
ATGWU, UNIs medlemsförbund i Uganda har fått förhandlingsrätt på Group 4 Securicor efter en lång
kampanj med UNI Fastighetsunderhåll och bevakningstjänster i spetsen. Med hjälp av UNI och SEIU,
undertecknades ett avtal den 27 mars efter två års kamp. "Våra förhoppningar är att nå ut till andra
multinationella företag inom den privata säkerhetsbranschen i Afrika," sade ATGWUs David Balirraine.
G4S är Afrikas största arbetsgivare inom branschen med 65 000 anställda i 18 stater.
(uni-africa@uniglobalunion.org)

Försvara jobben i Carrefour
Handelsförbunden varnar för att de kommer att motarbeta alla försök att sälja lätt realiserbara tillgångar i
Carrefour vilket skulle försätta jobben i farozonen och försämra villkoren. Det är en reaktion på det
amerikanska riskkapitalbolagets och den franske miljardären Bernard Arnaults försök att skaffa sig en
dominerande aktiepost i värdens största detaljhandelsföretag. Colony Capital vill att Carrefour säljer ut
sina varuhus för att sedan återhyra dem. Det skulle belasta företaget och hota dess konkurrenskraft på
lång sikt. Carrefour har närmare 500 000 anställda. (jan.furstenborg@uniglobalunion.org))

Krav om möte med Citigroup
Det globala facket UNI kräver ett brådskande möte med Citigroup för att diskutera bankens nedskär-
ningsplaner och utflyttning av arbetstillfällen. Mer än 15 000 jobb är i farozonen. Planerna omfattas av
bankens globala omstruktureringsprogram som kommer att beröra hela 8 % av totalt 327 000 anställda.
UNI riktade en varning till banken att dessa drastiska åtgärder kommer att försämra arbetsvillkoren och
servicen till kunderna. (oliver.roethig@uniglobalunion.org)

Facklig allians vid Donnelley med sikte på ett globalt ramavtal
En global facklig allians har bildats på Chicago-baserade RR Donnelley - världens största tryckeriföretag
med 60 000 anställda. Alliansen siktar på att få till stånd ett globalt ramavtal med företaget om respekt
av ILOs grundläggande arbetsnormer oavsett var i världen företaget är etablerat. Alliansen kommer att
utveckla kontakter med företagets växande arbetskraft i Kina. EWC-förhandlingar med företagets
europeiska del kommer att inledas. (adriana.rosenzvaig@uniglobalunion.org)
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Unga fackligt aktiva på marsch i Mar del Plata
Unga fackligt aktiva ledde en demonstration med ett globalt budskap i Mar del Plata, Argentina.
UNI-Americas 2:a regionkonferens ajournerade tidigt den 22 mars för att demonstrera utanför
stadens katedral. Konferensen beslutade att bygga en plattform för att kräva anständigt arbete,
mänskliga och fackliga rättigheter och sociala trygghetsnät för ett rättvisare samhälle i Americas.
Bland gästtalarna på konferensen kan nämnas Argentinas arbetsmarknadsminister Dr Carlos
Tomada. (uni-americas@uniglobalunion.org)

Facket vill förändra kontinenten 
Fackförbunden i Nord- och Sydamerika bildar enad front för att förändra kontinenten - det var bud-
skapet som kom från UNI-Americas regionkonferens i Mar del Plata, Argentina berättade Ruben
Cortina, regionens nyvalde ordförande. "Vi kräver en ny demokrati med social rättvisa och större
sammanhållning," sade Ruben. Rodolfo Benitez omvaldes till regionsekreterare.
(uni-americas@uniglobalunion.org)

Globalt fackligt budskap på gatorna i Mar del Plata



UNI träffar private equity-giganten Blackstone
UNIs generalsekreterare Philip Jennings träffade Blackstones ordförande Hamilton James på
det gigantiska riskkapitalföretagets huvudkontor i New York. Mötet var ett första tillfälle för
UNI att föra fram fackets oro över den tilltagande tendensen med private equity buyouts. "Vi
hade en konstruktiv dialog och kommer nu att bygga vidare på denna första erfarenhet," sade
Philip. (philip.jennings@uniglobalunion.org)

