bruket av automatiserade tåg och biljett
hantering i tunnelbanesystem förväntas öka.
Helt självstyrande spårtrafik blir allt vanligare
driftform i många länder. Förare förväntas köra
tåget medan man på samma gång är ansvarig
för passagerares säkerhet. Det är mycket
viktigt att ITF stödjer järnvägsförbund som
motarbetar spridningen av helt självstyrande
spårtrafik för att upprätthålla säkerhetsnormer
för både passagerare och järnvägspersonal.
Driva kampanjer med andra organisationer och
passagerare kommer att bygga upp stöd för
säkra järnvägar4.

83. Vägtransport (gods):
Beroende av utvecklingen av infrastruktur
och reglering, så kan kommersiell platooning
av godstrafik på väg (varigenom flera
lastbilar verkar i ett tajt ”paket”, liknande
ett tåg, kollektivt kontrollerat av en enda
operatör) komma att uppträda inom 5 år.
Andra former av förarassistans (genom
vilken förare ombord inte ständigt behöver
kontrollera driften) är möjliga ännu snabbare.
Full automatisering av föraruppgiften är inte
sannolik på länge. Jobb som påverkas kommer
att innefatta förare, kommunikationspersonal,
logistiksupportpersonal och andra.

4 Upplysningar insända av RMT, Storbritannien
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84. Vägtransport (passagerare):
Små förarlösa motorgondoler (pod)
och matarbussar används redan i flera
tillämpningar för kontrollerade rutter världen
runt, innefattande Sydkorea, London och
Förenade Arabemiraten. Experiment med
förarlösa bilar går snabbt framåt, hitintills för
det mesta i kontrollerade miljöer, men deras
utbredda tillämpning till autentiska körmiljöer är
fortfarande flera år bort. Många jobb kommer
potentiellt att påverkas i detta trafikslag,
innefattande operatörer av tunga, medeltunga
och lätta lastbilar för varutransport,
kurirförare, taxiförare, kommunikations- och
logistikarbetare och fler.
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Produktionsteknologin och
arbetsorganisationen
85. Sjöfart och insjöfart:
Fjärrdrift av fartyg är den mest sannolika
tillämpningen av automatiseringsteknologi i
närtid. Fartygskaptener, besättning,
navigeringsfunktioner och anställda inom
kommunikation är bland de yrken som sannolikt
påverkas av denna trend. Många processer
ombord är delvis automatiserade redan och
prototyper för till fullo automatiserade fartyg
utvecklas, även om detta skulle kräva
omfattande reformer av internationell
lagstiftning. Det sker också utveckling av
teknologi för undervattensdrönare.
86. Hamnar:
Hamnarbete har varit ett av de transportyrken
som redan dramatiskt påverkats av tillämpningen
av automatisk lastnings- och skytteltrafiks
utrustning. Enorma, centraliserade kapital
investeringar i hamnar, och deras kontrollerade
miljö, har gjort det möjligt för denna sektor att
röra sig snabbare än andra när det gäller att
tillämpa automatiserade produktionssystem.
Förvänta er automatisering av fler hamnar
under kommande år, och ökande automatisering
av containerverksamhet, intermodala
anläggningar och även annan sidoverksamhet.
Jobb som påverkas innefattar kranförare,
lastningspersonal, kontrollsystempersonal,
förare och fler.
87. Leverans och lager:
Transportrelaterade stödtjänster inom lager,
logistik och därtill hörande funktioner är också
mycket känsliga för tillämpningen av
automatiska system. Lagerrobotar och digitala
arbetshanteringssystem är redan i vanligt bruk i
många högt kapitaliserade anläggningar (såsom
verksamheter inom Amazon). UPS, FedEx och
DHL och multinationella leveransföretag
experimenterar med teknologier för att reducera
kostnader för den sista sträckan såsom
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automatiserade hämtningscentra, drönare och
förarlösa automatiserade vagnar. Paketförarjobb
i stadsområden kommer att påverkas.
88. Långsiktiga effekter på sysselsättningen
kommer att öka om intermodala teknologier,
lastnings-och lossningsrobotar och även
leveransdrönare på hjul blir vanliga. Jobb som
påverkas kommer att innefatta lageroperatörer,
gaffeltrucks- och kranförare, förare som kör
”sista biten” i stadsområden, administrativ och
planeringspersonal samt fler.
89. Den dramatiska ökningen av e-handel
har fått bränsle genom sin konkurrensfördel
mot traditionell detaljhandel. Lägre priser,
leveranshastighet och kontroll av data förändrar
var och hur paket levereras. Amazon och
Alibaba förändrar konsumenters köpmönster
och försöker kontrollera och störa leveranskedjor.
Stora traditionella detaljhandelsföretag, såsom
Walmart och Ikea, är på väg in i e-handel
och antar likartade affärsmodeller. Dessa
störningar förändrar lokalisering, intensitet
och sysselsättningsmöjligheter, såväl som
leveransmönster längs globala leveranskedjor5.
90. Övriga transportnäringar:
Teknologisk utveckling bortom transportsektorn
kan också ha en dominoeffekt på transport.
3D-utskrifter och annan teknologi skapar
möjligheter för decentraliserade tillverknings
anläggningar att omlokaliseras närmare
hemmamarknader, vilket potentiellt skulle kunna
påverka handelsmönster. Utvecklingen av
digitala plattformar för att samordna transportoch leveransuppgifter skulle kunna leda till en
ändring av sysselsättning från traditionella
tillhandahållare av transporter till alternativa
affärsmodeller.
5 Upplysningar insända av International Brotherhood of
Teamsters (IBT)

91. Under de senaste decennierna har det skett
enorma förändringar i arbetsorganisationen
internationellt. Förändringarna återspeglar den
väldiga förändring som har ägt rum inom
ekonomi och politik från senare delen av
1970-talet: ekonomisk kris, övergången från
Keynesianism till nyliberalism, avreglering och
ökande internationalisering av ekonomin. Detta
har förändrat den internationella uppdelningen
av arbete, affärsstrukturen, teknologisk
utveckling och arbetsvillkor. Styrkeförhållanden
har skiftat dramatiskt från arbetare till kapital
och från fackförbund och institutioner för
demokrati till multinationella företag och
finansinstitutioner.
92. Arbete i alla sektorer har omformats
under senare år genom ökningen av
otrygg och oskyddad sysselsättning.
Oskyddat arbete existerar i många former:
innefattande temporära eller tillfälliga
jobb, avtal för oregelbunden arbetstid eller
"nolltimmarskontrakt", större beroende av
”fristående” entreprenörer och andra former
av egna företag, samt bruket av digitala
eller online-plattformar för att rekrytera och
organisera arbetskraft. Ökningen av oskyddat
arbete ger grundläggande utmaningar för den
traditionella modellen av anställning - och för
traditionell a metoder för att reglera arbete
och säkerställa miniminormer. Till exempel
undantar ofta traditionella arbetsbestämmelser
temporära eller fristående arbetstagare;
och det är säkerligen svårare att effektivt
driva igenom dessa normer i en dåligt
reglerad digital ekonomi. I några fall var det
att undvika traditionella bestämmelser och
anställningsansvar som motiverade ökningen
av oskyddade anställningsförhållanden i första
hand.
93. Det är viktigt att särskilja mellan
förändringar i produktionsteknologin (vilka
möjliggör att en större kvantitet och bättre

