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INTERNATIONELLA TRANSPORTARBETAREFEDERATIONEN
44:e kongressen
Singapore, 17 oktober 2018
Konferens för unga transportarbetare
RAPPORT
Konferensen för unga transportarbetare ägde rum den 17 oktober 2018.

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

Dagordningens punkt 2: Val av rapportör, valkontrollanter och rösträknare
Dorotea Zec (Kroatien) och Julian Sosa (Argentina) valdes till rapportörer.
Fatima Ajouz (Libanon) och Dan Kask (Kanada) valdes till valkontrollanter.
Berardina Tommasi (Italien) och Sticks Nkambule (Swaziland) valdes till rösträknare.

Dagordningens punkt 3: Kongressens temadokument
Generalsekreteraren gav en presentation om kongressens temadokument, med fokus på de viktiga
rösterna från unga transportarbetare och på att ITF kommer att skapa större utrymme för unga
transportarbetare i ledarroller. Generalsekreteraren uppmärksammade att 77 % av de unga transportarbetarna hade informella anställningar jämfört med 58 % av de vuxna arbetarna, 70 % av de internationella
migranterna var under trettio år, och arbetslösheten för unga män var 54 % och 37 % för unga kvinnor.
Han framhöll att unga transportarbetare måste leda och vara i centrum av våra globala kampanjer. Han
uppmuntrade unga arbetare att använda sina röster att bygga upp sina nätverk och utveckla riktlinjer och
strategier.
Han bekräftade också att styrelsen, som del av ITF:s åtagande för unga arbetare, har gått med på att utse
en funktionär för unga arbetstagare, och intervjuer för denna roll börjar hållas i början av 2019.
Konferensen antog kongressens temadokument såsom det presenterats.

Dagordningens punkt 4: Arbetsprogram
En paneldebatt hölls om arbetets framtid och om hur automatisering och digitalisering påverkar unga
transportarbetare, sammanfattat som följer:
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•
•
•
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Tekniken medförde både möjligheter och utmaningar; den har möjliggjort direkt kommunikation
som hjälper arbetare att organisera sig och snabbt sprida meddelanden till en större publik;
Den hade också redan lett till förlorade arbetstillfällen, men vi borde se till att vi gör anspråk på nya
jobb som skapas genom införandet av ny teknik;
Tekniken som i allt större utsträckning används för övervakning påverkade integriteten;
Det krävdes mer regleringar för teknik och ägandet av teknik, och förbund måste ha något att säga
till om och vara med vid bordet när tekniken introducerades;
Omskolning och utbildning var nödvändiga för att bekämpa effekterna av digitaliseringen och
automatiseringen av arbetena; och
Ett förslag framfördes om införande av tre månaders samråd för införande av ny teknik i
kollektivavtal. Förslaget fick ett positivt mottagande av konferensen.

Konferensen fick en presentation om Unga transportarbetares femåriga arbetsprogram, som innefattar
organisering av matleverantörer och en inbjudan till Jack Boutros, UNSW, Australien att prata om "gig"ekonomin och plattformsarbetarnas rättigheter. UNSW samlade in data från över 200 matleverantörer
som visade att 75 % av matleverantörerna fick lägre lön än miniminivån och att 90 % av dem var mellan 18–
30 med en genomsnittsålder på 24 år. NSWU har organiserat sig för att lobba regeringar och ta orättvisa
avskedanden till domstol; de utvecklade en stadga med rättigheter och digitala organiseringsverktyg som
omfattar hela näringen.
ITF:s globala ungdomssamordnare la till behovet av att organisera unga informella arbetare, lågprisflygen
med fokus på Ryanair, utbildning och omskolning för arbetare med fokus på sjöfartssektorn. Hon påtalade vikten
av att påverka politiker och att förbunden måste slåss för en politik och lagstiftning som säkerställer en rättvis
och hållbar övergång. Arbetsnormer måste gälla för alla transportarbetare, oavsett vilka deras arbetsgivare är
och oavsett hur anställningsformen ser ut. Hon framhöll vikten av en fortsatt uppbyggnad av ungdomsrörelsen
och vikten av av att utveckla unga ledare och att stärka solidariteten mellan dessa ledare.
Daniel Walton, AWU, Australien talade till konferensen om organisering och om ett ledarskap som uppmuntrar
unga transportarbetare att fortsätta bygga starka nätverk, och att unga arbetare inte ska låta sig nedslås av
att bli förbigångna. Han påtalade hur viktigt det är att unga ledare moderniserar den fackliga rörelsen.
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 18: Skydda ungt sjöfolks och hamnarbetares rättigheter
Konferensen antog motionen och underströk att den måste gälla för unga arbetstagare i alla sektorer, inte
enbart unga arbetstagare i sjöfartssektorn.
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Dagordningens punkt 6: Val
Konferensen godkände föreslagna tillägg till regler och bestämmelser för val, sammansättning och roller för
ITF:s kommitté för unga transportarbetare.
Följande valdes av konferensen. Den nyligen tillsatta kommittén möttes för att välja de två vice
ordförandena.
Medordföranden
Ordinarie ledamöter

