EYLEM PLANI
Giriş
Enerji üretiminin her alanındaki işçileri, enerji yoğun sanayilerdeki sanayi işçilerini ve enerji
kullanıcılarını temsil eden küresel sendika olarak IndustriALL'un özgün durumunu esas
alarak, ulusal enerji politikalarında ve yapılarında hızlı bir değişimle karşı karşıya olan
işçilerin çıkarlarını bütün yönleriyle dikkate alan ve değişimin bir “Adil Geçiş” süreciyle
gerçekleşmesini sağlayan ilerici enerji politikaları geliştirebiliriz ve geliştirmeliyiz. Ancak bu
şekilde, dünya ölçeğinde sanayi politikasının dayandığı güvenli ve sürdürülebilir nitelikte
proaktif (aktif yönlendirici) bir enerji politikasının gelişmesini sağlayabiliriz.
IndustriALL, ülkelerin genelde ulusal doğal kaynaklara, arz güvenliğine ve ulusal koşullara
bağlı olarak genel enerji yelpazeleri konusunda farklı kararlar alacağı gerçeğinin farkında.
IndustriALL her ülkenin demokratik tartışmayla dengeli bir enerji yelpazesi geliştirmesini
destekliyor ve enerji yelpazesinin ülkeden ülkeye büyük değişiklik göstereceğini ve bazı
ülkelerin ulusal enerji yelpazesinde nükleer enerjinin yer almasını isteyebileceğini kabul
ediyor.
Sendikal güç kazanmak
IndustriALL sektördeki üye örgütlerin sendikal örgütlenme kampanyalarını desteklemeye
ağırlık verecektir.
IndustriALL enerji ihraç ve ithal eden ülkelerdeki sendikalar arasında, enerji üretimi ve
dağıtımındaki işçileri temsil eden sendikalar ile enerji yoğun işler ve sanayilerdeki işçileri
temsil edenler arasında dayanışmayı güçlendirmeye önem vermeyi sürdürecektir.
IndustriALL enerji ve taşımacılık sektörlerindeki işçiler arasındaki ittifakları geliştirmek için
öbür küresel sendikalarla birlikte çalışacaktır.
Küresel sermayeyle mücadele
IndustriALL enerji piyasalarının daha da liberalleştirilmesine ve kuralsızlaştırılmasına karşı
mücadele veren üye sendikalara tam destek verecektir.
IndustriALL özellikle küresel çerçeve sözleşme bağıtladığımız çokuluslu şirketlerde yeni
şirket ağları kurulmasına ve halen mevcut ağların güçlendirilmesine öncelik verecektir.
IndustriALL, özellikle elektrik enerjisi, petrol ve gaz sektörlerinde, bölgesel ve alt-bölgesel
düzeylerde sanayi ağlarının kurulmasını ve güçlendirilmesini desteklemeye devam
edecektir.
IndustriALL, özellikle Kolombiya'da, Meksika'da, Irak'ta, Mısır'da ve Arap Baharı'nın yol
açtığı demokratikleşme sürecinin yeni baskılarla kesintiye uğradığı MENA bölgesinin
tümünde hükümetlerin ve işverenlerin saldırılarıyla karşı karşıya bulunan üye sendikaları
desteklemek üzere etkin kampanyalar düzenleme kapasitesini güçlendirecektir.
IhdustriALL hem yeni küresel çerçeve sözleşmeler bağıtlanmasına hem de katılımı ve
uygulanabilirliği sağlamak için mevcut sözleşmelerin içeriğinin ve izlenmesinin
iyileştirilmesine ağırlık vermeye devam edecektir. Bu anlaşmalara, şirketin küresel
düzeydeki önemli iştiraklerindeki üye örgütlerimizin katılacağı, şirketin fnanse ettiği
düzenli ağ toplantılarıyla ilgili hükümler sokulmasına çalışılacaktır. IndustriALL, ilgili şirketin
örgütsüz işletmelerinde üye sendikaların düzenlediği örgütlenme kampanyalarını
desteklemek için küresel çerçeve sözleşmelerin kullanılmasına öncelik verecektir.
İşçilerin haklarını savunmak