kvalitet av varor och tjänster produceras)
och förändringar av arbetsrutiner och
anställningsförhållanden (vilka avgör hur
arbetet organiseras, leds och betalas). Teknologi
används ofta som en ursäkt för att förändra
arbetsorganisationen, vilken för det mesta
återspeglar samhällsprocesser. Negativa
trender på senare tid i det moderna arbetslivet
"skylls" ofta på teknologi - såsom stagnationen
eller nedgången i arbetstagares inkomster,
ökningen av oskyddat eller otryggt arbete,
innefattande arbete för digitala plattformar.
Men dessa trender drivs inte strikt av
teknologi, de återspeglar istället evolutionen
i relationen mellan arbetsmarknadens
parter och makthierarkier som formar
arbetsorganisationen.
94. Transportsektorn har lett i tillämpningen
av otrygga anställningsmodeller. Önskan och
förmågan hos arbetsgivare att få tillträde
till flexibel och otrygg arbetskraft, flytta
kostnader och risker till arbetstagare samt att
undvika traditionella anställningsförpliktelser
och ansvar, driver oskyddad anställning. Nya
former av teknologi kan underlätta detta men det innebär inte att förändringarna i
arbetsorganisation förorsakades av teknologi.
95. Bruket av fristående entreprenörer i
många typer av transportarbete (innefattande
kurir, taxi och lastbilar) har en lång historia.
Utvecklingen av mer komplexa, vertikala
leveranskedjor inom transport- och logistik
arbete har ytterligare bidragit till instabilitet i
transportjobb. Mer nyligen har transportsektorn
blivit en ledande försöksplats för utvecklingen
av digitalt baserade plattformar – innefattande
den mest kända (eller ökända) plattforms
verksamheten, Uber-tjänsten. Ökningen av
andra plattformsbaserade transport
verksamheter (innefattande ridesourcing,
kurir- och leveranstjänster samt paket-och
godsleverans mellan städer) har gett upphov till
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oro att transportsektorn skulle kunna bli starkt
splittrad genom digitala plattformar. I andra fall
skulle transportjobb kunna bli bidragande orsaker
till störningar av befintliga transportkunders
verksamhet: till exempel skulle ökningen av
detaljhandel online kunna underminera efter
frågan på befintliga tillhandahållare av transport
(såsom bulkskeppare för stora detaljhandels
kedjor), samtidigt som den stimulerar efterfrågan
på andra (nämligen små kurir- och
leveranstjänster).
96. Det är viktigt att noggrant undersöka vad
som faktiskt är nytt med dessa nya modeller
av otryggt arbete. Huvuddragen i modernt
oskyddat arbete inte ovanliga. Dessa metoder
har använts regelbundet i betald anställning i
hundratals år: sedan lönearbetets början under
kapitalismens tidiga dagar. Istället återspeglar
den växande osäkerheten i jobb, innefattande
arbete förenat med digitala plattformar,
främst framväxten av partsrelationer på
arbetsmarknaden och maktbalanser, inte
teknologisk innovation på egen hand.
97. Betänk det som främst kännetecknar
modernt oskyddat arbete:
•

•
•
•
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arbete utförs på basis av efterfrågan eller
efter behov. Producenter arbetar bara
när deras tjänster omedelbart efterfrågas
och det finns ingen garanti för fortgående
engagemang;
arbete ersätts på ackordsbasis. Producenter
betalas för varje åtskild uppgift eller
tillverkad enhet, inte för deras tid;
producenter ombeds ofta att tillhandahålla
sin egen kapitalutrustning;
den enhet som organiserar arbete är
ofta skild från slutanvändaren eller
slutkonsumenten av produkten, vilket
för med sig ett triangelförhållande
mellan producenten, slutanvändaren och
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•

mellanhanden (såsom bemanningsföretag
eller en digital plattform); och
någon form av digital förmedling används
ofta för att beställa arbetet, övervaka det,
leverera det till slutkunden och underlätta
betalning.

98. Annat än bruk av digital utrustning för att
organisera och sköta anställningsförhållandet,
alla dessa särdrag har en lång historia på
konkurrensutsatta arbetsmarknader. Deras
användning har ökat eller minskat under
tidigare årtionden, beroende på en lång rad
ekonomiska, politiska, sociala och teknologiska
faktorer.
99. Flera faktorer har underlättat utökningen
av oskyddade former av anställning
(innefattande fristående entreprenad,
egenföretagande, tillfälliga eller temporära
jobb och digitalt plattformsarbete) på senare
år. Visserligen har teknologi haft en roll:
genom att göra det möjligt för arbetsgivare
att lättare utnyttja pooler av underutnyttjad
arbetskraft, ge dem uppgifter samt övervaka
och ersätta dem. Bredare ekonomiska
villkor har också varit viktiga. I synnerhet
den fortgående förekomsten av en stor pool
underutnyttjad arbetskraft (synligt i höga antal
arbetslösa, undersysselsatta och modfällda
arbetstagare) är en förutsättning för otrygga
bemanningsstrategier för arbetsgivares del. Om
de inte var så säkra på att arbetskraftsresurser
snabbt och kvickt kunde rekryteras när så
behövs, skulle arbetsgivare känna större press
att erbjuda tryggare och fasta jobb. En annan
faktor som underlättar oskyddat arbete har
varit den generellt passiva, inkonsekventa
tillämpningen av arbetsbestämmelser och
miniminormer. Regleringsmyndigheter har
varit långsamma att konstatera de risker som
finns för arbetets kvalitet genom utökningen
av oskyddat arbete och kringgående av

