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የኮሉምቡስ ጃኒቶሮች አድማ
ውድ ወንድሞች እና እህቶች
ከ 1000 የሚበልጡ የኮሉምቡስ የፅዳት ሰራተኞችን በመወከል የተደረጉ የውል ድርድሮች ፣ ከሃገሪቱ የፅዳት
ተኮናታሪዎች ትልቁ የሆነው ABM የሙሉ ሰዓትና ቤተሰብ ለመደገፍ የሚበቁ ሥራዎችን ተቃውሞ እምቢ
በማለቱ ድርድሩ በመስከረም ወር ተቋርጧል።
የኮሉምቡስ አካባቢ የፅዳት ሰራተኞች ያላግባብ የጉልበት ምዝበራን በመቃወም በ ABM እና
ሌሎችም የፌደራሉ ህግ ያጎናጸፋቸውን መብቶች በመጣስ ማስፈራራትና ማጉላላት የሚያደርሱ
የፅዳት ሥራ ተኮናታሪዎች ላይ የተጠናከረ አድማ በመምታት ላይ ናቸው።
በአሁኑ ጊዜ፣ የኮሉምቡስ የፅዳት ሰራተኞች የሚከፈላቸው ክፍያ ትንሽ ከመሆኑ የተነሳ የተለያዩ
የእርዳታ ፕሮግራሞችን የተረጂነት መስፈርት ያሟላሉ። በሌላ በኩል ደግሞ፣ የ ABM የፅዳት
ክፍል በ2012 ብቻ የ136 ሚሊዮን ዶላር ትርፍ አስመዝግቧል። የABM ሥራ አስፈጻሚ የሆነው
ሄንሪክ ስሊፕሳገር $2.6 ሚሊዮን ሲከፈለው፣ የኮሉምቡስ የሙሉ ሰዓት የፅዳት ሰራተኞች ግን
ከጋዝና ከምግብ ሸቀጦች አንዱን መምረጥ ይኖርባቸዋል።

ምርጫ ነበረን። ወይ ለ ABM
ፍላጎቶች ማጎንበስና በኮሉምቡስ
- ምናልባትም እንዲሁም
በሃገሪቱ ሁሉ - የፅዳት ሥራን
እንደ ትርፍ ሰዓት ሥራ መቀበል
- ወይም ለመብታችን መቆምና
መልሰን መታገል።

ምርጫ ነበረን። ወይ ለ ABM ፍላጎቶች ማጎንበስና በኮሉምቡስ - ምናልባትም እንዲሁም በሃገሪቱ ሁሉ የፅዳት ሥራን እንደ ትርፍ ሰዓት ሥራ መቀበል - ወይም ለመብታችን መቆምና መልሰን መታገል።
ABM ሀገር አቀፍና ባለብዙ ሚሊዮን ዶላር ኮርፖሬሽን ነው። ግን ደግሞ SEIUም ሀገር አቀፍ ነው። ሁሉም
በሀገሪቱ ያለ የSEIU ከተማ ይህንን ትግል ለማሸነፍ ያግዛል፣ ለኮሉምቡስም ብቻ ሳይሆን የትም ቦታ ላሉ
ጠንካራ ሰራተኞ!
በአንድነት፣

ቶም ባላኖፍ
SEIU Local 1 ፕሬዝዳንት

በኮሉምቡስ ውስጥ ያለው ትግል ሁሉንም የLocal 1 ከተሞች ይነካል።

የ

ኮሉምቡስ የፅዳት ሰራተኞች ለሁሉም SEIU Local 1 አባላት በዕውነት እየታገሉ ነው።
በሀገሪቱ ባሉ ከተሞች፣ ሲንሲናቲ፣ በኢንዲያናፖሊስና ሚልዋኪ የሚደረጉ መጪ የውል
ድርድሮች ከ ABM እና የትርፍ ሰዓት ሥራ ሰራተኞችን አጥብቀው ከሚፈልጉ ሌሎች
ተኮናታሪዎች ተመሳሳይ ችግሮች ይገጥሟቸዋል። ለማሸነፍ በኅብረት መቆም አለብን!

ሲንሲናቲ

ኢንዲያናፖሊስ

የሲንሲናቲ የፅዳት ሰራተኞች ለፍትኃዊ ውል
መታገላቸውን ይቀጥላሉ። አንዳንድ ዘገባዎች
ሲንሲናቲ እያገገመች እንደሆነ ያሳያሉ፣ ነገር ግን
ብዙዎቹ ነዋሪዎች ኑሯቸውን ለማብቃቃት
ይታገላሉ። እጅግ ከፍተኛ ሀብት ካላቸው
ኮርፖሬሽኖች የአንዳንዶቹን፣ ለምሳሌ የMacy’s
የGE እና የCitigroup ቢሮዎችን የሚያፀዱ የፅዳት
ሰራተኞች ጠንካራ ሲንሲናቲን ለመገንባት
የሚያስችል ኢኮኖሚ እንዲኖር ለማድረግ ቆመዋል።
የ ABM የሥራ ውል ላይ ለመደራደር ቀጣዩ ከተማ
እንደመሆናቸው መጠን፣ የሲንሲናቲ የፅዳት
ሰራተኞች ABMን ለመታገል እና ቤተሰባቸውን
ለመደገፍ የሚያስፈልጋቸውን የሙሉ ሰዓት ሥራ
ለማስከበር ዝግጁ ናቸው።

