
 

 
 
 
 

EYLEM PLANI 
 
Giriş 
 
IndustriALL Küresel Sendika Kimya Sanayi Dünya Konferansı, en korunmasız gruplar için 
koruma sağlama amacı güden küresel yönetişimin önde gelen kuruluşu olan ve çalışanların 
haklarını teminat altına alan Uluslararası Çalışma Örgütü’nün (ILO) yüzüncü yıl dönümünde 
gerçekleşmektedir.  

Dünya Konferansı, işçi hareketinin hayati talepleri her ne kadar düşük düzeyde karşılanmakta 
da olsa, “Emeğin Geleceği Üzerine ILO Yüzüncü Yıl Bildirgesi”nin yanı sıra tarihi öneme sahip 
“Şiddet ve Tacize Karşı yeni Uluslararası Sözleşme”yi selamlamaktadır.  

Dünyamız, daha önce görülmemiş düzeydeki gelir eşitsizliğini, demokratik alanın daralışını ve 
büyük şirketlerin çok fazla ve halkın çok az güce sahip oluşuna karşı duyulan öfkeyi 
yaşamaktadır. Dünyanın her yerinde işçilerin ve sendikaların karşılaştığı zorlukların artmakta 
olduğu düşünüldüğünde, tüm işçiler için temel hakların ve koruma mekanizmalarının garanti 
altına alınması esastır. Örgütlenme özgürlüğü, toplu müzakere hakkı ve grev hakkı işçiler için 
yaşamsal öneme sahiptir.  

Dünya Konferansı, iş sağlığı ve güvenliğinin uygun çalışmanın temel bir unsuru olarak kabul 
edilmesi ve ILO’nun Temel Haklar çerçevesine dahil edilmesi talebine yönelik desteğini 
tekrarlamaktadır.  

Yeni Sözleşmeyle ilgili olarak, Dünya Konferansı emek dünyasının özellikle kadınlar için şiddet 
ve tacizden arınması gerektiğine inanmaktadır.  

Dünya Konferansı’nın görüşüne göre, dünyanın her yerindeki politik, ekonomik ve toplumsal 
bağlam, sendikalar ve işçiler için giderek daha zorlayıcı bir hal almaktadır. Sürekli olarak 
değişen çalışma kanunları yoluyla, iradeyi kısıtlayan böyle bir ortam, birçok ülkede toplu 
müzakereyi merkezden koparmaya devam etmekte ve örgütlenme hakkını kullanmak isteyen 
işçilerin önündeki engelleri çoğaltmaktadır. Bunun yanı sıra grev hakkı da gün geçtikçe 
kısıtlanmakta ve emek ilişkilerine karşı çıkan yaklaşımları sergileme konusunda işverenler 
kendilerini daha güçlü hissetmeye devam etmektedir.  
 
Kimya ve ilaç endüstrileri, bu eğilimler açısından bir istisna değildir. Dünya Konferansı, bu 
eğilimlerin en yoğun yaşandığı Türkiye, Brezilya, Brexit İngilteresi, Birleşik Devletler ve 
Hindistan gibi ülkelere özellikle dikkat çekmektedir.  
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IndustriALL Küresel Sendika, kimya ve ilaç endüstrisinin değer zincirinin farklı noktalarında 
çalışan işçileri dünyanın her yerinde ulusal ve çokuluslu şirketler bünyesinde temsil 
etmektedir.  
 
IndustriALL Küresel Sendikanın Kimya Birimi, dünya çapındaki mücadelesinin bir parçası 
olarak, şimdiye dek görülmemiş zorluklarla karşılaştığımız günümüzde, işçilerin hakları ve 
demokrasi için güçlü bir duruş sergilemekte ve sesini yükseltme konusunda kararlılık 
göstermektedir. Demokrasiyi, barışı, emeğin haklarını ve işçiler ve aileleri için iyi koşulları 
sağlamak için sendikal gücü ve uluslararası dayanışmayı inşa edebilmeye ihtiyacımız vardır.  
 