traditionella arbetsbestämmelser, de har
underlåtit att ändra bestämmelser så att de ska
täcka arbetstagare i dessa växande kategorier
av otryggt, till namnet ”oberoende” arbete.
100. Den otydliga överlappningen mellan ny
teknologi och nya anställningsförhållanden
syns tydligt i det välkända fallet Uber (och
andra deltagare i den växande branschen
ridesourcing). Dessa affärsverksamheter
tränger undan traditionellt taxiarbete med
styrkan i ett effektivt digitalt leveranssystem
och lägre priser. Förare betraktas inte som
anställda, utan är vanligtvis egenföretagare
(även om den statusen bestrids genom rättsliga
åtgärder i flera länder). Uber fastställer priset,
kasserar in betalning från kunden (använder sin
egen app, kontanta betalningar för resor med
Uber är inte tillåtna i de flesta jurisdiktioner);
övervakar, bestraffar och avskedar förare samt
ersätter förare med en andel av intäkterna
baserat på i förväg fastställda avstånds- och
tidsfaktorer. Sammantaget utövar Uber en hel
del direkt kontroll över arbete och produktion,
vilket underminerar deras påstående att dess
arbetstagare är sant ”fristående.” Återigen,
detta mönster av ”beroende entreprenörskap,”
genom vilket stora firmor effektivt sysselsätter
arbetstagare utan att acceptera de normala
skyldigheter som normalt är förenade med
anställning, har en lång historia i andra näringar.
101. Den faktiska produktionsprocessen i
”ridesourcing” är inte olik traditionell taxi:
en förare hämtar upp en passagerare i ett
fordon och kör dem till en vald destination.
Expeditionsappen online är bekvämare, för
många användare, än traditionella system
(såsom att manuellt vinka åt en taxi eller ringa
en taxiväxel). Men taxitjänster skulle lätt kunna
använda ett webbaserat expeditionssystem,
utan att anta samma oskyddade
arbetskraftsstrategier som Uber (i själva verket

har också många traditionella taxiföretag infört
liknande teknologier för expedition). Vad som
grundläggande särskiljer Uber från traditionella
taxiföretag är organisationen av arbetet inom
verksamheten. Uber-förare tillhandahåller sina
egna fordon, betalar för alla därtill hörande
kostnader (inkl. amortering, bränsle och
underhåll) och ersätts av Uber per resa (utan
någon garanti för tim- eller dagsförtjänst).
Denna modell gör det möjligt för Uber att
tillägna sig vinster från att tillhandahålla
taxitjänster, men utan de kapitalutlägg som är
förenade med att äga och driva fordon, köpa
licenser och andra ingångskostnader. Dess
centraliserade kontroll över servicen, som förare
behöver för att hitta kunder, ger företaget
makten att få denna avkastning. Utvecklingen
av denna nya affärsmodell är sålunda baserad
på en privat arbetsgivares makt att använda
ny teknologi på sätt som ökar dess vinst,
under det att man underminerar intäkterna
och stabiliteten för de arbetstagare som utför
tjänsten. I korthet bör Ubers splittrande effekt
på taxiarbete ytterst tillskrivas dess teknologi.
Samma distinktion mellan ren teknologi och
arten av anställningsförhållanden kan ses i
andra digitala affärsverksamheter.
102. Transportarbetsgivare i alla trafikslag,
och i alla delar av leveranskedjan, fortsätter
att utveckla nya strategier för att mobilisera
otryggt arbete på en ”just-in-time”
basis, utan att utsättas för riskerna och
skyldigheterna förenade med det traditionella
anställningsförhållandet. Följdverkningarna
av den resulterande osäkerheten erfars av
arbetstagare, deras familjer och samhällen
på olika sätt: lägre och mer varierande
inkomster, större familjestress och instabilitet,
disharmonisk balans arbete/privatliv, sämre
hälsoresultat.
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103. Även kollektivtrafikoperatörer
experimenterar med modeller av oskyddat
arbete (innefattande de som är organiserade
genom digitala plattformar). I själva
verket har några politiska ledare tillgripit
digitala plattformar för att underlätta hela
privatiseringen av kollektivtrafiksystem;
flera städer i USA har till exempel helt
övergett kollektivtrafik, ersatt den med
ett system av subventioner till invånare
för att använda Uber eller privata
ridesourcing-tjänster. Återigen är denna
förening mellan digital teknologi, oskyddat
arbete och privatisering knappast möjlig
att undvika. För ett kollektivtrafiksystem
orienterat runt målen för offentliga tjänster
(snarare än kostnadsnedskärningar och
privat vinst), skulle digitala teknologier
för beställningstrafik kunna användas på
sätt som ökar kvaliteten och flexibiliteten i
denna offentliga tjänst, medan man bevarar
åtagandet om tryggt, anständigt arbete för
anställda i kollektivtrafiken.
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”SAMMANTAGET UTÖVAR
UBER EN HEL DEL DIREKT
KONTROLL ÖVER ARBETE
OCH PRODUKTION,
VILKET UNDERMINERAR
DERAS PÅSTÅENDE ATT
DESS ARBETSTAGARE ÄR
SANT ’FRISTÅENDE’.”

Ökningen av oskyddat
arbete ger grundläggande
utmaningar för den
traditionella modellen
av anställning - och för
traditionella metoder för
att reglera arbete och
säkerställa miniminormer.

104. Den omfattande övergången till
icke standard och oskyddade former
av arbete kommer sannolikt att
fortsätta under kommande år, utan
stora förändringar i inriktningen för
affärsstrategi, makroekonomiska villkor och
arbetsbestämmelser.
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Forma teknologisk
förändring
105. Vi har hävdat att hoten mot kvaliteten
och stabiliteten i transportarbete inte bör
förstås som att de främst drivs av teknologi.
Det är istället förändringar i relationerna mellan
arbetsgivare, arbetstagare, regeringar och
regleringsmyndigheter samt den framväxande
maktbalansen mellan dessa grupper, som
förklarar förändringens inriktning.
106. Vi kan slåss för att teknologin ska tillämpas
på sätt som inte skadar arbetstagare eller
samhälle på ett bredare plan. Detta kräver olika
kriterier för att vägleda hela processen, istället för
nuvarande smala fokus på kostnadsminimering
och vinstmaximering. Och det, i sin tur, kommer
att kräva arbete av en stark, fokuserad och
strategisk arbetarrörelse som använder sin
medlemsbas, sin kampanjstyrka och sin förmåga
att påverka politik, för att uppnå en mer
balanserad och förmånlig vision av en
högteknologisk transportsektor.
107. Det finns några allmänna principer som vi
bör följa för att göra det möjligt för arbetstagare
att dra nytta av ny teknologi. Dessa är:
•

•

•
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demokratiskt planerad utveckling. För
närvarande styrs våra ekonomier av
kortsiktiga intressen hos en handfull företag
som introducerar teknologi utan hänsyn till
bredare följdverkningar. Vi behöver människor
som deltar i politiska beslut om ekonomi för
att vända denna process;
för att uppnå detta behöver vi trycka på för
mer demokrati inom arbetsplatsen. Bara
genom att ta itu med frågan både på
samhälls- och arbetsplatsnivå kan
arbetstagare säkerställa att teknologi
tillämpas till förmån för alla;
för att garantera att arbetstagare får en
direkt talan i vad som sker i ekonomin och på
arbetsplatsen är det nödvändigt med
rättvisare former av ägande. Ägande skulle
ge arbetstagare en avgörande talan om vilka

•

•

teknologier som bör användas;
eftersom data är nyckeln till planering och
information är makt bör arbetstagare också
sträva efter att äga de data de producerar.
Detta kräver fackförbund som trycker på för
nationella lagar om data; och
att arbetstagare fattar initierade beslut runt
teknologi, de måste förstå den. Detta kräver
tillträde till information och expertis om
teknologi.

