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Sachens guvernör Dr Georg Milbradt träffar ledarna från facken i DHL från Tyskland, USA och Hongkong

Fackföreningar från tre kontinenter beslutade på ett möte i Leipzig, Tyskland att samarbeta för att
organisera de anställda på det globala logistikföretaget DHLs hubbar i Leipzig, Wilmington, Ohio
och Hongkong. 40 deltagare ställde sig bakom ett krav riktat till DHLs moderbolag Deutsche Post
World Net att underteckna ett globalt ramavtal i samtliga 220 länder där företaget är verksamt.
UNI Posts världsordförande Rolf Büttner utlovade ver.dis engagemang och stöd i kampen i försvar
av fackliga rättigheter.(john.pedersen@uniglobalunion.org)

Strålkastarljuset riktas mot private equity-marknader
Globala facken utnyttjade tillfället som gavs i Davos på det internationella toppmötet för företagsoch regeringschefer för att rikta strålkastarljuset mot det hot som private equity utgör för arbetstagarna i en omfattande attack mot "företagens girighet". UNIs Philip Jennings anklagade en del private equity-företag som ansvariga för jobbförluster, försämrade löner och övriga villkor för att få
snabbare avkastning på sina investeringar - och för att klara skuldbördan efter buyout-affärer.
(philip.jennings@uniglobalunion.org)

Nej till otrygga jobb inom Telefónica
Under ett möte mellan UNIs globala fackliga allians vid Telefónica och företagets toppledning sade
de fackliga representanterna "nej till otrygga jobb". De fackliga representanterna rapporterade om
problem med outsourcing - inklusive att arbetstagarna hade tvingats betala böter som ålagts mot
vissa outsourcingföretag för dålig service. Telefónicas ordförande Cesar Alierta pressades att minska
omfattningen av otrygga jobb och säkra att outsourcingföretagen respekterar arbetstagarnas rättigheter. Diskussionerna kretsade även kring sätt att säkra att det globala ramavtalet som undertecknats mellan UNI och Telefónica skall respekteras inom företagets samtliga enheter.
(neil.anderson@uniglobalunion.org)

Gruppåtal mot Wal-Mart
Wal-Mart lyckades inte stoppa det största gruppåtalet i USAs juridiska historia. Den amerikanska
appellationsdomstolen slog fast att världens största privata arbetsgivare måste svara på gruppåtalet
som omfattar 1.5 miljoner kvinnliga anställda och f.d. anställda som diskriminerats i fråga om lön
och i befordringssammanhang. Efter 57 rättsprocesser om löner och arbetstid rådde det inga tvivel
om att Wal-Mart systematiskt ignorerat gällande arbetslagar och exploaterat sina kvinnliga anställda, säger Paul Blank som leder WakeUpWalMart-kampanjen. (WakeUpWalMart.com)

UNI undertecknade två globala
ramavtal just
före jul- med
bankkoncernen
NAG och France
Telecom (til
höger)
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Council of Global Unions
Council of Global Unions lanserades formellt i januari med uppgift att främja
samordningen mellan de globala fackliga federationerna. Det är uppföljning till
fjolårets omstruktureringar inom den internationella fackföreningsrörelsen som
kulminerade i en sammanslagning mellan FFI och WCL och ett antal mindre
fristående internationella organisationer och bildandet av ITUC som på svenska
heter IFS, Internationella Fackliga Samorganisationen. UNI backar upp rådet som
till att börja med skall arbeta med följande tre prioriteter: facklig organisering,
fackligt erkännande, finansiering och global debatt om globalisering.
(philip.jennings@uniglobalunion.org)

Bort med tassarna från posttjänsterna

INSIDORNA
Bort med tassarna från posttjänsterna
Ökat stöd för facket i USA

Cirka 30 000 personer har hittills undertecknat online-petitionen som lanserats av Alain Hutchinson
en belgisk ledamot i Europaparlamentet. Petitionen opponerar sig mot EU-kommissionens direktivörslag som går ut på att liberalisera brevmarknaden från och med 1 januari 2009. UNI-Europa Post
och medlemsförbunden opponerar sig mot det. (Petitionen finns på: SOSPoste.eu)

