
UNI har efter en ihärdig kampanj tecknat ett globalt ramavtal med Quebecor, världens näst största tryckeri-
koncern om respekt och främjande av arbetstagarnas rättigheter. Själva undertecknandet skedde i Barcelona
och innebär att Quebecor lovar att se till att avtalet
tillämpas på koncernens alla produktionsanläggningar
och i leverantörsledet. "Det skulle ha varit omöjligt
utan de anställdas stöd på Quebecors fabriker runt
omkring i världen," sade Duncan Brown, som är ord-
förande för UNI Grafiskas fackliga allians på Quebecor.
(adriana.rosenzvaig@uniglobalunion.org)

Aktioner i försvar av Europas posttjänster
Den 6 juni planeras en aktionsdag för postens anställ-
da tvärs över Europa som del av en global kampanj för att rädda samhällsomfattande tjänster. Ett massmöte
kommer att äga rum i Berlin den 30 maj för postens uniformerade personal från 27 EU-stater då ett budskap
skall överräckas det tyska EU-ordförandeskapet. EU-
kommissionen föreslår fullständig liberalisering av
Europas posttjänster från och med 2009. Det skulle
enligt Philippos Thomas från grekiska postförbundet
innebära slutet för samhällsomfattande posttjänster,
sade han på postkonferensen i Aten. Och till sist beslu-
tade konferensen att sektorn i framtiden skall heta det
globala facket UNI Post & Logistik.
(john.pedersen@uniglobalunion.org).

Rädda jobben på Deutsche Telekom
Två stora aktieägare i Deutsche Telekom har valts som mål för en kampanj mot massiva jobbförluster och
försämrade villkor. UNI Telekoms världskonferens i Aten riktade en uppmaning till den tyska regeringen att
ingripa och stoppa ledningens planer. Kampanjens
andra mål är private equity-giganten Blackstone, som
äger 5 % av aktierna och som har en plats på
styrelsen. Det tyska facket Ver.di har redan inlett
aktioner mot företagets planer på att skövla 32 000
jobb och outsourca 50 000 jobb med sämre villkor.
(neil.anderson@uniglobalunion.org)

UNI-Europa vill stoppa exploatering
UNI-Europas andra regionkonferens hölls i Aten i
slutet av april. Konferensen krävde intensiva fackliga
organiseringssatsningar för att stoppa exploatering av arbetstagarna.
Konferensombuden fördömde arbetsgivarnas och regeringarnas attacker mot facket i Central- och Östeuropa
och kommer att backa upp initiativ till att bygga upp starka fack i den regionen. Konferensdeltagarna identifier-
ade utbildning och kompetensutveckling, fackliga rättigheter och anständiga sociala förmåner som en förutsät-
tning för att garantera större anställningstrygghet i en ekonomi i förändring. Konferensen omvalde Frank Bsirske
till ordförandeposten för UNI-Europa och Bernadette Ségol till regionsekreterare.
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Delegation synar G4S i sömmarna i Afrika
En undersökningskommission har undersökt hur Group 4 Securicors uppträder som arbetsgi-
vare i södra Afrika. Akademiker, människorättsadvokater, representanter från icke-statliga
organisationer ingick i en delegation tillsammans med fackliga representanter som besökte
Sydafrika, Moçambique och Malawi. På
en presskonferens hängdes G4S ut för
brott mot arbetstagarnas rättigheter och
facket varnar för att man kommer att
starta kampanjer mot företag som vunnit
lönsamma kontrakt i samband med fot-
bolls-VM 2010 i Sydafrika. G4S har
82 000 anställda i 18 afrikanska länder
och ett viktigt mål är att få upp den fack-
liga organisationsgraden. (christy.hoff-
man@uniglobalunion.org)