108. För att ny teknologi ska gynna
arbetstagare måste vi slåss för följande:
i) Underlätta jobbrörlighet:
Det står klart att några transportjobb kommer att
elimineras av nya teknologier. Men det kommer
också att vara betydande nytt arbete förenat med
nya teknologier. Ett svar på detta problem är att
hjälpa ersatta arbetstagare att fylla nya
befattningar genom att lämna besked, stöd och
tillträde till utbildning och anpassningsprogram.
Unga arbetstagare berörs oproportionerligt av
förändringar i arbetsvärlden och därför borde
deras tillgång till stöd och utbildning som blir
resultatet av ändringar prioriteras 6.
ii) Fastställa riktmärken för kunnande och
kvalifikationer:
Nya teknologi-intensiva jobb inom transport
kommer att kräva en lång rad nya kunskaper,
speciellt för unga arbetstagare som går in på
arbetsmarknaden. Att formalisera och reglera
nödvändiga kunskaper och kvalifikationer för
särskilda uppgifter kommer att göra reglering
lättare, innefattande av lönenivåer. Arbetsgivare
och fackförbund bör arbeta nära samman med
standardiseringsorgan för att specificera och
katalogisera kraven för nya jobb. Överförbara
certifieringar kommer att hjälpa arbetstagare
och arbetsgivare att fastställa och förvärva
nödvändigt kunnande samt att utveckla en
6 Upplysningar insända av MTWTU, Ukraina

färdig tillgång på kvalificerade arbetstagare
som kan arbeta i olika företag och under
sektorer. Att stärka utnyttjandet av lärlingskap
av hög kvalitet inom transport är en annan
avgörande aspekt för att förbereda för nya
kvalifikationskrav.
iii) Underlätta anständig pensionering:
Den höga åldern hos många transportarbetare
kan vara en fördel i en övergångstid. Krympande
sysselsättning kan delvis hanteras genom att
tillåta äldre arbetstagare som inte vill eller
kan omskola sig eller anpassa sig att lämna.
Övergångsfördelar och incitament för tidig
pensionering, med statligt stöd, skulle kunna
hjälpa till att underlätta denna övergång till
pension för många arbetstagare och undvika
ofrivilliga förluster av jobb.
iv) Förhandla om teknologisk förändring:
Anpassning till förändring är lättare att genomföra
och framgångsrik när alla parter har verklig talan i
hur den genomförs och leds. I detta avseende är
det viktigt för fackförbund att kräva en process
med informationsutbyte, samråd och förhandling
runt ny teknologi. Arbetstagare och deras
fackförbund bör informeras om företags planer på
nya teknologier från de tidigaste stadierna.
Diskussioner bör föras inom arbetsplatser
beträffande tidpunkt, omfattning och effekter av
nya investeringar i teknologi. Arbetstagare bör ha
tidig insats beträffande vilken slags teknologi
borde utvecklas, var nya teknologier skulle kunna
användas, och hur förändringen bör hanteras.
Kollektivförhandlingar bör täcka ny teknologi och
dess tillämpning, vilket ger ett tillfälle för
arbetsgivare och fackförbund att fatta beslut om
huvuddragen i teknologisk förändring.
v) Skydda normer och förmåner:
Den växande otryggheten vad gäller arbete och
expansionen av icke standard och oskyddad
anställning utmanar redan normer för
arbetskvalitet, rättigheter och ersättning - helt

skilt från inverkan av ny teknologi. Detta skadar
alla arbetstagare. Transportarbetare och deras
fackförbund måste slåss för att säkerställa
att universella normer och rättigheter gäller innefattande för dem i icke standard, oberoende
eller plattformsanställning. Och vi måste driva
kampanj för innovativa politiska riktlinjer och
regleringsverktyg för att uppnå en jämnare
spelplan för normer och rättigheter.
vi) Förhindra falskt egenföretagande:
många digitala plattformar och system
som lägger ut arbete på arbetstagare som
är ”egenföretagare” använder i praktiken
traditionella anställningsmodeller. Dessa falska
anställningsförhållanden får inte tillåtas för att
undvika statliga regleringar eller skatteplikter
genom att använda digitala plattformar.
vii) Förhindra teknologisk exploatering:
I fel händer skulle digital teknologi kunna förorsaka
en oacceptabel försämring av arbetsvillkor. Utan
ordentlig lagstiftning om arbetskraft, digitala data
och privatliv, skulle arbetsgivare kunna utnyttja
teknologi för att intensifiera produktionsprocessen
och införa noggrannare övervakning av arbets
tagare, med negativ inverkan på hälsa (inne
fattande mental hälsa), säkerhet och värdighet.
Kampanjarbete för att förhindra oegentliga och
inkräktande former av kontroll och övervakning
samt för att skydda arbetstagare mot ”digital
bestraffning” (och skydda vederbörlig process i
övervakning och disciplin), kommer att vara en allt
större prioritet när tillämpningen av kontrollerande
och påskyndande teknologier ökar.
viii) Reducera arbetstiden:
Ökande arbetsproduktivitet skapar grunden för
reducering av arbetstiden. Kortare arbetstid,
brett spridd, skulle kunna uppväga åtminstone
några av effekterna av ny teknologi som ersätter
arbetskraft, medan man förbättrar arbetande
människors livskvalitet - och samtidigt stödjer
miljömål (då fritid är potentiellt ett mindre
31

