
UNI-Europa Post och logistik tar kampen för att “Rädda posten” till EUs
ministerråd efter ett röstresultat som var en besvikelse i Europaparlamentet i
Strasbourg. Medan hundratals postanställda demonstrerade i regnet utanför
röstade europaparlamentarikerna med röstetalen 512 mot 156 för ett
tilläggsyrkande om en uppskjutning, som kommer att innebära en total
liberalisering av postmarknaden år 2011-2013. UNI vill ha tydliga
bestämmelser som skyddar en samhällsomfattande betjäning och
arbetstillfällen av kvalitet, och hade också ett möte med EU-kommissionär
McCreevy. En del regeringar har rest tvivel om den framtida finansieringen
av en samhällsomfattande posttjänst, och frågan kommer att debatteras
under det portugisiska EU-ordförandeskapet.
(john.pedersen@uniglobalunion.org)

Fackliga nätverk i spelbranschen i Asien
Det har lanserats fackliga nätverk i de växande spelföretagen i Asien och
Stillahavsområdet. Det skedde efter att UNI anordnat sin första workshop i
Macao – som nu är staden med den största hasardindustrin i världen. Målet
är att utveckla ett närmare samarbete mellan medlemsförbund i spel-
branschen, att utbyta information om organisering och förhandling, samt att
skapa en dialog med företagen som blir alltmer dominerande i spelindustrin.
Spelindustrin växer snabbt i regionen och globalt, och länder som
Storbritannien och Singapore har lättat på regler för kasinon, som alltmer
ses som en del av fritids- och turismindustrin.
(alke.boessiger@uniglobalunion.org)
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Kampen om posten på
väg till ministerrådet

I regnet i Strasbourg för att rädda
Europas posttjänster 

Samtal på toppnivå om ABN Amro
UNI Finans har haft samtal med företag som deltagit i
budstriden om banken ABN Amro, som kan leda till att
tusentals arbetstillfällen försvinner. Den 21 juni träffade
en delegation från UNI Finans Barclays vd John Varley.
Den brittiska banken har sedan sagt att den kommer
att respektera arbetstagarnas rättigheter och ingångna
avtal, och “om möjligt” undvika uppsägningar, om
förvärvet går igenom. Ett möte med det rivaliserande
konsortiet - bestående av Royal Bank of Scotland, Fortis
och Santander - ska äga rum i Edinburgh den 26 juli.
(oliver.roethig@uniglobalunion.org)

Rättvisedagen större än någonsin
Internationella rättvisedagen för fastighetsskötare,
som anordnas den 15 juni, har varit en stor
framgång, med verksamheter i 43 städer och
17 länder. Det anordnades demonstrationer
och stormöten, namninsamlingar och andra
manifestationer för att sprida budskapet om
rättvisa för städare och väktare. 300 städare
i Kongo Kinshasa fick tv-uppmärksamhet
med sin uppmaning att “kämpa för hälsa
och välfärd”. I Belgien stoppade väktare
arbetet, vilket ledde till att flygningar måste
ställas in, för att visa vilken viktig roll som
spelas av bevakningstjänsterna.
(christy.hoffman@uniglobalunion.org)

UNI/Press/05/2007/0063

Ovan: Medlemmar i UNI Finans delegation efter deras
möte med Barclays vd 

Nedan: Flygplatsanställda på Orly i Frankrike kräver rättvisa för
städpersonal och väktare



Verdi uppnår skyddsavtal efter uppgifter om bakhåll av Telekom
Efter flera veckors strejker på Deutsche Telekom uppnådde Verdi ett omfattande paketavtal som
skyddar inkomster och jobb för 50 000 anställda, samtidigt som det framkom uppgifter i media om
en överenskommelse mellan den tyska koalitionsregeringen och riskkapitalbolaget Blackstone om
att driva igenom stora förändringar. Arbetsveckan kommer nu att förlängas, men avtalet skyddar
mot uppsägningar fram till slutet av 2012 och mot outsourcing till slutet av 2010. “Vi har förhindrat
lönedumpning,” säger Verdi, och pekar också på att det ska skapas 4 150 nya jobb, med bra löner,
fram till år 2009. Personalneddragningar kommer att genomföras endast med frivilliga avgångar.
(neil.anderson@uniglobalunion.org)