Närmare koppling mellan UNI-ITF efterlyses
På UNI Posts världskonferens i Aten efterlystes närmare samarbete mellan UNI och den
Internationella Transportfederationen (ITF) för att säkra fortsatt hög organisationsgrad i den
snabbt förändrade post- och logistikbranschen. "Vi måste bli en organiseringsmaskin igen,"
sade ITFs Martin Mayer som förklarade för ombuden att det nu finns särskilda skäl till ett när-
mare samarbete mellan UNI och ITF. (john.pedersen@uniglobalunion.org)

Facket kräver diskussioner om ABN Amros framtid
De europeiska bankanställdas förbund kräver omedelbara diskussioner om det stundande
övertagandet av ABN Amro. Fusionen mellan Barclays Bank med bas i Storbritannien riskerar
att medföra att 23 000 jobb försvinner genom outsourcing. Ett konsortium bestående av tre
med Royal Bank of Scotland (RBS) i spetsen har trappat upp dragkampen med brittiska
Barclays genom att deklarera att det tänker lägga ett fientligt bud för den holländska banken i
ett försök att roffa åt sig det amerikanska dotterbolaget LaSalle och följa en hedgefonds tidi-
gare förslag att stycka upp företaget. (oliver.roethig@unigloblaunion.org)

UNI träffar grekisk minister om pensionskonflikt
UNI inkallades för att hjälpa till och hitta en gemensam lösning på konflikten gällande pen-
sionerna inom banksektorn i Grekland efter en tillrättavisning av den Internationella
Arbetsorganisationen mot den grekiska regeringen. ILO anklagar regeringen för att undermin-
era kollektivavtalet genom att ändra på lagarna för att godtyckligt besluta att 13 banker
slopar systemet med avtalad tilläggspension. UNIs generalsekreterare Philip Jennings pressade
finansministern att tillmötesgå ILOs krav om att förhandlingar mellan regeringen, facket och
arbetsgivarna skall inledas. (philip.jennings@uniglobalunion.org)

Solidaritet med fackförbunden i Australien
UNI Telekoms och UNI Posts världskonferenser som båda ägde rum i Aten gav sitt stöd bakom
kampanjen som drivs av fackföreningarna i Australien i försvar av arbetstagarnas rättigheter
mot Howard-regeringens fientliga attacker. Deltagarna i båda evenemangen riktade ett krav till
post- och telekomarbetsgivarna i Australien att respektera förhandlingsrätten och de anställ-
das rätt att representeras av ett fackförbund av eget val. Den nya arbetslagstiftningen som
införts i Australien i syfte att underminera kollektivförhandlingar och kringgå facket och istället
arbeta med individuella anställningskontrakt kritiserades av båda konferenserna.
(uni-asiapacific@uniglobalunion.org)
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UNI Grafiska till Kuwait
UNI träffade grafiska förbundet i Kuwait och centralorganisa-
tionen i Kuwait i början av april för att etablera en första
kontakt. Under vistelsen träffade delegationen fackliga repre-
sentanter och medlemmar samt kvinnliga aktivister och rep-
resentanter från en del icke-statliga organisationer. Det
lokala grafiska förbundet undertecknade ett avtal om yrkes-
utbildning med det franska grafiska fackförbundet FILPAC.
UNI-delegationen leddes av Daniel Légerot från FILPAC,
Mongi som är samordnare för Nordafrika och Arabländerna
samt UNIs Monique Marti som ansvarar för jämställdhetsar-
betet. (adriana.rosenzvaig@uniglobalunion.org)

Träff med kvinnliga fackliga medlemmar i Sydafrika



Kommissionen ändrar sitt förslag till arbetsrätt
UNI-Europa har kritiserat den europeiska kommissionen för att inte
ha konsulterat facket innan man gått ut med ett förslag om att
"modernisera" arbetsrätten och för att tiden för samråd varit för knapp. UNI-Europa utmanar
påståendet att ekonomisk tillväxt och sysselsättningstillväxt endast kan uppnås genom att
försvaga lagarna som omgärdar och skyddar arbetslivet. Ett socialt Europa kräver kollektivt fattade
beslut som styr arbetsvillkor och arbetsförhållanden och för att skydda de svagaste grupperna.
(bernadette-ségol@uniglobalunion.org)

