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Program för jämställdhetsforum

Globalt temaforum:
Söndag, 1 december 2013
Jämställdhet och “Jobb åt alla, rättvisa för alla”
9:30-15:30
DAGORDNING (PRELIMINÄR)
Mötets öppnade och välkomsthälsningar
Inledning och välkomsttal
• Edna Opoku Boackye, PUWU, Ghana, Ordförande i Internationella kvinnokommittén
• Fatimah Mohammad, Ordförande i Regionala kvinnokommittén för Asien-Stillahavsområdet
• Ambet Yuson, Generalsekreterare
“Jobs for All, Justice for All”: Vad betyder det för kvinnliga arbetare?
Gästtalare: Meddelas senare
Översikt över framtidens globala landskap för kvinnor
Plenum: Kvinnor reagerar på “Jobs for All, Justice for All”
Representanter från varje region lyfter fram viktiga frågor som påverkar kvinnor i regionen inom ramen för
“Jobb åt alla, rättvisa för alla.”
Diskussion: Utveckling av en global kvinnokampanj
Kongressfrågor
Avslutning
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Program för temaforumen

Temaforum:
Måndag, 2 december, 2013
Organisering “Jobb åt alla, rättvisa för alla” (“Jobs for All,
Justice for All”)
14:00-15:30
Globalt temaforum Session 1: “Jobb åt alla, rättvisa för alla” (“Jobs for All”)
Detta forum skall fokusera på:
• Fallstudier som belyser organiseringskampanjer för “Jobb åt alla.”
• Utvärdering av strategier och rekommendationer för utveckling av kommande kampanjer.

Forum 1: Multinationella företag & offentliga infrastrukturprojekt
BTI har tagit fram många verktyg för att engagera de multinationella företagen (MNC) i en social dialog,
undertecknat globala avtal för att främja arbetarnas rättigheter och utvecklat gemensamma kampanjer.
En del förbund har kunnat använda sig av globala avtal i sina organiseringsansträngningar. MNC från
tillväxtmarknader blir alltmer aktiva i internationella byggupphandlingar. MNC sysselsätter tusentals
arbetare i infrastrukturprojekt. Många dem finansieras av multilaterala utvecklingsbanker (MDB) som
nu har infört bindande sociala standarder. BTI och dess medlemsförbund har haft framgångar med
sina organiseringsstrategier som i Panama Canal-projektet, järnvägs- och vägkorridorerna på Balkan,
i infrastrukturprojekt i samband med fotbolls-EM Euro 2012 och fotbolls-VM 2014 i Brasilien och i
vattenkraftsprojekt i Afrika. Panelen skall belysa hur MNC skapar relationer på arbetsmarknaden och hur
facket skulle kunna ha större inflytande över dem. Paneldeltagarna skall diskutera hur man kan få till stånd
en bättre facklig representation och förhandla om kollektivavtal på infrastrukturarbetsplatser genom att
utnyttja sociala klausuler i offentliga kontrakt, samarbete mellan fackliga organisationer, nätverksarbete
och andra verktyg.
Moderator: Gerardo Martinez, UOCRA, Argentina

Forum 2: Anställningsförhållanden
Anställningsförhållandena inom byggnadsindustrin har alltid varit instabila, otrygga och kortvariga i
samband med byggnadsprojekt på grund av att byggnadsindustrin är projektbaserad och efterfrågan
på arbetskraft ständigt varierar. Men för några årtionden sedan hade en majoritet av arbetarna inom
branschen, framför allt i Europa och Nordamerika, fast heltidsanställning och den ökade förekomsten
av kortfristiga och osäkra anställningar är snarare ett nytt fenomen. En av de bittra konsekvenserna av
globaliseringen har varit en ökning av otrygga anställningsformer, som tidigare varit normen i många
sydliga länder. Där det förekommer få direkta anställningar ser vi stora mängder informella arbetare,
”egenföretagare”, anställda i bemanningsföretag och underentreprenörer som bara tillhandahåller
arbetskraft liksom långa kedjor av underentreprenörer. I vissa industrialiserade länder har sådana metoder
tillämpats länge och i stor utsträckning; i andra är de relativt nya men ökar lavinartat. De är desto mer
oroväckande då de går hand i hand med ett försvagat skydd för arbetarna. På nationell nivå har ett antal
BTI-medlemsförbund utarbetat sina egna strategier och samlat erfarenheter. Panelen skall belysa dessa
erfarenheter och diskutera tänkbara alternativ.
Moderator: Vasco Pedrina, UNIA, Schweiz
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Program för temaforumen

16:00-18:00
Globalt temaforum Session 2: “Rättvisa för alla”
Detta forum skall fokusera på:
• Fallstudier som belyser kampanjer för “Rättvisa för alla.”
• Utvärdering av strategier och rekommendationer för utveckling av kommande kampanjer.