Dorotea Zec (SPH-SUC, Kroatien)
Alexandros Tokhi (Unifor, Kanada)
Ivanilda Madade (SINTAC, Mozambique)
Moussa Sangare (SYNACCI, Elfenbenskusten)
Usman Sherif (NURTW, Nigeria)
Vincent Ombati (MWU, Kenya)
Mohamed El Younoussi (UMT, Marocko)
Arwa Mejri (FNT, Tunisien)
Danny Cain (MUA, Australien)
Preeti Singh (AIRF, Indien)
Dominic Young (SMOU, Singapore)
Shun Kwan Shenky Wong (MNOG, Hong Kong)
Lisa Gneisse (Ver.di, Tyskland)
Nick Loridan (BTB, Belgien)
Vana Bosto (SPH, Kroatien)
Enis Kaya (LİMAN-İŞ, Turkiet)
Kamil Butler (PSU, Polen)
Gaby Boulou (FGTE – CFDT, Frankrike)
Ignacio Orsi (Sindicato La Fraternidad, Argentina)
Horacio Calculli (AAA, Argentina)
Phelia Wilson (NWU, St. Lucia)
Claudia Pinilla (SNTT, Colombia)
Brianna Gregory (IAMAW, USA)
Heather Morse (AFA – CWA, USA)
Matthew Dwyer (MEBA, USA)
Alexandros Tokhi (Unifor, Kanada)

Konferensen fastställde sammansättningen av kommittén för unga transportarbetare, bifogad som bilaga 1.

Dagordningens punkt 7: Övriga frågor
Konferensen mottog inlägg från golvet sammanfattat enligt följande:
•
•
•

EVG, Tyskland, begärde internationell solidaritet för sina medlemmar i Tyskland som kämpade för
bättre villkor som en del av ”Make noise”-kampanjen (Gör dig hörd).
Vida, Österrike, begärde solidaritet för underskrift av en namninsamling mot regeringens planer på
att upplösa ungdomsarbetsråd i landet.
När den här konferensen hölls skulle en arresteringsorder utfärdas för vice ordföranden för
latinamerikanska och karibiska regionen av en åklagare i Argentina. Efter stödet från hans
medlemmar och från den internationella fackrörelsen stoppades arresteringsordern.
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•
•
•
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Den viktigaste poängen när det gäller digitalisering och automatisering handlar om vem som äger
produktionsmedlen.
Den springande punkten för digitaliseringen är personuppgifterna som samlas in.
Uppmaning att stödja motion 8: Främja Homo-, Bi-, Trans-, Queer- och Intersexuella (HBTQI)
fackliga politiska riktlinjer i andra globala fackliga federationer
Uppmaning att stödja ITF:s projekt för kvinnor #ThisIsOurWorldToo och stödja kvinnor i ombudens
egna förbund
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Bilaga 1

KOMMITTÉN FÖR UNGA TRANSPORTARBETARE
Per den 17 oktober 2018
Gemensamma ordföranden
Gemensamma ordföranden
Representant för kvinnliga transportarbetare
Invalda ledamöter
Regionala företrädare
Afrika

Arabvärlden
Asien/Stillahavsområdet

Europa

Latinamerika/Karibien

Nordamerika

Sektionsföreträdare
Civilflygssektionen
Hamnarbetaresektionens företrädare
Fiskesektionen
Insjöfartsektionen
Järnvägsarbetaresektionen
Vägtransportarbetaresektionen
Sjöfolkssektionen
Sektionen för turism

Alexandros Tokhi (Unifor, Kanada)
Dorotea Zec (SPH-SUC, Kroatien)
Jasmin Labarda (AMOSUP, Filippinerna)
Franco Nervegna (UPSA, Argentina)
He-Jun Eugene Guo (SOS, Singapore)
Alexandra Shubina (ROSPROFZHEL, Ryssland)
Ivanilda Madade (SINTAC, Mozambique)
Moussa Sangare (SYNACCI, Elfenbenskusten)
Usman Sherif (NURTW, Nigeria)
Vincent Ombati (MWU, Kenya)
Mohamed El Younoussi (UMT, Marocko)
Arwa Mejri (FNT, Tunisien)
Danny Cain (MUA, Australien)
Preeti Singh (AIRF, Indien)
Dominic Young (SMOU, Singapore)
Shun Kwan Shenky Wong (MNOG, Hong Kong)
Lisa Gneisse (Ver.di, Tyskland)
Nick Loridan (BTB, Belgien)
Vana Bosto (SPH, Kroatien)
Enis Kaya (LİMAN-İŞ, Turkiet)
Kamil Butler (PSU, Polen)
Gaby Boulou (FGTE – CFDT, Frankrike)
Ignacio Orsi (Sindicato La Fraternidad, Argentina)
Horacio Calculli (AAA, Argentina)
Phelia Wilson (NWU, St. Lucia)
Claudia Pinilla (SNTT, Colombia)
Brianna Gregory (IAMAW, USA)
Heather Morse (AFA – CWA, USA)
Matthew Dwyer (MEBA, USA)
Alexandros Tokhi (Unifor, Kanada)

Shauna McCormack (Fórsa, Irland)
Nick Loridan (BTB, Belgien)
Viri Gómez (ILWU, Kanada)
Jorge Alejandro Vargas (SOMU, Argentina)
Cinthia Magali Diaz (CPOFPCM, Argentina)
Luciano Salomon (ASFA, Argentina)
Justyna Matuszewska (UNITE, Storbritannien)
Dorotea Zec, (SPH-SUC, Kroatien)
Nedezhda Staneva (FTTUB, Bulgarien)
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