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DET HÄR KAN DU GÖRA!

VÄRLDENS SÄMSTA
länder att arbeta i

Det finns mycket vi kan göra för att stödja dem som kämpar för sina
mänskliga rättigheter i arbetslivet. Uppmärksamhet och internationellt stöd har räddat många arbetstagare från fortsatta kränkningar. Eftersom fria fackföreningar är en viktig kraft för att utveckla
demokratin och minska klyftorna mellan fattiga och rika bidrar vi
också på sikt till utveckling och minskad fattigdom. Det är därför
som rätten att bilda och ansluta sig till fackföreningar är en av de
mänskliga rättigheterna i FN:s deklaration.

Hot, avsked, fängelse, sexuella trakasserier, tortyr och i värsta fall mord
drabbar fortfarande arbetstagare och fackligt aktiva! Världsfacket ITUC:s
globala rättighetsindex för 2015 visar:

Antalet länder där arbetstagare gripits eller fängslats när de ställt krav
på bättre arbetsvillkor eller demokratiska reformer har ökat från 35 till 44.

Agera via din fackklubb eller som anställd – Många svenska företag är verksamma i andra länder. Lär dig mer om situationen i länderna och påverka företagsledningen: www.lotcobistand.org/facket-i-varlden

Antalet länder där arbetstagare har blivit avskedade eller
avstängda från arbete efter att ha försökt förhandla
fram bättre arbetsvillkor har ökat från 53 till minst 73.

Delta i internationella fackliga solidaritetskampanjer – Här finns mängder
av pågående protestbrev: www.labourstart.org
Handla Fairtrade – Märkningen innebär att de som tillverkat varan har rimlig
lön och fackliga rättigheter: www.fairtrade.se.

70% av rapportens 141 länder utesluter vissa yrkesgrupper
från strejkrätten i nationella lagar eller rättspraxis.

Schyst resande – Försök att agera medvetet även när du åker på semester till
andra länder: www.schystresande.se.

Gå med i Amnestys fackliga nätverk – Anmäl dig via fackligagruppen@mail.
amnesty.se.

www.uniontounion.se

Mord och försvinnanden av arbetstagare har skett
i minst 11 länder. Bara i Colombia mördades 22 personer.
Info-bladet är framtaget med stöd av Sida. Sida svarar ej för innehållet.

Starta en studiecirkel – Lär dig om utveckling genom facklig verksamhet med
studiematerialet Global respekt: www.palmecenter.se.

SÅ KRÄNKS MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER I ARBETSLIVET

Turkiet, april 2014:
Armén går till angrepp
mot strejkande vid en
mjölkfabrik i Bursa
Karacabey. Tidigare hade
arbetsgivaren, Sütaş,
dumpat 13 ton kodynga på
strejkplatsen.

Costa Rica,oktober 2014:
Hundratals poliser stormar
en fredlig strejk i Puerto
Limon, och arresterar 68
män och kvinnor. Nästa dag
öppnas hamnen med hjälp av
strejkbrytande migrantarbetare.

RYSSLAND, december 2014:
Leonid Tikhonov, ordförande i hamnarbetarnas
fackförbund, döms till
tre och ett halvt års
fängelse efter att ha
förordat bättre säkerhet
och sociala rättigheter.

Filippinerna, mars 2015:
Florencio ”Bong” Romano,
en välkänd och erfaren
facklig ledare, hittas
död i Batanga City.
Nu är det 18 fackliga
ledare som mördats under
president Noynoy Aquinos
tid vid makten.

Mauretanien, februari
2015: Facklige ledaren
Ahmed Vall Cheibani
avskedas efter att ha
organiserat en strejk
på National Industrial
and Mining Company.
Strejken hölls för att
få den löneförhöjning
man kommit överens om i
maj 2014.

141 LÄNDER OMFATTAR ITUC GLOBAL RIGHTS INDEXET SOM RANKAR LÄNDER UTIFRÅN 97 INDIKATORER OCH PLACERAR DEM PÅ EN SKALA 1 TILL 5, VILKET BETYDER:
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Oregelbundna
kränkningar:
16 länder

2

Upprepade
kränkningar:
26 länder

3

Regelbundna
kränkningar:
36 länder

4

Systematiska
kränkningar: 		
27 länder

5

Ingen garanti
för rättigheter:
27 länder
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+ Kollapsad rättsstat.
Ingen garanti för
rättigheter:
9 länder