Birtakım demografik ve mega ölçekteki endüstriyel trendler kimya ve ilaç endüstrilerinin 
önümüzdeki dönemde hacminin ve öneminin artmaya devam etmesini sağlayacaktır. Artan 
nüfus ve kentleşme, küresel olarak orta sınıfın büyümesi ve herkesin ilaca erişiminin 
sağlanmasına yönelik artan baskılar, yukarıda bahsi geçen mega ölçekli trendlerin bazılarıdır.  

Bu sektör için yüksek öneme sahip bir mega trend de, Sanayi 4.0 kapsamında gerçekleşen 
teknolojik değişimdir. Bu değişim, sektörün genelinde çalışma dünyasını dönüştürmeye 
devam edecektir. IndustriALL’un kimya ve ilaç sektörleri birimi, bu endüstriyel değişim 
dahilinde, karar vericiliğin bir parçası olmayı talep etmekte, üyelerinin bu gibi teknolojik 
gelişmelerden fayda sağlayabilmesini sağlamak adına, yaşam boyu öğrenme gibi inisiyatiflerle 
işçilerin korunmasına öncelik vermektedir.  

Dünya Konferansı ayrıca, iklim değişikliğinin çalışma dünyası için büyük ölçekli bir zorluğu 
beraberinde getirdiğine dikkat çekmektedir. İklim değişikliğinin etkilerinin azaltılmasına yönelik 
alınacak önlemlerin yanı sıra, Polonya’da gerçekleştirilen son COP Konferansı tarafından 
kabul edilen Silencia Bildirgesi çerçevesinde işçiler açısından önemli bir gündem ortaya 
çıkmıştır.  
 
Özellikle Sanayi 4.0 ve iklim değişikliği etrafında şekillenen tüm bu dönüşüm sürecinde, 
IndustriALL Kimya Endüstrisi Birimi, Adil Dönüşüme ihtiyaç duyulduğunu öngörmekte ve 
işçilerin ve ailelerinin hakları ve yaşam standartlarının korunmasına ve nitelikli ve sürdürülebilir 
bir endüstriyel istihdamın sağlanmasına yönelik somut adımlar atılmasını talep etmektedir.  
 
Bunlara ek olarak IndustriALL, şirketlerden ve hükümetlerden, ilgili sendikal örgütlenmelerin 
temsilcilerinin de yönetimine dahil olacağı ve günümüzün endüstriyel kapasitesinin korunması 
ve yarının kapasitesinin oluşturulmasına yönelik olarak, endüstride sürdürülebilir istihdamın 
korunması ve yaratılması ve etki altındaki işçiler için kapsamlı ve yaratıcı emek dönüşüm 
programlarını da içeren güçlü sosyal koruma programlarının desteklenmesine yönelik 
kullanılacak yeterli miktarda bir Adil Dönüşüm Fonu oluşturma yönünde kararlılık 
göstermelerini talep etmektedir.  
 
Bu Eylem Planıyla, IndustriALL Küresel Sendika tüm bu değişim sürecinde, sermayeye karşı 
dengeleyici bir unsur teşkil edebilecek güçlü bir sendikal mevcudiyetin sağlanmasına yönelik 
bir yol haritası ortaya koymayı amaçlamaktadır.  
 
