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22. Ändringsförslag gällande samarbete mellan EFBWW och BTI
Framlagd Av: FNV, Nederländerna
FNV är en utmärkt förespråkare för förnyelse av fackförbundens uppgifter inom sektorer
som är lämpliga med tanke på globaliseringen. Det måste vidtas åtgärder för att stoppa det
sjunkande medlemsantalet, verka för ett ökat antal medlemmar och stärka fackförbundets
position för att hitta lösningar på migrationsfrågor och det växande antalet egenföretagare.
I Nederländerna började man med en sammanslagning av industriförbunden för att skapa
en ny, mer demokratisk struktur och integrerad arbetsorganisation. Medlemmarnas åsikter
är viktiga i dessa processer. Medlemmarna måste kunna identifiera sig med fackförbundet
baserat på mycket synliga aktiviteter inom sektorerna och företagen. Fackförbundets arbete
måste utföras nära arbetstagarna och tillsammans med medlemmarna. Man måste kunna
garantera valda representanters demokratiska kontroll av medlemmar inom fackförbundet.
FNV inser hur viktiga dessa åtgärder är och erkänner att även om stora framsteg har gjorts,
är vi inte färdiga ännu.
FNV uppmanar därför kongressen att vädja till medlemmarna i BTI:s Världsstyrelse och
medlemmar i EFBWW:s verkställande utskott att tillsammans vidta ytterligare åtgärder, att
ta fram gemensamma förslag, att skapa stöd och att samråda med EFBWW:s medlemmar
under den nya kongressperioden för att stärka samarbetet mellan EFBWW och BTI, utan
att utesluta någon möjlig lösning på förhand. Den här processen bör syfta till att utveckla
en struktur och metod som är mer transparent och där upprepningar, bland annat vad
gäller ekonomi och möten undviks, som på ett bättre sätt matchar globaliseringen, som
stärker nationella fackförbunds positioner och som stärker EFBWW och BTI samt ökar våra
medlemmars intressen. Det finns ingen mall eller planritning för målet, pricken borta vid
horisonten, eftersom det fastställs som en process med övervägande av nationella intressen
och med andra regioner i världen i gott samråd med BTI. Vidare betonar FNV att lösningen
måste kunna tillämpas globalt och måste ta med den europeiska regionens intressen i
beräkningen samt överensstämma med BTI:s stadgar.
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