Starkare stöd bakom facken i USA

Postmöte om avreglering

En undersökning som nyligen genomförts i USA visar att stödet för facket aldrig varit så starkt de
senaste 25 åren. Hela 65 % bland kategorin 25-54 och 57 % bland ungdomskategorin - sammantaget 60 miljoner människor - uppger att de skulle gå med i facket om de hade möjlighet. Under
tiden har en debatt börjat i den amerikanska kongressen om att införa lagar som underlättar facklig
organisering och för att höja böter för antifackliga arbetsgivare. De amerikanska facken, demokraterna och vissa republikaner stöttar den nya lagen som heter Employee Free Choice Act.
(sauber@nalc.org)

Facklig aktionsvecka inom DT

UNICOME lanserars via workshopar i Indien

UNICOME workshopar i Indien
Forum för kommunikatörer i
Singapore

Våldet i butikerna åtgärdas
Protest mot Mugabe till Chirac
MEI på Kina-konferens
SEIU vinner i IMF-fallet mot
Wackenhut
Fackligt erkännnde för Tez-Koop-IS
Protester om jobbnedskärningar i
Metro i Tyskland

UNI-Asia Pacific har lanserat ett nytt handelsförbund i Indien - UNICOME med hjälp av UNIs två
utvecklings- och organiseringscenter (UNIdocs) i Bangalore och Hyderabad. Med stöd av svenska
LO/TCO genomfördes två workshopar för att utbilda unga fackligt aktiva. Meningen är att dessa
unga fackligt aktiva skall nå ut med det fackliga budskapet till skolor och nyexaminerade som
dominerar jobben på de jättestora inköpscentren i indiska städer.
(uni-asiapacific@uniglobalunion.org)

Forum för kommunikatörer i Singapore
UNIs forum för kommunikatörer som äger rum vartannat år äger rum i Singapore den 6-8 juni i år.
Syftet är att involvera medlemsförbundens kommunikatörer och ansvariga för kampanjarbete och
bygga nätverk främst i Asien och Stillahavsregionen. Medlemsförbunden uppmanas även att hjälpa
till med att uppdatera UNIs databas för fackliga journalister och webbarbetare.
(uniglobalunion.org/forum2007

1:a EWC-avtal för italiensk bank
UNIdoc öppnar i Hongkong
Fackligt erkännande på Cingulars
call center
EBRDs lån til Lidl utmanas
Större motstånd mot Wal-Mart i
Indien
Facket och presidentvalet i USA
Fackliga protester vid Starbucks
ASEAN och social dialog

Postmöte inom EU om avreglering
UNI Post Europa träffade det tyska EU-ordförandeskapet för att diskutera de europeiska posttjänsternas framtid. EU har gradvis avreglerat postmarknaderna i Europa och föreslår fullständig liberalisering från och med den 1 januari 2009. Den tyska regeringen backar upp förslaget men postfacken pressar fortfarande för garanterad samhällsomfattande postservice till gagn för alla
medborgare och företag. (john.pedersen@uniglobalunion.org)

SEIU vinner i IMF-fallet mot Wackenhut
SEIU har vunnit i fallet som togs upp på arbetsmarknadsstyrelsen mot Wackenhut, säkerhetsjätten
G4S amerikanska dotterbolag. Styrelsen bekräftade sitt tidigare utslag att Wackenhut använt sig av
illegala skrämselmetoder när man förhört två väktare som arbetade på den Internationella Valutafonden (IMF) i Washington som försökte värva sina kolleger att gå med i SEIU. Wackenhut avskedade Anderson Carter och Terry Purnell när en majoritet av de anställda röstade för att gå med i förbundet. Efter offentliga protester förlorade Wackenhut kontraktet med IMF.
(christy.hoffman@uniglobalunion.org)

