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Det lokala och det globala hänger ihop. Våra arbetsvillkor här 
hemma påverkas i allt högre grad av villkor och arbetsförhållan-
den i andra länder. Beslut fattas över landsgränserna och därför 
behövs internationellt samarbete, nu mer än någonsin tidigare, 
för att säkerställa det fackliga inflytandet. Endast genom att de 
fackliga organisationerna i alla länder arbetar tillsammans kan vi 
förbättra villkoren för arbetstagare.

Fria fackföreningar är en viktig kraft för att utveckla demokratin 
och hjälpa människor att ta sig ur fattigdom. Organisations- och 
föreningsfrihet är en mänsklig rättighet. Men det är långt ifrån 
överallt denna rättighet respekteras. Runt om i världen kämpar 
fackligt aktiva för rätten att organisera sig och förhandla kollek-
tivt. Som en del i den globala fackföreningsrörelsen kan ST agera 
och påverka när dessa rättigheter kränks. Genom våra fackliga 
samarbetsprojekt bidrar vi också till att stärka den fackliga orga-
niseringen i demokratiska och oberoende förbund. 

Internationellt fackligt samarbete har skapat ett enormt nätverk 
över hela världen. ST som förbund deltar i detta på flera sätt. 
Genom ett aktivt påverkansarbete i EU, välfungerande utveck-
lingsprojekt och samarbete med nordiska, europeiska och globala 
federationer bidrar ST till att påverka vår gemensamma framtid 
och stärka den fackliga rörelsen i världen.

Det internationella arbetet är en angelägenhet för hela förbundet 
och alla medlemmar ska ha möjligheten att känna sig delaktiga 
och få kunskap om den internationella verksamheten. Det pro-
gram du håller i handen är ett steg i det arbetet och jag hoppas att 
du som medlem eller förtroendevald finner inspiration och lust att 
engagera dig internationellt
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Globala 

På många håll i världen är fackliga och mänskliga rättigheter 
långt ifrån självklara och varje år dödas och fängslas människor 
för sitt fackliga engagemang. För anställda i staten föreligger det 
i många länder särskilda svårigheter att organisera sig. Samtidigt 
vet vi att rättvisa villkor för offentligt anställda är en viktig del i 
ett demokratiskt samhälle.

De flesta av våra medlemmar arbetar i Sverige men deras villkor 
påverkas av beslut på EU-nivå om hur arbetsmarknaden regleras 
och av företagens agerande över landsgränserna. Nu mer än tidi-
gare är det viktigt att spela en aktiv roll när det gäller att se till 
medlemmarnas intressen och värna kvaliteten i offentliga tjänster. 
Det är genom samarbete med andra som villkoren för anställda i 
Sverige, Europa och globalt kan förbättras. Fackförbundet ST står 
upp för en effektiv och transparent förvaltning fri från korruption, 
där medarbetares arbetsinsats värderas på ett rättvist sätt. 

I spåren av krisen i Europa har de ekonomiska villkoren i flera 
länder försämrats och arbetsvillkoren har hårdnat. Ur samhälls-
klyftorna växer rasism, fördomar och rädsla som kan leda till 
förtryck och rasera demokratin. ST ser anti-rasism som en grund-
princip i det fackliga arbetet och värnar om ett öppet Europa 
där mångfald och mänskliga rättigheter är självklara delar i det 
offentliga livet. 
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Klimatförändringar och miljöförstöring är det enskilt största hotet 
mot mänsklighetens överlevnad. Konsekvenserna av ett varmare 
klimat med torka och översvämningar drabbar de fattiga hårdast 
och innebär ytterligare påfrestningar på redan ansträngda offentliga 
ekonomier. Globalt samarbete är nödvändigt för att steg för steg 
kunna gå vidare med åtgärder för att minska utsläppen av växthus-
gaser bland annat genom energieffektivisering, satsning på förny-
elsebar energi och förändring av konsumtions- och produktions-
mönster. Miljö och klimat är en facklig fråga, som ska hanteras 
på alla arenor, från medlemmarnas arbetsplatser till internationella 
kongresser och klimatkonferenser. 