Gatuförsäljarnas sittprotester får gehör i Irak
Gatuförsäljarna i Nasiriyah i Irak som idkar försäljning för att försörja sina familjer har tvingat
myndigheterna att förhandla med dem om nya platser för att sätta upp sina kiosker och
vagnar. En hel skara av gatuförsäljare organiserade sittprotester efter att ha blivit vräkta från
sina platser pga. en ny byggplan. Aktionen stöttades av de arbetslösas förbund, Union of
Unemployed i Irak, olika NGOs och en av landets mera väletablerade centralorganisationer på
den fragmenterade arbetsmarknaden. (raul.requena@uniglobalunion.org)

Tjänstefacken samarbetar i ASEAN-länderna
Fackföreningarna för arbetstagare i tjänstesektorn i Sydostasien trappar upp samarbetet inom
ASEAN- regionen. En facklig sammanslutning ASEAN Service Employees Trade Union Council
kommer att bildas enligt beslut som fattades på ett möte i Kuala Lumpur med hjälp av UNI-
Asia Pacific. Tjänstesektorn är den största sektorn inom denna snabbväxande region som
utvecklar sig till en regional version av GATS med liberalisering av flyg, turism och vårdsektorn.
(uni-asiapacific@uniglobalunion.org)

Försvara mediearbetare i krigszoner
Mediearbetarnas riskfyllda arbete i krigszoner diskuterades nyligen på en konferens som
organiserades av det spanska mediafacket FCT-CCOO. Ett tusental mediearbetare har dödats i
tjänst under den senaste tioårsperioden. Madridkonferensen iakttog en minnesstund för den
spanske kameramannen Jose Couso som dödades tillsammans med övriga mediearbetare när
de amerikanska trupperna besköt Palestine Hotel i Bagdad i april 2003. UNI MEIs Jim Wilson
och Rodney Pindar från Reuters News Agency deltog som gästtalare.
(jim.wilson@uniglobalunion.org)

Krav om nya regler för private equity-fonder till G8
De globala facken kräver att G8-gruppen av världens rikaste länder inför nya regler för private
equity-grupper som mer och mer köper upp offentliga företag. Facket vill ha regler om större
transparens och skatteändringar som garanterar att private equity-grupper och storplacerare
inte får orättvisa fördelar. I en brittisk rapport som nyligen publicerats ges belägg för att man-
agement buy-ins (i motsats till private equity som stöd för management buy outs) i större
utsträckning medför jobbförluster och löneförsämringar. (philip.jennings@uniglobalunion.org)

Facklig allians för UNI-Americas elsektor
UNI-Americas elsektor har bildat en facklig allians inom de fyra största multinationella företa-
gen inom regionens elsektorn efter en rad möten mellan berörda fackliga organisationer i Mar
del Plata, Argentina. Utvalda företag är bland annat: Endessa och Iberdola (båda Spanien-
baserade), Hydro Quebec i Kanada samt AES Corporation i USA. Syftet är att få till stånd glob-
ala ramavtal med företagen och säkra respekt för arbetstagarnas rättigheter.
(fernando.mcmaster@uniglobalunion.org) 

Ingenjörsfacken träffas i Rio
Den 4:e världskonferensen för fackliga organisationer som företräder ingenjörernas och
forskares intressen kommer att äga rum den 21-23 maj i Rio de Janeiro. Värd för evenemanget
är FISENGE, ingenjörsförbundet i Brasilien. Konferensen kommer att granska vilken plats
ingenjörsförbunden spelar i tjugohundratalet och diskutera vilken roll ingenjörer och forskare
spelar i den globala ekonomin. (gerd.rohde@uniglobalunion.org)
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UNIs solidaritetsdelegation till Guinea
UNI och UNI-Afrika sände en solidaritetsdelegation ledd av
regionordförande Napoleon Kpoh till Guinea den 12-13
mars. Delegationen fick ett varmt mottagande av de lokala
fackförbunden. Fackföreningarna spelar en central roll i lan-
dets övergång från militär diktatur till demokrati.
Delegationen träffade FESEBAG, SYNCOPTEG och landsor-
ganisationens ledare Dr Ibrahima Fofana och Rabiatou Serah
Diallo, arbetsgivarrepresentanter och representanter för civil-
samhället. På en presskonferens gratulerade UNI-delegatio-
nen fackföreningarna och deras medlemmar för framgångar-
na i kampen mot Conté-regimen.
(zakari.koudougou@uniglobalunion.org)