Krav om bredbandspolitik i USA
1:a nyhetsbrev om Vodafone
Samhällscenter för Aceh

Facken inom Deutsche Telekom
UNI-Telekoms globala Deutsche Telekom-allians har godkänt en aktionsplan för bättre interna kommunikationer och för att genomföra en aktionsvecka för att säkra att företaget lever upp till sina
åtaganden som global arbetsgivare. Företaget respekterar inte fackliga rättigheter överallt och
många anställda riskerar att förlora sina jobb pga. outsourcing. Alliansen har beslutat att försöka få
igång de strandade förhandlingarna om ett globalt ramavtal. (neil.anderson@uniglobalunion.org)
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Frankrike: fackliga protester mot Mugabe
UNI och medlemsförbunden har uppmanat den franska presidenten att
inte bjuda in Zimbabwes President Mugabe till det fransk-afrikanska
toppmötet i Cannes den 15-16 februari. Den franska regeringen uppmanas att stödja omvärldens fördömande av Mugabe- regimens förtryck
mot landets medborgare och vägran att respektera mänskliga rättigheter.
(neil.anderson@uniglobalunion.org)

Våldet i butikerna åtgärdas
UNI-Europa Handel och EuroCommerce har undertecknat ett gemensamt avtal
mot våld och hotfulla kunder i butiker. Det kommer att följas upp med diskussioner inom den sociala branschdialogen och man hoppas komma fram med
specifika åtgärder för att vända den tilltagande våldstrenden som hotar de
anställdas trygghet och försämrar shoppingmiljön.
(jan.furstenborg@uniglobalunion.org)

Carrefour erkänner Tez-Koop-IS
Carrefour har äntligen erkänt det turkiska facket Tez-Koop-IS med hjälp av
UNI Handel som även var med och undertecknade det första kollektivavtalet i
Istanbul. Förbundet har slutfört förhandlingar om kollektivavtal med flera övriga turkiska arbetsgivare, däribland Metros stormarknadskedja Real där UNI
Handel även spelade en central roll. (jan.furstenborg@uniglobalunion.org)

Granskning om mediepluralism inom EU
Den 16 januari publicerade EU-kommissionen ett papper om "mediepluralism" inom medlemsstaterna. Det finns en växande oro inom europaparlamentet och på annat håll att ägarkoncentrationen inom mediesektorn har
negativa konsekvenser för yttrandefriheten och mångfalden i informationsspridningen. Kommissionen har hållit låg profil i frågan och föreslår nu att tillsätta en oberoende
granskning. (johannes.studinger@uniglobalunion.org)

Protester mot jobbnedskärningar inom Metro i Tyskland

Amicus protester “No Cannes do” utanför
franska ambassaden i London mot att
inbjuda Zimbabwes President
Robert Mugabe till ett toppmöte

UNIs tyska medlemsförbund ver.di har protesterat mot det tyska multinationella detaljhandelsföretaget Metros planer på att lägga ner 16 av Wal-Marts stormarknader och företagets huvudkontor i
Wuppertal. Det är resultatet av att varuhuskedjan sålt sina verksamheter till Metro i samband med
att Wal-Mart drog sig ur landet pga. av olönsamma tyska verksamheter. Det verkar som att Metro
försöker utnyttja förvärvet för att slippa konkurrens istället för att expandera sin stormarknadskedja
Real och höja servicenivån för konsumenterna. (jan.furstenborg@uniglobalunion.org)

Protester mot ett seminarium om antifackliga verksamheter
Fackliga medlemmar gick strejkvakt utanför Chamber of Commerce i Lexington, Kentucky, USA för
att protestera mot ett seminarium om "hur man håller facket borta från arbetsplatsen". I nollgradig
temperatur protesterade medlemmar från the CWA, sanitetsmontörer, Teamsters, träarbetarna och
brevbärarna och många förbipasserande bilister tutade i stöd för initiativet. (cwa-union.org)