Poststrejker i Storbritannien
Brittiska CWU har kallat till en andra våg av strejker, som berör 140 000 postarbetare i
Storbritannien, och manat vd-n för postföretaget Royal Mail att sätta sig vid förhandlingsbordet.
Man kräver anständiga löner och medbestämmande om förändringsarbetet i företaget, som
anpassar sig till en allt starkare konkurrens på en avreglerad postmarknad. Förbundet har förkastat
ett lönebud som skulle ge mindre än inflationen. Man oroar sig nu också för regeringens stöd för en
ny omgång nedläggningar av postkontor. (cwu.org.uk)

Nya fackliga rättigheter i bemanningssektorn i Sverige
Fackföreningarna i Sverige har uppnått informationsrätt för arbetstagare i bemanningsföretag.
Enligt ett nytt avtal har anställda rätt till en timmes facklig information under arbetstiden, utan
löneavdrag, och ökade lokala fackliga verksamheter. Avtalet täcker flera tusen anställda, och har
ingåtts mellan LO, HTF och bemanningsföretagen. (alke.boessiger@uniglobalunion.org)

Jennings ifrågasätter “oåtkomliga” riskkapitalister
Riskkapitalbolag är inte längre oåtkomliga i det nya ekonomiska territorium de skapat, sade UNIs
generalsekreterare Philip Jennings till den inflytelserika amerikanska tidskriften Business Week. “Vi
försöker att leda in privatkapitalet på en ny väg när det gäller deras sätt att behandla sina anställda
– vars antal är uppe i miljoner,” sade han till tidskriftens läsare. Det finns en växande offentlig
debatt om privatkapitalet, och det håller på att vidtas åtgärder i USA och Europa för att stänga
kryphål i skattelagarna som driver på företagsutköp och hjälper till att göra riskkapitalisterna till
miljardärer. (philip.jennings@uniglobalunion.org)

Samtal i Washington om bevakningspersonal
Det har inletts förhandlingar i Washington DC i USA med de tre största aktörerna på marknaden för
kontorsbevakning i staden. UNI-förbundet SEIU förhandlar med Securitas, Allied Barton och Admiral
Security om ett avtal som ska täcka 1 200 väktare, omkring 60 % av alla väktare i distriktet. UNI
och SIEU har sedan tidigare ett avtal med Securitas. Fackförbundet har en strategi för förhandlingar
i enskilda städer för att förbättra villkor och höja servicekvaliteten.
(christy.hoffman@uniglobalunion.org)

Samtal med Vodacom i Sydafrika
Inför hotet om en strejk – som nu förklarats vara laglig av en domstol – har Vodacom gått med på
förhandlingar med UNI-förbundet CWU i Sydafrika. Ett stort antal Vodacomanställda har anslutit sig
till CWU för att förbättra anställningsvillkoren i ett kollektivavtal. Vodacom, som ingår i Vodafone, är
Sydafrikas största mobilteleoperatör, med 30 miljoner abonnenter och mer än 5 miljarder rand i
vinst. (neil.anderson@uniglobalunion.org)

Wal-Martmöten i Argentina
Det argentinska UNI-förbundet för handelsanställda FAECYS anordnade nyligen två möten vid en
Wal-Martsupermarknad. Efter diskussioner med 200 anställda enades man om att anordna en rad
val till fem arbetarrepresentanter, som ska delta i ett nätverk av representanter i de 14 Wal-
Martaffärerna i Argentina. (uni-americas@unigloblaunion.org)
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Gemensam deklaration om Europas post
Tillsynsmyndigheterna måste sörja för att Europas postsektor,
som förvandlas snabbt, fortsätter att erbjuda högkvalitativa,
överkomliga och hållbara posttjänster. I en gemensam dekla-
ration har arbetsgivare och fackföreningar som deltar i den
sociala dialogen inom EU bekräftat sitt stöd för samhällsom-
fattande tjänster och enats om att åtgärder för att öppna
postmarknaden måste gå hand i hand med socialt acceptab-
la anställningsförhållanden i sektorn, som sysselsätter 1,8
miljoner människor. (john.pedersen@uniglobalunion.org)