 
Eylem Planı 
 
26-27 Haziran 2019 tarihlerinde, İstanbul, Türkiye’de, dünyanın tüm kıtalarında 45 ülkeden 70 
bağlı ulusal sendikanın 230’dan fazla temsilcisiyle bir araya gelerek, 
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Mevcut ve gelecek trendleri ve zorlukları tartışıp konuşarak, sağlık ve güvenlik, güvencesiz 
çalışma, Adil Dönüşüm, Sanayi 4.0, ağ oluşturma, örgütlenme ve koordinasyon  stratejileri gibi 
emeği ilgilendiren meseleleri görüşerek,  
 
Tüm sendikaların benzer işverenlerle özellikle de çokuluslu şirketlerle benzer mücadeleleri 
yürütmek durumunda kaldığı gerçeğini kabul ederek, her yerde sendikal gücü oluşturmak ve 
kimya işçilerinin birleşik sesini her yerde duyurmak için birlikte dayanışmayla mücadele etme 
kararlılığı göstererek,  
 
IndustriALL Küresel Sendikanın Rio de Janerio’da gerçekleştirdiği 2016 Kongresinde alınan 
kararla belirlediği beş stratejik hedef ve amaçlarını göz önünde bulundurarak,  
 
Kimya Sanayi için Dünya Konferansı, bu sanayi kolundaki zorlukları aşmak amacıyla, 
aşağıdaki maddeleri Eylem Planı olarak kabul etmektedir:  
 
1. İşçilerin Haklarının Savunulması: 
 
Temel Haklar için Mücadele: 
 

• Kimya ve ilaç sektörü işçilerinin baskıcı hükümetlere ve işverenlere karşı mücadelede 
ön saflarda yer aldığı düşünüldüğünde, IndustriALL Küresel Sendika, bağlı 
kuruluşlarımız ve etkin kampanyalar yoluyla ve ilgili örgütlenmeler ve diğer 
kampanyacılarla stratejik işbirliği halinde, hedeflenen eylemler için kendi küresel 
gücünü ortaya koyacaktır.  

• IndustriALL, işçi hakları ihlallerine karşı mücadelede sendikal kapasiteyi güçlendirecek 
ve dünyanın her yerindeki sendikaları harekete geçirmek için dünya çapında 
kampanyalar örgütleyerek ulusal, bölgesel ve uluslararası ölçekte dayanışma ağları 
kuracaktır. 

• IndustriALL, işçilerin örgütlenme, toplu müzakere ve grev, sağlıklı ve güvenli işyerleri, 
işyerinde her türlü ayrımcılığın önlenmesi gibi haklarının tanınmasına yönelik olarak 
kimya sektöründe çaba göstermeyi sürdürecektir.  

 
Kadınlar: 
 

• IndustriALL Küresel Sendika, kadınların sorunlarını temel sendikal önceliklerden biri 
olarak kabul etmektedir. 

• IndustriALL Küresel Sendika, kimya endüstrilerinin tüm alanlarında kadın işçilerin 
haklarının korunması ve savunulması için gereken önlemleri alacaktır. 

• Kadınların sektör faaliyetlerinde ve toplantılarındaki temsilinin iyileştirilmesi ve bu 
grupların karşılaştığı spesifik sorunların haritalandırılması ve önceliklendirilmesi için 
çalışmalar yürütülecektir. 

• IndustriALL kimya sanayindeki tüm faaliyetlerde yüzde 40 oranında kadın katılımı 
hedefine uyulması için her türlü gerekli çabayı gösterecektir. Aynı çabalar, kimya ile 
ilgili etkinliklerde konuşmacı dağılımı konusunda, Sekretarya ve bağlı kuruluşlar 
tarafından da gösterilecektir.  

• Dünya Konferansı, son dönemde IndustriALL tarafından kabul edilen ‘Kadına Yönelik 
Şiddet ve Taciz: Benim İşyerimde Yer Yok! Benim Sendikamda Yer Yok!’ Taahhüdü 
olumlu karşılamakta ve desteklemekte olup, kendi bağlı kuruluşlarını da bunu kabul 
etme ve uygulama konusunda güçlü bir biçimde teşvik etmektedir. 