Ett första EWC på en italiensk bank
Avtal om ett europeiskt företagsråd (EWC) på UniCredit är det första avtalet som undertecknats
med en italiensk bank. Det täcker in 145 000 anställda i 25 länder. Avtalet sträcker sig utöver EU
eftersom det även täcker in anställda i Turkiet, Ryssland och Schweiz. UNI Finans kommer att delta i
rådet som expert. Avtalet omfattar även gemensamma riktlinjer om företagsstyrning och företagens
sociala ansvar (CSR). (oliver.roethig@uniglobalunion.org)

Rättvis uppgörelse för Afrikas teleanställda
UNI Telekoms Neil Anderson krävde en rättvis uppgörelse för anställda i multinationella teleföretag
som mer och mer dominerar de afrikanska marknaderna. De afrikanska facken spelade en central
roll i lanseringen av UNIs globala fackliga allians på France Telecom som ledde fram till undertecknandet av ett globalt ramavtal i december i fjol. På UNI-Africa Telekoms konferens fick deltagarna
höra att antalet kundtjänstverksamheter och callcenterjobb kommer att stiga och att det följaktligen
krävs fackliga organiseringsinitiativ. I Ghana har CWU värvat 327 nya medlemmar på callcenterföretaget Exzeed, dotterbolaget som ägs av Ghana Telecom. (neil.anderson@uniglobalunion.org)

Koreanskt domstolsutslag i förmån för migrerande arbetare
Ett beslut av Högre Domstolen i Korea har undanröjt alla hinder för migrerande arbetare - oavsett
deras status - att gå med i och bilda fackliga organisationer. Detta innebär att även arbetare utan
arbetstillstånd kan organisera sig fackligt. Migrant Forum i Asien välkomnar beslutet. Regeringen
väntas nu ta upp fallet vid den Högsta Domstolen. (uni-asiapacific@uniglobalunion.org)

Lovemore Matambo, ordförande för landsorganisationen i Zimbabwe tillsammans
med europaparlamentariker
Richard Howitt.
ZCTU har en ny webbplats:
http://www.theworker.co.zw

Fortsatt motstånd mot WalMart i Indien
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Det sägs att även Sonia Gandhi som är kongresspartiets ordförande deltar i den politiska oppositionen mot Wal-Marts inträde
på den indiska handelsmarknaden. Enligt de
indiska dagstidningarna sägs hon stödja
regeringens ställning att inte ge Wal-Mart
tillstånd att etablera sig i Indien. Hon kräver
även att Wal-Marts påstådda koppling till
det indiska konglomeratet Bharti skall
utforskas. Man fruktar att 50 miljoner jobb
inom den indiska handelsbranschen hotas,
främst bland små, familjeägda företag och
små jordbrukare.
(jan.furstenborg@uniglobalunion.org)

UNI Posts världsordförande Rolf
Büttner öppnar UNIs utvecklings- och
organiseringscenter - UNIdoc - i
Hongkong . Här tillsammans med (från
vänster): Michael Siu, chef för UNIdoc ;
Eiichi Ito, UNI Tokyo; Christopher Ng,
regionsekreterare för UNI-Asia Pacific ;
Thomas Cheuk, postförbundet i
Hongkong; organiserare Wong Yu Loi;
Frieda Lam Chui Shan och Kam Fu Ip,
från samma förbund

UNIdoc öppnar i
Hongkong
UNIs utvecklings- och organiseringscenter - UNIdoc - öppnades
i Hongkong den 21 december.
Syftet är att stärka den fackliga
rörelsen och UNIs organiseringsprojekt inom folkrepubliken
Kinas särskilda administrativa
region. Projekten omfattar bland
annat DHL, handelssektorn,
fastighetsunderhåll och säkerhetsbranschen och anställda på
Disneyland. Runt 40 fackliga
representanter från Hongkong
och Macau deltog i öppningen
och bara för att nämna några,
Lee Cheuk Yan, generalsekreterare för centralorganisationen
HKCTU och UNI Posts ordförande Rolf Büttner. Chefen för
det nyöppnade UNIdoc heter
Michael Siu.
(michaelsiu@uni-apro.org.sg)

