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

11. Förslag till resolution om BTI:s åtagande vad gäller
internationalism och politisk aktion
Inskickat Av: UFES, Malaysia STIEU, TEUPM, INBCWF och MANWU
Med erinran om att BTI:s tredje världskongress antog resolution 1 som la grunden för
skapandet av arbetsgruppen för en strategiplan (SPWG) för att granska alla BTI:s aktiviteter
samt dess globala och regionala strukturer för att bland annat säkerställa att samarbetsprojekt
för fackförbundsutveckling följer BTI:s politiska agenda och beslut som avspeglas i den
globala strategiplanen samt policyriktlinjer som antagits av lagstiftande organ.
Med erkännande av att Världsstyrelsen har gett SPWG mandat att genomföra en serie
samråd med alla regioner för att samla in breda perspektiv och åsikter samt debattera kring
rekommendationer. SPWG har inkommit med en omfattande rapport som har kommenterats
och godkänts av både Världsstyrelsen och Världsrådet år 2015.
Med beaktande av att Världsstyrelsen och Världsrådet har beslutat att göra SPWG:s rapport
till hörnstenen i BTI:s fjärde globala strategiplan som utvecklades genom en process med
aktivt medverkande, vilket bevisas av de fyra regionala konferenserna och arbetsdokumenten.
Med engagemang för vikten av gemensamma men särskilda ansvar, måste BTI:s
medlemsförbund vara medvetna om och respektera olika grader av organisation hos och
utveckling av medlemsförbunden i förhållande till deras särskilda regionala och nationella
miljö och dynamik. Global solidaritet bör alltid ses som ett samverkande partnerskap baserat
på ömsesidig respekt och jämställdhet utan att någon är överställd någon annan. Under
nuvarande omständigheter bör BTI:s globala solidaritet och program endast bedömas på
grundval av BTI:s globala strategiplan och ömsesidigt samtycke från berörda organisationer
och inte på grundval av en organisations eller regions ekonomiska bidrag.
Med erkännande av att de politiska, ekonomiska och sociokulturella förutsättningarna på
södra halvklotet har formats av en historia av imperialism och aktuell nyliberal politik som
drivits fram av multilaterala utvecklingsbanker och stöds av multinationella företag, står
fackförbund på södra halvklotet inför enorma utmaningar med att organisera medlemmar,
och fackföreningsledare har till och med fängslats eller dödats. Den internationella
fackföreningsrörelsen och globala solidariteten måste alltid acceptera skillnader och inte vara
trångsynt.
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Det måste alltid vara alla medlemsförbunds centrala strävan att uppnå ett organisatoriskt,
politiskt och ekonomisk hållbart BTI, vilket ska genomföras inte enbart baserat på BTI:s
lagstiftande dokument, utan även baserat på den globala strategiplan som godkänts av
kongressen och genomförts av regionala strukturer utefter deras prioriteringar.
Bekräftar återigen att medlemsavgifterna bör användas till BTI:s verksamhet med
försiktighet och med beaktande av att externa finansieringskällor för samarbetsprojekt för
fackförbundsutveckling är lika viktiga för att utöka den globala solidariteten och utveckla
fackförbunden. Både värdefulla interna och externa resurser krävs för BTI:s arbete och
måste tilldelas och användas baserat på väldefinierade riktlinjer och föreskrifter. Båda
finansieringskällorna bör hanteras som stöd för ekonomisk hållbarhet.
Samarbete i syfte att utveckla fackförbunden måste alltid följa gemensamma processer från
utformning till personalkrav, genomförande, övervakning och utvärdering.
Med ovanstående beaktanden beslutas att:
1. Alla BTI:s medlemsförbund ska ge sitt ovillkorliga stöd till ett lyckat införande av resolution
1 som ingår i SPWG:s rapport och avspeglas i den globala strategiplanen.
2. Påpeka för alla medlemsförbund och solidariska stödorganisationer som direkt genomför
projekt i regionen att de måste respektera regionens rätt till sin egen interna process och
egna beslut vid definition av sina prioriteringar med stöd i den globala strategiplanen.
3. Uppmana alla medlemsförbund att noga följa principen om global solidaritet som ger
stöd – politiska aktioner samt ekonomiska och mänskliga resurser – till fackförbund som
befinner sig i svåra situationer.
4. Uppmana alla medlemsförbund att göra en långsiktig investering i organisatoriska
aktiviteter och politiska aktioner på alla sätt som är möjliga.
FRAMLAGT AV:
(Ordföranden för Internationella Kvinnokommittén)
UFES, Malaysia
Denna resolution stöds av BTI:s medlemsförbund:
STIEU, TEUPM, FKUI, INBCWF och MANWU
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