Zakadi Koudougou, Napoleon Kpoh,
Rabiatou Serah Diallo och Dr Ibrahima
Fofana



Uttalande från fack och arbetsgivare om 
bemanningsföretag
UNI-Europas medlemsförbund och arbetsgivarna i Eurociett har kommit överens om ett gemensamt
uttalande om bemanningsföretag. I uttalandet betonas bland annat den viktiga roll som arbete för
bemanningsföretag spelar och bekräftar vikten av en balans mellan skydd för uthyrningspersonal och
den positiva roll som bemanningsföretagen spelar på den europeiska arbetsmarknaden. Uttalandet
lyfter fram lika behandling, tillgång till yrkesutbildning, social dialog och kontinuiteten i rättigheterna.
Uttalandet är även ett bidrag till EUs debatt om "flexicurity." (bernadette.segol@uniglobalunion.org)

Stora steg framåt i Nepal
Den tio månader långa fredsprocessen i Nepal har gjort ett viktigt genombrott i och med tillsättande
av ett nytt ministerråd som består av fem medlemmar från maoistgruppen. Facket spelar en viktig roll
i de folkliga protesterna mot det kungliga enväldet och ledde fram till att dialogen med maoisterna
inleddes. Samtidigt förbereder sig landet för val den 20 juni och monarkin kommer att avskaffas om
kungen försöker blanda sig i valproceduren.
(uni-asiapacific@uniglobalunion.org)

Protester i Zimbabwe i takt med att krisen djupnar
Fackliga protester från hela världen mot fortsatt förtryck i Zimbabwe där oppositionsledare häktats
varav flera misshandlades för att ha deltagit i fredliga bönemöten. En man sköts ihjäl. I Södra Afrika
har fackföreningarna uppmanat regionens regeringar att använda sitt inflytande och sätta stopp för
den djupnande ekonomiska och politiska krisen i Zimbabwe. ILO-styrelsen har krävt att regeringen i
Zimbabwe skall lägga ner åtal mot de fängslade fackföreningsmännen och tillsätta en oberoende
utredning av den organiserade upplösningen av landsorganisationen.(uni-africa@uniglobalunion.org)

Arbetet inom Socialförsäkringssektorn lanseras på nytt i Americas
UNI-Americas medlemsförbund med medlemmar inom socialförsäkring träffades under UNI-Americas
regionkonferens i Mar del Plata för att diskutera sätt att få igång de sektoriella verksamheterna igen.
Fem medlemsförbund redogjorde för de nya utmaningarna som väntar. Man kom överens om att jäm-
föra situationen i olika länder inom region och tillsätta ett nätverk för gruppen samt att ta fram en
gemensam aktionsplan. (alke.boessiger@uniglobalunion.org)

Barclays sneglar på ABN-Amro
Nyheten att Barclays Bank med bas i Storbritannien har inlett preliminära diskussioner för att förvärva
den holländska banken ABN-Amro satte fart på spekulationer om rivaliserande anbud och rykten om
megafusioner på finansmarknaderna tvärsöver Europa. Fackföreningarna följer utvecklingen med stort
intresse. (oliver.roethig@uniglobalunion.org)

Budskap om globala ramavtal till HR-chefer
Globala ramavtal för globala företag var det budskap som UNIs generalsekreterare Philip Jennings
framförde på ett toppmöte i Miami för den amerikanska föreningen för Senior Human Resource
Executives. Han kritiserade den tilltagande antifackliga tendensen i USA där nio av tio fackliga organ-
iseringskampanjer stöter på starkt motstånd från arbetsgivarhåll och mera specifikt kritiserade han
Wal-Mart för antifackligt uppträdande. Han gav sitt stöd för den nya lagen om anställdas valfrihet
"Employee Free Choice Act" som förhoppningsvis kommer att göra det lättare att bilda fack-
föreningar och förhandla kollektivt. (philip.jennings@uniglobalunion.org)