MEI på konferens för kinesiska filmregissörer
Jim Wilson, som basar för media- och underhållningsbranschen UNI MEI deltog i en konferens för
filmregissörer från Hongkong, Macau, Taiwan och från fastlandet Kina. I år ägde konferensen rum i
Taiwan. Konferensen tittade på situationen inom filmbranschen och på gemensamma produktioner.
Filmproduktionen på fastlandet Kina expanderar snabbt emedan den är på tillbakagång i Hongkong
och Taiwan. Fler och fler av de anställda inom filmbranschen i Hongkong bor och arbetar i Peking
och antalet frilansarbetare inom branschen i Kina ökar ständigt. (jim.wilson@uniglobalunion.org)

Protester mot utförsäljning av bank i Zambia
Privatiseringen och utförsäljningen av Zambia National Commercial Bank till RABO Bank från
Nederländerna gav upphov till protester. RABO Bank driver redan verksamheter i Tanzania och
planerar förvärv i Mozambique. UNI Finans medlemsförbund ZUFIAW deltog i ett demonstrationståg
tillsammans med tusentals demonstranter från Zambia som tågade genom Lusaka med krav att
försäljningen skall stoppas. Demonstranterna anklagade den Internationella Valutafonden för att
ligga bakom planerna. Vidare fruktar man nedläggningar av bankfilialer på landsbygden och i
förorterna.(uni-africa@uniglobalunion.org)

Quebecor öppnar utbildningscenter i Storbritannien
Borgmästaren i Corby (som är medlem i UNIs brittiska medlemsförbund Amicus) öppnade ett utbildningscenter på Quebecors fabrik i den brittiska staden. Centret invigdes efter det att Amicus och
Quebecors vd Andrew Parker undertecknat ett avtal om livslångt lärande. Initiativet ingår i Amicus
projekt "Union Learning Fund". (adriana.rosenzvaig@uniglobalunion.org)

Fackligt erkännande på Cingular, Colorado
Över 350 anställda på Cingulars nya call center i Pueblo, Colorado har vunnit representationsrätt av
CWA. Medlemsantalet kommer att öka till mellan 500-600 i maj då en ny våg av trainees börjar
arbeta på företaget. Invånarna i denna gamla stålindustristad med en historiskt stark arbetarrörelse
engagerades i kampanjen. (cwa-union.org)

Ver.di utmanar EBRDs lån till Lidl
Det tyska medlemsförbundet ver.di har uppmanat Europeiska utvecklingsbanken (EBRD) att ta med
krav om fackliga rättigheter i alla finansieringsprojekt. Förbundet utmanar ett planerat lån för ett
projekt i Rumänien till den multinationella koncernen Schwarz Group som äger det antifackliga
detaljhandelsföretaget Lidl, och även stormarknadskedjan Kaufland. Ver.di har vid flera tillfällen riktat stark kritik mot Kauflands beteende i Central- och Östeuropa. (verdi.de)

G4S-anställda i Marocko får helgdagsersättning
Den muslimska helgdagen Eid al-Adha betydde seger för de anställda på G4S i Marocko. De anställda på G4S röstade för en 24-timmarsstrejk när bolaget vägrade att betala ut helgdagsersättning på
Eid al-Adha. Strejkvarslet avblåstes 30 minuter före tidsfristen när företaget gick med på att betala.
(christy.hoffman@uniglobalunion.org)