• Kadınların sektörün hangi alanlarında çalıştığının haritalandırılması yoluyla, sektör 
düzeyinde kadınların yaşadığı sorunların çözümünün teşvik edilmesi, kadınların sektör 
ve ağ çapındaki eylem planlarına dahil edilmesi ve sektördeki iş ve şirket ağlarında 
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kadın katılımının arttırılmasına yönelik stratejilerin benimsenmesi için çaba 
gösterilecektir.  

• IndustriALL, üye sendikalarını kadın ve erkek işçiler arasındaki ücret aralığının 
azaltılması, kadın işçilerin çalışma yaşamında daha iyi mevkilere gelmesi ve çalışma-
yaşam dengesi çerçevesinde yapılacak faaliyetleri destekleyecektir. 

 
İş Sağlığı ve Güvenliği: 

• Dünya Kimya Konferansı, iş sağlığı ve güvenliğinin sektörün ana önceliklerinden biri 
olduğunu kabul etmektedir. 

• Sektörümüz, işçi sağlığı ve güvenliğinin her yerde kabul edilmesi ve bu konuda şeffaf 
davranılması konusunda endüstri üzerinde baskı oluşturmaya çalışacaktır. 

• IndustriALL kimya işçileri için güvenli ve sağlıklı çalışma koşullarının başarılması için 
ve Küresel Çerçeve Sözleşmelerinde güçlü ve kapsamlı sağlık ve güvenlik 
düzenlemelerinin yapılması için çalışacaktır.  

• Kimya sektörü işverenleri, kendileri ya da alt şirketleri için çalışan bireylerin veya tam 
zamanlı doğrudan işçilerinin, tedarikçilerinin, alt şirketlerinin, taşeronlarının, 
öğrencilerin, araç şoförlerinin, ziyaretçilerin, sahalarında bulunan bireylerin ve diğer 
ilgili kimselerin sağlık ve güvenlik koşullarının sağlanması için her türlü sorumluluğu 
almak zorundadır. 

• IndustriALL Küresel Sendika, işçilerin haklarına saygı duyulması için ısrarcı 
davranmaya devam edecektir. Bu haklar arasında: yaptıkları işin tüm tehlikelerinden 
haberdar edilmek ve işlerini güvenli bir biçimde yapabilmek için gerekli eğitim ve 
talimatları almak; misilleme korkusu yaşamaksızın güvenli olmayan çalışmayı 
reddetmek veya durdurmak ve tüm sağlık ve güvenlik tedbirlerinin geliştirilme ve 
uygulanma süreçlerinde baştan sona yer almaktır.  

 
2. Sendikal Gücün İnşa Edilmesi: 
 
Sendikal Örgütlenme: 

 

• IndustriALL Küresel Sendikanın kimya ve ilaç endüstrilerindeki çalışmasının 
tamamında, üyelerin örgütlenmesi ve korunması edilmesi en öncelikli konudur. 

• IndustriALL Küresel Sendika, sektördeki bağlı kuruluşların sendikal örgütlenme 
yönünde teşvik edilmesi konusuna güçlü bir biçimde odaklanmaya devam edecektir.  

• Örgütlenme ve toplu müzakere süreçleri boyunca, gösterdiğimiz çabaya tüm 
tedarik/katma değer zincirinin dahil edilmesi yönündeki çabalar da eklenecektir.  

• IndustriALL’un sektördeki bağlı kuruluşları, birbirlerinin örgütlenme kampanyalarını 
destekleyecek olup sendika ağları da, belirlenen eylemleri uygulamaya koymak adına 
ilgili ülkedeki bağlı kuruluşlarla işbirliği halinde, sendikalaşmanın mümkün olabileceği 
sendikasız üretim tesislerini teşhis edecektir.  

• IndustriALL, küresel araçları (örneğin Küresel Çerçeve Sözleşmeleri, sendika ağları 
gibi araçları) kullanarak büyümek isteyen sendikalar için destek ve dayanışma 
göstermek adına güçlendirici bir ortam yaratmak için elinden gelen en iyi çabayı 
gösterecektir. 

