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> Tego co dzieje się w

Wieś ci z U E

> Prawa unijnego które

Szacunek dla
pracowników DHL –
Miedzynarodowa
Federacja
Pracowników
Transportu oraz
Globalny Związek
Zawodowy UNI
założyły nową stronę
internetową
promującą ich
wspólną kampanie na
rzecz prawa
pracowników DHL i
innych światowych
firm transportowych
do organizowania się
w związkach
zawodowych.
www.respect4worker
s.org

Bezrobocie w UE –
21 milionów ludzi bez
pracy, najwyższy
poziom od 2005:
podczas lata
bezrobocie na terenie
UE sięgnęło 9%, czyli
21.794 tyś ludzi. Co
stanowi najwyższy
poziom od 2005 roku.
EUROSTAT podał
też dane dotyczące
bezrobocia na terenie
strefy Euro, które
wyniosło 9,5% co
stanowi 15 milionów
pracowników.

Europie

> Tego co dzieje się w
instytucjach europejskich

Reformą Finansową,
21 sierpnia
zaingurowała
kampanie na rzecz
reformy systemu
finansowego i
bankowego. ERF to
koalicja organizacji,
NGOsów, Związków
Zawodowych,
mieszkańców,
ośrodków
uniwersyteckich oraz
polityków. Więcej
informacji na http://
europeansforfinancial
reform.org/home

może mieć wpływ na
warunki pracy

> Działań podejmowanych przez biuro
GMB w Brukseli

Biuro w Brukseli

Europejczycy za
reformą finansową
- Organizacja
Europejczycy za

Wieść i z UE
Październikowy
szczyt UE –
Prezydencja
Szwedzka dała do
zrozumienia,
żepodczas szczytu,
który odbędzie się
29 i 30
października będą
omawiane

propozycje
obsadzenia dwóch
nowych stanowisk
Przewodniczącego
Rady Europejskiej i
Wysokiego
Przedstawiciela ds.
Polityki
Zagranicznej.
Warunkiem jest

ratyfikowanie
Traktatu
Lizbońskiego do
tego czasu,
ponieważ to
właśnie on
gwarantuje
powołanie do życia
tych stanowisk.

Rue Guimard 7
B-1040 Brussels
BelgiumTel: 00 32 2 230 56 75
Fax: 00 32 2 230 56 24
e-mail:
gmb-brussels@gmbbrussels.be

Newsletter is addresed to migrant workers GMB
members in Yorkshire Region. This is Polish
version. If You would like English version please
contact Piotr Plonka piotr.plonka@gmbctl.org.uk
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> Tego co dzieje się w
Związku Zawodowym
GMB w kraju

W obronie pracowników komunalnych

Po lewej Tim Roache -Sekretarz Regionalny
Regionu Yorkshire; po prawej Paul Kenny
Sekretarz Generalny

GMB Yorkshire Newsletter—migrant workers to informator
przedstawiający
wiadomości
dotyczące :

600 pracowników wydziału nieczystości i
oczyszczania ulic strajkuje od 7 września 2009. Rada
miasta rządzona przez koalicję Liberałów z
Konserwatystami zamierza wprowadzić cięcia
wynagrodzenia dochodzące do 6000 funtów rocznie
aby w ten sposób zrównać wynagrodzenia mężczyzn i
kobiet. Związki Zawodowe GMB i Unison organizują
zbiórke i marsz, który odbędzie się 18 października
2009. Marsz ma pokazać że 2009 rok to czas kiedy
kobiety powinny otrzymać podwyżki aby zrównać się z
zarobkami mężczyzn a cięcia płac pracowników
komunalnych zostały definitywnie zakończone. Więcej
szczegółów na www.gmb.org.uk/press lub kontaktując
się z Desiree Risebury, GMB Organiser pod numerem
telefonu 07958156848.

> Tego co dzieje się w
Związku zawodowym
GMB w regionie Yorkshire
> Działań podejmowanych
na rzecz imigrantów
> Inicjatyw podejmowanych przez imigrantów

Wyrzucić EDL z Leeds
Organizacja rasistowska
English Defence League
planuje anty islamską
demonstrację w Leeds 31
października 2009. Ci bandyci
wkraczają do miast atakując
ludzi pochodzenia
azjatyckiego, krzycząc do
przechodniów„Mułzumanie
wynocha” oraz salutując
nazistowskie „sieg heil”.
Większość ich demonstracji
kończy się przemocą i
zastraszaniem. Nie możemy
pozwolić cofnąć czasu do lat
70-tych kiedy faszyści biegali
po ulicach terroryzując
ciemnoskórych i azjatów.
Przyjdź na protest w
obronie wielokulturowego
LEEDS w sobotę 31
października o 12 w
południe przy Leeds Art
Gallery

Newsletter
przygotowany przez
Piotra Płonke
GMB Conversion to
Learning
piotr.plonka@gmbctl.
org.uk