Superkasino i Manchester
Den brittiska regeringen har beslutat att bygga landets första superkasino - i Manchester - med 16
mindre kasinon runt om i landet. UNIs medlemsförbund GMB har krävt klara kriterier för att säkra
anständigt arbete och för återinvesteringar i den lokala ekonomin. Förbundet kräver även åtgärder
för att ta itu med spelberoende. (alke.boesssiger@uniglobalunion.org)
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UNI Spel sammanträder i Macau
UNI Spel kommer att sammanträda i juli i Macau - världens
största spelstad. UNIs spelsektor i Asien och Stillahavsområdet kommer att tilldra sig deltagare från hela världen.
Mötet sammanfaller med den asiatiska spelbranschmässan i
Macau som är en särskild administrativ region inom folkrepubliken Kina. Ungefär hälften av arbetstagarna i Macau
jobbar inom spelbranschen och UNI planerar att genomföra
ett organiseringsprojekt där med hjälp av UNIs utvecklingskontor i Hongkong. (alke.boessiger@uniglobalunion.org)

Bredbandskrav till regeringen i USA
UNIs amerikanska medlemsförbund CWA pressar regeringen att
dra upp en nationell bredbandspolitik för att stimulera bredbandsutvecklingen. USA släpar efter andra länder som har en klar politik och uppsatta mål för bredbandsutbyggnaden. Den amerikanska regeringen måste sikta in sig på målet att alla skall ha tillgång till bredband, menar man från CWA:s håll. (neil.anderson@uniglobalunion.org)

Det amerikanska kasinot Wynn är
redan etablerat i Macau

Protestaktioner utanför Starbucks
Teamsters medlemmar protesterade utanför 3 välkända företag Starbucks, Ann Taylor och Blue Tulip
i USAs största städer mot försämrade villkor och sämre fackligt skydd på tryckeriföretaget Cenveo.
Företagstrion tillhör Cenveos största kunder. Cenveo är ett av världens största tryckeriföretag.
Cenveos nya ledning har redan börjat stänga fabriker och säga upp personalen. Fler nedläggningar
är att vänta. (adriana.rosenzvaig@uniglobalunion.org)

Facket och presidentvalet i USA
Facket förväntas spela en central roll i den långa processen som kommer att leda fram till valet av
demokraternas presidentkandidat i valet i USA 2008. Senator Hilary Rodham Clinton träffade nyligen UFCW-styrelsen. Hon deltog i och talade - vid sidan om andra ledande kandidater som Senator
Barack Obama och f.d. Senator John Edwards med flera - på SEIUs styrelsemöte. SEIU insisterar på
att kandidaterna spenderar en dag på förbundsmedlemmarnas arbetsplatser för att sätta sig in i
deras liv och problem. Kampanjen som heter "kom och gå en dag i mina skor" inleddes av SEIUs
ordförande Andy Stern i Iowa. (ufcw.org and seiu.org)

Social dialog och fackliga rättigheter inom ASEAN
Företagsledare och ledare för civilsamhället har kommit överens om behovet av att få igång den
sociala dialogen i den regionala integrationsprocessen i Sydostasien. Parterna har även kommit
överens om vikten av att få med en skrivning om social dialog i Association of South East Asian
Nations (ASEAN) stadgar och inkludera FN:s konventioner om mänskliga och fackliga rättigheter. På
ett möte i Cebu i Filippinerna den 13 januari kom deltagarna överens om att säkra en välbalanserad
och hållbar utveckling och garantera hjälp till de mest utsatta grupperna som drabbas av handelsliberaliseringen. (uni-asiapacific@uniglobalunion.org)

Ett första nyhetsbrev
om Vodafone
UNI Telekoms globala fackliga
allians på Vodafone har lagt ut
sitt första nyhetsblad på UNIs
webbplats. I det första numret
beskrivs hur Communication
Workers i Sydafrika arbetar för
att organisera inom dotterbolaget Vodacom. Förbundet har
redan värvat 1000 medlemmar
på det företaget. "Oavsett var
Vodafone är verksamt kommer
det att finns ett UNI-förbund!"
säger Neil Anderson från UNI
Telekom.
(uniglobalunion.org/vodafone)