Internationella transportarbetarefederationen

Kongressen 2018 Singapore

Slutsats: facklig verksamhet
inom den digitala ekonomin
miljöförstörande sätt att få del av fördelarna av
ökad produktiv kapacitet). Livsarbetstiden kan
reduceras genom många olika strategier:
innefattande en kortare arbetsdag eller
arbetsvecka; utökad årlig semester och
ledigheter, tillträde till utökad studieledighet,
barnledighet, vårdansvar och andra händelser i
livet; samt tidig pensionering. Alla är värdiga mål
för arbetarrörelsen.
109. Arbete kommer att påverkas alltmer av
teknologi under kommande år. Ändå är teknologi
inte en okontrollerbar kraft, och dess effekter
på arbete är inte på något sätt oundvikliga.
Inriktningarna för nya upptäckter återspeglar
prioriteringarna och intressena hos dem som
finansierar och handhar innovation. Ny teknologi
är aldrig neutral och ifrågasätts alltid. Hur
teknologi tillämpas på arbetsplatsen är öppet för
debatt, förhandling och kamp.
110. Vi avvisar arbetsgivare och regeringars
hävdande att teknologi på något sätt kräver
att arbetstagare ger upp saker. Problemet
ligger i ojämlik fördelning, inte i produktion.
Teknologi bör öppna utsikten till bättre liv,
med större trygghet, högre inkomster och mer
fritid. Teknologi kan missbrukas på sätt som
skadar många människors liv (innefattande
arbetstagare), men dessa användningar
återspeglar avsiktliga sociala val.
111. Det är omöjligt att förutsäga inverkan av
teknologi och automatisering på efterfrågan av
arbetskraft. En del jobb kommer att elimineras,
många jobb kommer att förändras och några
jobb kommer att skapas. Det finns ingen
anledning att förvänta sig någon ”balans” mellan
antalet förlorade arbetstillfällen och antalet
arbetstillfällen som tillkommit; och inget skäl att
förvänta sig att en avreglerad, konkurrensutsatt
arbetsmarknad kan säkerställa att ersatta
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arbetstagare omplaceras till andra produktiva
funktioner.
112. Historien antyder att det inte är teknologi
i sig som skapar massarbetslöshet, istället är
arbetslöshet det direkta resultatet av sociala
och politiska val. Det ekonomiska, politiska och
sociala sammanhanget i teknologisk förändring
är därför avgörande för att fastställa huruvida
det förbättrar arbetande människors liv eller
används för att underminera det. Är ekonomin
uppbyggd runt sociala behov, runt att rättvist
fördela varor i samhället? Är politiken centrerad
till att minska arbetslösheten till ett minimum?
Tvingar arbetslagstiftning och bestämmelser
arbetsgivare att förhandla om timing, process,
effekter och svar på teknologisk förändring med
arbetstagare? Skyddar lagar arbetstagare mot
oriktiga tillämpningar av teknologi, innefattande
inkräktande övervakning och kontroll, andra
former av otillbörlig arbetsintensifiering eller
osäkra rutiner?
113. Arbetstagare behöver styrka – på
arbetsplatsen, i deras näringar, och i samhället
som helhet, för att delta meningsfullt i debatter
och val runt teknologisk förändring för att öka
förmånerna för arbetstagare och reducera
kostnaderna. För att arbetstagare ska ha
styrka måste vi bygga upp starkare förbund,
skapa allianser med vänligt inställda politiska
rörelser och insistera på reformer som gör
demokrati mer delaktig och som utsträcker den
till arbetsplatsen. Vi måste slåss för rättvisare
ägarstrukturer. Och vi måste konfrontera
högerkantens populism.
114. Många av de förändringar som påverkar
transportjobb idag härrör inte bara från teknologi,
utan återspeglar snarare negativa förändringar i
arbetsorganisation och anställningsförhållanden.
Detta är särskilt uppenbart i fallet med digitala

”Det ekonomiska,
politiska och sociala
sammanhanget
i teknologisk
förändring är därför
avgörande för att
fastställa huruvida
det förbättrar
arbetande människors
liv eller används för
att underminera det.”

och internationella handelsuppgörelser. Vi måste
slåss för en mer delaktig demokrati i vilken vi
kan dra nytta av våra rättigheter. Och vi bör
använda teknologi för att hjälpa oss göra detta.
116. Vi kan driva kampanj hårt för att ha något
att säga till om i hur ekonomin är uppbyggd, hur
teknologi hanteras, för att skydda arbetsnormer
inför teknologiska och organisatoriska
innovationer, för att reducera arbetstiden över
tid för att öka arbetstagares livskvalitet, för att
förhindra grovt missbruk av teknologi. Att uppnå
dessa mål kommer att kräva en arbetarrörelse
som lyckas i alla tre av de strategiska riktningar
som vägleder ITF:s verksamhet: öka och aktivera
medlemmarna, innovativt kampanjarbete och
att påverka regional och global politik.

plattformar och deras koppling till ökningen av
otryggt arbete, tillfälligt arbete, ”gig”-jobb och
andra former av risk. Den lagliga och politiska
kontext som gör det möjligt för företag att
använda plattformar online för att underminera
anställningstrygghet, stabilitet och ersättning och
flyttar risken och kostnaden till arbetstagare, är
inte ett "teknologiskt" resultat. Det är viktigt för
arbetstagare och deras fackförbund att förstå
skillnaden mellan teknologi och arbetsorganisation,
så vi kan vara ytterst strategiska och effektiva i
att välja våra prioriteringar för kampanj och kamp.
115. Ny teknologi är en av flera mycket viktiga
utmaningar som arbetarrörelsen står inför
över hela världen idag. Var och en av dessa
utmaningar: ny teknologi, handelsregler och
ökningen av den populistiska högern, kan
övervinnas, men de kommer att kräva av oss att
vi förändras. Fackförbund måste ha en del i att
utveckla en ny ekonomisk och politisk vision för
världen. Fackförbund måste motstå och klara av
arvet av nyliberalism i våra nationella ekonomier
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ITF:s GLOBALA STRATEGISKA
PLAN
VISION

Transportarbetare bygger upp styrka
STRATEGISKA RIKTNINGAR

Öka och aktivera
medlemmarna

Innovativt kampanjarbete

Påverka global och regional
politik

FOKUSOMRÅDEN

Befintliga och nya medlemsförbund
Kampanjpipeline
Tillväxt transport
Informella, kvinnor, ungdomar

Skapa prejudikat
Medlemsförbunds ledarskap
Teknisk förändring
Digitala verktyg

Handelspolitik
Teknisk förändring
Arbetsnormer

UTSEDDA TILLVÄXTOMRÅDEN

Flyg

FOC-kampanjen

Tekniska arbetsgivare

Asien/Stillahavsområdet

VIKTIGA STRATEGIER - BYGGER PÅ STRATEGIN MED DE 4 PÅTRYCKNINGSMEDLEN

Befästa nav och korridorer

Vår
strategi
Fyra år efter kongressen i Sofia är ITF nu redo
att ytterligare definiera sina strategier för att
möta våra viktigaste utmaningar.
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Påverka ledande aktörer i
näringen

Strategiskt ramverk
117. Fyra år efter kongressen i Sofia är ITF nu
redo att ytterligare definiera sina strategier för
att möta våra viktigaste utmaningar. Kongressen
i Sofia antog de 4 påtryckningsmedlen som
grund för att fokusera ITF:s arbete. Denna
strategi har varit framgångsrik i att genomföra
kampanjer och projekt i sektioner, regioner och
avdelningar samt sett en total tillväxt av ITF:s
deklarerade antal medlemmar. Vi har sett ITF bli
alltmer inflytelserika och, med tanke på de
utmaningar vi står inför, måste vi bygga på
resultaten från Sofia.

Följa geografiska
förändringar

Forma teknologi

119. Detta är vårt globala strategiska ramverk
för ITF för den kommande kongressperioden.
Våra sektioner, regioner och avdelningar
kommer också använda detta ramverk för att
forma sitt arbete. Detta ska säkerställa en rak
linje över hela ITF.
Syfte
120. Vårt syfte är klart: Transportarbetare
bygger upp styrka. Detta definierar allt vi ska
göra. Det står i fokus för vårt arbete.