Workshop tittar på migrerande arbetstagares rättigheter
UNI-Asia Pacific var med och organiserade en workshop i Kuala Lumpur den 28 mars i syfte att
granska migrerande arbetstagare i ASEAN-länderna och etablera samarbete mellan fackföreningarna
och icke-statliga organisationer (NGO). Medarrangör var även Task Force for the Protection ASEAN
Migrant Workers. Mötet välkomnade ASEAN-deklarationen om skydd och främjande av migrerande
arbetstagares rättigheter som antogs i Cebu, Filippinerna i januari.
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Vice  premiärminister öppnar
arbetsmiljökonferens
Malaysias vice premiärminister, YAB Dato' Sri Mohd Najib Tun
Abdul Razak öppnade en arbetsmiljökonferens som bland annat
sponsrades av UNI-Asia & Pacific, institutet för arbetarskydd och
arbetsmiljö i Malaysia och ASEAN OSHNET Secretariat. Över 500
fackliga representanter och 20 arbetsmiljöexperter från
arbetsmiljöinstitut i Malaysia, Indonesien, Vietnam, Singapore,
Japan och den Internationella Arbetsorganisationen deltog.
(uni-asiapacific@uniglobalunion.org)

Malaysias vice preminärminister 
på röda mattan till arbetsmiljökonferensen

i  Kuala Lumpur
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Arbetsgivare lobbar för att förhindra arbetsrättsförbättringar i Kina
Oron växer från fackligt håll över vissa västerländska arbetsgivarinitiativ för att urvattna planerade
arbetsrättsförbättringar i Kina. Aggressiva lobbyverksamheter förbereds när  Kina börjar se över sin
arbetsrätt. Den amerikanska Handelskammaren i Shanghai som representerar stora multinationella
intressen i Kina har redan tvingat fram viktiga ändringar om anställningskontrakt, kollektiv-
förhandlingar, besvärsförfarande och andra arbetsrättigheter i Kina i en lag som kommer att gå till
omröstning i Kinas folkkongress.

UNITES deltar i en granskning av back office-funktioner
UNITES i Indien deltar i en granskning om call center som genomförs av Strathclyde University
Business School i Skottland och det indiska Institute of Management i Ahmedabad. UNITES
lanserades av UNI för att organisera anställda på call center och i back office-funktioner, däribland
även inom utlokaliserade verksamheter på uppdrag av västerländska multinationella företag. Syftet
med granskningen är att fördjupa kunskaperna om denna kategori arbetstagare.
(uni-asiapacific@uniglobalunion.org)

ILO-styrelsen välkomnar avtal med Burma
Den Internationella Arbetsorganisationens styrelse har välkomnat avtalet med Burmas regering om
hjälp till offer för tvångsarbete. Avtalet förutser en mekanism för offer att söka gottgörelse utan
fruktan för repressalier. Avtalet är redan gällande och flera fall med tvångsarbete har rapporterats
enligt ILO. (ilo.org)

Internationella protester mot Lidls metoder
Facket anklagar lågpriskedjan Lidl för allvarliga brott mot arbetstagarnas rättigheter i flera
europeiska länder. Det tyska fackförbundet ver.di har krävt att den tyska regeringen skall ingripa
och se till att företagsråd tillsätts på Lidls varuhus. Protester genomfördes i Kroatien, Frankrike,
Italien och Rumänien - vissa aktioner skedde på båda sidor av gränsen i gränsområden. UNI Handel
kräver att Lidl lever upp till sina skyldigheter under BSCI-koden  som företaget undertecknat.
(jan.furstenborg@uniglobalunion.org)

EWC oroar arbetsgivarna
Facket - genom europeiska företagsråd (EWC) - pressar för rätt till samråd före stora ekonomiska
förändringar och det oroar arbetsgivarna. Detta är bara en av slutledningarna som kommer upp i en
utredning som gjorts av en arbetsgivarvänlig konsult vid namn European Work Group. Efter att de
fackliga organisationerna misslyckat med att övertala EU-kommissionen att utvidga EWC-direktivet
anklagas nu facket för att försöka få de nuvarande reglerna att fungera mera effektivt och "aktivt
utmana de multinationella företagens beteenden och beslut". Konsulten är sen i uppvaknandet om
vilken roll EWC spelar, säger Oliver Roethig från UNI Finans. (oliver.roethig@unigloblaunion.org)