UNIs John Pedersen och postarbetsgivarnas Dominique Bailly
undertecknar en gemensam deklaration om posttjänster 



Australiska fackförbund i historisk kamp
Deltagare i UNIs forum för kommunikatörer, i Singapore, som samlar fackliga journalister och
webbmästare i hela världen, informerades om de australiska fackföreningarnas kamp för
arbetstagarnas rättigheter. Facken i landet står inför en attack utan motstycke från Howards
högerregering, med nya lagar som gynnar individuella anställningsavtal, marginaliserar
fackföreningarna och avskaffar många rättigheter för arbetstagarna. Facken kämpar emot, och
kampanjar för att vinna avgörande mandat i det kommande federala valet.
(Besök: actu.asn.au)

Hinder i kampen för förhandlingsrätt på Vodafone övervunna
Det brittiska UNI-förbundet Connect har övervunnit det första hindret på vägen mot
förhandlingsrätt för Vodafoneanställda i norra England. Den centrala skiljedomskommittén CAC har
godkänt Connects definition av förhandlingsenheten. Nu väntar man på nästa steg i CAC-
processen. Connect har ett medlemskap på 64 % i förhandlingsenheten. Brittiska Vodafone
erkänner idag inte fackets förhandlingsrätt i England, och Connect har därför måst vända sig till
CAC. (neil.anderson@uniglobalunion.org)

UNI hjälper migrerande arbetstagare i Malaysia
UNI-Asien och Stillahavsområdet har öppnat 19 hjälpcentraler i Malaysia för att stödja migrerande
arbetstagare, som ofta exploateras och utsätts för övergrepp. Mohammed Shafie och Raja Kumar
från UNIs sambandsråd i Malaysia sade till deltagare i UNIs forum för kommunikatörer i Singapore
att 12 % av Malaysias arbetare är migranter, att de ofta inte känner till sina rättigheter och riskerar
att  utnyttjas. Volontärer i hjälpcentralerna sprider också information i tågstationer och på
marknader. (uni-asiapacific@uniglobalunion.org)

UNITE engagerar sig för globalt fackligt arbete
Världens nyaste superfackförbund UNITE ska samla de brittiska medlemsförbunden T&G och
Amicus. Under lanseringskonferensen engagerade sig den gemensamma generalsekreteraren Derek
Simpson för internationella verksamheter, och sade att man vill testa en transatlantisk koppling till
US steelworkers. “UNITE har katapulterat globala fackliga frågor till toppen av inrikesagendan,”
sade UNIs Philip Jennings. (philip.jennings@uniglobalunion.org)

En respons till det privata riskkapitalet 
Facket i USA ökar pressen på privata riskkapitalbolag. SEIU has bildat en kampanjgrupp med en
egen webbplats som ska analysera och påverka bolagens företagsuppköp. Den fackliga
huvudorganisationen AFL-CIO anslöt sig till kritiken mot Blackstones uppköpsbud. UNIs Philip
Jennings träffade Blackstonekoncernen i dess huvudkontor i New York och hade samtal som båda
parter såg som “konstruktiva”. (philip.jennings@uniglobalunion.org)

Toppmöte om FNs globala pakt 
UNIs generalsekreterare Philip Jennings anslöt sig till hundratals företrädare för näringslivet under
FNs toppmöte för ledare som deltar FNs globala pakt i Genève i början av juli. Jennings uppmanade
företagen att befästa sin samhällsansvarspolitik genom att underteckna globala ramavtal. Han
uppmärksammade avsaknaden av privata riskkapitalbolag – det verkar som om “den privata
riskkapitalsfären utesluter överväganden om samhällsansvar”, sade han.
(philip.jennings@uniglobalunion.org)