የኢንዲያናፖሊስ የፅዳት ሰራተኞች 700 የሚጠጉ
ጠንካራ ሰራተኞችንና ቤተሰባቸውን የሚነካውን ውል
ለመደራደር ቀበቶአቸውን እያጠበቁ ነው።
በኢንዲያናፖሊስ ድህነት ላለፉት 10 አመታት
ያለማቋረጥ በመጨመር 20% ደርሷል።
የኢንዲያናፖሊስ የፅዳት ሰራተኞች፣ ለኢንዲ
ሰራተኛ ቤተሰቦች የተሻለ ጊዜ ለማምጣት፣ ከሌሎች
ዝቅተኛ ክፍያ አገልግሎት ሰራተኞች ጋር በማበር
ላይ ናቸው።

ሚልዋኪ
ሚልዋኪ ውስጥ፣ ትልልቅ የንግድ ቢሮዎች የ
SEIU Local 1 አባላትን ይቀጥራሉ፣ ጥሩ ሥራ፣
ጥሩ ክፍያና በሥራቸውም ላይ ተደማጭነትን
ይሰጧቸዋል። ከሰራተኞች ኅብረት ውጭ የሚሰራው
CleanPower የተሰኘው የፅዳት ተኮናታሪ ግን
ሚልዋኪን ወደኋላ እየጎተተ ነው። CleanPower
የሚክፍለው የደሀ ክፍያ ነው፣ ይኽም ሰራተኞቹ
መሰረታዊ ፍላጎቶቻቸውን ለማሟላት በርዳታ
ፕሮግራሞች ላይ እንዲደገፉ ያስገድዳቸዋል።
ከዚህም በላይ በሰራተኞች ኅብረት እንቅስቃሴ ላይ
ተሳትፎ ያላቸውን ሰራተኞች ያስፈራራል። SEIU
Local 1ም እንደ CleanPower ያሉትን ኃላፊነት
የጎደላቸው ተኮናታሪዎች በሚልዋኪም በመታገል
ላይ ነው። ለጥሩ ሥራና ለሁሉም ሰራተኞች
መብቶች መከበር ቆመናል።

www.SEIU1.org ◆ www.facebook.com/SEIULocal1 ◆ @SEIULocal1 ◆ (877) 233-8880
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የ

መሀል ከተማ የጥበቃ ሰራተኞች ታሪካዊ ውል ላይ
እንዲደርሱ ከረዱ በኋላ፣ የገጠር ከተማ የጥበቃ
ሰራተኞችም እንዲሁ ሰኞ ኦክቶበር 7 አዲስ ውል
በመደራደር ላይ ናቸው። የገጠር ከተማ የጥበቃ
ሰራተኞች ዝቅተኛ የጤና ሽፋን አረቦን (ፕሪምየም)
እና የተሻለ የደመወዝ ክፍያ እንዲኖር በመታገል ላይ
ናቸው። በቺካጎና አካባቢው የሚገኙ የጥበቃ ሰራተኞች
በክልሉ ያሉ ትልልቅ የንግድ መስሪያቤቶችን ደህነንት
የሚጠብቁ ቢሆንም የሚከፈላቸው ደመወዝ ግን ቤተሰባቸውን እንኳ
ለማስተዳደር እስከማይበቃ ድረስ በጣም ትንሽ ነው።

በኦ’ሄር የጌራሌክስ ሰራተኞች SEIU Local 1ን
ለመቀላቀል ድምፅ ሰጥተዋል።

ባ

ለፈው ገና ከንቲባ ራህም ኢማኑኤል ከኅብረቱ ውጪ የሆነ
ተኮናታሪ በቀጠሩ ጊዜ ከ300 የሚበልጡ ሰራተኞች በ ኦ’ሄር
ስራ አልባ ሆነዋል። ሴፕቴምበር 18 ላይ፣ በ ኦ’ሄር ኤርፖርት
የሚገኙ የገራሌክስ ሰራተኞች በሰፊ የድምጽ ልዩነት SEIU
Local 1ን ለመቀላቀል የድጋፍ ድምጽ ሰጥተዋል። አሁን ያ ድል
ተበስሯል፣ ሰራተኞች የድርድር ኮሚቴ መርጠዋል፣ የውል ድርድር
ለማድረግም ይዘጋጃሉ።
ነገር ግን ከ United Maintenance ጋር
ያሉ ሰራተኞች፣ እሱም ሌላው በኦ’ሄር ያለ
የፅዳት ሥራ ተኮናታሪ ነው፣ ኅብረታችንን
አልተቀላቀሉም። አስተማማኝነት ያላቸው
ሥራዎችን ለማምጣትና በሀገራችን
በትልቅነቱ ሁለተኛ በሆነው ኤርፖርት
ፍትህ ለማስፈን መታገላችንን እንቀጥላለን።