Stöd i tungviktarklass bakom Wackenhut-kampanjen
De tre ledande demokratiska presidentkandidaterna i USA ställer sig bakom kraven att Group 4
Securicor skall uppföra sig bättre i USA. Senator Hillary Clinton och Barack Obama samt f.d.
Senator John Edwards har uppmanat säkerhetsjätten med bas i Storbritannien att ta itu med prob-
lemen på det amerikanska dotterbolaget Wackenhut. Den amerikanska regeringen är Wackenhuts
största kund vilket har gett upphov till kontrovers över att företaget vägrar att tillåta sina anställda
att gå med i SEIU och för brister i säkerhetsrutinerna vid flera företag där Wackenhuts väktare
arbetar. (christy.hoffman@uniglobalunion.org)

UNI riktar in sig på indiska finansanställda
UNI har lanserat ett organiseringsprojekt som riktar in sig på anställda inom finanssektorn i Indien.
Främst kommer man att satsa på den oorganiserade privata banksektorn i Indien som fungerar
som katalysator för landets kraftiga ekonomiska tillväxt. Projektets lanseringsmöte ägde rum på
UNIs huvudkontor i Nyon. Projektet sponsras av svenska Finansförbundet och LO/TCO.
(carin.andersson@uniglobalunion.org)

Global facklig allians på Kimberly-Clark
En global facklig allians har bildats för de anställda på Kimberly-Clark.
Det är det sista i en lång rad av initiativ som UNI√ Grafiska tagit för
att trappa upp samarbetet mellan grafiska fackförbund inom ledande
multinationella företag. Representanter från11 fackförbund i tio olika
länder träffades i Chicago för lanseringen av projektet. (adriana.rosenz-
vaig@uniglobalunion.org)

Wal-Marts metoder fördöms
En ny rapport ("Discounting Rights") har släppts av Human Rights
Watch där det ges belägg för Wal-Marts systematiska vägran att erkänna de anställdas organiser-
ingsrätt. I rapporten bekräftas vad Wal-Marts anställda sagt, nämligen att de utsätts för antifacklig
indoktrinering, hemlig övervakning och att företaget hotar med nedläggningar varje gång UFCWs
organiseringskampanjer skördar positiva resultat. (jan.furstenborg@uniglobalunion.org)

Brådskande behov att tackla global diskriminering i arbetslivet
Diskriminering på arbetsplatserna måste snabbt åtgärdas, heter det i en ny ILO-rapport. Trots stora
framgångar i arbetet med att bekämpa diskriminering på arbetsplatserna finns det stora orättvisor,
inkomstskillnader och övriga former av diskriminering. "Den globala bilden av arbetet med att
avskaffa diskriminering visar en blandning av framgångar och många bakslag", framgår det vidare
i rapporten. (Equality at work: tackling the challenges). (ilo.org)

Kampanj för att stoppa ytterligare privatisering av grekiska OTE  
UNI Telekom enade sig i kampanjen som de grekiska teleförbundet satt igång för att stoppa
ytterligare privatisering av teleoperatören OTE. OME-OTE kämpar mot planerna på att reducera
statens aktiepost på 30 % i den gamla monopoloperatören och släppa in en strategisk privat
investerare. "OTE är ett företag med stor politisk, ekonomisk och social betydelse," sade förbund-
sordförande Panayotis Koutras till UNI Telekoms världskonferens.
(neil.anderson@uniglobalunion.org)

