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INTERNATIONELLA TRANSPORTARBETAREFEDERATIONEN
44:e kongressen
Singapore, 14-20 oktober 2018
Civilflygsektionens konferens
RAPPORT
Civilflygsektionens konferens ägde rum 15 oktober 2018.

Dagordningens punkt 1: Fastställande av dagordning
Konferensen antog dagordningen såsom den presenterades.

Dagordningens punkt 2: Val av rapportör, valkontrollanter och rösträknare
Mohammed Dauda Safiyanu (Nigeria) valdes till rapportör.
Carol Ng (Hongkong) och Jas Gill (Storbritannien) valdes till valkontrollanter.
Robert Hengster (ver.di) Tyskland och Enrique Carmona (Spanien) valdes till rösträknare.

Dagordningens punkt 3: Kongressens temadokument
Generalsekreteraren gjorde en presentation om kongressens temadokument, med fokus på sektionens
prioriteringar. Underlaget till sektionens arbetsprogram presenterades också i detalj.
Konferensen antog kongressens temadokument såsom det presenterats.

Dagordningens punkt 4: Arbetsprogram
Civilflygsektions sekreterare gav en presentation om sektionens prioriteringar för 2019-2023. Konferensen
fick många talare från salen som svar på presentationen. De viktigaste punkterna som togs upp var:
•

•

•

Att ITF och medlemsförbunden behöver investera i organiseringsaktiviteter och kapacitetsbyggande i Asien/Stillahavsområdet för att bemöta de geografiska förändringarna och den enorma
tillväxten inom flygnäringen i området.
Det stora antalet snabbt växande lågprisflygbolag, antifackliga flygbolag, och de många områdena
med liten eller ingen facklig täckning för arbetare inom flygindustrin är allvarliga utmaningar i
regionen.
Behovet av att lobba underregionala organ i Afrika om flygledningstjänster och andra frågor.
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•

Som ett resultat av ITF:s lobbyarbete röstades ett lagförslag igenom i den amerikanska kongressen i
förra veckan för att möjliggöra en studie av föroreningar av "bleed air" (avtappningsluft) i
flygplanskabiner.

Konferensen antog de sektionsrelaterade prioriteringarna för 2019-2023 såsom de presenterats.

Dagordningens punkt 5: Motioner
Konferensen behandlade de motioner som remitterats av redaktionsutskottet, enligt följande:

Motion 13: Bekräftar åter ITF:s fulla stöd för dess organiseringsansträngningar vid
Delta Airlines
Konferensen antog enhälligt motionen inklusive ändringsförslag 1.

Dagordningens punkt 6: Val
Följande valdes av konferensen:

Ordförande
Vice ordförande
Vice ordförande
Representant för kvinnliga transportarbetare
Representant för unga transportarbetare
Ordinarie ledamöter

Joseph Tiberi (IAMAW, USA)
Oliver Richardson (UNITE, Storbritannien)
Edgardo Llano (APA-Argentina)
Dorsaf Sayhi (FNT, Tunisien)
Shauna McCormack (Fórsa, Irland)
Katharina Wesenick (ver.di, Tyskland)
Sara Nelson (AFA, USA)
Moustapha Abani (SAMAC, Niger)
Francisco Luiz Xavier de Lemos (SINA, Brasilien)
Anneli Nyberg (Parat, Norge)
Luigi Mansi (FIT-CISL, Italien)
Steve Purvinas (ALAEA, Australien)

De regionala funktionärernas medlemsförbund bekräftade sina regionala funktionärer enligt nedan:
Afrika
Ordförande - Mohammed Daufa Safiyanu (NUATE, Nigeria)
Arabvärlden
Ordförande – Chahira Mostafai, (FNTT, Algeriet)
Asien/Stillahavsområdet
Ordförande – Jacqueline Tuwanakotta (IKAGI, Indonesien)
Europa (ETF:s civilflygsektion)
Ordförande– Oliver Richardson (UNITE, Storbritannien)
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Latinamerika/Karibien
Ordförande- Luiz Sergio de Almeida Dias (FENTAC, Brasilien)
Nordamerika
Ordförande– Owen Herrnstadt (IAMAW, USA)
Konferensen fastställde sammansättningen av civilflygsektionens kommitté, bifogad som bilaga 1.