118. Denna kongress i Singapore kommer att
ytterligare förfina vårt strategiska ramverk
som grunden för att ta itu med våra viktigaste
utmaningar.
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Våra strategiska riktningar

121. För att uppnå vårt syfte behöver vi
fokusera våra resurser till ett begränsat antal
strategiska riktningar som återspeglar de bästa
sätten att bygga upp transportarbetares styrka.
Tre strategiska riktningar har utarbetats på
grundval av vår erfarenhet sedan kongressen
i Sofia, undersökningen nyligen av ITF-ledares
och medlemsförbunds erfarenhet.
Öka och aktivera medlemmarna
122. Våra medlemsförbund är fokuserade
på att öka sina medlemsantal. ITF har ett
ansvar att arbeta med medlemsförbund
för att öka deras medlemsantal och
således ITF:s antal medlemmar. Vi vill
också arbeta med medlemsförbund för
att aktivera deras medlemmar att vara
mera aktiva i medlemsförbunds kampanjer,
solidaritetsaktioner och alla aspekter av facklig
verksamhet.
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Innovativt kampanjarbete
123. Sedan kongressen i Sofia har vi anslagit
många resurser för att uppnå kampanjer,
både de som letts av ITF och de som letts
av medlemsförbunden. Vi provar nya
kampanjstrategier, teknik och resurser som vi
kan dela med oss av till våra medlemsförbund.
Påverka global och regional politik
124. Globala och regionala regler samt
policyramverk inverkar direkt och indirekt på
transportarbetare. Våra medlemsförbund sa till
oss att de behöver stöd och hjälp på global och
regional nivå att konfrontera dessa regleringsoch policyutmaningar.

”För att uppnå vårt
syfte behöver vi
fokusera våra
resurser till ett
begränsat antal
strategiska
riktningar som
återspeglar de bästa
sätten att bygga upp
transportarbetares
styrka.”
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Mål
125. Till nästa kongress kommer vi att ha:
• ökat ITF:s deklarerade antal medlemmar med 10 %
- 5 % kommer att vara från ökad deklaration av befintliga
medlemmar
- 5 % kommer att vara från nya medlemsförbund
• aktivt engagerade medlemsförbund i ITF:s kampanjer och
solidaritetsarbete
• utarbetat en organiseringsmodell för plattformsarbetare och
använt den i minst 3 organiseringskampanjer
• öka förbundens hållbarhet – inklusive genom samgåenden – i
prioriterade länder och/eller sektorer
• säkerställt att ITF-förbund är välinformerade om teknologisk
förändring inom sin sektor och dess inverkan på arbetstagare

Fokusområden

Öka och aktivera
medlemmarna

126. Vi kommer att arbeta med befintliga och
nya medlemsförbund för att hjälpa dem växa,
använda ITF- och medlemsförbundskampanjer
som en grund för medlemsökning. Vi
kommer att fokusera på tillväxtområden
i transportsektorn, vara mer aktiva i den
informella sektorn samt med kvinnliga
transportarbetare och unga transportarbetare.

•
•

förbund med potential för högt antal
medlemmar bland unga arbetstagare och/
eller kvinnliga arbetstagare
förbund med potential i utvalda
tillväxtsektorer (se nedan)
förbund med innovativa
organiseringsmodeller, t.ex. för informella
arbetstagare, tech arbetsgivare

127. I arbetet med att öka och aktivera
medlemmar kommer särskilt fokus att ligga på:
•
•
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•

förbund som är viktiga för aktuella eller
framtida prioriterade kampanjer
länder med hög tillväxt i transportnäringen/
lågt antal fackliga medlemmar,
megaekonomierna i de framtida och
logistikstäderna
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Mål
128. Till nästa kongress kommer vi att ha:
• uppnått framgångar som förändrar näringen med minst 3 ITF
prioritetskampanjer, innefattande minst en tech-ledare eller
arbetsgivare och en ledande näringsaktör inom flyget
• utvecklat kapacitet för kampanjledarskap hos viktiga regionala
medlemsförbund
• utvecklat, stött och främjat digitala kampanjverktyg
• etablerat ITF som ett center för kampanjinnovation

Fokusområden

Innovativt
kampanjarbete

129. Vi kommer att vinna kampanjer som ger
prejudikat för arbetstagares rättigheter i
transportsektorn globalt, regionalt och lokalt. Vi
ska stödja medlemsförbund i deras kampanjer
genom att bygga upp medlemsförbunds
kampanjkapacitet och ledarskap. Vi ska vinna
kampanjer på nya områden av automatisering
såsom plattformsarbetare och utveckla, använda
och dela med oss av digitala kampanjverktyg.
130. I vår innovation av kampanjarbete ska vi
fokusera på:
•
•
•
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att anta innovativa arbetssätt, i ITF:s globala
kampanjer och/eller inom medlemsförbunds
kampanjer
Trygga fördelar för arbetstagare genom
att skapa prejudikat på branschnivå (t.ex.
ifrågasätta affärsmodeller)
Utveckla kapacitet för kampanjledarskap
och medverkan bland medlemsförbund

•

•

•

Finna innovativa svar på teknologisk
förändring, på global, regional och nationell
nivå
−− förlorade arbetstillfällen från teknologi
som ersätter arbetskraft
−− grundläggande principer om teknologi på
arbetsplatsen
Leda fackföreningsrörelsen i användningen
av teknologi – använda och utveckla
digitala verktyg för innovativt fackligt
kampanjarbete
Bidra till gemensamt arbete för globala
fackliga federationer (GUF) runt
plattformsarbete och teknologi
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Mål
131. Till nästa kongress kommer vi att ha:
• stärkt ITF som en trovärdig global röst
• gjort vårt rykte slagkraftigare i sjöfartssektorn för att öka vårt
inflytande på andra områden i leveranskedjan
• drev kampanj för en internationell norm som omfattar
rättigheterna för leveranskedjearbetare att få tillträde till
arbetstagares rättigheter och ta med ansvaret för ekonomiska
arbetsgivare att säkerställa dessa rättigheter
• påverkat nationella regeringar genom våra medlemsförbund, i
frågor som påverkar arbetstagare och fackförbund

Fokusområden

Påverka global
och regional
politik

132. I vårt arbete för att påverka global och
regional policy ska vi fokusera på att ingripa
för att främja högre regleringsnormer för
arbetstagare på följande områden:
•
•
•

•
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Handelspolitik och avtal (t.ex. TiSA)
Investeringspolicy och beslut
Teknologisk förändring (t.ex. ILO,
Världsekonomiska forumet – WEF),
innefattande ramverk för juste övergång och
grundläggande principer om teknologi på
arbetsplatsen
Globala arbetsnormer (t.ex. ILO,
Internationella sjöfartsorganisationen
– IMO, OECD, Internationella
civilflygorganisationen – ICAO)
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Utsedda tillväxtområden

Viktiga strategier

133. Medan vårt kampanjarbete och
organiseringsstöd för medlemsförbund kommer
att vara globalt, så har vi också utsett specifika
tillväxtområden, områden som erbjuder högsta
potential för transportförbunds organisering och
kampanjarbete.