Thailändska fackförbund lägger fram förslag till ny konstitution
UNIs thailändska medlemsförbund och de övriga fackförbunden har lagt fram egna förslag till ny
konstitution som väntas efter övergången till civilt styre. Bland annat omfattas ett åtagande att
främja demokrati och medbestämmande, lika möjligheter och lika tillgång till utbildning - och rätt
att bilda och gå med i fackföreningar. Företag som är viktiga för den nationella säkerheten får inte
privatiseras. (uni-asiapacific@uniglobalunion.org)

Strålkastarljuset på kvinnovåldet
UNI-Americas Kvinnor trappar upp kampanjen mot kvinnovåldet. Det lila stoppa våld-armbandet i
gummi - delades ut till 500 ombud, observatörer och gäster på UNI-Americas regionkonferens i
Argentina. Kvinnovåldet kommer att vara ett huvudtema på UNI-Americas kvinnokonferens nästa år.
Kvinnokommittén diskuterade även en kampanj för att stoppa de stora välfärdsskillnaderna inom
regionen. (monique.marti@uniglobalunion.org)

Stoppa kvinnovåld-kampanjen på frimärke
Fackföreningarna i Österrike har tagit flera initiativ som
kulminerade i utgivande av ett frimärke för att hedra
kampanjen "Stoppa våldet mot kvinnorna" på den
Internationella Kvinnodagen. Statistiska uppgifter visar att en
kvinna på fem i Österrike utsätts för våld minst en gång i livet
och att det i 95 % handlar om våld som utförs av manliga
närstående. "Den österrikiska posten har i samarbete med
post- och teleförbunden prioriterat kampanjen mot
kvinnovåldet och kräver respekt för kvinnors liv" heter det
i den officiella kommunikén.
(monique.marti@uniglobalunion.org)

Österrikes kommunikationsförbund
lanserar “Stoppa kvinnovåld” frimärke



Organisera frilansarbetare i Spanien
Frilansarbetare och egenföretagare bör gå med i facket - det
menade UNIs Gerhard Rohde på en konferens i Sevilla i Spanien
för frilansarbetare. De spanska fackföreningarna började
intressera sig för frilansare för åtta år sedan och idag har de
en egen organisation, UPTA -som omsluter olika typer av
frilansarbetare och egenföretagare, allt från truckförare till
konsulter. UPTAs generalsekreterare SR Fernandez efterlyste
samarbete och länkar till liknande organisationer i Europa. (gerd.rohde@uniglobalunion.org)

Domstol förhalar strejk på Vodacom i Sydafrika
UNIs medlemsförbund CWU i Sydafrika hade varslat om strejk men planerna stoppades av en
domstol och förhandlingarna drar ut på tiden. CWU har ansökt om erkännande och förhandlingsrätt
på Vodacom (som delvis ägs av Vodafone) och har redan värvat 1 200 av företagets 4 500
anställda. UNI har krävt att företaget slutar att bete sig antifackligt och att man erkänner CWU.
(uni-africa@uniglobalunion.org).

Fackliga medlemmar ingen "tredje part" i Verizon
Den gigantiska teleoperatören Verizon i USA gör motstånd mot lagen om anställdas valfrihet, den
så kallade Employee Free Choice Act som skall underlätta facklig organisering och kollektiv-
förhandlingar som nyligen gått igenom representanthuset. UNIs medlemsförbund CWA som har
97 000 medlemmar på Verizon har krävt en ursäkt från företaget för att ha kallat facket en 
"tredje part". 60 % av Verizon affärstekniker vill bilda en fackförening och har undertecknat kort
för facklig representation. Siffran har kontrollerats av valda representanter i New York and
Massachusetts - enligt den metod som stipuleras i lagen om facklig representation.
(neil.anderson@uniglobalunion.org)

UNI-Americas stöttar kampanjen "Wake Up Wal-Mart"
UNI-Americas regionkonferens i Mar del Plata, Argentina godkände en motion om kampanjen
"Wake Up Wal-Mart" på världens största detaljhandelsföretag. Konferensombunden ställer sig
bakom Wal-Marts anställda som försöker bilda fackföreningar överallt där företaget etablerar sig
på kontinenten. I USA har UNIs medlemsförbund UFCW försökt få allmänhetens stöd bakom
kampanjen. I Argentina och Brasilien har Wal-Mart-affärer redan organiserats. UFCWs Sarah Meyer
varnade dock för att Wal-Mart kommer att försöka hålla facket borta från sina arbetsplatser.
(uni-americas@uniglobalunion.org) 