3Kvinnliga ombud fäster strålkastarljuset på
löneskillnaderna i Europa
Löneskillnader - trots lagstadgad likalön sedan flera decennier -
belystes på UNIs europakonferens i Aten. De kvinnliga ombuden
på konferensen gick upp på scenen med plakat med detaljer om
lönegapet mellan kvinnor och män i olika länder. "Vi kräver lika
lön nu," sade Ilona Shultz-Müller från UNI-Europa Kvinnor.
Konferensen tilldelade ett särskilt kvinnopris till kvinnliga aktivis-
ter i erkännande av det viktiga arbete som dessa hjältinnor utför
på organiseringsområdet i det dolda genom att motivera och
representera sina kamrater. (monique.marti@uniglobalunion.org)

På scenen: affischer med krav om lika
lön och villkor nu! 

Fackförbunden på Kimberly-Clark bildar
facklig allians 

Panayotis Koutras OME-OTE Grekland
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Globala företag måste erkänna facket
Facket vill förhandla med multinationella företag men företagen måste först erkänna fackför-
bunden. Det var ett klart budskap från Larry Cohen från CWA, USA som avträdde från ord-
förandeposten för UNI Telekom. I sin granskning av arbetet under den senaste konferensperio-
den sedan Zagreb nämnde han särskilt undertecknandet av ett globalt ramavtal med France
Telecom nyligen. Han lovordade det arbete som de franska medlemsförbunden och den fackli-
ga alliansen på France Telecom utfört. (Alliansen bildades i Zagreb). Konferensombuden valde
Shoji Morishima från NWJ Japan till ny ordförande för UNI Telekom.
(neil.anderson@uniglobalunion.org)

Facket och aktieägarna pressar Verizon 
CWA och IBEW i USA fäste strålkastarljuset på Verizons antifackliga attityd den 3 maj på ett
aktiemöte i Pittsburgh. Organisationerna vann stöd av aktieägare som var missnöjda med före-
tagets resultat bakom närmare en majoritet av fackets förslag gällande vd-löner och före-
tagsstyrning. Närmare 1 200 arbetstagare tågade till mötet. På själva mötet drog fackets
ledare och medlemmarna uppmärksamheten till tre aktieägarresolutioner.
(neil.anderson@uniglobalunion.org)

Fokus på private equity-fonder i USA
I en rapport som släpptes av UNIs amerikanska medlemsförbund SEIU den 24 april går det att
läsa att arbetstagarna, samhället och nationen i helhet borde ta del av de ekonomiska möj-
ligheter som skapas av den blomstrande boomen av private equity-fonder och den så kallade
buyout-branschen. "Behind buyout" som rapporten heter varnar för att den för många okända
private equity-marknaden i USA håller på att omstöpa landets ekonomi. Rapporten redovisar
siffror som visar att buyouts som omfattar existerande företagsledningar oftast leder till att
nya jobb skapas emedan buyouts med nya ledarteam vanligtvis medför jobbförluster. (seiu.org)

1:a maj: det gör skillnad
UNI och medlemsförbunden vill göra global skillnad - det var en del av UNIs budskap på årets

första maj-firande. Vi utmanar lönedumpning och kämpar för regler som styr private
equity-fonder som tillvaratar arbetstagarnas och fackets rättigheter, sade UNIs gener-
alsekreterare Philip Jennings. UNI har satt upp en minnestavla på Haymarket Market i
Chicago för att hedra minnet av offren för massakern som gav upphov till 1:a maj
som arbetarrörelsens dag. (philip.jennings@uniglobalunion.org)

5 000 telekomanställda demonstrerade 1:a maj 
5 000 telekomanställda i Taiwan och medlemmar i CTWU protesterade den 1:a maj
mot strandade kollektivförhandlingar. Demonstrationen ägde rum utanför transportde-
partementet och demonstranterna krävde att företagets vd skulle avsättas. Arbets-
platsnedskärningar och bråk kring arbetsrotation i det lönsamma teleföretaget gav
upphov till demonstrationen, och senare i september till att en av CTWUs medlemmar
begick självmord. (uni-asiapacific@uniglobalunion.org)

