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Amnestys fackliga nätverk

Delta i kampen för
fackliga rättigheter.
– Anslut dig till
Amnestys fackliga
nätverk.



Rätten att bilda och ansluta sig till fackföreningar och att förhandla

kollektivt finns med  i FNs allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna

och ILO-deklarationen. Ändå är denna rätt långt ifrån självklar. De inter-

nationella fackliga organisationerna får varje år tiotusentals rapporter om 

grova kränkningar av de fackliga rättigheterna.  

Rapporterna kommer från många länder och berättar om förföljelse, 

tortyr, systematisk misshandel och fängslanden av människor som engagerat sig

fackligt. Misshandel som leder till döden och regelrätta avrättningar förekommer

i flera länder. År 2001 rapporterades om drygt 200 dödade fackliga aktivister.

Bland de som utsätts för kränkningar finns  lärare. sjuksköterskor,

textilarbetare, lantarbetare, butiksbiträden, gruvarbetare, statsanställda  

och metallarbetare. De är kollegor och fackliga kamrater till oss i den svenska

fackföreningsrörelsen, och vill precis som vi arbeta för demokratiska rättigheter

och anständiga villkor i arbetslivet.

Vi kan aldrig acceptera att  människor förvägras rätten att engagera sig i

fackligt arbete. Genom att gå med i Amnestys fackliga nätverk kan du göra en

personlig insats. Ditt stöd behövs!

Ur FNs allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna, artikel 23:

Envar har rätt att bilda och ansluta 
sig till fackföreningar till skydd för 
sina intressen”

”



– Jag tycker att det är positivt att kunna göra något konkret

för att ge stöd till fackligt aktiva som förtrycks i sina

respektive hemländer. Genom brev från dig själv eller din

fackliga klubb kan också du göra det lättare 

att arbeta fackligt överallt. 

Sture Nordh, ordförande TCO

– Bara under förra året mördades över 200 fackligt

förtroendevalda, tusentals fängslades och torterades. Deras

”brott” var att de krävde mänskliga rättigheter i arbetslivet.

Därför måste vi stärka vår solidaritet med de människor som

utsätts för dessa kränkningar. Rätten att tillhöra en fack-

förening är en självklar mänsklig rättighet och en nödvändig

grund för såväl ekonomisk som demokratisk utveckling. 

Wanja Lundby-Wedin, ordförande LO

– Vi lever i en gränslös värld. Svenska akademiker bor och 

arbetar, forskar, utbildar sig eller har företag i hela världen. 

Utländska akademiker kommer till Sverige för att arbeta,

forska, utbilda sig och driva företag. I denna gränslösa värld

står SACO för mänskliga rättigheter, utveckling och goda

villkor i arbetslivet. Fria, demokratiska fackföreningar behövs

mer än någonsin i en gränslös värld.

Sacos ordförande Anna Ekström



AMNESTYS FACKLIGA NÄTVERK
Inom Amnesty finns en specialgrupp som arbetar mot kränkningar 

av fackliga rättigheter. LO, Saco och TCO har ett nära samarbete med

denna grupp.

Den fackliga specialgruppen har ett mejl-nätverk, som används för

att snabbt reagera mot grova kränkningar av de fackliga rättigheterna. 

De som är med i nätverket får information om dessa fall och förslag på

protestbrev till ansvariga myndigheter och personer. Brevaktioner är ett

effektivt sätt att protestera och har många gånger lett till att

kränkningarna upphört.

Du kan anmäla dig till nätverket via Amnesty,

bertil.ottoson@amnesty.se, eller de fackliga huvudorganisationernas

hemsidor: www.lo.se, www.tco.se, www.saco.se

Ditt engagemang behövs! Ditt engagemang hjälper!

Amnestys fackliga nätverk


