Fredagen den 7 oktober genomför fackliga organisationer på alla kontinenter
demonstrationer, uppvaktningar, seminarier och andra aktiviteter för schysta
arbetsvillkor. I kravet på schysta villkor ingår de grundläggande mänskliga
rättigheterna i arbetslivet; möjlighet att kunna försörja sig, full sysselsättning
och god arbetsmiljö.
Bakom kampanjen som genomförs för fjärde året står Världsfacket, IFS;
Europafacket, EFS; samt de globala branschfacken i vilka LO och förbunden
är medlemmar. Årets tema är ”Precarious work”; det vill säga otrygga, osäkra
anställningar. Mer information finns på lo.se och wddw.org.

Otrygga anställningar i fokus
många unga vuxna har otrygga anställningar och svårt att försörja

sig själva. Men inte bara ungdomar utan även äldre hamnar i visstidseländet. De otrygga anställningarna drabbar kvinnor och ungdomar i högre grad än män och äldre.
Anställningens form har stor betydelse för tryggheten i jobbet.
Utan trygga anställningar försvåras dessutom möjligheterna att bli
fullvärdig samhällsmedborgare. Det blir svårt att få lån på banken
och ordna eget boende.

”Den globala konkurrensen har lett till en nedåtgående spiral när det
gäller tryggheten i jobbet för alltfler löntagare i hela världen. Nya
former av anställningar som visstidsanställda, daglöneanställda,
timanställda och säsonganställda har alla det gemensamt att de inte
ger samma trygghet vad gäller rättigheter och arbetsvillkor. Särskilt
drabbas unga, kvinnor och migrerande arbetskraft av sämre skydd
mot diskriminering, dålig arbetsmiljö och exploatering.
Jag vill se en utveckling som innebär att vi strävar mot det goda
arbetet istället. Kortsiktiga vinster genom att dumpa arbetsvillkoren
och de mänskliga rättigheterna i arbetslivet, i den globala konkurrensens namn, är helt fel väg att gå och kommer aldrig att leda till
hållbar ekonomisk och social tillväxt någonstans i världen.”
Ulla Lindqvist, LOs vice ordförande
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Anställningens form har också avgörande betydelse för omvandling på arbetsmarknaden och utveckling av ekonomin. Finns det en
fara i att unga förpassas till visstidsanställningar eller andra former av
otrygga anställningar och att situationen inte tas på allvar från arbetsgivarna och regeringen?

