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INTERNATIONELLA TRANSPORTARBETAREFEDERATIONEN
44:e kongressen
Singapore, 15 oktober 2018
Vägtransportarbetaresektionens konferens
RAPPORT
Vägtransportarbetaresektionens konferens ägde rum den 15 oktober 2018.

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

Dagordningens punkt 2: Val av rapportör, valkontrollanter och rösträknare
Justyna Matuszewska (Storbritannien) valdes till rapportör.
Matt Draper (Storbritannien) och Magnus Falk (Sverige) valdes till röstkontrollant/rösträknare.

Dagordningens punkt 3: Kongressens temadokument
Den biträdande generalsekreteraren gav en muntlig rapport om kongressens temadokument, med fokus på
sektionens prioriteringar. Diskussionen för denna dagordningspunkt ägde rum i samband med
dagordningspunkt 4, arbetsprogrammet.
Konferensen antog kongressens temadokument såsom det presenterats.

Dagordningens punkt 4: Arbetsprogram
Konferensen fick många talare från salen. De viktigaste kommentarerna sammanfattas enligt följande:
•
•
•
•
•

Vikten av kampanjer som riktas mot detaljhandeln och ekonomiska leverantörer som XPO, DHL och
IKEA;
Kränkningar och oetiska arbetsmetoder förekom fortfarande hos DHL Indien;
Dialogen med IKEA hade upphört på grund av bristen på framsteg och avsaknaden av en
meningsfull dialog, och konferensen gav sitt stöd till att fortsätta den här kampanjen;
Ordföranden efterfrågade fortsatt stöd mot poliskorruption och trakasserier mot
vägtransportarbetare i Afrika;
Medlemsförbund från Filippinerna tog upp den aktuella situationen med Jeepney-fordon.
Ordföranden noterade kampen och bad sekretariatet om stöd;
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•

NURTW rapporterade betydande framsteg i Nigeria, och ett visst stöd från regeringen, vilket skulle
låta dem fortsätta bygga medlemsantalet under de kommande fem åren; och

•

Women Transport Workers of Maharashtra, Indien, hade stärkt villkoren för medlemmar men
medlemmarna hotades fortfarande med uppsägning om de skulle delta i fackliga aktiviteter.

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

TOLL-stadga
Ordföranden gav en rapport om den nyligen undertecknade globala TOLL-stadgan och konferensen
fastställde att detaljerna i stadgan skulle delas med alla medlemsförbund inom vägtransport.

Paneldiskussioner: ”Vi höjer normerna”
En paneldiskussion om att höja normerna inom industrin hölls, ledd av Frank Moreels, vice ordförande för
vägtransport. Paneldeltagarna bestod av:
• Umberto De Pretto (IRU)
• Rick Willmott (TOLL)
• Ruwan Subasinghe (ITF:s juridiskt ansvarige som diskuterar arbetet vid ILO)
• Wilma Clement (kvinnorepresentant)
• Sam McIntosh (ungdomsrepresentant)
Konferensen noterade följande:
• Det behövs villkor som de mest etiska och fackligt organiserade företagen kan uppfylla;
• Ekonomiska arbetsgivare ska hållas ansvariga för sin roll i leveranskedjor;
• Efterlevnad och säkra tariffer är viktiga faktorer för att transportarbetarna ska kunna bygga upp
kraft i framtiden.

Stadstransportkommitténs struktur
Konferensen biföll förslaget till ny sammansättning och vice ordföranden för stadstransportkommittén.

Uppdatering om DHL
TUMTIS gav en uppdatering om situationen med DHL i Turkiet, tackade ITF:s medlemsförbund för deras
fortsatta stöd och förklarade att kampen ännu inte var över.
Under den allmänna diskussionen togs följande punkter upp:
• DHL-medlemsförbunden bekräftade att man gjorde framsteg med protokollet som användes med
DHL generellt sett, men att problem fortfarande kvarstod inom DHL:s leveranskedja och
underleverantörsmodell;
• Nätverket i Latinamerika och Nordamerika behövde fortfarande stärkas; och
• Ordföranden efterfrågade fortsatt solidaritet och stöd för TUMTIS i kampen för de 7 arbetare som
avskedats från DHL Express Turkey.
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Dagordningens punkt 5: Motioner
Konferensen behandlade de motioner som remitterats av redaktionsutskottet, enligt följande:

Motion 31: Stärka den globala striden för säkra tariffer och kundansvarighet
Konferensen antog motionen såsom den presenterades.