Utvecklingsprojekt i Latinamerika
UNI Utveckling träffade UNI-Americas regionala personal den 24-25 juni i Panama City för att
diskutera pågående projekt och framtidsplaner. UNI-Americas bedriver idag 25 projekt med en
sammanlagd budget på omkring 1,8 miljoner USA-dollar – inklusive ett projekt för organisering av
anställda i multinationella företag som Quebecor, G4S och DHL. En ny databas håller på att
utvecklas för att påskynda informationsflödena. (raul.requena@uniglobalunion.org)
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Affärsockupation i Sydkorea
Handelsanställda medlemmar i KCTU i Sydkorea ockuperade
E.Landaffärer för att rädda jobben för 1000 deltids- och kontrakt-
sanställda som sades upp just innan nya lagar skulle ha gjort det
lättare för dem att övergå till heltidsjobb. Uppsägningarna skedde
trots att en arbetsdomstol beslutat att de var oskäliga. E.Land tog
över Carrefour Korea med sysselsättningsgarantier. Fackliga funktio-
närer har redan hotats med gripanden. UNI kräver att de uppsagda
omedelbart återinsätts. (uni-asiapacfic@uniglobalunion.org)

Kamp för jobben - sittstrejk på
E-Landaffär i Sydkorea 
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Fackföreningar 1.0 blir till fackföreningar 2.0
55 fackliga kommunikatörer från 30 länder sammanträffade i Singapore i början av juni för ett
intensivt lärande och utbyte. Man diskuterade kampanjer och organiseringsarbete ur
kommunikatörernas synvinkel, och utvärderade olika arbetsmetoder. Workshoparna handlade om
praktiska programvaruknep, idékläckning om fackföreningar i SecondLife, bloggar och användning
av SMS för facklig kommunikation. Nästa forum ska anordnas i Kapstaden i Sydafrika nästa år.
(christine.revkin@uniglobalunion.org)

Väktareförbund i Nepal
Väktare i Group 4 Securicor och andra säkerhetsföretag har beslutat att bilda ett nationellt
fackförbund för bevakningspersonal i Nepal. Det var resultatet av en två dagars organiseringskurs i
Pokhara som anordnades av den fackliga huvudorganisationens regionala kontor och UNIdoc
Nepal, med sponsring från UNI-Apro och svenska Seko och LO/TCO.
(carin.andersson@uniglobalunion.org)

Krav på bättre stöd för innovationer i Europa
EUs rådgivande kommitté om industriutveckling, Consultative Committee on Industrial Change, har
kritiserat EU-kommissionen för att den finansierar tunga forsknings- och utvecklingsprogram som
inte får stor resonans i EU-länderna. Kommittén skriver att “EU-kommissionen bör se över sitt
system för att stödja innovation och sörja för en effektivare samordning av medlemsländernas
ansträngningar för att F&U-resursernas multiplikatoreffekt skall förverkligas.”
(gerd.rohde@uniglobalunion.org)

OECD utreder finanssektorn
Den 18 juni anordnade OECD i Paris ett rundabordsmöte för att se över sina riktlinjer för
multinationella företag och finanssektorn. Målet är att fastställa trender i praxisen för företagens
sociala ansvar. Mötesdeltagarna kom till slutsatsen att det finns affärsmässiga skäl för att införa
regler om företagens sociala ansvar i den vardagliga verksamheten i finansinstitutionerna. Ingen
facklig organisation deltog, men John Evans från den fackliga rådgivande kommittén i OECD talade
till mötesdeltagarna. (oliver.roethig@uniglobalunion.org)

Hela världen är vår scen i Madrid
Resolutioner håller nu på att skickas ut för UNI MEIs (UNIs globala fack för media och
underhållning) generalförsamling, som ska äga rum i Madrid den 17-19 oktober. Temat är
Shakespearinspirerat: “Hela världen är vår scen”. 23 resolutioner föreslås, i ämnen som spänner
från föreningsfrihet till upphovsrättsorganisationernas roll och till rättvis ersättning för
upphovsrätter. (jim.wilson@uniglobalunion.org)