የአባላት ግብዓት ማዕከል
አስር አመት ሞላው።
የSEIU Local 1 አባላት
የግብዓት ማዕከል አባላት
ለክብራቸው እና ለፍትህ
በሚታገሉበት ጊዜ
ሕይወታቸውን ለማሻሻል
ቁርጠኝነት አለው
ከአስር አመታት በፊት
በኦክቶበር፣ SEIU Local 1
የአባላት የግብዓት ማዕከል
በሮቹን ቺካጎ ውስጥ ከፈተ። በ
2004 21,111 የስልክ
ጥሪዎችን ከአባላት ተቀብለናል።
ዛሬ፣ ሁሉም የ SEIU Local 1
አባል በማዕከሉ ይገለገላል።

የማዕከሉ ስፔሻሊስቶች ፍሎረንስ ተርነር
እና ዴኒስ ብራስፊልድን የመሳሰሉ
መስራች የቡድን አባላት በ2012
አጠቃላይ ድምሩ $360000 የሚሆን
የካሳ ክፍያ ያስከተሉ የአባላት
ቅሬታዎችን በመያዝ በኩል
እርዳታ አድርገዋል።

ን
ሉ 62,879 ጥሪዎችocal
ዕከ
ማ
ት
መ
ዓ
ው
ፈ
ለ
L
ባ
ጭቶችን ክስ የ SEIU
ተቀብሎ የ 6,165 ግከል መስርቷል፣ 54,698
1 አባላትን በመወ ን መልሷል።
ጥያቄዎች

SEIU Local 1 ዲትሮይት
ውስጥ እያደገ ነው።

ዲ

ትሮይት እየተደረጃች ነው! የዲትሮይት ቡድናችን ከከተማዋ
ትልቁ የጥበቃ ተኮናታሪ ጋር ሰራተኞች የራሳቸውን ኅብረት
እንዲመሰርቱ የሚፈቅድ ስምምነት ላይ ደርሷል። ይህም በሁሉም
የዲትሮይት የጥበቃ ሰራተኞች መሃል ኅብረት ለመፍጠር ቁልፍ
ርምጃ ነው፣ እነሱም በአሁኑ ጊዜ ቤተሰባቸውን ለመደገፍ እንኳ
የማይበቃ ደመወዝ የሚከፈላቸው ናቸው።
የአባላት አደራጆች እና የውስጥ ሰራተኞቻችን
የፅዳት ሰራተኞችን ተሳትፎ ባለፉት ጥቂት
ወራት ብቻ ከ 5% በላይ ለማሳደግ ሰርተዋል።

SEIU Local 1 የደሞዝ
ስርቆትን ይታገላል።
ባለፉት አምስት ወራት፣ የ SEIU Local 1 የቅሬታ ሰሚ ቡድን

ከ$230,000 በላይ የሚሆን ከህግ ውጪ ሰርተው ካገኙ ሰራተኞች
ተቀንሶ የተያዘ የተሰረቀ ደመወዝ አስመልሷል። SEIU Local 1
አባላት የግብዓት ማዕከል የቅሬታ ክስ ሂደትን እንዲያስጀምሩ፣
የቅጥር ውልዎን ቅጂ እንዲያገኙ ፣ስለ ጥቅማጥቅምዎ እዲያውቁ እና
ሌሎችንም ነገሮች ይረዳዎታል። ለማንኛውም እርዳታ፣ የግብዓት
ማዕከላችን ዘወትር ከሰኞ እስከ ቅዳሜ ከ 8:30 ጥዋት እስከ 5፡00
ከሰዓት ክፍት ስለሆነ በስልክ ቁጥር (877) 233-8880 ወይም
(312) 233-8880ይደውሉ።

በጠባቂዎች የውል
አለመስማማት
ምክንያት የአድማ
ስጋት እየታየ ነ

የፕሬስ ጥግ

የSEIU Local 1 ቃል
አቀባዮች ክላውድ ስሚዝና ፍሬዳ ፕሪግደን አድማውን
በማካሄድ ላይ ሳሉ
ታሪካቸውን ለመገናኛ
ብዙሃን ተርከዋል።
በዚህም የሙሉ ሰዓት
የኮንግረስ አባል ሉዊስ
ሥራ በኮሉምቡስ
ጉቴሬዝ በፍልሰት
እንዲኖር የህዝብ ድጋፍ
ተሃድሶ ላይ ያተኩራል
ማሰባሰብ ችለዋል።

የጤና ሽፋን ህግ ኛ
ተ
የኩባንያዎች ሰራዝም
እን ዲቀንሱ አያ

the

የደህንነት ዓመት ቀጥሏል

Columbus Post
የኮሉምቡስ ፅዳት
ሰራተኞች ፍትሃዊ
ደመወዝ ጠይቀዋል