Dagordningens punkt 6: Val
Följande valdes utan motkandidater av konferensen:
Ordförande
1:e vice-ordförande (passagerare)
2:e vice-ordförande (gods)
3:e vice-ordförande (UTC)
Representant för kvinnliga transportarbetare
Representant för unga transportarbetare

Tony Sheldon (TWU, Australien) till 1 juni 2019
James Hoffa (Teamsters, USA) från 1 juni 2019
Flemming Overgaard (3F, Danmark)
Victor Luis Velazquez (FNTCOTAC, Argentina)
Wol-san Liem (KPTU UTC, Korea)
Wilma Clement (BWU, Barbados)
Justyna Matuszewska (UNITE, Storbritannien)

Konferensen uppdrog åt sekretariatet att bekräfta nomineringarna för ledamöterna för Afrika, Arabvärlden
och Asien/Stillahavsområdet i sektionskommittén och biföll sammansättningen av
Vägtransportarbetaresektionens styrkommitté, bifogad som Bilaga 1.
Ordföranden tillkännagav att han från 1 juni 2019 skulle lämna sin post som ordförande för
Vägtransportkommittén och tackade ombuden för deras fortsatta stöd.
James Hoffa (Teamsters, USA) bekräftades som ny ordförande av konferensen och kommer att tillträda
posten från 1 juni 2019.
Konferensen och den ansvarige för inlandstransport tackade ordföranden för hans arbete och stöd under
de senaste åren.

Dagordningens punkt 7: Övriga frågor
Leveranskedjor för detaljhandeln
Konferensen biföll tillsättandet av en arbetsgrupp för leveranskedjor inom detaljhandeln, bestående av
befintliga medlemmar som är aktivt involverade i vägtransportkampanjer, under nästa mellankongressperiod.
En rapport om aktiviteter skulle ges vid nästa styrkommittémöte för vägtransportsektionen under 2019.
Man kom också överens om att välja in ledare från gruppen av personer som är involverade i arbetsprogrammet för leveranskedjor inom detaljhandeln till Vägtransportsektionens styrkommitté under
projektets livslängd.
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Lager
På grund av det viktiga arbete som utförs av arbetsgruppen för lager- och terminalarbetare rekommenderades
det att följande personer skulle väljas in till Vägtransportsektionens styrkommitté under projektets
livslängd:
• Ordförande – Peter Lövkvist (Svenska Transportarbetareförbundet, Sverige)
• Vice ordförande för Lager – Matt Draper (UNITE, Storbritannien)
Konferensen biföll denna rekommendation.
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Bilaga 1

VÄGTRANSPORTSEKTIONENS STYRKOMMITTÉ
Per den 15 oktober 2018
Sektionsfunktionärer
Ordförande
1:e vice-ordförande (passagerare)
2:e vice-ordförande (gods)
3:e vice-ordförande (UTC)
Representant för kvinnliga transportarbetare
Representant för unga transportarbetare
Afrika
Ordförande
Vice ordförande
Vice ordförande
Arabvärlden
Ordförande
Vice ordförande
Asien/Stillahavsområdet
Ordförande
Vice ordförande
Vice ordförande
Vice ordförande
Representant för kvinnliga transportarbetare
Representant för unga transportarbetare
Europa (ETF:s vägtransportsektion)
Ordförande
Vice ordförande
Vice ordförande
Representant för kvinnliga transportarbetare
Representant för unga transportarbetare
Latinamerika/Karibien
Ordförande
Vice ordförande
Vice ordförande
Vice ordförande
Nordamerika
Medordförande
Medordförande
Invalda ledamöter
Ordförande, arbetsgruppen för leveranskedjor
inom detaljhandeln
Ordförande för arbetsgruppen för lager- och
terminalarbetare
Vice ordförande för arbetsgruppen för lager- och
terminalarbetare

Tony Sheldon (TWU, Australien) till 1 juni 2019
James Hoffa (Teamsters, USA) från 1 juni 2019
Flemming Overgaard (3F, Danmark)
Victor Luis Velazquez (FNTCOTAC, Argentina)
Wol-san Liem (KPTU UTC, Korea)
Wilma Clement (BWU, Barbados)
Justyna Matuszewska (UNITE, Storbritannien)
Fuseini Iddrisu (GTPCWU, Ghana)
Gora Khouma (URS, Senegal)
Shanitah Birungi (AGTWU, Uganda)
Amine Affane (FNCGP, Algeriet)
Kais Mlouah (FNT, Tunisien)
Michael Kaine (TWU, Australien)
Ajay Kumar Rai (Netwon, Nepal)
K.Natarajan (GTCEPUF, Indien)
Toyotaka Sugiyama (Unyu-Roren, Japan)
Sheela Naikwade (MSTKS, Indien)
Vakant
Roberto Parrillo (ACV-Transcom, Belgien)
Fleming Overgaard (3F, Danmark)
Adrian Jones (UNITE, Storbritannien)
Myriam Coulet (FO Transports, Frankrike)
Vakant
Benito Bahena y Lome (ATM, Mexiko)
Pablo Hugo Moyano (FNTCOTAC, Argentina)
Lourival Vierira (CNTTT, Brasilien)
Wilma Clement (BWU, Barbados)
Len Poirier (UNIFOR, Kanada)
James Hoffa (Teamsters, USA)
Ännu ej utsedd
Peter Lövkvist (STF, Sverige)
Matt Draper (UNITE, Storbritannien)
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