
TILLSAMMANS KOMMER VI
ATT ÄNDRA ALPHABET

 

Vi vill ha en värld där Alphabet respekterar mänskliga rättigheter och arbetsrättigheter i hela sin

globala verksamhet och leverantörskedja.

Detta mål har aldrig varit viktigare än just nu.

Koncernen är med och utformar det nya arbetslivet. Det är en stor innovationskuvös, och som
teknikledare är det ett laboratorium för nya kommunikations- och arbetsmetoder.

Tyvärr skapar Alphabet också ojämlikhet, inblandad i form av sexuella trakasserier och förtryck av
sexuella minoriteter och färgade människor.

Det är en arbetsplats dit många arbetstagare söker sig för att förändra världen - för att göra den mer
demokratisk - bara för att sedan konstatera att Alphabet undertrycker yttrandefrihet och slår ner på
fackliga organiseringsinitiativ samtidigt som man konsoliderar företagets monopolistiska makt.

Men den senaste tidens historia visar att när de anställda står enade kan de vinna och göra företaget
bättre.

Anställda har tvingat Google att fastställa en första uppsättning AI-principer och fick företaget att

sluta använda påtvingat skiljeförfarande, alltför ofta för att dölja sexuella trakasserier och andra

övergrepp. De anställda kräver att företaget slutar tillhandahålla övervakningsteknik till polis och

andra myndigheter som används på ett oetiskt set mot Black Lives Matter-aktivister.



Dela information, bygga en gemensam strategi och stötta varandras

krav samt våra kollektiva mål.

Arbeta sida vid sida med övriga anställda på Alphabet och Google

för att bilda lokala fack som återspeglar de anställdas värderingar

och intressen.

Kämpa för rättigheter för Alphabets egna anställda samt för

tillfälligt anställda, leverantör och kontraktsanställda som arbetar

för Alphabet, ofta på samma platser och utför samma uppgifter

som företagets egna anställda.

Använda vår kollektiva röst för att uppmana icke-statliga

organisationer, regeringar, intressenter och investerare att insistera

på och genomdriva rättigheter för Alphabets anställda

Uppmana andra fackföreningar att gå med i vår kamp och stötta

vår rörelse för Alphabet-anställda och alla techanställda.

För att bygga vidare på dessa framsteg och andra, har många

Alphabet-anställda börjat organisera sig och kollektivsförhandla. De

anställda bildar demokratiska organisationer för att representera sina

intressen, och kämpar kollektiv för att skapa en strukturell motvikt till

företagets makt, och för att bygga en rörelse för techanställda över

hela branschen.

Ett rättvist Alphabet skulle ha omfattande konsekvenser för våra

demokratier och samhällen. Därför går vi samman för att kräva

grundläggande mänskliga rättigheter för alla anställda i Alphabets

verksamheter, inklusive rätten att bilda eller gå med i en fackförening

och rätten att förhandla kollektivt.

För att uppnå detta åtar vi oss att:

Alphabet har länge glömt sitt motto ”Don’t be evil", men det har inte

vi. Tillsammans kommer vi att ställa Alphabet tills svars. Tillsammans

kommer vi att förändra Alphabet.

Ett rättvist
Alphabet skulle ha

omfattande
konsekvenser för
våra demokratier

och samhällen.


