BTI:upplösningar
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17. Resolution om uppmaning till global politisk aktion till försvar
av arbetstagares rättigheter
Framlagd Av: SUNTRACS Panama, SEBI Curacao, FEDESOMEC Ecuador,
CSTCB Bolivia, FENATCS Venezuela, SUNTIMAVEN Venezuela, SINTRASKINCO
Colombia, SINTRAPIZANO Colombia, SINTRACONST Espirito Santo Brasilien,
FETRACONMAG Brasilien, SNSCAASC Nicaragua, SINTEPAV CE Brasilien,
UOCRA – Argentina
Fackförbund och arbetstagare runtom i världen står inför enorma utmaningar som drivs på av
ökad globalisering, ett uppsving för nyfascistiska och populistiska rörelser och en övergång
från vänster- till konservativa högerregeringar som genomför arbetsmarknadsreformer och
åtstramningsåtgärder som försämrar livet för arbetstagare och angriper arbetstagare och
fackförbund. Det är dock arbetstagarna på södra halvklotet som har drabbats hårdast.
Förtrycket mot fackförbund är allvarligt och omfattande på södra halvklotet, där
fackförbundsmedlemmar regelbundet sägs upp, fängslas och till och med dödas för att ha sagt
sin mening om arbetstagares rättigheter och fackföreningsrättigheter. Fackförbundsledare
och medlemmar av CFMEU har utsatts för förtal och framställs som kriminella av myndigheter
och media i Australien. Fackförbundsledare i Sydkorea har upprepade gånger fängslats för
föreningsverksamhet och framförhandling av kollektivavtal. Fackförbundsmedlemmar har
mördats i Filippinerna, Colombia och Zimbabwe. På södra halvklotet är ingen någonsin säker
på om en fackföreningsmedlem kommer att komma hem till sin familj i ett stycke i slutet av
dagen eller överhuvudtaget. Detta är verkligheten och normen för fackföreningsmedlemmar.
Multinationella företag har allt större framgångar och inflytande på södra halvklotet. Många
företag har då lämnat efterlevnaden av internationella arbetsstandarder och tron på en
social dialog med fackförbunden vid landsgränserna. Istället har företagen valt att införa en
andra uppsättning standarder där arbetstagare får låga löner, långa arbetstimmar, farliga
arbetsförhållanden och inte har frihet att fullt ut utöva sin föreningsfrihet, förhandlingsfrihet
och strejkrätt.
Den nyliberala globaliseringspolitiken har resulterat i enorma vinster för företagen, men har
också inneburit att omfattande kontraktsanställningar, outsourcing och tillfälliga arbetsformer
har blivit normen på södra halvklotet. Detta gäller särskilt i de sektorer som BTI representerar.
Globaliseringen har även resulterat i en allt större global folkförflyttning där arbetstagare som
inte har några ekonomiska möjligheter hemma söker sig utomlands i jakt på anständigt arbete.
Migrantarbetare möts dock ofta av exploatering, extremt låga löner och diskriminering när de
utför samma arbete som inhemska arbetstagare eller utför arbete som inhemska arbetstagare
inte vill utföra.
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Politiska partier på högerkanten och populistiska partier har utnyttjat den rättsliga processen
för att ta över demokratiskt valda regeringar. På detta sätt underminerar de oberoende och
demokratiska fackförbund samtidigt som de stödjer fackförbund som är positivt inställda till
regeringen för att legitimera sina arbetsmarknadsreformer och åtstramningsåtgärder.
MED ERKÄNNANDE AV arbetet som BTI utför för att bekämpa globalisering och nyliberalism
genom sina globala kampanjer mot multinationella företag och förtryckande regeringar.
MED ERKÄNNANDE AV den ledande roll som BTI spelar i sitt engagemang och sina
förhandlingar med internationella multinationella företag och internationella finansinstitut
såsom Världsbanken, regionala utvecklingsbanker, globala certifieringsorgan såsom FSC och
PEFC, internationella FN- organ såsom ILO, Förenta nationerna, OHCHR samt internationella
idrottsorganisationer såsom FIFA och IOK. Med den globala roll som BTI har och fortsätter
att spela tillsammans med det ledarskap som BTI bedriver kan fackförbund på nationell nivå
använda verktyg för att organisera arbetstagare, förhandla fram bättre avtal och arbeta för
starkare fackförenings- och arbetstagarvänlig politik.
MED ERKÄNNANDE AV att BTI:s globala organiseringskampanjer resulterade i över en halv
miljon nya medlemmar som stärkte BTI och dess globala kraft. Dessa organiseringsframgångar
avspeglas i ökningen av medlemsavgifterna från södra halvklotet och den ekonomiska
hållbarheten i BTI:s regioner.
MED ERKÄNNANDE AV stödet från BTI:s medlemsförbund och stödorganisationer för
fackförbundssolidaritet till stöd för BTI:s globala organiseringskampanjer.
MED ERKÄNNANDE AV BTI:s ledarskap och särskilt generalsekreterarens och presidiets
ledarskap för att skapa en ny väg för BTI så att unionen kan vara en starkare, dynamisk
och kraftfull global union genom aggressiva, aktionsinriktade, arbetstagarstödda och -ledda
kampanjer.
DÄRFÖR BESLUTAS ATT BTI:s medlemsförbund på södra halvklotet uppmanar BTI och alla
dess medlemsförbund:
Att starta en serie politiska åtgärder mot förtryckande myndigheter och att använda BTI:s
internationella solidaritetsfond för att stödja dessa kampanjer.
Att köra igång en massiv och samordnad organiseringskampanj och utöka möjligheterna för
BTI:s globala team så att de kan utveckla och genomföra globala kampanjer och särskilt inrikta
sig på arbetstagare vid multinationella företag, arbetstagare vid byggarbete av infrastruktur
som finansieras av multilaterala utvecklingsbanker, arbetstagare vid certifierade företag,
arbetstagare som bygger idrottsanläggningar och andra, och för att skapa och bidra till en
global fond för organisering och kampanjarbete som ska stödja BTI:s globalt samordnade
organiserings- och kampanjarbete.
UNDERSKRIFT:
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