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10. Kampen för naturen är en ständig del av arbetstagarnas kamp
Framlagd Av: Statsanställdas förbund för jordbruk, lantbruk och miljö
(TARIM ORMAN-IS), Republiken Makedoniens fackförbund för väg- och
vattenbyggnad, industri och planering (SGIP)
MED TANKE PÅ ATT fackförbundens huvudsakliga roll är att representera arbetstagarnas
intresse av att bryta arbetsgivarens dominans. Vi kämpar för att försvara arbetstagares
rättigheter och villkor för anständigt arbete. Vi, som BTI:s medlemsförbund, är de
fackförbund som kämpar för bättre standarder för arbetstagare inom byggnad, skogsbruk,
träindustri, cement och liknande sektorer. Därför har vi, som fackförbund inom trä- och
skogsbrukssektorerna, under lång tid kämpat för att skydda våra skogar. Denna kamp för
skyddet av naturresurserna har alltid varit nära kopplad till vår kamp för arbetstagarna.
MED TANKE PÅ ATT kapitalismen har gett upphov till ett omfattande begär efter vinst
och börjat angripa naturresurser på ett mer våldsamt sätt än någonsin tidigare, har vi ett
särskilt behov av att skapa våra egna allianser för att skydda vår rätt till liv i en beboelig
miljö. Årtionden av kapitalistisk exploatering av naturresurserna har inneburit betydande
belastning på naturen och arbetet och en helt ny konsekvens av denna exploatering kallas
klimatförändring. Eftersom klimatförändringen har blivit en viktig fråga i vår vardag och börjat
att påverka våra vardagsaktiviteter negativt har vi idag alla blivit medvetna om behovet av att
kämpa emot klimatförändringen för att kunna fortsätta våra liv.
MED TANKE PÅ ATT myndigheternas nyliberala politik har banat vägen för privatisering
av skogsområden. Privatisering har tydligt försämrat arbetsstandarderna och förpassat
arbetstagarna till osäkra arbetsförhållanden. Vidare har skyddet av skogsområden på
detta sätt nedprioriterats till förmån för vinstbegär. Därför bör kampen mot privatisering av
skogsområden anges som en avgörande del i kampen för bevarande av naturen.
I TRON ATT vår kamp för arbetstagares rättigheter inte har någon mening utan att även omfatta
skydd av naturen, som fortfarande är det viktigaste inslaget för att stoppa klimatförändringen.
Vi ska inte ignorera det faktum att vi måste kämpa mot avskogningspolitiken först, för att
skydda våra arbetsplatser så att vi kan fortsätta vår kamp för arbetet.
MED STOR STOLTHET ÖVER BTI:s perspektiv på klimatförändring där de uppmuntrar sina
medlemsförbund att inkludera principen om kampen för naturen i sina handlingsplaner.
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UPPMANAR TILL adoption av kampen för naturen som en ständig del av arbetstagarnas kamp.
Vi har en stark övertygelse om att vi måste kämpa för skyddet av våra naturresurser och
vår miljö parallellt med vår kamp för anständigt arbete och anständiga levnadsförhållanden.
Vi måste alltid minnas att vi alla lever på samma planet och att vår gemensamma kamp för
naturen är allas vårt ansvar för mänskligheten, som i slutändan har samma intresse av att
överleva.
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