• IndustriALL ve bağlı sendikaları, örgütlenmemiş kesimleri, güvencesiz işçileri, gençleri 
ve kadınları örgütlemek yoluyla üye sayısındaki ciddi düşüş sorununa çözüm bulmaya 
çalışacaktır.  

• IndustriALL ve bağlı sendikaları, en iyi uygulamalara, bilgi ve deneyim alışverişine ve 
sendikalar ve bölgeler arasındaki güçlendirilmiş işbirliğine dayalı olarak sendikalara 
eğitim ve öğretim sunacak, ortak eğitim programları ve faaliyetleri oluşturacaktır. 
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• Genç işçileri örgütleme ve temsil etme alanındaki sendikal kapasite hayati önem arz 
ettiğinden, IndustriALL Küresel Sendika, genç işçilerin sendikalara aktif bir biçimde 
dahil edilmesini destekleyecek olup, onları örgütleme ve belli başlı enerji 
endüstrilerindeki kaygılarına çözüm bulma konusunda sendikaların gösterdiği her türlü 
çabayı desteklemektedir. 

 
Birliğin ve Küresel Dayanışmanın Arttırılması: 
 

• IndustriALL Küresel Sendika, sendikal hareketteki bölünmelerin üstesinden gelmek ve 
kimya ve ilaç endüstrilerinde birliğin tesis edilmesi için çalışmaya devam edecektir. 

• IndustriALL, bağlı sendikaların çokuluslu şirketlerde gösterdiği örgütlenme ve 
sendikalaşma çabalarını desteklemek ve güçlendirmek suretiyle uluslararası 
dayanışma ve işbirliğini desteklemeye devam edecektir. 

• IndustriALL ve sektördeki bağlı sendikaları, güçlü, demokratik, bağımsız, temsil 
gücüne sahip ve sürdürülebilir sendikaların gelişimini desteklemeye devam edecektir.  

• Endüstriyel dönüşümler, Sanayi 4.0’ın yarattığı etkiler de dahil olmak üzere, kimya ve 
ilaç sektörleri arasında, özellikle kapasite oluşturma alanına gösterilecek özenin 
gerekliliğiyle birlikte, sektörler arası bir işbirliği ihtiyacını doğuracaktır. 

• IndustriALL, tedarik zincirinin tamamında diğer küresel sendikalarla birlikte çalışarak 
ittifaklar kurmaya devam edecektir.  

 
Hak Savunmaya Yönelik Çalışma: 
 

• IndustriALL, hükümetleri, hükümetler arası kuruluşları ve çok paydaşlı inisiyatifleri, 
güvenli istihdam, emek hakları ve tüm işçiler için geçinmeye yetecek ücretler 
sağlanması konusunda etki altında bırakmak amacıyla diğer küresel sendikalar ve 
IndustriALL Avrupa Sendikası ile birlikte çalışmaya devam edecektir.  

• İkili ve uluslararası ticaret sözleşmeleri kimya endüstrilerindeki teşebbüslerin ortamını 
ve işçilerin çalışma koşullarını etkilediğinden, IndustriALL ticari sözleşmelerin eşitlik ve 
istihdam artışını destekleyici nitelikte olmasını ve temel işçi haklarını, çevresel 
standartları, insan hakları ve demokrasiyi ihlal etmemesini talep etmek üzere, emek 
hareketinin geneliyle beraber çalışmaya devam edecektir. 

 
3. Küresel Sermayeye Karşı Koymak: 
 
Kampanyalar ve Dayanışma Eylemleri: 
 

• IndustriALL Küresel Sendika, sektör üzerinde hakimiyeti bulunan çokuluslu şirketlerde 
sendikal gücü inşa etmek amacıyla küresel çapta kurumsal kampanyalar yürütmeye 
devam edecektir. 