Lockout på Amcor den 1:a maj
Det multinationella förpackningsföretaget Amcor lockoutade 60 anställda inom verkstad, tryck-
ning och tillverkning på anläggningen Albany i Nya Zeeland efter att de vägrat att acceptera
företagets krav som skulle ha inneburit risker för deras hälsa och säkerhet.
(adriana.rosenzvaig@uniglobalunion.org)

Vykortskampanj backar upp CWU i Sydafrika
Ombuden på de olika konferenserna i Aten köade framför
postkontoret för att skicka protester i form av vykort till
Vodacom i Sydafrika - ett av den stora mobiljätten Vodafones
dotterbolag. Fackets representanter kräver att Vodacom
erkänner CWU i Sydafrika, som redan rekryterat 1 200
medlemmar på företaget. Vykorten skickades med ett UNI-
frimärke som särskilt tagits fram för UNI Posts världskon-
ferens. (neil.anderson@uniglobalunion.org)

UNI Telekom i Aten: vykort postas  i
protest mot Vodacom i 
Sydafrika med krav att företaget
erkänner CWU

Protester i Taiwan 



UNI Finans och flexicurity-debatten
Åtgärder för att öka arbetstagarnas säkerhet - inklusive yrkesut-
bildning och kompetensutveckling, pensioner och föräldraledigt
- kommer att skapa större flexibilitet, sade Allan Bang, ordförande för UNI Finans på ett Fisac-
seminarium om flexicurity i Rom. Han betonade vikten av social dialog i en globaliserad värld.
Fack och arbetsgivare inom europeiska banker arbetar med att ta fram en gemensam deklara-
tion om den demografiska utmaningen, baserat på forskning som genomfördes i fjol.
(oliver.roethig@uniglobalunion.org)

Möte om chefer och professionella yrkesutövares behov
Christopher Ng, UNIs regionsekreterare för Asien och Stillahavsområdet riktade en uppmaning
till regionens chefer och professionella att höja sina röster och kräva anständiga villkor och
rättigheter. Avreglering och liberalisering av tjänstesektorn i en globaliserad ekonomi ställer
nya utmaningar, sade han på UNI-Asia Pacific/NWJ P&MS-forum för chefer och professionella
yrkesutövare i Tokyo den 11-12 april. Christer Forslund, från UNI P&MS uppmanade fack-
föreningarna att anpassa sina strategier för att möta P&MS kategorins särskilda behov och
organisera dem. (uni-asiapacific@uniglobalunion.org)

Nytt förbund i Taiwan
Ett nytt telekomförbund bildades i Taiwan den 28 april med hjälp av UNIs medlemsförbund
CTWU. Ett av det nybildade förbundets (Asia Pacific Broadband Telecom Workers' Union) mål
är att få med en facklig representant på styrelsen för Asia Pacific Telecom Group sade ord-
förande Bruce Lee. För att skapa större solidaritet och bättre samarbete på ön arbetar CTWU
med att bilda en centralorganisation för IT-branschen -Taiwan IT Confederation of Labour.
(uni-asiapacific@uniglobalunion.org)

Facklig seger på AT&T
CWA vann fackligt erkännande för 76 av 91 anställda på AT&T Local Services, en kundtjänst-
central i New Jersey, USA. Rättvisa löner och anställningstrygghet var de centrala delarna
under kampanjveckan i syfte att övertala personalen att rösta för fackligt medlemskap. CWA
har ett neutralitetsavtal med AT&T som lovar att inte blanda sig i eller hindra organis-
eringsinitiativ. (cwa-union.org)

Nästa europakonferens i Toulouse 
Det beslutet tillkännagavs under avslutningen av årets europakonferens i Aten då de
franska ombuden kom upp på scenen för att hälsa konferensen välkommen till
Toulouse. Toulouse är den "rosa staden" - Airbus hemstad - med en alldeles särskild
resonans för UNI-Europas regionsekreterare Bernadette Ségol som är född i Cahors i
närheten och som studerade på universitetet i Toulouse.