139. I Sofia bestämde vi oss för att
fokusera på fyra viktiga strategier (de fyra
påtryckningsmedlen)

134. De områden vi har utsett är:
Flyg
135. Vår forskning visar på flygets snabba
tillväxt - inte bara för närvarande utan även
i framtiden. Det är ett mycket komplicerat
område då det finns många olika delar lågkostnadsbolag, flygplatser, äldre flygbolag,
flygbolag i Mellersta Östern, flygplatstjänster,
gods, outsourcing inklusive inhyrning av
arbetskraft. Ökad sysselsättning inom flyget och
flygrelaterade tjänster förväntas öka överallt.
Många av dessa arbetsgivare är oorganiserade.
Om vi ska bygga upp transportarbetares styrka
måste vi organisera denna sektor och inse att
den växer.

Automatisering/Teknologi
137. Det sker en snabb och löpande ökning
av arbete i de transportsektorer som är
direkt påverkade eller störda av nya former
av teknologi och automatisering. Dessa
arbetstagare behöver vara organiserade
trots deras anställningsformer. Detta
kräver nya sätt att tänka om organisering
och kampanjarbete. Det kan behövas att
förbund överväger nya modeller för facklig
organisering.
Asien/Stillahavsområdet
138. Såsom noterades vid kongressen i Sofia så
erbjuder Asien/Stillahavsregionen både stora
utmaningar för transportförbund men även
enorma tillväxtmöjligheter. Vi måste fortsätta
med detta fokus på tillväxt i denna region under
de kommande åren.

140. Dessa har nu modifierats baserat på våra
kollektiva erfarenheter sedan den kongressen.
Vi har behållit tre och ersatt en (att aktivera ett
stort antal medlemmar) med en ny strategi forma teknologisk förändring.
141. Denna nya strategi återspeglar behovet av
att automatisering/teknologi utformas för att
gynna arbetstagare och inte bara arbetsgivare
såsom det är för närvarande. ITF behöver
använda denna strategi för att säkerställa att
deras medlemsförbund och deras medlemmar
faktiskt vinner på automatisering.

142. Våra fyra viktiga strategier är -

• BEFÄSTA FACKLIG
STYRKA I NAV &
KORRIDORER
• PÅVERKA LEDANDE
AKTÖRER I NÄRINGEN
• FÖLJA GEOGRAFISKA
FÖRÄNDRINGAR
• FORMA TEKNOLOGISK
FÖRÄNDRING

Kampanjen mot bekvämlighetsflagg (FOC)
136. Denna kampanj har nu förts i många
år. Det är avgörande att säkerställa att
transportarbetares styrka i sjöfartssektorn
uttrycks genom förbättringar av kollektivt
förhandlade lönetariffer, säkerhet och villkor,
över de miniminormer som fastställs av
sjöarbetskonventionen (Maritime Labour
Convention). Medan automatisering förändrar
många aspekter av sjöfart, så fortsätter det
absoluta behovet av denna kampanj som en
grund för tillväxt inom sjöfart.
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143. För att stödja genomförandet av denna nya strategi kommer följande SRD-prioriteringar
att föreslås för nästa mellankongressperiod för var och en av deras respektive konferenser vid
kongressen i Singapore:
Sektion / Region / Öka och aktivera
Avdelning
medlemmarna

Prioriteringar för sektionerna, kvinnliga
arbetstagare, unga arbetstagare och regionerna.
46

Global och regional policy

Hamnarbetare

• Slutföra organiserings • Säkerställa globala
• Stödja medlemsförbund
kampanjer i Polen
miniminormer i DP
att uppnå fackliga avtal
• Uppnå kollektivavtal
World
om automatisering
i större terminaler i
• Säkerställa APMT RFA • Genomdriva högre
Turkiet
på minimi-normer
normer om arbetsmiljö
• Utveckla och
i Arabvärlden &
genom kraftfulla
genomföra
Latinamerika
kampanjer
organiserings
• Höja normer i
• Genomförande och
kampanjer i andra
näringen
efterlevnad av ITF:s
viktiga nav
"hamnarbetarklausul”

Sjöfolk

• Främja och behålla
kvinnor och ungt
sjöfolk
• Investera i sjöfarts
kunnande och sjöfolks
karriärväg
• Fullständigt
genomförande av
Mexico City policyn
och öka aktivismen
i kryssningslinjer
samt olje- och
gasterminaler

Special
avdelningen för
sjöfolk

Våra
prioriteringar

Innovativt
kampanjarbete

Fiskeri

• Etablera och erhålla
erkännande av ett
fiskeförbunds rätt att
organisera/företräda
nationella och
migrerande fiskare i
Thailand
• Organisera 35 %
av reguljära
migrantarbetare
i den irländska
fiskenäringen

• Sjöfolks mentala hälsa • Påverka inverkan av
• Effektivt genom
teknologisk förändring
förande av skydds
genom starka riktlinjer
kommittéer ombord
• Föra fram arbets- och
säkerhetsnormer vid ILO
och IMO
• Öka antalet fartyg
• Främja och genomdriva
täckta av ITF-avtal
cabotagebestämmelser
och förbättra normer • Social dialog med
för sjöfolk genom
multinationella
IBF-förhandlingar,
sjöfartskonglomerat
påverka sjöfartens
• Höja hälso & välmående
leveranskedja och
profilen för sjöfolk
utsedda företags
genom att säkerställa
verksamhet under
inkludering i sjöfarts
ledning av det
akademiers läroplaner
världsvida ITFoch genom förhandlingar
inspektoratet
med arbetsgivare
• Upprätta skydd för
• Ökad ratificering av
fiske i EEZ och för
ILO-konvention 188
migrerande fiskare
genom landsprojekt
• Etablera ITF som
representerande
fiskare bland globala
leverantörer som
tillhandahåller fisk
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Sektion / Region / Öka och aktivera
Avdelning
medlemmarna

Innovativt
kampanjarbete

Global och regional policy

Sektion / Region / Öka och aktivera
Avdelning
medlemmarna

Innovativt
kampanjarbete

Global och regional policy

Insjöfart

• Etablera medlemslett
bogserbåtsnätverk
för kartläggning,
organisering och
främjande av bästa
arbetspraxis

• Kampanj i riktning
mot ramverksavtal
med flodkryssnings
operatörer

• Genomförande av
exempel på bästa
praxis för arbetsmiljö
bestämmelser i länder
utan befintliga modeller

Facklig
uppbyggnad

Civilflyg

• Organisera viktiga
flygplatsnav
och sprida bra
organiseringsmetoder

• Utmana illojal
konkurrens från icke
fackligt organiserade
flygbolag genom
facklig organisering
och kampanjer som
utmanar orättvisa
subventioner

