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INTERNATIONELLA TRANSPORTARBETAREFEDERATIONEN 
 

44:e kongressen 
Singapore, 18 oktober 2018 

Konferens för kvinnliga transportarbetare 
 

RAPPORT 
 
Konferensen för kvinnliga transportarbetare ägde rum den 18 oktober 2018. 
 
Konferensen öppnades av Diana Holland, ordförande för ITF:s kommitté för kvinnliga transportarbetare, 
och Mary Liew, som representerade värdförbunden i Singapore, gav ett varmt välkomnande. 
 

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

Dagordningens punkt 2: Val av rapportör, valkontrollanter och rösträknare 
 
Jasmin Labarda (AMOSUP, Filippinerna) valdes till rapportör. 
Astrid König (Kommunal, Sverige) och Tina Agustien (SPKA, Indonesien) valdes till valkontrollanter. 
Gaebepe Molaodi (BTGWU, Botswana) och Ana Maria Orellana Morales (STCLP, Peru) valdes till rösträknare. 
 

Dagordningens punkt 3: Kongressens temadokument 
 
Generalsekreteraren gav en presentation om kongressens temadokument, med fokus på avdelningens 
prioriteringar, och bekräftade ITF:s starka engagemang för förbundets kvinnliga medlemmar. Diskussionen 
för denna dagordningspunkt ägde rum i samband med dagordningspunkt 4, arbetsprogrammet.  
 
Konferensen antog kongressens temadokument såsom det presenterats. 
 

Dagordningens punkt 4: Arbetsprogram 
 
Ombudens uppmärksamhet fästes på följande tre dokument: 
 

• Kvinnliga transportarbetare bygger upp styrka – ”This is our world too!” (Det här är vår värld 
också!), resultat and rekommendationer från konferensen för kvinnliga transportarbetare som hölls 
i Marrakech i november 2017 som antogs och godkändes 

• Våra prioriteringar – kvinnliga transportarbetare i ITF-kongressens temadokument för 2018, 
”Transportarbetare bygger upp styrka”, som välkomnades och fick starkt stöd 

• Kort sammandrag av och rekommendationer från rapporten ”The impact of the future of work for 
women in public transport” (Framtidens arbete för kvinnor i kollektivtrafiken) från 2018 som 
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välkomnades som banbrytande forskning som kommer att stärka ITF:s strategi och 
implementeringen av ITF:s arbetsprogram för kvinnor. 

 
Sedan presenterade ett antal talare aktiviteter och prioriteringar för ITF:s kvinnliga transportarbetare i 
framtiden: 

• Introduktion – Brigitta Paas, FNV, Nederländerna 
• Minnesord – Terri Mast, ILWU, USA 
• Logistik och lager – Valerie Latron, FGTE-CFDT, Frankrike 
• Könsrelaterad yrkessegregering – Laura Cordoba, FNTCOTAC, Argentina 
• Organisering inom civilflyget – Leslie Dias, Unifor, Kanada 
• Vår kollektivtrafik – Wilma Clement, BWU, Barbados 
• Stöd till kvinnor, våld i hemmet och på arbetet, ILO-konventionen och rekommendationer om våld 

och trakasserier på arbetet – Sheela Naikwade, MSTKS, Indien  
• UNCSW och internationella aktionsdagar – Dorothy Nandera, ATGWU, Uganda 
• Kvinnors ledarskap – Ekaterina Yordanova, FTTUB, Bulgarien 

 
Konferensen firade att Nermin Al-Sharif närvarade (generalsekreterare, Dockers and Seafarers Union of 
Libya) och hyllade det överväldigande internationella stödet till Nermin Al-Sharif som organiserats av ITF, 
och stödde hennes passionerade uppmaning till kvinnligt ledarskap på alla nivåer inom transportindustrin. 
Konferensen stod fast mot all förföljelse av fackföreningsmedlemmar över hela världen. 
 
Arbetsprogrammets prioriteringar presenterades av ordföranden inom ramen för de två huvudprioriteringarna: 
 

• Bygga upp kvinnliga transportarbetares ekonomiska styrka: Få slut på könsrelaterad yrkessegregering 
i den globala transportnäringen – ”This is our world too!” (Det här är vår värld också!): inriktning på 
arbetsgivare och internationella finansinstitutioner där de påverkar industrins utveckling 
 

• Bygga upp styrkan i fackliga åtgärder för att få slut på våld mot kvinnliga transportarbetare: globalt, 
regionalt, nationellt och sektorsvist, inklusive nya regioner och berörda arbetsgivare, och för att uppfylla 
och ratificera en ILO-konvention och rekommendation om våld och trakasserier i arbetslivet 

 
Innefattande: 
 

• Bygga upp Vårt kollektivtrafikprogram där jämlikhet redan är en stark del av grunden 
• Stärka våra program för lager, nav och informella arbetstagare genom att främja 

jämställdhetspolicy och stödja kvinnors ledarskap och organisering av kvinnliga arbetstagare 
• Strategiskt använda globala aktionsdagar som Internationella kvinnodagen den 8 mars), FN:s dag 

för att eliminera våld mot kvinnor och flickor (25 november), Världstoalettdagen (19 november) för 
att stödja ITF och viktiga frågor för ITF Kvinnor 

 
Under diskussionen tog ombuden sedan upp följande frågor: 
 

• Ökad delaktighet för kvinnliga transportarbetare genom utbildning för arbete med digitala tekniker 
• Öka antalet fackligt anslutna kvinnliga transportarbetare  
• Lika lön och lika arbetsvillkor  
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• Erkännande av klimakteriets påverkan på kvinnliga arbetstagare och påtryckningar på arbetstagare 
för att ta fram riktlinjer 

• Våld mot kvinnor, inklusive det globala stödprogrammet för kvinnor och betald ledighet vid våld i 
hemmet 

• Integration av kvinnor i ledarskapsstrukturer och beslutsfattarstrukturer samt skapande av 
strukturer för kvinnor   

• Eliminering av den könsrelaterade yrkessegregeringen 
• Ta upp frågan om säker tillgång till toaletter för transportarbetare 

 
Konferensen antog de avdelningsrelaterade prioriteringarna för 2019 och framåt, såsom de presenterats. 
 