Tre i spetsen för UNI Spel
Det globala facket UNI Spel valde på årsmötet i Luxemburg tre ledare som kommer att
leda sektorns verksamheter. De tre är: Enrique Cuevas (FS-CFDT Frankrike), Pieter
Heinink (Vakbond ABC, Nederländerna) och Daniel Amoroso (ALEARA Argentina). Mötet tit-
tade på säkerhets- och miljöfrågor och den sociala branschdialogen. Vidare fick deltagarna ta
del av resultatet av en undersökning om stress bland de anställda inom spelbranschen i
Argentina. (alke.boessiger@uniglobalunion.org).

Sevilla-stadga för frilansarbetare
Sevilla-stadgan - som föreslår en Europadeklaration om egenföretagare - finns nu på engelska
och spanska. Stadgan antogs av en konferens för frilansarbetare i slutet av mars. Den uppma-
nar EU-kommissionen att starta en granskning av effekterna av egenföretagande inom EUs
medlemsstater. (gerd.rohde@uniglobalunion.org)

5Private equity-fonder slår mot pensionerna
Private equity-fonder har slagit till igen - denna gång mot
framtida pensionärer på Airwave, företaget som levererar
digitalradionätet till de brittiska nödfallstjänsterna. 50 min-
uter efter det att Macquarie Bank förvärvat Airwave från
Telefónicas O2 för en kokett summa på 2 miljarder £
tillkännagav de nya ägarna att det existerande pensions-
systemet med garantiförmån skulle skrotas. "Våra medlem-
mar kommer att ta stridsåtgärder om Macquarie försöker
tafsa på deras pensionsrättigheter," sade Bernard Roome
från brittiska facket CWU på UNI Telekoms världskonferens
i Aten. (neil.anderson@unigloblaunion.org)

Jeannie Drake, från brittiska CWU
berättar för konferensombuden om

pensionsförluster på Airwave 

Franska ombud på scenen för att
välkomna nästa europakonferens till

Toulouse 



Organiseringsdrive på stormarknader i Malaysia
Att få upp organisationsgraden bland butiksanställda i Malaysia är ett viktigt
mål i ett nytt tvåårigt projekt som startas i gemensam regi av UNI Utveckling
och svenska Handels och HTF. Stormarknadskedjor - även japanska och multi-
nationella detaljhandelsföretag - med över 10 000 anställda är mål för sats-
ningarna som kommer att stöttas av UNI Handel och UNIs sambandsråd i
Malaysia. Organiseringsdriven kommer även att rikta in sig på migrerande
arbetstagare. (carin.andersson@uniglobalunion.org)

Protester i Zambia
Fackliga medlemmar och anställda på Zambia's Workmen's Compensation
Fund Control Board organiserade en protestdag mot företagets omstruk-
tureringsplaner. De blev mycket förbittrade av uttalanden som företagets vd
gjort i pressen om att många anställda inte var tillräckligt kvalificerade och att
det var orsaken till uppsägningarna. De anställda kräver information om den
nya organisationen och att förhandlingarna måste återupptas.
(uni-africa@uniglobalunion.org)

Förberedelser av besök till Senegal
En UNI-delegation träffade nyligen UNIs sambandsråd i Senegal före olika
regionala möten som kommer att hållas i Dakar i juli. Delegationen omfattade
Napoleon Kpoh, ordförande för UNI-Afrika, regionsekreterare Fackson
Shamenda och Zakari Koudougou, direktör för kontoret i Abidjan.
(zakari.koudougou@uniglobalunion.org)
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UNI-Afrika P&MS-möte
UNI-Afrikas verksamheter för chefer och professionella
yrkesutövare (P&MS) har kommit igång på nytt i de
fransktalande afrikanska länderna. Ett P&MS-möte
hölls nyligen i Yaoundé, Kamerun, där man bland
annat tittade på vilken roll denna kategori kan spela
för social och ekonomisk utveckling i Afrika. 46 del-
tagare, varav nio kvinnor från 15 förbund i samman-
lagt tio länder deltog i mötet.
(uni-africa@uniglobalunion.org)