Dagordningens punkt 7: Övriga frågor
Brådskande uttalande från sektionen: Kabinpersonal från Hongkong
I ljuset av den hastiga nedläggningen av British Airways filial i Hong Kong och avskedandet av 85 anställda
beslöts enhälligt att donera en del av de anskaffade medlen i solidaritet med besättningen till ITF. Dessa
medel bör användas av civilflygsektionen för att stödja andra besättningar i Asien/Stillahavsområdet som
står inför liknande problem i framtiden.
ÅTGÄRD: Sektionen ska hålla kontakt med Carol Ng (BAHKCCA, Hong Kong) för att underlätta
donationsprocessen

Uttalande: Konflikt med Emirates i Japan
Ett uttalande godkändes enhälligt om en aktuell konflikt i Japan där tre av bokningspersonalen på Emirates
olagligen avskedats. Efter order från domstol återanställdes arbetarna med lön men fick inte arbeta på
grund av deras fackliga organiseringsarbete.
ÅTGÄRD: Sektionen ska skriva till Emirates för att protestera mot situationen

Uttalande: Konflikt i Panama
Ett uttalande om ett försök av arbetsgivarna på flygplatser i Panama och av Panamas regering att begränsa
strejkrätten godkändes enhälligt.
ÅTGÄRD: Sektionen ska cirkulera ett meddelande om solidaritet

Uttalande: Strejk bland hotellarbetare hos Marriott Group, USA
Ett uttalande om den aktuella strejken bland hotellarbetare i Marriot-koncernen i USA godkändes enhälligt.
AFA-CWA:s kabinpersonal har kunnat flytta till andra hotell under strejken.
ÅTGÄRD: Brooks Bitterman (Unite Here, USA) ska ha kontakt med kommittén för kabinpersonal för att
främja ytterligare solidaritetsaktioner och i förekommande fall göra det möjligt för kabinpersonal att
undvika att boka logi på Marriott-koncernens hotell i USA under strejken.
Den avgående sektionsordföranden Oliver Richardson tackades för utmärkt ledarskap under hans tid på
posten.
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Bilaga 1

CIVILFLYGSEKTIONENS KOMMITTÉ
Per den 15 oktober 2018
Sektionsfunktionärer
Ordförande
1:e vice ordförande:
2:e vice ordförande:
Representant för kvinnliga transportarbetare
Representant för unga transportarbetare
Afrika
Ordförande
Arabvärlden
Ordförande
Asien/Stillahavsområdet
Ordförande
Europa
Ordförande
Latinamerika/Karibien
Ordförande
Nordamerika
Ordförande
Ordinarie ledamöter
Ordinarie ledamot
Ordinarie ledamot
Ordinarie ledamot
Ordinarie ledamot
Ordinarie ledamot
Ordinarie ledamot
Ordinarie ledamot

Joseph Tiberi (IAMAW, USA)
Oliver Richardson (UNITE, Storbritannien)
Edgardo Aniíbal Llano (APA-Argentina)
Dorsaf Sayhi (FNT, Tunisien)
Shauna McCormack (Fórsa, Irland)
Mohammed Dauda Safiyanu (NUATE, Nigeria)
Chahira Mostafai, FNTT, Algeriet
Jacqueline Tuwanakotta (IKAGI, Indonesien)
Oliver Richardson (UNITE, Storbritannien)
Luiz Sergio de Almeida Dias (FENTAC, Brasilien)
Owen Herrnstadt (IAMAW, USA)
Sara Nelson (AFA-CWA, USA)
Katharina Wesenick (ver.di, Tyskland)
Moustapha Abani (SAMAC, Niger)
Francisco Luiz Xavier de Lemos (SINA, Brasilien)
Anneli Nyberg (Parat, Norge)
Luigi Mansi (FIT-CISL, Italien)
Steve Purvinas (ALAEA- Australien)

Dessutom deltar ordförandena för undersektionerna inom civilflyget (markpersonal, kabinpersonal,
flygtrafikledare) i kommitténs möten.
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