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05. Australisk bygg- och anläggningskommission
Framlagd Av: CFMEU Australien
Bygg- och träarbetarinternationalen (BTI) är extremt oroad över Turnbull-regeringens
återinrättande av den australiska bygg- och anläggningskommissionen (Australian Building
and Construction Commission – ABCC).
ABCC skapades ursprungligen 2005 under Howard-regeringen och innebar separata
rättsliga restriktioner och högre straff för fackförbund inom byggbranschen, särskilt BTI:s
medlemmar inom det australiska förbundet för bygg, skog, gruvdrift och energi (CFMEU)
och det australiska elektrikerförbundet (ETU). Många av dessa reformer drogs tillbaka
under 2012 under Australiens arbetarpartis tid vid makten, men 2016 års lag om byggoch anläggningsbranschen (Building and Construction Industry [Improving Productivity]
Act 2016), som innebär att ABCC återinförs, har skapat oro för brott mot byggarbetares
mänskliga rättigheter
Den tidigare lagstiftningen, som denna lag replikerar och utökar, befanns bryta mot ett
antal ILO- konventioner, inklusive föreningsfriheten, rätten till kollektivförhandlingar och
arbetsinspektioner. ABCC ökar det maximala straffet för ”olagliga stridsåtgärder” över
15 gånger, beviljar tvingande utredningsbefogenheter som strider mot arbetstagares rätt till
korrekt rättsförfarande och strider mot rätten att tiga. Den ger ABCC:s inspektörer och
federala skyddsinspektörer rätt att få tillträde till anläggningar, fråga om en persons namn och
kräva att de tillhandahåller dokument samt vänder på bevisbördan så att byggnadsarbetare
måste bevisa att de åtgärder som de var inblandade i inte utgör stridsåtgärder (utan baseras
på oro för hälsa och säkerhet). Enligt avsnitt 34 i lagen innebär 2016 års byggkod (Building
Code 2016) ytterligare krav på entreprenörer som lägger anbud på projekt som finansieras
av den federala regeringen. Koden begränsar vad som kan förekomma i ett kollektivavtal och
begränsar inte bara ”fackförbundsvänliga” klausuler, utan även klausuler som uppmuntrar
till anställning av lärlingar, som kräver att arbetsgivare söker efter lokala arbetstagare först,
som förhindrar obegränsade ordinarie arbetstider, som tillåter byggarbetare att ha en
rimlig och säker arbetsplats eller som inför begränsningar för entreprenadarbete och
kontraktsanställningar.
ABCC har lyfts fram med argumentet att det kommer att bemöta korruption och kriminalitet
inom byggsektorn, men ABCC-lagstiftningen har inte någon sådan roll – den kan
endast hantera branschfrågor. Vidare baseras påståendet att ABCC kommer att höja
produktiviteten på misskrediterade ekonomiska analyser som inte håller måttet. Dessa
påståenden och andra har motbevisats av både oberoende experter och myndighetsexperter.
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BTI fördömer å det starkaste återinrättandet av ABCC och den tillhörande byggkoden, som
strider mot byggarbetarnas rättigheter. BTI lovar att arbeta tillsammans med våra australiska
medlemsförbund CFMEU och ETU för att bestrida lagen med hjälp av internationell rätt,
inklusive, men inte begränsat till, ILO:s kommitté för föreningsfrihet.
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