Social partner i Bosnien och Hercegovina
Dr Christian Schwarz-Schilling, hög representant och EU:s särskilda ombud i Bosnien och
Hercegovina har uppmuntrat de sociala parterna att spela en viktigare roll i landets återupp
byggnadsprocess i takt med att världssamfundet trappart ner sin närvaro i landet. Fackförbunden
inom handelssektorn och arbetsgivarna kan spela en central roll eftersom det är den mest
privatiserade branschen. (jan.furstenborg@uniglobalunion.org)

Protester mot pensionsändringar på WH Smith
Storbritanniens största förbund Amicus/T&G planerar en rad protestaktioner mot bok- och video-
handelskedjan WH Smith som vidtagit åtgärder för att försämra pensionsbestämmelserna för sina
anställda. Det är bara ett i raden av många brittiska företag som stänger möjlighet att gå med i en
pensionskassa som ger klart definierad ersättning baserat på tjänsteålder och lön och ersätter dem
med privata pensionslösningar där pensionernas storlek är beroende av aktiemarknadens nycker
och infall. (amicustheunion.org)

Jämställdheten på tapeten varje dag i Mar del Plata
Humor var ett kraftfullt vapen som kvinnorna på UNI-Americas regionkonferens i Mar del Plata
använde. Många besökare på herrtoa överraskades av en kvinna (i verkligheten en blond
skyltdocka) med skyltar och dekaler där det amerikanska kvinnonätverket hävdade att det enda
stället där de inte kräver jämställdhet är just på herrtoaletten. Annat kampanjmaterial och
meddelanden som hängdes på handtagen till hotellrumsdörrarna nådde ut med budskapet om jäm-
ställdhet på en kontinent där kvinnor endast upptar 24 % av chefs- och ledarbefattningarna.
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Quebecor-avtelet i Peru visas upp:
Adriana Rosenzvaig, Alberto Valdivia 

och Leonardo del Roy

Organisering inom Quebecor visar vägen
En lång applåd fick UNIs yngsta medlemsförbund som
bildats på tryckeriföretaget Quebecor i Peru under UNI-
Americas regionkonferens i Mar del Plata, Argentina. Redan
efter sex månader undertecknat förbundet ett avtal. FGP,
det peruanska facket på Quebecor är ytterligare en succé
som följer i spåren av den pågående kampanjen för att få
till stånd ett globalt ramavtal med Quebecor.
(adriana.rosenzvaig@uniglobalunion.org)
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Mer plats åt unga fackligt aktiva inom Americas
Fackföreningarna i Americas uppmanades att involvera fler unga medlemmar i verksamheterna och i
beslutsfattandet och att bereda dem mer utrymme för att de på sitt eget sätt skall kunna bidra till
fackföreningsrörelsens utveckling. 50 ungdomsombud deltog i en tredagarskurs i Mar del Plata just
före UNI-Americas regionkonferens. (marcio.monzane@uniglobalunion.org)

Shoprite var fokus för en delegation till Swaziland 
En delegation besökte Swaziland den 26 februari och höll diskussioner med UNIs medlemsförbund
och en representant från det multinationella detaljhandelsföretaget Shoprite Checkers. Delegationen
bestod bland annat av representanter från UNI, UNI-Africa, UNIs medlemsförbund i Sydafrika SAC-
CAWU, LO-TCO och SASK Africa. SACCAWU erbjöd sin hjälp till motsvarigheten i Swaziland,
SCAWU med att säkra avtal med Shoprite.
(uni-africa@uniglobalunion.org)

Krav om fackligt erkännande inom telekom i Storbritannien
UNIs medlemsförbund CWU har begärt att få förhandlingsrätt för alla anställda i Cable & Wireless
Field Services (med undantag av chefskategorierna). Förbundet har redan ett medlemskap på
över 50 % inom gruppen och har därigenom rätt enligt brittiska arbetslagar att erkännas som
förhandlingspart. Under tiden har Connect lämnat in ansökan till en statlig panel om fackligt
erkännande för 200 anställda på Vodafone efter det att förhandlingarna misslyckades. Vodafone
erkänner för närvarande inget fackförbund på hemmaplan i Storbritannien.
(cwu.org.uk and connectuk.org)