Besökare från japanska banker i Singapore
En delegation av fackliga ledare i förbund som representerar anställda i tre banker i Japan besökte
nyligen Singapore. De träffade företrädare för finansmannaförbund och den fackliga
huvudorganisationen, och personalen på UNIs regionkontor. UNI-Apro Finans’ ordförande Osamu
Umemoto samordnade besöket. (uni-asiapacific@uniglobalunion.org)

Karin Retvig omvald i Europa IBITS
Karin Retvig från danska HK Privat omvaldes till ordförande för IBITS vid UNI-Europa IBITS’ 2:a
konferens, den 12-13 juni i Nyon, Schweiz. Till viceordförandes valdes Koen Dries från belgiska LBC,
Michael Jäkel från tyska Verdi och Peter Skyte från brittiska UNITE. Konferensen hade temat
“Breaking into knowledge services - the IBITS agenda för growth” (ung. “Intåg på området för
kunskapstjänster - IBITS-programmet för tillväxt). (gerd.rohde@uniglobalunion.org)

UNIs vice generalsekreterare Philip
Bowyer väljer bland UNI-
Bridgekandidater

UNI Bridge i Thailand och Västindien
Deltagarna i UNIs forum för kommunikatörer, i
Singapore, valde Thailand och Västindien för årets
UNI-Bridgeprojekt, som bidrar till webbplatsutveckling
till medlemmarnas förmån. Pascal Arnold från
Kommunikationsarbetareförbundet i Schweiz kommer
att hjälpa till i Västindien, och Dietmar Weiss från det
österrikiska förbundet VIDA ska hjälpa till i Thailand.
Projektet ingår i UNIs arbete för att överbrygga den
digitala klyftan. (christine.revkin@uniglobalunion.org)



Ifrågasatt ägande i Tribune-koncernen
UNI-förbundet Teamsters i USA tog upp sin kritik av ägarförändringar i mediebranschen under en
hearing som anordnades av den federala kommunikationskommittén i USA. Man oroar sig över
åtgärder för att föra över ägandet att Tribune-koncernen, som äger en rad tidningar och tv-stationer,
till vad som kallas en plan för att göra anställda till aktieägare i företaget. I själva verket kommer
företaget att kontrolleras av endast en man - fastighetsentreprenören Sam Zell - och de “anställda
ägarna” kommer inte hatt ha något inflytande i ledningen eller i rörelsen.
(adriana.rosenzvaig@uniglobalunion.org)

Stöd för en europeisk kulturagenda
Fackföreningar och arbetsgivarföreningar i kultur- och underhållningsbranschen har stött ett EU-
kommissionsprojekt för att ta fram en europeisk agenda för kultur i en värld som globaliseras. Man
kommer att inrikta sig på kulturell mångfald, kreativitet som katalysator för en kunskapsdriven
ekonomi och stöd för kultur i internationella relationer. Senare anordnade arbetsmarknadsparterna
ett evenemang i Bulgarien för att integrera de bulgariska fackföreningarna och arbetsgivarna i den
sociala dialogen. (johannes.studinger@uniglobalunion.org)

Neide möter kvinnokommitté i Peru
Ordföranden för UNI-Americas Kvinnor, Neide Fonseca, träffade kvinnokommittén i Peru på
fackförbundet Fetratels kontor. De peruanska fackliga företrädarna beskrev de radikala
förändringarna på Perus arbetsmarknad - det hade bland annat införts jobb utan rättigheter, och
unga människor kunde nu tvingas att acceptera deltidsarbete - och vad detta betydde i arbetet för
att organisera kvinnor. Senare besökte Neide det nationella förbundet för socialförsäkringsanställda
och sjuksköterskor och dess generalsekreterare Margarita Gutierrez.
(monique.marti@uniglobalunion.org)

