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Strajk janitorów z Columbus
Drodzy Bracia i Siostry!
Negocjacje kontraktu dla ponad 1000 janitorów z Columbus załamały się we wrześniu, kiedy ABM,
największa firma sprzątająca w kraju, odmówiła poparcia stanowisk pracy w pełnym wymiarze godzin,
wystarczających do utrzymania rodziny.
Janitorzy z rejonu Columbus podjęli strajk rotacyjny przeciwko nieuczciwym praktykom
pracowniczym skierowany przeciw ABM i innym firmom, którze naruszały prawa przyznane
im przez ustawodawstwo federalne, nękając i zastraszając janitorów, kiedy zaczęli oni
domagać się poprawy stanowisk pracy. Strajk skupił powszechną uwagę w czasie trwającej
debaty krajowej na temat tego, kto jest odpowiedzialny za tworzenie dobrych stanowisk
pracy pozwalających utrzymać rodziny.
W tej chwili janitorzy z Columbus zarabiają tak mało, że kwalifikują się do szeregu
programów zasiłków społecznych. Dział usług janitorskich ABM zagrabił natomiast 136
milionów dolarów zysku w 2012 r. Dyrektor generalny (CEO) ABM Henrik Slipsager zarobił
2,6 miliona dolarów w czasie, kiedy janitorzy z Columbus pracujący w pełnym wymiarze
godzin muszą wybierać pomiędzy benzyną i zakupami spożywczymi.

“Musimy dokonać wyboru.
Albo ulegniemy żądaniom ABM i
pogodzimy się z tym, że janitorzy
w Columbus - a potencjalnie w
całym kraju - będą zatrudniani w
niepełnym wymiarze godzin albo staniemy do walki. ”

Musimy dokonać wyboru. Albo ulegniemy żądaniom ABM i pogodzimy się z tym, że janitorzy w
Columbus - a potencjalnie w całym kraju - będą zatrudniani w niepełnym wymiarze godzin - albo
staniemy do walki.
ABM to ogólnokrajowa korporacja o wielomilionowych obrotach. Ale SEIU jest również organizacją na
skalę krajową. Każde miasto w Ameryce, w którym działa SEIU, pomoże zwyciężyć w tej walce, bo
chodzi tu nie tylko o Columbus, ale o ciężko pracujących ludzi wszędzie!
Z wyrazami solidarno ci

Tom Balanoff
Prezydent Lokalu 1 SEIU

Zmagania w Columbus wpłyną na wszystkie miasta Lokalu 1

J

anitorzy z Columbus rzeczywiście walczą o wszystkich członków Lokalu 1 SEIU. W
nadchodzących negocjacjach kontraktów związkowych w Cincinnati, Indianapolis i
Milwaukee—oraz innych miastach w całym kraju—staną wobec podobnych wyzwań ze
strony ABM i innych firm, które mogą zażądać przejścia na zatrudnienie w niepełnym
wymiarze godzin. Musimy trzymać się razem, zjednoczeni aż do zwycięstwa!

CINCINNATI Janitorzy z

INDIANAPOLIS Janitorzy z

Cincinnati nadal walczą o uczciwy kontrakt.
Niektóre raporty wskazują, że w Cincinnati
nastąpiło ożywienie gospodarcze, ale wielu jego
mieszkańców w dalszym ciągu z trudem wiąże
koniec z końcem. Janitorzy sprzątający biura
wielu najbogatszych korporacji, takich jak
Macy's, GE, Proctor and Gamble oraz Citigroup
stają do walki o gospodarkę, która stworzy
silniejsze Cincinnati. Janitorzy z Cincinnati,
kolejnego miasta, w którym Lokal 1 będzie
negocjować kontrakt, gotowi są do walki z ABM
o miejsca pracy w pełnym wymiarze godzin niezbędne dla zapewnienia bytu rodzinom.

Indianapolis przygotowują się do negocjacji
w sprawie uczciwego kontraktu, który
wpłynie na życie prawie 700 ciężko
pracujących janitorów i ich rodzin. Wskaźnik
ubóstwa wśród mieszkańców Indianapolis
stopniowo wzrasta w ciągu ostatnich 10 lat i osiągnął niepokojące 20 procent. Janitorzy z
Indianapolis przyłączają się do innych nisko
opłacanych pracowników sektora usług w
walce o lepszą przyszłość dla rodzin ludzi
pracujących w Indianopolis.