• Utveckla lokalt,
regionalt och globalt
kampanjkunnande,
särskilt digitala
verktyg för facklig
uppbyggnad och
kampanjarbete
• Utveckla lokalt,
regionalt och globalt
ledarskapskunnande

• Stödja sektioner,
regioner och
avdelningar som strävar
efter att påverka
policybeslutsfattare,
till exempel (dock
inte exklusivt för)
underregionala
reglerings- och
policybeslutande organ
längs korridorer

Järnvägar

• Stärka förbund
och organisera i
omstrukturerade
och privatiserade
järnvägar
• Stärka förbund i OSSregionen

• Tackla privatisering
genom diverse
kampanjstrategier
innefattande
solidaritet genom
snabb respons

• Främja bra reglering av
globalt flyg genom en
starkare röst vid ICAO
för att skydda nationell
reglering, motarbeta
social dumping och FOC
samt främja utbildning
för unga arbetstagare
inom flyget
• Påverka inverkan av
teknologisk förändring
genom starka riktlinjer
• Skydda offentligt
ägande av järnvägar

• Bygga upp förbunds
kapacitet genom att
stärka demokratiska
strukturer, organisera
kvinnor och unga
arbetstagare,
förhandling, kampanj
kunnande
• Prioritera förbund
i megaekonomier
i Afrika och Asien/
Stillahavsområdet
samt civilflyg såväl
som ledande aktörer
i näringen och längs
transportkorridorer
• Stöda ITF:s sektioner,
regioner och
avdelningar (SRD) i
deras prioriteringar
med metodiken för
facklig uppbyggnad

Vägtransport

• Organisera strategiska • Etablera leverans
korridorer och unga
kedjeansvar och
arbetstagare, de
”säkra tariffer” för att
senare fokuserar
uppnå ”lokalt arbete
på plattformsför lokala villkor”,
och oskyddade
arbetsgivarneutralitet
arbetstagare
och organiserings
• Samordna arbete om
rättigheter
MNC och detaljhandel
• Engagera förbund
• Utöka samarbete
inom turism i
på global nivå
organiseringsprojekt
innefattande
för flygplatser
European Trade Union
Liaison Committee
on Tourism och andra
globala fackliga
federationer.

• Trygga transnationella
kollektivavtal för
anständigt arbete i
leveranskedjor

Kvinnliga
transportarbetare

• Stärka våra
program för
kollektivtrafik, lager,
nav och informella
arbetstagare
genom att främja
jämställdhetspolicy
och stödja kvinnors
ledarskap och
organisering av
kvinnliga arbetstagare

• Utöka kampanjen
mot våld mot kvinnor
till att inkludera nya
regioner och utsedda
arbetsgivare

• Uppnå en ILOkonvention om våld på
arbetsplatsen
• Utse arbetsgivare
(särskilt inom
stadstransport och
sjöfart) och statliga
organ (innefattande
internationella
finansinstitutioner), för
att minska könsbaserad
segregation på
arbetsplatsen

Unga
transportarbetare

• Organisera
arbetstagare inom
stadstransport och
tryck på arbetsgivare
inom tunnelbana,
snabbussar
och integrerad
kollektivtrafik

• Stärka viktiga globala
och lokala beslutsfattare
i samhälls- och
arbetskraftsfrågor
genom nya eller
befintliga avtal och
främja en övergång
till kollektivtrafik och
anständiga jobb

• Öka antalet
• Skydda och stärka
• Samordna med IFS
medlemmar och skapa
unga arbetstagare
och globala fackliga
ungdomsstrukturer
som påverkas av
federationer för att
över hela leverans
teknologisk förändring
utveckla samordnad
kedjor och de
genom att utnyttja
organiseringsstrategi
informella sektorerna
ny teknologi och
och kampanjplattform
i linje med relevanta
utarbeta innovativa
för att ta itu med
sektionsprioriteringar,
svar
teknologisk förändring
öka ledarskaps
och arbetslöshets
utveckling
utmaningar

Turism

Vår kollektivtrafik
(OPT)
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• Uppnå anställningsoch organiserings
rättigheter för
arbetstagare i
offentlig och privat
stadstransport och
koppla till passageraroch samhällsallianser

• Främja bruket av
ICAO:s riktlinjer
för besättningar
om utbildning
för att förhindra
människotrafficking
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Sektion / Region / Öka och aktivera
Avdelning
medlemmarna

Innovativt
kampanjarbete

Global och regional policy

Afrika

• Bygga upp
medlemsantal i
stadstransport
innefattande
snabbussar och
bland informella
arbetstagare
• Utveckla nya
teknologier för facklig
uppbyggnad såsom
mobiltelefoner för att
kassera in fackliga
avgifter

• Bygga upp styrka
för förbund som
organiserar i
korridorer som
kopplar samman
väg-, järnvägs- och
hamnarbetare
såsom korridorerna
i södra Afrika och
Centralafrika

• Säkerställa
Världsbankspolicy om
snabbusstrafik som
främjar anständigt
arbete och centrala ILOnormer

• Riktad organisering
inom vägtrafik- och
civilflygsektorer
• Organisera i nav
innefattande aktivt
ledarskap från kvinnor
och ungdomar

• Säkerställa arbetstagar • Påverka inverkan av
representation i Gulf
teknologisk förändring
staters flygbolag
på nationell, regional
• Utnyttja en under
och global nivå
sökning av kränkningar • Säkerställa regionala
av rättigheter för att
normer inriktade på
driva kampanj för
multinationella företag
fackliga rättigheter i
inom passagerartrafik
synnerhet runt våld
och sjöfart
mot kvinnor samt
• Främja arbetstagares
krigs- och konfliktzoner
rättigheter hos regionala
arbetsgivare, regleringsoch policyorgan

Arabvärlden

Asien/
• Uppnå tillväxtmål
Stillahavsområdet
vad gäller antal
medlemmar för varje
land, prioritera kvinnor
och ungdomar

Latinamerika och
Karibien

50

• Organisera unga
arbetstagare,
kvinnor och andra
arbetstagare i hög
tillväxt, lågt antal
medlemmar, såsom
flyg, plattformar,
e-handel och logistik

• Driva kampanj inom
• Ta kontakt med
flyg och vid flygplatser
Singapores regering
samt säkerställa
och World Economic
fackliga rättigheter,
Forum (WEF) Asien
slåss mot fientlighet
för att främja framtida
mot fackförbund och
kunskapsagenda och
organisera specifika
policyutveckling
utsedda flygplatser
• Driva kampanj för att • Höja regleringsnormer
fastställa prejudikat
och motarbeta
i näringen för
frihandelsavtal för
demokratiska förbund,
att förhindra social
kollektivavtal, sociala
dumping och stärka
och arbetsförmåner
föreningsfrihet
samt automatisering
• Öka medverkan
och främja fackligt
ledarskap
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