Ett seminarium organiserades av UNI-
Afrika och FES-stiftelsen i Mali om
internationella arbetsnormer

Gruppfoto under diskussioner på UNIs
huvudkontor i Nyon om ett organiser-
ingsprojekt med inriktning på butiks-
anställda i Malaysia

Kinarapporten nu på
mandarin

UNIs rapport om Kina är nu tillgänglig på
mandarin. Beställ på:

uni-asiapacific@uniglobalunion.org
Philippos Thomas från grekiska post-
förbundet



UNI-Africa: uni-africa@uniglobalunion.org
PO Box 71760, Ndola, Zambia
Tfn: +2602 61 2889 
Fax: +2602 61 3054

UNI-Americas: uni-americas@uniglobalunion.org                    
Ciudad del Saber, Clayton, Calle Gustavo Lara, Edificios 840A y
840B Panamá, República de Panamá
Tfn: +507 317-0164/0165
Fax: +507 317-0170

UNI-Asia & Pacific: uni-asiapacific@uniglobalunion.org
170 Upper Bukit Timah Road,
14-01 Bukit Timah Shopping Centre, Singapore 588179
Tfn: +65 6 467 7888 
Fax: +65 6 468 1410

UNI-Europa: uni-europa@uniglobalunion.org
Rue de l’Hôpital 31, 1000 Bryssel, Belgien                 
Tfn +32 2 234 56 56
Fax +32 2 235 08 70

Union Network International:
contact@uniglobalunion.org                                       
www.uniglobalunion.org 
8-10 Avenue Reverdil, 1260 Nyon, Schweiz
tfn: +41 22 365 2100   
fax: +41 22 365 2121

Globala fack för globala branscher 

UNI-kontakter

UNI Grafiska
adriana.rosenzvaig@uniglobalunion.org

UNI Handel
jan-furstenborg@uniglobalunion.org

UNI Finans
oliver.roethig@uniglobalunion.org

UNI Telekom
neil.anderson@uniglobalunion.org

UNI Post & Logistik
john.pedersen@uniglobalunion.org

UNI IBITS
gerd.rohde@uniglobalunion.org

UNI Socialförsäkring
socialinsurance@uniglobalunion.org

UNI Turism
tourism@uniglobalunion.org

UNI El
philip.bowyer@uniglobalunion.org

UNI Spel
alke.boessiger@uniglobalunion.orgUNI Hår & Skönhetsvård

monique.marti@uniglobalunion.org

GRUPPER

UNI P&MS
gerd.rohde@uniglobalunion.org

UNI Kvinnor
monique.marti@uniglobalunion.org

UNI Ungdom
alke.boessiger@uniglobalunion.org

UNI Utveckling
raul.requena@uniglobalunion.org

UNI Fastighetsunderhåll och
Säkerhet 

UNI Media & Underhållning
jim.wilson@uniglobalunion.org

GLOBALA FACK
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BILDER FRÅN ATEN

Protestplakat undertecknas på  UNI Telekoms världs-
konferens i Aten i solidaritet med OTE -anställda

Larry Cohen USA överräcker ordförandeklubban för UNI Telekom till nye ordföranden
japanaren Shoji Morishima 

Röda röstkort: omröstning under UNI Posts världskonferens i Aten

Regionsekreterare Bernadette Ségol och ordförande Frank Bsirske
Vänster: omröstning under europakonferensen 

Brevbärare Philip
Jennings delar ut
post under UNIs
postkonferens 