IndustriALL, işverenlerin ya da hükümetlerin saldırısı altındaki üye sendikaları desteklemek
üzere, şirket kampanyaları dahil, etkin ve kapsamlı kampanyalar düzenleme kapasitesini
güçlendirecektir. IndustriALL bu kampanyalarda iletişim teknolojisini ve modern sosyal
medya araçlarını eksiksiz kullanacaktır.
IndustriALL, ILO sözleşmeleri ve OECD'nin Çokuluslu Şirketlerle İlgili İlkeleri dahil,
uluslararası standartların enerji sanayisi işverenleri tarafından eksiksiz uygulanmasını
sağlamak için, BM uzmanlık kuruluşlarına ve diğer hükümetlerarası kuruluşlara başvuru
mekanizmalarını, koşullar elverdiğinde, gerektiği gibi kullanacaktır.
Öbür küresel federasyonlarla, özellikle PSI ve ITF ile ortak çalışmayı gerektiren bazı
durumlarda, tedarik zincirinin tamamında destek ve dayanışma amaçlanacaktır.
Toplumsal cinsiyet dengesinin teşviki
Bütün işçiler eşit haklardan yararlanmalıdır. Bununla birlikte kadın ve genç işçiler
ayırımcılığa maruz kalmakta ve birçoğu temel haklarından yoksun bırakılmaktadır.
IndustriALL onların sendikalara daha adil ve etkin katılımını özendirmek suretiyle çalışma
yaşamındaki ayırımcılıkla mücadele ediyor.
IndustriALL:
•
Kadın işçilerin enerji sektöründe daha iyi temsil edilmesini sağlamak üzere
önlerindeki engelleri kaldırmak için,
•
Enerji sektöründe kadınların mesleki ve teknik eğitimini özendirmek için
çalışacaktır.
Güvencesiz çalışmaya karşı mücadele
Güvencesiz çalışma enerji sektöründeki işçilerin haklarına, yaşam standartlarına ve iş
sağlığı-güvenliğine yönelik ciddi bir tehdittir. IndustriALL'un güvencesiz çalışmaya karşı
küresel kampanyası enerji sektöründeki üye örgütlerce aktif bir şekilde destekleniyor.
IndustriALL Küresel Sendika, kampanyayı küresel düzeyde enerji sektörüne yaymadan
önce, üye örgütlerin yardımıyla, sektördeki güvencesiz çalışmanın yaygınlık derecesini ve
türünü, işçi sömürüsünün düzeyini analiz edecek.
IndustriALL ve ona üye sendikaların güvencesiz çalışmayı yaygınlaştıran yasalara karşı
mücadele vermesi ve insana yakışır ücret ve çalışma koşullarını içeren güvenceli istihdamı
desteklemek üzere harekete geçmesi gerekiyor.
Güvencesiz çalışmaya karşı kampanya çerçevesinde, enerji sektöründeki IndustriALL üyesi
sendikalar 7 Ekim 2014'teki İnsana Yakışır Çalışma Küresel Günü'nde üyelerini harekete
geçirmeleri konusunda teşvik edilmektedir.
Sürdürülebilir sanayi istihdamını sağlamak
IndustriALL, sürdürülebilir sanayi istihdamı konusunda etkin sendikal baskı sağlayacak
politika ve programların geliştirilmesine yardımcı olmak ve sürdürülebilirlik konusunu
tartışmak üzere, sektördeki bütün sendikalarda bilinçlendirme çalışmaları yapacaktır.
Sürdürülebilir bir enerji sektörüyle birlikte ona bağımlı güçlü bir imalat sektörü, güvenceli
ve sürekli bir enerji arzı ve fyat istikrarı gerektiriyor.
IndustriALL, enerjinin, sosyal maliyeti ve yararları dahil, sosyal ve çevresel etkileri üzerinde
de duracaktır.
IndustriALL, Adil Geçiş çerçevesinde geleceğe yönelik enerji politikaları konusunda bölgesel
ve sektörel toplantıları/tartışmaları kolaylaştırmaya devam edecektir.
İş sağlığı ve güvenliği

IndustriALL Küresel Sendika, üye sendikalarla birlikte:
Yasal düzenlemeleri ve standartları güçlendirmek için çalışacaktır. Özellikle enerji
sektörü için, proses güvenliği yönetimi gibi örnek uygulamalar yasalara girmelidir. Yasalar
ve standartlar etkin teftiş ve uygulamayla tamamlanmalıdır. Yasal çerçevenin ve
uygulamanın ana ilkesi, işçilerin tam korunması olmalıdır.
•
İşyerlerinde etkin sorumluluk sistemleri kuracaktır. Bu sistemlerde işçilerin şu temel
hakları gözetilecektir:
•
güvenlikten yoksun işi reddetme hakkı;
•
vaka soruşturmalarına, risk değerlendirmelerine, iş sağlığı-güvenliği politikalarının,
programlarının ve prosedürlerinin tasarım ve uygulanmasına katılım hakkı;
•
işin bütün tehlikeleri ve çalışırken iş sağlığı ve güvenliğinin nasıl korunacağı
konularında bilgi ve eğitim alma hakkı.
•

IndustriALL, bu Eylem Planı ile, küresel ekonomik politikanın temel taşı olarak
sürdürülebilir, sosyal ve güvenli enerjiye toplumda başat bir rol kazandırmayı öngörüyor.

