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12. Globala ramavtal
Framlagd Av: UNITE (STORBRITANNIEN)
De modiga sydafrikanska fackförbundens systrar och bröder bedrev sin kamp mot det
avskyvärda apartheidsystemet med slogan ”Ett brott mot en är ett brott mot alla”. De vann
sin kamp och i enlighet med denna princip beslutar BTI:s kongress sig för att vinna rättvisa
för alla arbetstagare.
Majoriteten av byggarbetarna i Storbritannien idag kämpar mot ovissa och osäkra arbetstillfällen
och tillsammans med arbetstagare och fackförbund runtom i världen blir de starkare när de får
stöd genom praktisk solidaritet för att hjälpa till att övervinna exploatering och viktimisering.
Vanligen är de osäkra arbetstillfällen som byggarbetare möter i Storbritannien något som
upprätthålls av byråsektorn och organisationer som kallas för ”paraplyföretag”. Arbetstagare
har ofta inget annat val än att acceptera klassificeringen som ”egenföretagare”, men detta är
en falsk beskrivning, eftersom de inte har någon kontroll över var eller när de arbetar.
De arbetstagare som är modiga nog att försöka organisera sig blir offer för svartlistning av
arbetsförmedlingar och paraplyföretag, på uppmuntran av och med stöd från multinationella
företag.
Det är skandal att användningen av svarta listor i Storbritanniens byggbransch inte upphörde
efter tillslaget mot svartlistningsföretaget The Consulting Association (TCA) 2009. Istället blev
svartlistning mindre centraliserat och sker nu dolt genom individuella multinationella företag
och deras leveranskedja, inklusive arbetsförmedlingar.
Unite har samlad bevisning på att multinationella företag, inklusive ett stort multinationellt
företag som från 2005 till 2009 utförde 66 000 enskilda svartlistningskontroller på arbetstagare,
fortfarande använder sådana system idag.
Det är beklagligt att det är multinationella företag som finns i centrum för de problem som
brittiska byggarbetare upplever, när dessa företag har tecknat globala ramavtal med BTI. Vi
anser att stora multinationella företag måste hållas ansvariga och att vi, som förbund i en
global familj, är skyldiga att avslöja och leta fram all fackförbundsfientlig aktivitet.
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Kongressen berömmer BTI:s ledning som i god tro har förhandlat fram de globala ramavtalen,
men vi måste erkänna att det råder brist på verkligt åtagande och genomförande från de
undertecknande företagens sida.
Kongressen åtar sig därför att:
• Granska alla globala ramavtal.
• Undersöka tillämpningen och efterlevnaden av globala ramavtal hos medlemsförbunden.
• Omförhandla de globala ramavtalen där så är lämpligt.

UNDERSKRIFT:

2