• IndustriALL Küresel Sendika, Şirketlerin Temel Hak İhlallerine Karşı Mücadelede 
Dayanışma Şartı doğrultusunda, kimya endüstrilerinde ortaya çıkan her türlü 
çatışmayla ilgili olarak destek ve dayanışma göstermeye devam edecektir. 

 
Sendika Ağları: 
 

• IndustriALL Küresel Sendika, sendikal mevcudiyeti ve gücü genişletmek amacıyla, 
çokuluslu şirketler bünyesinde küresel, bölgesel ve ulusal düzeyde sendika ağları 
oluşturmaya devam edecektir.  

• Dünya Kimya Sanayi Konferansı, aşağıdaki sendika ağlarının güçlendirilmesi 
konusunda gösterdiği desteği teyit etmektedir:  
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o BASF, Solvay, DowDuPont, Unilever, Sanofi, Takeda, Fresenius Regional ve 
Global Workers’ Unions’ Networks (Küresel İşçi Sendikaları Ağları); 

o Latin Amerika (makro sektör) ve Asya Pasifik Bölgesel Kimya Sektörü Ağları; 
o Küresel İlaç Sendikaları Ağları; 
o Hindistan Kimya ve İlaç Sektörü Sendikaları Platformu. 

 
Küresel Çerçeve Sözleşmeleri (GFA’lar): 
 

• IndustriALL Küresel Sendika, kendi Klavuz İlkeleri ve Kontrol Listeleri doğrultusunda 
kimya ve ilaç sektörlerinde küresel çerçeve sözleşmelerinin (GFA’lar) müzakere 
edilmesi, imzalanması ve uygulanması konusundaki çalışmalarına devam edecektir.  

• Dünya Kimya Endüstrileri Konferansı, kimya ve ilaç endüstrisindeki küresel çerçeve 
anlaşmalarının (GFA'ların) IndustriALL’ın hedeflerini yerine getirmede etkili araçlar 
olarak kullanılmasını teşvik etmektedir. 

• Özellikle, GFA'lar, işçilerin, imzalayan şirketlerin faaliyet gösterdiği tüm ülkelerde toplu 
olarak örgütlenme ve pazarlık yapma çabalarını desteklemelidir. Şirketlerin 
taahhütlerine saygı gösterilmemesi, “Şirketlerin Temel Hak İhlallerine Karşı 
Mücadelede Dayanışma Şartı”nda belirtilen eylemlerle sonuçlanacaktır. 

• IndustriALL Küresel Sendika, diğer çokuluslu kimya ve ilaç şirketleri ile daha fazla GFA 
müzakeresi gerçekleştirme fırsatları arayacaktır. 

• Başlangıç, müzakere ve uygulama süreçlerinde sendika ağları, kampanyalar ve 
küresel çerçeve anlaşmaları (GFA'lar) arasında yakın ilişkiler kurmak için samimi 
çabalar gösterilecektir. 

• IndustriALL Küresel Sendika, GFA ve uluslararası sosyal diyalog süreçlerinde kardeş 
küresel sendikalarla, özellikle IndustriAll Avrupa Sendikalarıyla yakın işbirliğini 
sürdürecek ve geliştirecektir. 
 
 

4. Güvencesiz Çalışmayla Mücadele: 
 

• Dünya Kimya Endüstrileri Konferansı, IndustriALL’ın dünya genelinde her türlü 
güvencesiz çalışmaya karşı mücadele etme ve kalıcı süreli doğrudan sözleşmelerin 
desteklenmesi taahhüdüne tam destek vermektedir.  

• Kimya Sektörü, özellikle çokuluslu şirketlerde, küresel, ulusal ve bölgesel olarak 
Güvencesiz Çalışmayı DURDURMA eylemlerinin bir parçası olmaya devam edecektir. 

