
 
  
 

 

RESOLUTION av EPSU:s styrelse 

 
De europeiska fackföreningarna och arbetarna som vi representerar betraktar som oacceptabla de 
fortsatta angreppen på våra rättigheter, inklusive rätten att strejka, som kodifieras i olika lagar både 
på internationell och nationell nivå.  
Strejkrätten har bland annat erkänts i: 
 

 Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna. 
 

 Förenta Nationernas internationella konvention om ekonomiska, sociala och kulturella 
rättigheter. 

 

 Den internationella arbetskonferensen har insisterat på erkännandet av denna rätt i 
medlemsstaterna, och det särskilda trepartsmötet i februari 2015 har bekräftat ILO-konvention 
87 som den nödvändiga grunden för hävdande av strejkrätten. 

 

 Två organ som skapats för att kontrollera genomförandet av ILO:s normer, kommittén för 
föreningsfrihet och expertkommittén för tillämpning av konventioner och rekommendationer, 
har upprepade gånger erkänt strejkrätten som en grundläggande rättighet för arbetstagare och 
deras organisationer. 

 
Strejkrätten är en grundläggande rättighet som omfattas av artikel 11 i Europakonventionen om de 
mänskliga rättigheterna och artikel 6 i den europeiska sociala stadgan. 
 
Vi bedömer att försöken att begränsa rätten för arbetarna att strejka inte är isolerade företeelser 
utan syftar till att eliminera motstånd och protester mot de åtstramningsåtgärder som genomförts 
under krisen. 
 
För närvarande försöker EU-länder som Spanien och Storbritannien begränsa medborgarnas 
rättigheter och grundläggande friheter och inskränker grundläggande rättigheter som rätten att 
strejka genom ändrad lagstiftning, kriminalisering av protester och även genom fängelsestraff för 
organisering av eller deltagande i en fredlig strejk.  
 
Sådana åtgärder medför allvarliga risker för missbruk och allvarliga hot mot föreningsfriheten. I 
andra länder, som Italien, attackeras strejkrätten genom specifika ingrepp, till exempel genom att 
kulturarvet betraktas som en samhällsviktig funktion eller, ännu allvarligare, genom militarisering av 
den statliga skogspoliskåren, där arbetstagarna kommer att förlora alla fackliga rättigheter, 
inklusive strejkrätten. 
 
Vi uppmanar därför de europeiska institutionerna att slutföra processen om EU:s anslutning till 
Europakonventionen om de mänskliga rättigheterna, vilken redan finns inskriven i EU-fördraget, 
och att ta de lagstiftningsinitiativ som krävs för att säkerställa och bevara strejkrätten och andra 
grundläggande rättigheter som gör den europeiska sociala modellen meningsfull. 
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