WIPO Broadcasting Treaty
Förhandlingarna för att skydda sändningarna för företag som sänder radio, tv och liknande i den
digitala åldern fortsätter. WIPO:s ständiga kommitté för upphovsrätt kommer att behandla texten i
två planerade sammanträden innan en diplomatkonferens kommer att hållas vid årsslutet. Kampen
mot "signalpirateri" har börjat i många delar av världen, inklusive mot digitaliserade signaler.
(jim.wilson@uniglobalunion.org)

Ungdomsläger i Taiwan
UNIs medlemsförbund i Taiwan CTWU organiserade
nyligen ett ungdomsläger för att diskutera privatisering av landets telebolag Chunghwa Telecom och
globalisering. Chunghwa Telecom är ett av få företag i Taiwan där de anställa är fackligt organiserade.
"Att arbeta på ett företag där det finns ett fackförbund innebär att de anställda inte är ensamma om
de utsätts för orättvis behandling," sade lägerchefen
Yu-Bin Chiu. (uni-asiapacific@uniglobalunion.org)

Unga medlemmar tillsammans med
CTWU-ledningen
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Fokus på multinationella företag
Organisering och att få till stånd globala ramavtal med
världens största företag var de viktigaste frågorna som
debatterades på UNIs årliga globala personalmöte som ägde
rum i Nyon i Schweiz. "Vår motpart är mer och mer ett fåtal
mäktiga multinationella företag," sade UNIs generalsekreterare Philip Jennings i sitt inledningsanförande. "Det förekommer fler fusioner och förvärv än någonsin och det finns
investeringsfonder som förfogar över enorma summor som
bara väntar på att köpa upp fler företag."
(philip.jennings@uniglobalunion.org)

UNIs generalsekreterare Philip Jennings talar inför UNIs årliga
personalmöte i Nyon, Schweiz

Erfarenhetsutbyte om EWC i Wien

Fortsatta protestaktioner i Panama
Arbetstagarna i Panama fortsätter striden som inleddes i
september i protest mot förlusten av vissa förmåner i förhållande till tjänsteår och förhandlingsrätt när de överfördes till
ett av G4S dotterbolag. I oktober avskedade G4S 40 av de
anställda som deltog i protesterna och hävdade att strejken var
illegal trots att den genomfördes utanför reguljär arbetstid.
(uni-americas@uniglobalunion.org)

Projektets sista workshop tilldrog sig arbetstagarrepresentanter och representanter från flera banker
Erste, KBC, IF, BNP-Paribas och övriga österrikiska och multinationella banker för att utbyta erfarenheter
om europeiska företagsråd (EWC) med särskild betoning på Central- och Östeuropa. UNI-Europa Finans
och österrikiska GPA sponsrade mötet. (oliver.roethig@uniglobalunion.org)

En stor granskning om Internetspelandet
Underhållande och spännande snarare än att bli rik är de vanligaste motiven hos Internetspelare enligt
den första globala undersökningen som någonsin genomförts. Närmare 11 000 spelare från 96 länder
omfattas av granskningen. Fler män (78 %) än kvinnor spelar poker på Internet emedan fler kvinnor
(54.8 %) spelar på onlinekasinon enligt eCOGRA, världens ledande organ för självreglering av onlinespel. 55 % av de svarande vill ha effektiv självreglering och en majoritet vill att gambling på nätet skall
vara seriöst och säkert med klara och enhetliga uppföranderegler. (alke.boessiger@uniglobalunion.org)

Samhällscenter för tsunamidrabbade Aceh
Trade Union Care Center Foundation (som sponsras av UNI-Asia Pacific och SASK Finland) planerar att
bygga ett tredje samhällscenter för tsunamidrabbade västra Aceh. Två center är redan uppe och fungerar
i Calang och Cot Suruy (med bland annat datakurser för indonesiska kursledare). Meulaboh-distriktet var
bland de områden som drabbades värst av flodvågen 2004. Syftet med dessa samhällscenter är att ge
utbildning och yrkesutbildning åt barn och vuxna i sex byar. (uni-asiapacific@uniglobalunion.org)