IT och utveckling
Under ett möte i samband med FN-mötet om informationssamhället utreddes teknikens och
förnyelsens roll. UNCTAD tog upp fördelarna som utflyttning av arbetsuppgifter utomlands, som
möjliggjordes av IT, innebar för u-länderna. Det internationella
handelscentret sade att en av de mest relevanta teknikerna för
fattiga länder var mobilteletekniken - en tioprocentig ökning av
mobiltillgängligheten ledde till en BNP-tillväxt på 0,59 procent.
ILO sade att IT ökade konkurrenskraften, skapade anständiga
jobb och kunde minska fattigdomen.
(gerd.rohde@uniglobalunion.org)

Fackförening i Alcan i Chile
Det har bildats en fackförening i Alcan Packaging Enocap Chile
med hjälp från Nationella grafiska förbundet (CONAGRA) och
UNI Grafiska. Den nya fackföreningen har 40 medlemmar och
kommer att ingå i den fackliga organisationen för samman-
bundna multinationella företag i Chile. (adriana.rosenzvaig@uniglobalunion.org)

Postfackligt besök i Vietnam
Ordföranden för UNI Post och logistik Rolf Büttner besökte Vietnam under en resa i Asien och
Stillahavsområdet för att träffa medlemsförbund i sektorn. Rolf inledde en fyra dagar lång kurs om
kollektiva förhandlingar som anordnades av UNI-Apro och samlade 27 fackliga ledare i Vietnam.
Senare hade han ett möte med Vietnams nationella förbund för post- och telearbetare, träffade
representanter för Friedrich Ebertstiftelsen och Vietnams regering och besökte Haiphong, Cat Ba-ön
och Hanois största postsorteringscentral. (john.pedersen@uniglobalunion.org)
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Utbildningsinitiativ för fackföreningar i Macao
UNI-Apro erbjuder utbildning i form av IT- och språkkurser för
fackföreningar i Macao. Macao har blivit till staden med den största
spelindustrin i världen, och det skapas tiotusentals nya jobb i
gigantiska kasinon, hotell och fritidsanläggningar där. Ett UNIdoc-
kontor – för utveckling och organisering – har upprättats i
närbelägna Hongkong och kommer att kunna erbjuda stöd till
fackföreningar i Macao. (uni-asiapacific@uniglobalunion.org)

Spel är en huvudindustri i Macao - med
amerikanska företag som Wynn och

Sands, och lokala kasinon 

UNI- och FES-
verksamheter över 

hela världen
Globala arbetsnormer, globala

avtal och organisering är några
av ämnena i UNI-kurser i Afrika,

Asien och Latinamerika som
sponsras av tyska Friedrich
Ebertstiftelsen. Några nya

utvecklingar är workshopar i
Tunis och Amman. UNI

Utveckling och FES kommer att
träffas i december för att se över

verksamheten och planera
för 2008.

(raul.requena@
uniglobalunion.org)

UNI utvidgar sitt arbete i Nordafrika
och Mellanöstern, och UNI-Afrika har

nu ett kontor i Tunis, där Sassi
Nasrreddine arbetar. Fotot visar Sassi (i

mitten) med UNIs generalsekreterare
Philip Jennings och chefen för UNI

Utveckling Raul Requena

UNI-Afrikakontor i Tunis



Solidaritet bidrar till avtal med G4S i Litauen
Litauens servicearbetareförbund undertecknade nyligen ett femårigt kollektivavtal med Group 4
Securicor. LPSDPS uppnådde avtalet med stöd från det danska fackförbundet DFF, som hade
medverkat i arbetet under sju år. G4S sysselsätter nästan 2000 människor i Litauen.
(christy.hoffman@uniglobalunion.org)

Protest mot albansk privatisering
UNI pressar den albanska regeringen om planer på att privatisera landets telebolag Albtelecom. UNI
vill att regeringen skyddar arbetsvillkoren och reagerar på UNI-förbundet SPPT. Förbundet
anordnade manifestationer framför alla Albtelecoms arbetsplatser den 29 maj för att
uppmärksamma obesvarade frågor i samband med privatiseringen.
(neil.anderson@uniglobalunion.org)