Forum 3: Migration
Idag arbetar 105 miljoner människor i ett annat land än där de är födda och en stor andel av dem arbetar
inom BTI:s branscher. I Ryssland arbetar t.ex. 40 % av alla migrerande arbetare i byggbranschen. Innan
kollapsen på fastighetsmarknaden i Spanien arbetade 21 % av alla migranter där inom byggindustrin. I
Qatar som har världens högsta andel migrerande arbetare (94 % av arbetskraften) arbetade 506 000 av
totalt 1,2 miljoner migrerande arbetare i landet inom byggnadsindustrin. Även skogs- och träsektorerna
blir alltmer beroende av migrerande arbetare då man uppskattar att de migrerande arbetarna utgör
65 % av alla arbetare på skogsplantagerna på Malaysia-halvön och 90 % i staten Sabah. Då många
länder fortsätter använda sig av migrerande arbetare har jobben i de branscher som BTI representerar
blivit alltmer tillfälliga och otrygga. Migrerande arbetare får låga löner och omfattas inte av social- och
arbetsmarknadslagstiftningen. Panelen skall presentera några framgångsrika fall av organisering av
migrerande arbetare.
Moderator: Rama Chandra Khuntia, INBFCWF, Indien

Forum 4: Demokrati och fackliga rättigheter
I många länder är arbetarna offer för ekonomisk kris och utsätts för lönedumpning, lägre minimilöner
och pensioner, högre pensionsåldrar, nedskärningar i de sociala förmånerna och den offentliga servicen,
massuppsägningar, hot att mista förhandlingsautonomin, växande ojämlikhet och fattigdom, angrepp
på arbetstagarnas rättigheter och till och med på demokratin. Nyligen kunde hela världen bevittna hur
arbetare och fackföreningar i Mellanöstern och Gulfregionen bröt tystnaden mot de gamla diktatorernas
långvariga förtryck genom att kräva och kämpa för demokratiskt styre, en jämlik fördelning av välstånd
och resurser. Trots att det fanns hopp om demokratiska reformer i Egypten och Tunisien, finns
spänningarna kvar. Dessutom påminner oss de pågående striderna i Syrien och det fortsatta förtrycket
i Bahrain om att kampen för demokratiska och ekonomiska rättigheter fortsätter i regionen. Panelen
skall diskutera hur man kan bemöta angreppen mot de fackliga rättigheterna och demokratin och hur
internationell solidaritet kan spela en viktig roll när det gäller att stödja denna kamp.
Moderator: Piet Matosa, NUM, Sydafrika
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Program för Världskongressen

BTI:s 3 Världskongress, 4-5 december 2013, Bangkok, Thailand
Förslag 1: Program för Världskongressen
PROGRAM
4 december
9:00

Dagordningen punkt 1. Kongressens öppningssession
Parentation
Sångensemblen “Martyr” sjunger på koreanska, kinesiska och thailändska
Öppningsanförande: Klaus Wiesehügel
Välkomsthälsningar
• Representant för den thailändska regeringen
• Thailand Labour Solidarity Committee (TLSC)
• Internationella Arbetsorganisationen (ILO)
Tal av hedersgäst
Videovisning av kongresstemat

10:30

Kaffepaus

11:00

Dagordningen punkt 2. Godkännande av dagordningen för kongressen
Dagordningen punkt 3. Godkännande av arbetsordningen
Dagordningen punkt 4. Val av kongressutskott
a) Fullmaktsutskott
b) Resolutionsutskott
c) Valberedning
Dagordningen punkt 5. Verksamhetsrapport
Dagordningen punkt 6. Revisionsrapport

11:45

Plenumdiskussion: Fokus på framlagda rapporter

12:30

Lunchpaus
Tidsfrist för särskilt brådskande resolutioner kl. 14.00

14:00

Fullmaktsutskottets rapport
Godkännande av BTI:s verksamhetsberättelse

14:15

Paneldebatt: Fokus på ekonomiska och politiska utmaningar och
möjligheter för “Jobs for All, Justice for All”
Gästande paneldeltagare diskuterar konsekvenserna av den globala ekonomiska
krisen för arbetarna med tonvikten vid sambandet mellan den politiska
fientligheten mot arbetarna och facket och undermineringen av demokratin.

15:30

Kaffepaus
Dagordningen punkt 7. BTI:s stadgar
Dagordningen punkt 8. Strategiplanen
Presentation av BTI:s strategiplan
Diskussion

17.30
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Förhandlingarna ajourneras

Program för Världskongressen

PROGRAM
5 december
9:00

Dagordningen punkt 9.a. Presentation av motioner och resolutioner Del
Diskussion

10:30

Kaffepaus

11:00

Dagordningen punkt 9.b. Godkännande av strategiplan, motioner och
resolutioner
Paneldebatt: Organisering, mobilisering, kampanjer för “Jobb åt alla,
rättvisa för alla” (“Jobs for All, Justice for All”)
Paneldeltagarna skall fokusera på strategier för BTI:s och medlemsförbundens
mobiliserings- och kampanjarbete för att förverkliga strategiplanen för perioden
2013 - 2017. Framtida organiseringskampanjer kan också diskuteras

12:30 to 14:00

Lunchpaus

14:00

Dagordningen punkt 10. Val
a) Världsrådet
b) Ordförande och vice ordförande
c) Generalsekreterare
d) Revisorer
Det nya presidiets tacktal
Tal av Klaus Wiesehügel, avgående ordförande
Utdelning av BTI:s guldnålar
Dagordningen punkt 11. Tid och plats för nästa kongress
Slutanförande av den nye ordföranden
Avslutningsceremoni
Visning av videcollage (”I am BWI”)

20:00

Kongressmiddag
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