• Güvencesiz çalışma kimya sektöründe büyük bir sorun olarak tanımlandığından, 
güvencesiz çalışma kullanımını mümkün olduğu kadar sınırlama ve aşağıdakileri 
gerçekleştirme yönündeki çabalarımızı sürdüreceğiz: 

 
o Tüm tedarik zinciri boyunca güvencesiz işçileri (mavi yakalılar, beyaz yakalılar, 

erkekler ve kadınlar) sendikalarda örgütlemek. 
o Güvencesiz çalışma kullanımını sınırlamak ve etkilenen güvencesiz işçileri 

haklarını güvenceye almak için örgütlemek için küresel düzeyde çok uluslu 
şirketlerle GFA'ları ve sosyal diyalogu kullanmak. 

o Güvencesiz işçileri mümkün olan her yerde toplu iş sözleşmesi (TİS) 
hükümlerine dahil etmek ve / veya güvencesiz işçiler için genel TİS’leri 
müzakere etmek. 

o Bağlı kuruluşlara güvencesiz işçilerin sorunlarını çözme konusundaki 
deneyimlerini bölgesel ve çok uluslu şirket ağları üzerinden paylaşma olanağı 
sunmak. 

o Güvencesiz işçilerin toplu iş sözleşmelerinde yer almasını kısıtlayan 
hükümlerin kaldırılmasını veya en azından azaltılmasını talep etmek. 
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o Güvencesiz çalışmalara karşı ortak örgütlenme kampanyaları ve ortak 
kampanyalar düzenlemek. 

 
5. Sürdürülebilir Bir Endüstri Politikası Oluşturmak: 
 

• IndustriALL Küresel Sendikanın Kimya ve İlaç Endüstrileri, bu sektörün potansiyel 
olarak oldukça sürdürülebilir olduğunu kabul etmektedir ancak Sanayi 4.0 kapsamında 
yeni bir üretim gerçeğine geçiş sürecinde gerçekleşecek değişikliklere odaklanılması 
gerekmektedir. 

• Sektör, ekonomik, endüstriyel, çevresel, demografik ve sosyal zorluklar dahil olmak 
üzere her bir alt sektör için stratejik analizler temelinde istihdamın geleceği için önemli 
bir konu olarak yeni bir büyüme modeli için mücadele etmeye devam edecektir.  

• Eylemler sosyal meselelere odaklanacak, aynı zamanda işçilerin ve yerel halkın 
ihtiyaçlarını ve konularını yükseltmek için paydaşlarla birlikte düzenlenen paneller 
aracılığıyla çevresel ve ekonomik sorunları da dahil edecektir.  

• IndustriALL ve bağlı kuruluşları, kimya endüstrisinde sürdürülebilir sanayi 
politikalarının desteklenmesi ile sürdürülebilir sanayi istihdamını koruma ve oluşturma 
çalışmaları yapacaktır.  

• IndustriALL Küresel Sendika, değişen bir iklime duyarlı ekonomide, kadınlar ve 
gençlerin karşılaştığı zorlukların tam olarak tanınması, nesiller arası dayanışma, değer 
biçme ve aktarma becerilerini içeren bir sürdürülebilirliğin toplumsal boyutunun önemli 
olduğu konusunda ısrar etmeye devam edecektir. 

• IndustriALL, iyi uygulamaların paylaşılmasıyla bağlı kuruluşlarının kendi sürdürülebilir 
endüstriyel gelişme vizyonunu geliştirme ve uygulama kapasitesini büyütmeye devam 
edecektir. 

• Kimya ve İlaç Sektörü, sürdürülebilir sanayi politikalarını etkilemek için sinerji arayan 
diğer sanayi sektörleriyle işbirliğine dayalı faaliyetler geliştirecektir.  