ST är medlemmar i Fairtrade, en produktmärkning 
som bygger på att förbättra villkoren för anställda 
och odlare. ST är också medlemmar i nätverket 
Rena Kläder vars mål är att förbättra villkoren 
och arbetsmiljön för de människor som syr 
våra kläder och skor. STs engagemang utgår 
från att arbetstagare ska ha rätt att gå 
samman i fackföreningar, då facklig 
organisering och kollektivavtal 
bidrar till anständiga arbetsvill-
kor och en rättvisare fördel-
ning i Sverige och globalt.
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Förbundets 
påverkansvägar 
 
De internationella frågorna är stark kopplade till förbundsar-
betet. På dagordningen står frågor rörande social trygghet och 
rättvisa, sysselsättningen inom den offentliga sektorn, öppenhet 
och offentlighet, förnyelse av statsförvaltningen, jämställdhet 
samt inflytande för de anställda på arbetsplatsen. Genom förbun-
dets internationella arbete har ST skapat ett starkt och omfattande 
nätverk över hela världen.  Ett nätverk där Fackförbundet ST är 
en stark och tydlig röst.

Inom EU hanteras idag en stor del av de frågor som rör parternas 
intressen, sysselsättning, rättigheter i arbetslivet och arbetsmiljö 
inom den sociala dialogen. Där möts fackföreningar, arbetsgivar-
organisationer och EU-kommissionen. STs utgångspunkt i detta 
arbete är att värna parternas inflytande på arbetsmarknaden och 
att huvudvägen ska vara kollektivavtal och förhandlingar. När lag-
stiftning sker på EU-nivå måste arbetsmarknadens parter ha infly-
tande och insyn i processen i ett tidigt skede. ST bedriver också ett 
aktivt påverkansarbete, tillsammans med de europeiska facken för 
att arbeta för att EU också blir ett socialt projekt för att motverka 
social dumping och utarmning av de fackliga rättigheterna. 

På övergripande nivå sker beredningen via TCO och europafacket 
ETUC. På branschspecifik nivå deltar ST i den sociala dialogen 
via EPSU, ETF och UNI Europa. Våra avdelningar måste ta ett 
ökat ansvar för branschfrågor även på EU-nivå eftersom allt fler 
överenskommelser direkt påverkar förhandlingar och villkor på 
nationell nivå.
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Fackförbundet ST har valt att driva stora delar av det interna-
tionella utvecklings- och förändringsarbetet genom de globala 
fack där förbundet är medlem. 

De globala fackens främsta uppgifter är att bedriva ett globalt på-
verkansarbete utifrån löntagarnas intressen, ge tekniskt stöd och 
utbildning i viktiga frågor samt att representera medlemsförbun-
den gentemot, FN, ILO, WTO med flera. De globala facken kana-
liserar också den största delen av det svenska fackliga biståndet.   

PSI Public Service International
Det globala facket för offentliga tjänster omfattar anställda 
som arbetar för statliga, regionala eller kommunala myn-
digheter och företag vars uppgift är att erbjuda allmänheten 
tjänster.  

Inom PSI deltar ST i arbete kring att värna offentliga tjänster 
av god kvalitet, reformer och förbättringar av offentlig sektor, 
offentlig upphandling och lokalt inflytande. 

De globala facken



UNI Global Union  
Det globala facket för kunskaps- och tjänstesektorn, där 
ST representeras genom medlemmarna inom Posten och 
Riksbanken.

Inom UNI arbetar ST med globala ramavtal för att få in-
flytande och rättvisa villkor för anställda i multinationella 
företag. I UNI-Post kommer arbetet att vara koncentrerat 
till utveckling och förnyelse inom post- och logistikbran-
schen. I UNI-finance deltar ST i arbetet för en god social 
dimension i det globala och europeiska arbetet med harmo-
nisering av lagar och regelverk. 

 

ITF International Transport Workers´ 
Federation
ITF är en internationell facklig federation av fackföreningar 
inom transportbranschen. Här representeras ST genom sina 
medlemmar inom Civilflyget och Spårtrafiken.

Den civila flygindustrin behandlar ett antal arbetsgrupper 
för frågor som hälsa och säkerhet och harmoniseringar av 
regelverk. 

Den övergripande frågan för järnvägsarbetare över hela 
världen under de närmaste åren är omstruktureringen av 
järnvägssystem och dess konsekvenser för jobb, arbetsvillkor 
och fackliga rättigheter.
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De internationella frågorna ska prägla förbundsarbetet på 
alla nivåer och därför krävs ett medvetet arbete för att alla 
medlemmar ska ha kunskap om och känna sig delaktiga i 
den internationella verksamheten. För att detta skall bli verk-
lighet krävs att kunskap om STs internationella verksamhet 
på ett tydligt sätt sprids till medlemmar och förtroendevalda. 

Förbundet ska stimulera enskilda medlemmars och förtro-
endevaldas kunskap och deltagande i olika lokala interna-
tionella aktiviteter. Orientering i STs internationella arbete 
ska ingå i STs grundutbildningar för förtroendevalda och 
information om aktuella projekt och aktiviteter ska finnas 
lätt tillgänglig. Målet är att förtroendevalda själva ska kunna 
föra kunskapen vidare inom förbundet. 