IFS beklagar våldet i Gaza
Internationella fackliga samorganisationen IFS beklagade våldet i Gaza på grund av konflikten
mellan Hamas och Fatah, som hotar att leda till en separation mellan Gaza och Västbanken.
“Palestinas folk har redan fått utstå stora vedermödor, och denna utveckling kan endast förvärra
saken,” sade IFS generalsekreterare Guy Ryder. (ituc-csi.org)

50 års kamp i Taiwan
UNI skickade sina lyckönskningar till UNI-förbundet i telekomsektorn i Taiwan, CTWU, som har
markerat 50 års kamp för arbetstagarna i Taiwan. (Besök CTWUs 50-årswebbplats,
ctwu.org.tw/50year_ctwu/eindex.htm)

Varning för avreglering av arbetsrätten i Japan
JSDs ordförande Takaaki Sakurada manade under JSDs konvent i Tokyo till kamp mot åtgärder från
Japans regering för att avreglera arbetsrätten. Han uppmanade också ombuden att noggrant
bevaka globaliseringens kapitalflöden – den första fackliga konferensen om privatkapital i Japan
anordnades i maj. JSD planerar en vårkampanj för högre löner. (uni.tokyo@uniglobalunion.org)

Väktarnätverk i Central- och Östeuropa
Det tyska UNI-förbundet Verdi hjälper till att utveckla arbetsmarknadsdialogen och det fackliga
medlemskapet i Central- och Östeuropa. Verdi har med stöd från UNI-Europa bildat ett nätverk av
fackföreningar för väktare i Slovenien, Ungern, Bulgarien, Rumänien, Polen och Litauen. De flesta av
förbunden är nu UNI-medlemmar. Även SEIU deltar i mötena inom ramen för UNI
Fastighetstjänsters organiseringskampanj. (christy.hoffman@uniglobalunion.org)

Jeff Lawrence chef för ACTU
LHMUs förbundssekreterare Jeff Lawrence ska bli nästa chef i den australiska landsorganisationen
ACTU. Howardregeringens nya arbetslagar tar ifrån människor den respekt som arbetande familjer
med rätta anser att de har rätt till som australier, sade Jeff till deltagarna i ACTUs årsmöte. UNI har
gratulerat. (actu.asn.au).

Vitryssland fortfarande under den arbetsrättsliga luppen
Vitryssland var ett av länderna som under ILO-konferensen i Genève i juni utpekades för att
systematiskt kränka arbetstagarnas rättigheter. Det är femte gången som Vitryssland utpekas. EU
har nu utestängt Vitryssland från sitt allmänna preferenssystem. Under tiden fortsätter oberoende
fackföreningar att göra motstånd mot det virtuella slaveri som det har inneburit att alla
arbetstagare i landet fått tidsbegränsade anställningsavtal. En grupp aktivister som bekämpade
lagstiftningen vägrades registrering av den centrala valkommittén.
(olga.vinogradova@unigloblaunion.org).

6
Förstärkning av dialogen med HSBC i
Asien och Stillahavsområdet
Under ett möte i Hongkong den 11 juni diskuterades
planer för ett nytt möte mellan HSBC-ledningen i Asien
och Stillahavsområdet, och finansmannaförbund i
regionen. UNI-Apro vill bygga vidare på tidigare möten
mellan bankens regionala ledning och fackföreningar som
representerar anställda i företaget – plus Unite i
Storbritannien (där banken nu har sitt säte). Man
diskuterade också gemensamma utbildnings- och
omskolningsinitiativ för att öka personalens
anställningsmöjligheter och minska personalomsättningen.
(uni-asiapacific@uniglobalunion.org)

HSBC-chefer med representanter för
UNI-Apro i Hongkong i juni 



7

Avyttring av tillgångar i danska TDC
De fem privata riskkapitalbolag som nu äger det danska telebolaget TDC har börjat att göra
sig av med sommarhusen som hyrdes ut till låga priser till anställda under helger och
semestrar. Det innebär att tillgångsplundringen har gått in i ett nytt skede – husen hade
antingen donerats, eller finansierades genom ett särskilt konto för semestersparande. Danska
Metall organiserar motståndet, möjligtvis genom domstolarna.
(neil.anderson@uniglobalunion.org)

