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Godkänt av BWI -kongressen i Durban, Sydafrika,
den 1 december 2017

08. Kräv att internationella arbetsstandarder inkluderas i AIIB:s
policydokument
Framlagd Av Förbund: Pakistanska federationen för bygg- och träarbetare
(PFBWW)
INLEDNING:
MED BEAKTANDE AV att Asiatiska banken för infrastrukturinvesteringar (AIIB) är en ny,
Kinastödd multilateral utvecklingsbank med särskilt fokus på Asien och Stillahavsområdet.
Syftet är att finansiera många föreslagna projekt för infrastrukturutveckling längs ”One
belt, one road”, och kommer troligen att innebära att kontrakt tilldelas Kinas stora
statsägda multinationella byggföretag.
OROADE AV ATT BTI:s medlemsorganisationer som organiserar arbetstagare inom Kinas
statsägda, multinationella byggföretag har stött på omfattande brott mot arbetstagares
rättigheter, inklusive brister inom hälsa och säkerhet, vilket har lett till flera dödsfall,
systematiska brott mot föreningsfriheten och rätten till kollektivförhandlingar, attacker mot
fackföreningsmedlemmar, underlåtelse att betala minimilöner och annat grundläggande
rättsligt skydd, användning av tillfällig eller informell arbetskraft, och många andra överträdelser.
MED ERKÄNNANDE AV att storskaliga investeringsprojekt för offentlig infrastruktur erbjuder
stora möjligheter att stärka arbetstagares och mänskliga rättigheter under planerings- och
byggprocessen och borde ingå i dessa processer och efteråt.
OPERATIVA KLAUSULER
Vi anbefaller BTI:s lagstiftande organ att utöva påtryckning och arbeta med AIIB för att:
1. Ändra deras policydokument – särskilt deras ramverk för miljö och sociala frågor, deras
miljörelaterade och sociala policy och deras standard för miljö och sociala frågor – så
att de inkluderar en direkt hänvisning till ILO:s kärnkonventioner, så att dessa projekt
följer dessa internationella standarder, och för att se till att arbetstagare har tillgång till en
snabb och effektiv resolutionsmekanism vid klagomål.
2. Ingå i ett ramverk för samarbete med BTI för gemensam granskning av arbetsplatser och
boende för att stärka policy och praxis vad gäller hälsa och säkerhet i arbetet i enlighet
med internationella standarder.
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VI UPPMUNTRAR alla BTI:s medlemsorganisationer, i synnerhet dem från länder som
är AIIB- medlemsstater och demsomkommeratttaemotfinansieringfrån AIIB, att bedriva
lobbyverksamhetgentemot sina regeringars arbets- och finansdepartement för att främja
införlivandet av ILO:s kärnkonventioner och det gemensamma granskningsprogrammet i
AIIB.
UNDERSKRIFT:

Generalsekreterare
Pakistanska federationen
förbygg-och träarbetare( PFBWW)
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