Finansiell och ekonomisk utbildning för konsumenter
EU-kommissionen organiserade en konferens om "Increasing Financial Capability" för att fästa
strålkastarljuset på behovet av att förbättra konsumenternas finansiella och ekonomiska kunskaper.
Konferensen tittade även på bästa praxis. Det fackliga perspektivet presenterades av Per Karlberg
från de Nordiska Finansanställdas Union (NFU) som inbjudits av EU-kommissionen.
(oliver.roethig@uniglobalunioon.org)

Polska väktare får hjälp från Irland
UNIs irländska medlemsförbund SIPTU har tagit upp fallet med Allied Irish Banks om låga löner och
dåliga villkor på ett polskt väktarföretag som arbetar för Bank Zachodni WBK - som till 80 % ägs
av AIB. Detta som följd av att UNIs polska medlemsförbund Solidarnosc klagade över säkerhets-
företaget Solid Security, som sparkat 21 väktare i Polen för att de gick med i ett fackförbund i
januari i år. (christy.hoffman@uniglobalunion.org)

Nätverk för fackligt aktiva inom handelssektorn i södra Afrika
UNI-Afrika Handel har gjort en kartläggning om facklig organisering, kampanjer och
kollektivförhandlingar i södra Afrika. Kartläggningen omfattar förhandlare och fackliga ombud
på multi-nationella företag som är verksamma i södra Afrika. Ett nätverk har lanserats för
erfarenhets- och informationsutbyte om förhandlingar med arbetsgivarna. Sponsring av projektet
kommer från LO-TCO, UNI, UNI-Afrika och UNIs handelsförbund i Sydafrika SACCAWU.
(uni-africa@uniglobalunion.org)

Uppoffrar sig i protest över frihandelsavtal
En koreansk fackföreningsman försökte sätta eld på sig själv i protest mot diskussioner om ett
frihandelsavtal mellan USA och Korea. Heo Se-Wook, 54, är taxichaufför och medlem i UNIs
koreanska medlemsförbund KFPTU, med medlemmar inom transport och den offentliga sociala
sektorn. Han ligger nu på sjukhus med svåra tredje gradens brännskador efter att ha förvandlat sig
själv till en levande fackla framför Hyatt Hotel i Seoul. 5 000 människor deltog i en demonstration
med levande ljus i Seouls centrum i protest mot förhandlingarna.
(uni-asiapacific@uniglobalunion.org)

Solidaritet handlar även om migrerande
arbetstagares rättigheter
Fackföreningarna i USA vill nå ut till den växande andelen migrerande
arbetskraft - många kommer till USA illegalt utan arbetstillstånd och
de flesta kommer från den andra sidan av välståndsklyftan mellan
Latinamerika. Att erbjuda dem möjlighet att gå med i facket och få
tillgång till hjälpcenter för migrerande arbetstagare var höjdpunkter i en
presentation som gjordes av NALCs Jim Sauber under en solidaritets-
debatt i samband med UNI-Americas regionkonferens i Mar del Plata,
Argentina. "Migrerande arbetare är en källa där den fackliga rörelsen
kan hämta ny kraft" sade Jim. (jim.sauber@uniglobalunion.org)

Koncentrerade ombund lyssnar på
debatterna under
UNI-Americas konferens i  Argentina



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
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 &
Bevakningstjänster

christy.hoffman@uniglobalunion.org

UNI Media & Underhållning
jim.wilson@uniglobalunion.org
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UNI global union, Avenue Reverdil 8-10, 1260 Nyon,
Schweiz contact@uniglobalunion.org    

+41 22 365 2100

FOTORUNDA

Frimärke i Österrike i kampanjen för att “Stoppa kvinnovåldet”

Ovan:
Demonstration under UNI-Americas regionkonferens  i Mar del Plata
UNI-Americas personalteam

Nedan:
UNI-Americas nye ordförande Ruben Cortina, FAECYS Argentina

Undertecknande av avtal om fackligt erkännande med Group 4 Securicor 
Uganda och ATGWU

Nedan: gatuförsäljare protesterar i Irak  