Fackförening på Metro Cash & Carry i Kiev
Fackföreningen för anställda på Metro Cash & Carry i Kiev, Ukraina, har nu blivit formellt
registrerad. Den kämpar för bättre arbetsförhållanden och högre löner, och för respekt för
arbetslagarna. Man har varit utsatt för påtryckningar från affärens ledning. UNI följer noggrant
utvecklingen och är redo att ingripa om det behövs. (olga.vinogradova@uniglobalunion.org)

EURO MEI träffar fotbollsspelare
Den 15 juni träffade EURO MEI (den europeiska grenen av UNIs globala fack för media och
underhållning) representanter för FiFPro – Fédération Internationale des Footballeurs
Professionels. Syftet var att diskutera RBT Sports-projektet som EURO MEI genomför
tillsammans med arbetsgivarföreningen EASE (European Association of Sports Employers) och
ett framtida samarbete i den sociala dialogen. (marjolein.oorsprong@uniglobalunion.org)

Nytt försäkringsmannaförbund i Nepal
Omkring 100 försäkringsanställda i Nepal har bildat ett förbund – UNLIE – med hjälp av UNIs
utvecklings- och organiseringscentrum UNIdoc. Förbundets ordförande Saroj BC uppmanade
företaget att respektera arbetsnormer och att acceptera UNLIE som en partner i
utvecklingsarbetet. (uni-asiapacific@uniglobalunion.org)

Internetspelare observeras
Forskare på Harvard Medical School har visat att majoriteten av spelarna på Internet är
måttfulla, och att endast ett begränsat antal av dem spelar sig till allvarliga ekonomiska
problem. I en anonym studie observerade forskarna 40 000 aktiva spelare som använde sig
av spelsajten bwin. I den aktuella globala debatten om det ökande Internetspelandet talas det
mycket om spelberoende. (alke.boessiger@uniglobalunion.org)

Aktivt nätverk för UNI-Finland Kvinnor
Kvinnor och makten är temat för UNI-Finland Kvinnors sjunde konferens, som ska anordnas i
februari 2008. Nätverket UNI-Finland Kvinnor är ett forum för UNIs finländska
medlemsförbund, och det anordnar regelbundna möten och konferenser. Just nu arbetar man
också för att förbereda den kommande avtalsrörelsen. (monique.marti@uniglobalunion.org)

Globaliseringen och facket
UNIs generalsekreterare Philip Jennings deltog i debatten på universitetet i Cardiff om fackets
respons på globaliseringen. UNIs respons är organisering, kampanjverksamheter och att
underteckna globala ramavtal med globala företag. Han debatterade med BBC-journalisten
Paul Mason, som nyligen gett ut en bok med titeln “Live working or die fighting” (ung. Lev
med arbete eller dö under kampen). (philip.jennings@uniglobalunion.org)

Nedan: UNI Spels Alke Boessiger och 
Ginny Coughlin från UNITE HERE, USA

UNIs första workshop i
Macao samlar anställda
i spelbranschen i Asien 

Spel



UNI-Africa: uni-africa@uniglobalunion.org
PO Box 71760, Ndola, Zambia
Tel: +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
Tel: +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
Tel: +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
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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.org

UNI Hår& Skönhetsvård
monique.marti@uniglobalunion.org

GRUPPER

UNI P&MS
gerd.rohde@uniglobalunion.org

UNI Kvinnor
monique.marti@uniglobalunion.org

UNI Ungdom
colin.medland@uniglobalunion.org

UNI Utveckling
raul.requena@uniglobalunion.org

UNI Fastighetsunderhåll och
Säkerhetstjänster

christy.hoffman@uniglobalunion.org

UNI Media & Underhållning
jim.wilson@uniglobalunion.org
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