 
Dördüncü Sanayi Devrimi (Endüstri 4.0), Emeğin Dijitalleşmesi ve Geleceği: 

• IndustriALL Küresel Sendika, genel programı çerçevesinde, kimya endüstrileri ve 
sektörde çalışan insanlar için dijitalleşme ve Sanayi 4.0’ün yaratacağı sonuçları, bu 
değişikliklerin işçiler ve toplum açısından adilane ve hakkaniyetli bir biçimde 
uygulanması ve kaynakların ve artı değerin yalnızca bir kesim tarafından diğerlerinin 
zararına olacak şekilde ele geçirilmesinin önlenmesi gibi taleplerimize geçerli 
karşılıklar bulmak amacıyla tartışmaya devam edecektir. 

• İşyerinde dijitalleşme devam ederken, özellikle aşağıda belirtilen bazı alanlar 
kazanılmalıdır: 

o Yerel, bölgesel, ulusal ve uluslararası ölçeklerde, işçi temsilcilerine bilgi ve 
danışma hakkının tanınması; 

o Daha gelişkin dijital beceriler ve kesişimli becerilerin gerektirdiği eğitim ve 
öğretim hakkının tanınması,  

o İşyerinde ve evde tanımlanmış mahremiyet seviyeleri üzerindeki hakkın 
tanınması. 

• Sanayi 4.0 çevresindeki çalışma dünyasının yeni ortamında sağlık ve güvenlik 
konularına, özellikle de çoklu görev yapmayı arttıran dijitalleşmeden dolayı önemli 
ölçüde artması beklenen psikolojik strese özenle dikkat edilmesi gerekmektedir. 

• Geçiş döneminin yönetilebilmesi için, özellikle vasıflar, eğitim, yeniden eğitim, ustalık 
kazanma, yeniden çalışma gibi konuları içeren toplu sözleşmelere daha fazla önem 
verilmelidir.  

• IndustriALL Küresel Sendika, bilgi ve tecrübe aktarımı ve paylaşımı ile birlikte 
sektördeki faaliyetlerinde çeşitli seviyelerde faaliyet göstermeye ve kapasite 
geliştirmeye devam etmelidir. 
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• ILO'nun Kimya ve İlaç Endüstrisinde Dijitalleşmeden Kaynaklanan İnsana Yakışır ve 
Üretken Çalışmaya İlişkin Zorluklar Üzerine Diyalog Forumu’nun (Cenevre, 10-12 
Aralık 2018) sonuçları güçlü bir biçimde takip edilmelidir. 

• IndustriALL Küresel Sendika, sektördeki çokuluslu şirketlerle Sanayi 4.0’ün etkilerini 
söz konusu şirketlerin dünya çapındaki operasyonlarının geneli için bir çerçeve 
oluşturmak amacıyla tartışmalıdır.  

 

 
Adil Dönüşüm:  

• Konferans, Adil Dönüşümün tüm işçiler, onların aileleri ve parçası oldukları topluluklar 
için ve özellikle de sera gazlarının sınırlandırılması yönündeki çabalardan veya yeni 
teknolojilerin kullanılmaya başlanmasından etkilenen kimseler için güvenli bir 
geleceğin sağlanması gibi bir amacının olduğunu kabul etmektedir.  

• Dünya Konferansı, kimya ve ilaç sektörü işçilerinin sürdürülebilir endüstriyel gelişimi 
bağlamında, bu işçilerin, ailelerinin ve yaşadıkları toplulukların haklarını ve yaşam 
standartlarını koruma altına alabilecek bir Adil Dönüşüm konusunda IndustriALL 
Küresel Sendikasının talebine olan desteğini teyit etmektedir.  

• Büyük ölçekli kamusal altyapı ve temiz enerji teknolojileri yatırımları, yerinden edilen 
işçilere destek, eğitim ve öğretime erişim, tercihen yeni işlere yerleştirme veya bireysel 
ihtiyaçlar doğrultusunda geliştirilen çeşitli çözümler dahil olmak üzere, Adil Dönüşüm 
programı çerçevesinde, çeşitlilik ve sürdürülebilir endüstriyel gelişmeye yönelik 
politikalara müdahil olunacaktır. 