Varje medlem i ST bidrar till arbetet för en bättre värld genom 
att en del av medlemsavgiften går till STs samarbetsprojekt 
med förbund runt om i världen. Utöver detta kan enskilda 
medlemmar, sektioner eller organisationer bidra till STs soli-
daritetsfond. Solidaritetsfonden inrättades 2009 och används 
huvudsakligen till stöd för facklig uppbyggnad i länder där 
vi har kända partners, kampen för demokrati och mänskliga 
rättigheter samt humanitärt bistånd vid katastrofer av olika 
slag. 

I syfte att öka medlemmarnas kunskap om det fackliga 
arbetets betydelse för demokrati och rättvisa finns STs och 
TCOs stipendier för internationella studier. Stipendierna 
kan sökas två gånger om året av STs medlemmar för upp-
satser och studier utomlands med facklig anknytning.
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ST har samarbeten 
med fackförbund  
över hela världen. 



Samarbetsprojekt
I projekt på flera håll i världen stöttar ST uppbyggnaden av 
starka fackförbund och bidrar därmed till mänskliga rättigheter, 
ökad jämställdhet, minskad ojämlikhet och fattigdom, och en 
mer demokratisk samhällsutveckling. 

En stor del av utvecklingssamarbetet finansieras av bidrag från LO-
TCOs Biståndsnämnd. Flera av projekten sker i samarbete med den 
globala fackliga organisationen för offentliga tjänster PSI. Genom 
att vara en del av det globala nätverk som de fackliga organisa-
tionerna utgör kan ST nå ut till människor i alla delar av världen.  

Mänskliga rättigheter i arbetslivet 
Fackliga organisationer är experter på mänskliga rättigheter i 
arbetslivet. ILOs kärnkonventioner om föreningsfrihet, rätten att 
organisera sig och förhandla kollektivt och förbud mot diskrimi-
nering är vägledande för denna del av utvecklingsarbetet.

ST har ett särskilt fokus på ILO-konventionerna om diskriminering 
och lika lön för lika arbete oavsett kön. Det handlar främst om 
arbete gentemot arbetsgivaren och för att de fackliga organisa-
tionerna alltid ska vara en stark röst mot diskriminering och för 
kvinnors rättigheter i arbetslivet. 

Utöver att stödja facken i arbetet för ett mer jämställt arbetsliv 
anser ST det viktigt att kvinnor i facket har möjlighet att ta plats 
och inflytande i sina egna förbund. Fokus för ST är alltid att 
representationen på utbildningar och seminarier ska vara jämnt 
fördelad och att kvinnors behov och åsikter ska ha samma tyngd 
både i och utanför projekten.



Demokrati och inflytande 
Genom våra utvecklingssamarbeten stödjer ST uppbyggnaden 
av kraftfulla demokratiska organisationer som kan stå upp för 
mänskliga rättigheter och en fredlig och demokratisk samhälls-
utveckling. För att fackföreningsrörelsen ska kunna vara en kraft 
för förändring krävs samtidigt att förbunden själva är öppna, 
demokratiska och inkluderande. 

På många håll i världen står facket inför nya utmaningar och nya 
generationer arbetstagare behöver få plats och se att de fackliga 
organisationerna är de som bäst företräder deras intressen. Det är 
särskilt viktigt i länder som genomgår förändringsprocesser där 
man lämnat eller står i begrepp att överge tidigare auktoritära 
samhällsskick. ST kan som partner i dessa processer göra plats 
för diskussioner om inflytande, demokrati och fackets framtid.



Om ni vill veta mer om 
STs internationella arbete 
gå in på www.st.org





Förkortningar

CEEP European Centre of Employers and Enterprises   
 providing Public services

EPSU European Public Services Union 

ETF European Transport Workers’ Federation 

ETUC  European Trade Union Confederation 

EU Europeiska Unionen   

ILO International Labour Organization 

LO Landsorganisationen I Sverige

NFS Nordens Fackliga Samorganisation

NOFS Nordens Offentliganställdas Fackliga Samorganisation

NTF Nordiska Transportarbetarfederationen

PSI Public Services International

TCO Tjänstemännens Centralorganisation

WTO World Trade Organization





Fackförbundet ST
Box 5308, 102 47 Stockholm

Besök: Sturegatan 15

Telefon: 0771 555 444 Fax: 08-24 29 24

E-post: st@org Webbplats: www.st.org
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