#COVID19: ITF:s GLOBALA KRAV TILL
REGERINGAR OCH ARBETSGIVARE
Covid-19 är en global utmaning av aldrig tidigare
skådat slag. Arbetare, arbetsgivare och regeringar
i hela världen måste arbeta tillsammans för att
minimera konsekvenserna.

Transportarbetarna är oumbärliga för den globala
ekonomin – de håller samman leveranskedjorna
och hindrar världen från att stanna upp. Nu är vi
helt beroende av transportarbetarna för att möta
utmaningarna som Covid-19 skapar.
Idag ser transportarbetarna mer än någonsin
tidigare till att viktiga förnödenheter når dem
som behöver dem som mest, oavsett om det
handlar om sjöfolk, hamnarbetare, lastbilsförare,
lagerarbetare eller leveransförare. Kabinpersonal,

1. Att skydda arbetarna är
avgörande för att bemöta
Covid-19
Leveranskedjor är avgörande för
förflyttningen av gods i världen, och det
innefattar läkemedel, livsmedel,
medicinsk utrustning och förnödenheter
som är kritiska för hanteringen av
Covid-19. Transportarbetarna bör
betraktas som samhällsviktiga i kampen
mot Covid-19.
Viktiga punkter:
• Transportarbetare i alla sektorer
bör anses utföra en samhällsviktig
tjänst i den globala kampen mot
Covid-19 så länge pandemin är aktiv,
och även efter att krisen passerat, då
leveranskedjorna behöver säkras på
nytt.
•

Transportarbetare och andra viktiga
arbetare som måste ha kontakt med
människor utanför hemmet bör få ett
utökat inkomstskydd och garanterad
ersättning till anhöriga vid COVID-19infektion som leder till dödsfall eller
kritisk sjukdom.

•

Arbetare i alla industrier, inklusive
sektorer som tillhandahåller viktiga
tjänster i kampen mot Covid-19, bör få
tillgång till regelbunden, kostnadsfri
testning för infektion som en
grundläggande arbetsrättighet.

piloter och andra arbetare inom flygsektorn
kommer fortsätta att repatriera människor till
deras hemländer. Arbetare inom kollektivtrafiken
kommer att se till att de som behöver resa till
jobbet fortfarande kan komma fram, och att det
går att ta sig till sjukhusen för behandling.
ITF anser att efterlevnaden av befintliga
internationella arbetsnormer och skyddandet
av arbetsrättigheter är avgörande för att vi ska
lyckas bekämpa Covid-19.
Transportförbunden över hela världen kommer
att göra det de ska – koppla samman globala
leveranskedjor och hålla världen i rörelse.
ITF uppmanar både regeringar och arbetsgivare
att vidta omedelbara åtgärder inom fem viktiga
områden

2. Hälsa och säkerhet i
första rummet
Regeringar och arbetsgivare måste
arbeta med fackförbunden för att
identifiera hot mot arbetarnas rättigheter
och välfärd. De bör utveckla planer och
vita åtgärder för att hjälpa till att stoppa
spridningen av Covid-19.
Viktiga punkter:
• Erkänna att arbetarnas deltagande
ska vara den viktigaste faktorn
i ledningssystem för hälsa och
säkerhet för att förhindra spridning
av Covid-19. Internationell forskning
visar att detta är det bästa sättet att
garantera säkerheten. Företrädare för
arbetsstyrkan måste ha en jämbördig
roll i utvecklingen och kontrollen
av hälso- och säkerhetsåtgärder för
kontroll av Covid-19.
•

Arbeta med fackföreningar för att
identifiera både de nya påfrestningar
som Covid-19 innebär för arbetare, och
de åtgärder som krävs för att minska
dessa påfrestningar (reducerad
arbetstid, utökade vilotider utan
lönebortfall, rådgivning etc.).

•

Tillsätta Covid-19-inspektorat som har
till uppdrag att övervaka driftstjänster
och kontrollera att de använder rätt
metoder för att minska arbetarnas
exponering och ytterligare spridning
av viruset.

Ytterligare punkter:
• Arbeta med förbund och arbetare
för att identifiera Covid-19-risknivåer
för all verksamhet och alla
arbetsuppgifter.
•

Tillhandahålla gratis testning för de
som arbetar med samhällsviktiga
tjänster (inklusive transport, leverans
och logistik).

•

Räkna ut vilken personlig skyddsutrustning och vilka förnödenheter
som krävs för att bäst skydda arbetstagare i riskområden/som arbetar
med riskfyllda arbetsuppgifter och
tillhandahålla detta.

•

Vara särskilt uppmärksam på
låglönearbetare, till exempel
underleverantörer eller migrerande
arbetare, samt kvinnor och
arbetstagare med nedsatt hälsa.
Dessa arbetare löper större risk att
smittas, eftersom fattigdom och dålig
hälsa minskar motståndskraften
mot sjukdomar. Fattigdom är också
kopplat till trångboddhet och
ohälsosamma levnadsvillkor.

•

Arbetarnas medicinska information
och persondata ska skyddas, särskilt
när det gäller migrantarbetare.
Information ska endast delas vid
behov och anonymiseras om möjligt.