Invigningsceremoni i Cot Suruy

Hjälp åt Aceh
På biblioteket i Cot Suruy
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UNI-kontakter
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 Kvinnor
monique.marti@uniglobalunion.org

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
UNI Handel

UNI Ungdom
UNI Telekom

alke.boessiger@uniglobalunion.org

jan-furstenborg@uniglobalunion.org

neil.anderson@uniglobalunion.org

UNI Post
john.pedersen@uniglobalunion.org

UNI Finans
oliver.roethig@uniglobalunion.org

GRUPPER

UNI IBITS
gerd.rohde@uniglobalunion.org

UNI Grafiska
adriana.rosenzvaig@uniglobalunion.org

UNI Fastighetsunderhåll &
Säkerhet
christy.hoffman@uniglobalunion.org

GLOBALA FACK

UNI Utveckling
raul.requena@uniglobalunion.org

UNI Media & Underhållning
UNI P&MS

jim.wilson@uniglobalunion.org

gerd.rohde@uniglobalunion.org

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 Spel
alke.boessiger@uniglobalunion.org

UNI Hår & Skönhetsvård
monique.marti@uniglobalunion.org

UNI Socialförsäkring
socialinsurance@uniglobalunion.org

UNI El
philip.bowyer@uniglobalunion.org

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

UNI Turism
tourism@uniglobalunion.org

Globala fack för globala branscher

Nya organiseringsinitiativ inom IT-branschen i Indien
Ett 5-årsprojekt för att hjälpa till att
utveckla fackliga verksamheter inom
ITES (IT Enabled Services) i Indien
lanserades i Nyon med bidrag från belgiska SETCa. Syftet är att främja bättre
arbetsmiljö och tryggare jobb inom den
snabbväxande IT-branschen.
Projektmottagare är IT Professional
Forum - som lanserades för sex år
sedan med hjälp av UNI och de svenska
och belgiska förbunden.
(gerd.rohde@uniglobalunion.org)

UNIs generalsekreterare Philip Jennings;ordförande för SETCa Erwin De Deyn; regionsekreterare UNI-Asia Pacific
Christopher Ng och ordförande för TPF Swaminathan MK

6 mn $ för fackliga utvecklingsprojekt
UNIs avdelning för facklig utveckling disponerar över ett rekordartat belopp, närmare
6 miljoner $ för fackliga utvecklingsprojekt. Raul Requena som är chef för UNIs avdelning för utveckling och regional verksamhet rapporterar att avdelningen disponerar
över en budget på 6 miljoner $ som kommer att användas för över 100 projekt runt
omkring i världen under nästa tvåårsperiod. "Syftet är att bidra till att ge globaliseringen en ny direktion - med klara mål och kvalitetsresultat som ger arbetstagarna
större inflytande och bättre förutsättningar att organisera sig fackligt och få bättre
villkor." (raul.requena@uniglobalunion.org)

Fokus på kollektivförhandlingar i Vietnam
Kollektivförhandlingar diskuterades på en kurs i Hanoi den 19-22 december för fackföreningsmedlemmar från Vietnam. I en centralt styrd planekonomi deltar inte fackliga
representanter i löneförhandlingarna men 31 arbetstagare som deltog i kursen var
ivriga att lära sig mer om kollektivförhandlingar i takt med att det kommunistiska landet försiktigt orienteras mot marknadsekonomi. De fick lära sig hur man går till väga
för att fastställa krav och fick jämföra kollektivavtal i Malaysia med vietnamesiska
avtal. (Besök: uniglobalunion.org/drd)

Raul Requena, chef för UNIs
Avdelning för utveckling och regionerna

UNI Utveckling
Workshop i Nepal