Guldbelöning 
 
Konferensen hedrade det fantastiska bidrag som Ann Anderson, vald styrelsemedlem, vice ordförande i 
ITF:s kommitté för kvinnliga transportarbetare och generalsekreterare för CCWU, Guyana, givit 
organisationen.   ITF:s generalsekreterare presenterade en postum guldbelöning till Ann Anderson för 
enastående arbete till försvar och för främjande av transportarbetares intressen på internationell nivå och 
för bevarandet av facklig frihet och fackliga rättigheter: 

 
Dagordningens punkt 5: Motioner 
 
Det fanns inga motioner som remitterats till konferensen av redaktionsutskottet. En motion som skulle 
debatteras vid kongressens plenarmöte remitterades till konferensen på grund av att den refererar till 
kvinnliga transportarbetare:   
 

Sammanslagen motion 1: Att organisera informella transportarbetare 
 
Geetha Shresthabhattarai (NETWON, Nepal) introducerade motionen som konferensen gav ett starkt stöd 
med en rekommendation till plenaren att anta den. 
 

Dagordningens punkt 6: Val 
 
ITF:s kommitté för kvinnliga transportarbetare 
 
Följande valdes av konferensen: 
 

Afrika  
Regional företrädare Anika Manavi (SYNTRAPAL, Togo) 
Regional företrädare Maryam Jummai Bello Yassin (NURTW, Nigeria) 
Regional företrädare Wendy Mwaonanji Kavolo (RWUM, Malawi) 
Arabvärlden  
Regional företrädare Kalthoum Barkallah (FNCT, Tunisien)  
Asien/Stillahavsområdet  
Regional företrädare Mich-Elle Myers (MUA, Australien) 
Regional företrädare Heity Ariaty (tills pensionen i slutet av 2019), därefter Tina Agustien 

2020–kongressen (båda från SPKA, Indonesien)   
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Regional företrädare Enktugs Bat-Erdene (FMRWU, Mongoliet) 
Regional företrädare Sheela Naikwade (MSTKS, Indien) 
Europa 
Regional företrädare Nuria Belenguer (UGT, Spanien) 
Regional företrädare Susanne Gällhagen (Kommunal, Sverige) 
Regional företrädare Diana Holland (Unite the Union, Storbritannien) 
Regional företrädare Maya Schwiegershausen-Güth (ver.di, Tyskland) 
Regional företrädare Olga Vakulenko (ROSPROFZHEL, Ryssland) 
Regional företrädare Madlen Yordanova (FTTUB, Bulgarien) 
Latinamerika/Karibien  
Regional företrädare Alma Teresa González (ATM, Mexiko) 
Regional företrädare Laura Cordoba (FNTCOTAC, Argentina) 
Regional företrädare Dionne Howard (BWU, Barbados) 
Nordamerika 
Regional företrädare Sara Gonzalez (IAM, USA) 
Regional företrädare Joy Thomson (CMSG, Kanada) 
Regional företrädare Leslie Dias (Unifor, Kanada) 
Sektionsföreträdare 
Civilflyg  Dorsaf Saihi (FNT, Tunisien) 
Hamnarbetare Monique Verbeeck (BTB, Belgien) 
Fiskeri Sylvie Roux (FGTE-CFDT, Frankrike) 
Insjöfart  Valerie Latron (FGTE-CFDT, Frankrike) 
Järnväg Simi Lalsingh (NFIR, Indien) 
Vägtransport Wilma Clement (BWU, Barbados) 
Sjöfolk Lena Dyring (NSU, Norge) 
Turism Praveena Singh (AIRF, Indien) 
ITF:s styrelse – Regionala kvinnorepresentanter 
Afrika Juliana Mpanduji (COTWU (T), Tanzania) 
Arabvärlden Meryem Halouani (UMT, Marocko) 
Asien/Stillahavsområdet Mary Liew (SMOU, Singapore) 
Europa Valerie Latron (FGTE-CFDT, Frankrike) 
Latinamerika/Karibien Janaina Fernandes (FNTF, Brasilien) 
Nordamerika Terri Mast (ILWU, USA) 
Representant för unga kvinnliga transportarbetare  
 Jasmin Labarda (AMOSUP, Filippinerna) 

 
Den nyligen valda kommittén för kvinnliga transportarbetare sammanträdde under konferensen för att välja 
ordförande och vice ordföranden.  Följande valdes: 
 

 

Dagordningens punkt 7: Övriga frågor 
 
Inga andra ärenden för diskussion förelåg. 

Ordförande Diana Holland (Unite the Union, Storbritannien) 
 

Vice ordförande Kalthoum Barkallah (FNCT, Tunisien) 

Vice ordförande Mich-Elle Myers (MUA, Australien) 

Vice ordförande Wilma Clement (BWU, Barbados) 