3. Tillhandahålla inkomstskydd för alla arbetare
Arbetarnas inkomster, och deras familjers
inkomster, kommer att hjälpa till att
stabilisera den globala ekonomin.
Inkomststöd för alla arbetstagare,
inklusive deltidsarbetande personer,
migrantarbetare, icke bosatta arbetare,
arbetare med osäkra arbetsvillkor,
gig-arbetare och informella arbetare är
helt avgörande för att täcka kostnader för
boende, el, mat och andra
livsnödvändiga utgifter.
Viktiga punkter:
• Arbetare som avskedats eller
inte kan arbeta av andra skäl på
grund av COVID-19 bör få utökat
inkomstskydd genom åtgärder för alla
berörda arbetare, antingen genom
kollektivavtal (som t.ex. i Danmark)
eller statliga utbetalningar (som t.ex. i
Nya Zeeland).
•

•

•

Alla arbetare med okonventionella
arbetsformer och osäkra arbetsvillkor
bör få ersättning som är högre än
eller på samma nivå som deras
genomsnittliga årsinkomst, så att de
inte lider någon verklig löneförlust.
I alla samhällen tar kvinnor det största
ansvaret för social omsorg. Den extra
bördan för kvinnliga arbetstagare
måste kompenseras genom
ytterligare åtgärder för att skydda
inkomst och arbete.
Arbetare som insjuknar i Covid-19
måste garanteras betald sjukfrånvaro
från dag ett. Alla arbetare med
okonventionella arbetsformer och
osäkra arbetsvillkor bör få ersättning
som är högre än eller på samma nivå
som deras genomsnittliga årsinkomst.

4. Regeringarna måste
vidta åtgärder för att
stimulera ekonomin
Regeringarna bör vidta ekonomiska
åtgärder för att skydda jobben och
ekonomin, inklusive små och medelstora företag, och därigenom skydda
arbetarnas löner och välfärd.
Viktiga punkter:
• Alla statliga utgiftsåtgärder måste
sätta människor före vinstintressen.
Alla stödåtgärder för företagen
måste prioritera arbetarnas välfärd
och inkomster. Regeringarna bör
ta över viktiga transportföretag vid
behov.
•

Samarbete med fackförbund
för att identifiera möjligheter att
omfördela arbetstagare till kritiska
tjänster under krisen

•

Säkerställa snabb överföring av
kunskap och teknik för att begränsa
Covid-19. Samarbeta och teamwork,
inte vinstintressen, ska vägleda
internationella motåtgärder.

•

Immateriella rättigheter, handelsregler och handelssanktioner får
inte tillåtas bromsa överföringen av
behandlingsåtgärder och åtgärder
för att begränsa smittspridning.

•

För att säkerställa att fattiga länder
kan fokusera uppmärksamheten
och utgifterna på viktiga begränsande
åtgärder, hälso- och sjukvård och
varutransporter måste deras
befintliga skulder strykas. Krisen får
inte användas för att öka
skuldsättningen.

Alla arbetsgivare har ett ansvar för
arbetstagarna i deras leveranskedjor,
särskilt de arbetare som är beroende
egenföretagare eller som arbetar för
beroende leverantörer. Faktum är att
dagens leveranskedjor har en uppsjö av
arbetsmiljöproblem. Utan åtgärder för
att säkerställa att samma skyddande
åtgärder mot Covid-19 vidtas över hela
leveranskedjan kan den övergripande
säkerheten i leveranskedjan inte
säkerställas.
Viktiga punkter:
• Det måste finnas avtal som garanterar
att varje arbetsgivare i kedjan vidtar
åtgärder för att skydda arbetarna mot
Covid-19 och andra säkerhetsrisker.
Endast på detta sätt kan arbetsgivarna
fullgöra sin vårdplikt gentemot
arbetstagarna.
•

Arbetsgivare i alla led av leverenskedjan måste följa befintliga
arbetsnormer.

•

Ledningssystem för miljö och
hälsa som baseras på arbetarnas
deltagande måste upprätthållas,
både inom och mellan företag i
leveranskedjan.

Ytterligare punkter:
• Nödvändig utbildning och
personlig skyddsutrustning
och desinfektionsmedel bör
tillhandahållas till småskaliga
entreprenörer (t.ex. leveransförare) i
leveransnätverk.
•

Arbetsgivare bör samarbeta med
fackförbunden för att bedöma
risknivån för den direktanställda
personalens livsvillkor. Om risknivån
konstateras vara hög (trångboddhet,
osanitära förhållanden) bör
arbetsgivarna hjälpa till att hitta
tillfälligt boende där WHO:s riktlinjer
för hälsovård kan följas.

•

Arbetsgivare bör dela information om
de procedurer de infört tillsammans
med företag eller egenföretagare (t.ex.
leveransförare) i leveranskedjorna.

•

Arbetsgivare bör samarbeta
med förbunden för att se till att
arbetstagare som har möjlighet att
jobba hemifrån kan göra det, och bör
tillhandahålla nödvändig utrustning
för detta.

•

Arbetsgivare bör kontrollera att
leverantörer, underleverantörer och
andra i leveranskedjan följer dessa
riktlinjer.

Ytterligare punkter:
• Multilaterala institutioner måste se
till att alla länder har nödvändiga
resurser för att begränsa spridningen
av Covid-19-viruset.
•

ALLA STATLIGA
UTGIFTSÅTGÄRDER MÅSTE
SÄTTA MÄNNISKOR FÖRE
VINSTINTRESSEN. ALLA
STÖDÅTGÄRDER FÖR
FÖRETAGEN MÅSTE PRIORITERA
ARBETARNAS VÄLFÄRD OCH
INKOMSTER. REGERINGARNA
BÖR TA ÖVER VIKTIGA
TRANSPORTFÖRETAG VID BEHOV.

5. Upprätthållande av
hållbara leveranskedjor

Identifiera kompetenser som behövs
i världens ekonomi efter Covid-19
och tillhandahålla utbildning för
arbetare som idag inte kan arbeta.