MILWAUKEE W Milwaukee
wielkie budynki biurowe w centrum miasta
zatrudniają pracowników Lokalu 1 SEIU i
tworzą dobre miejsca pracy w naszym
mieście - z uczciwymi stawkami,
świadczeniami i głosem zapewnianym
pracownikom w miejscach pracy. Niestety
postęp w Milwaukee wstrzymuje
CleanPower, niezwiązkowy kontraktor usług
sprzątania. CleanPower płaci głodowe
stawki, zmuszając pracowników do
korzystania z zasiłków publicznych, aby
mogli zaspokoić swoje podstawowe
potrzeby i zastrasza pracowników
podejmujących działalność związkową.
Lokal 1 SEIU walczy z nieodpowiedzialnymi
kontraktorami, takimi jak CleanPower w
Milwaukee. Opowiadamy się stanowczo za
dobrymi miejscami pracy i prawami dla
wszystkich pracowników!

www.SEIU1.org ◆ www.facebook.com/SEIULocal1 ◆ @SEIULocal1 ◆ (877) 233-8880
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trażnicy z przedmieść, którzy pomogli
przedtem swoim kolegom i
koleżankom z downtown w wywalczeniu
historycznego kontraktu, rozpoczęli w
poniedziałek, 7 października, negocjacje w
sprawie swojego własnego kontraktu
związkowego. Strażnicy z przedmieść
walczą o kontrakt zawierający niższe
opłaty ubezpieczenia zdrowotnego i
wyższe wynagrodzenia. Strażnicy z Chicago i okolicznych
przedmieść chronią najbardziej zamożne firmy w regionie, ale ich
zarobki nie wystarczają do utrzymania rodzin.

Pracownicy Geralex z O’Hare głosują
za przyłączeniem się do Lokalu 1 SEIU

P

onad 300 pracowników straciło zatrudnienie na O’Hare
przed Bożyme Narodzeniem w ubiegłym roku, kiedy
burmistrz Rahm Emanuel zatrudnił do sprzątania
niezwiązkowego kontraktora powiązanego z mafią. W dniu 18
września pracownicy Geralex z lotniska O’Hare opowiedzieli się
większością głosów za przyłączeniem się do Lokalu 1 SEIU.
Teraz, po ogłoszeniu zwycięstwa, pracownicy wybrali komitet
negocjacyjny i przygotują się do negocjowania kontraktu.
Niestety, pracownicy United
Maintenance, innego kontraktora usług
janitorskich na O’Hare, nie przyłączyli się
do naszego związku. Będziemy nadal
walczyć o stanowiska pracy pozwalające
na godziwe życie i o sprawiedliwość na
drugim co do wielkości lotnisku Ameryki.

Centrum Pomocy
Związkowcom kończy 10 lat!

C

entrum Pomocy
Związkowcom (Member
Resource Center, MRC)
Lokalu 1 gotowe jest działać
na rzecz poprawy jakości
życia naszych członków i
zrzeszania pracowników do
walki o godność i
sprawiedliwość w miejscach
pracy.

Centrum Pomocy
Związkowcom Lokalu 1 SEIU
rozpoczęło swoją działalność
w Chicago dziesięć lat temu w
październiku. W roku 2004
odebraliśmy 21 111 telefonów
od naszych członków. Dzisiaj
MRC obsługuje każdego
członka Lokalu 1.

Reprezentanci z MRC, jak Florence
Turner i Denise Brassfield, orginalne
członkinie Centrum, pomogły w
załatwianiu skarg w imieniu naszych
członków i wygrały łączną wartość
ponad 360 000 dolarów w 2012 r.
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Lokal 1 SEIU rozrasta się w Detroit

D

etroit rozwija zrzeszanie związkowe! Nasz zespół z Detroit
uzyskał porozumienie w sprawie zrzeszania związkowego od
największego kontraktora usług strażniczych w mieście - co jest
kluczowym krokiem w zrzeszaniu związkowym wszystkich
strażników Detroit, którzy w tej chwili nie są opłacani na tyle, aby
utrzymywać swoje rodziny. Członkowie-organizatorzy i
pracownicy etatowi Lokalu pracowali od pewnego czasu nad
zwiększeniem liczby związkowców wśród janitorów w Detroit o
ponad pięć procent w ciągu ostatnich kilku
miesięcy. Oznacza to lepsze zarobki i
świadczenia dla janitorów i ich rodzin - i
ogólne wzmocnienie gospodarki miasta
Detroit. Te osiągnięcia pomagają wzmocnić
naszą klasę średnią. Gratulacje, Detroit!

Lokal 1 SEIU walczy przeciwko
kradzieży wynagrodzeń
W ciągu ostatnich pięciu miesięcy zespół rozpatrywania skarg
Lokalu 1 odzyskał 230 tysięcy dolarów bezprawnie
wstrzymanych wynagrodzeń i przekazał je pracownikom,
którzy je zarobili.
Centrum Pomocy Związkowcom Lokalu 1 SEIU może pomóc
rozpocząć proces poprzez złożenie formalnej skargi, uzyskać
kopięi kontraktu związkowego, lub poinformować związkowca o
należnych świadczeniach. Jeżeli potrzebujesz pomocy, dzwoń do
Centrum Pomocy Związkowcom Lokalu 1 od poniedziałku do
piątku, w godzinach od 8:30 do 17:00 czasu chicagowskiego; pod
numer: (877) 233-8880 lub (312) 233-8880.

Zbliża się strajk w
związku z brakiem
porozumienia na temat
kontraktu woźnych

KąCIK PRASY

Rzecznicy członków
Lokalu 1 SEIU, Claude Smith i Freda Prigden, opowiadają
o swoich doświadczeniach przedstawicielom mediów
podczas strajku, aby
zdobyć większe
wsparcie publiczne
dla stanowisk pracy
w pełnym wymiarze
Kongresmen Luis
godzin w Columbus.
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