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Facket i världen
Kinas myndigheter ger efter
har nu gett efter för protester från stålverksarbetare och avbrutit en påbörjad privatiseringsprocess av Linzhou
Iron and Steel, rapporterar tidningen Times of India. Stålverket
med omkring 5 000 anställda har stått stilla sedan i mars förra året
då regeringen beviljade en marknadsanpassning av företaget.
Flera av de protesterande arbetarna hävdar att företagets värde
har undervärderats för att tillfredsställa privata budgivare, och
Kinas kommunistparti har nu lovat att ompröva sitt beslut att sälja
ut verksamheten. En liknande privatisering av ett statligt stålverk
avbröts i slutet av juli när uppretade arbetare dödade sin chef.

KINESISKA MYNDIGHETER

Krisen drabbar migrantarbetare
arbetsorganisation, varnar nu för att den
ekonomiska krisen kommer att slå särskilt hårt mot världens etthundra miljoner migrantarbetare. Många av dem har att vänta sig
färre arbetstillfällen, sämre arbets- och levnadsförhållanden och
dessutom ökande främlingsﬁentlighet, säger Ibrahim Awad, chef för
ILO:s migrationsprogram, i ett uttalande.

ILO, FN:S INTERNATIONELLA

– VI KRÄVER ATT Aung San
Suu Kyi omedelbart och
ovillkorligt släpps. Vi kräver även att fackliga aktivister och politiska fångar i
Burma släpps, säger Philip
Jennings, UNI Global
Unions förbundssekreterare, i ett uttalande.
UNI fördömer den nya
husarrest på 18 månader
som den burmesiska oppositionsledaren dömdes till
efter det att en amerikansk
medborgare simmat till
hennes hus och därmed
brutit hennes husarrest och
isolering.
– Det är uppenbarligen
ett försök att tysta en röst
Aung San Suu Kyi.
för demokrati och frihet
i Burman, säger Philip
Jennings.
Fackliga aktivister är några av de som fallit offer för olagliga
arresteringar och tortyr i Burma. I april arresterades fem medlemmar i Federation Trade Unions Burma (FTUB) efter att de hade
deltagit i FTUB:s nationella kongress. Men efter protester från
UNI släpptes de.

Sydafrikanska
tågförare i strejk

Betalar dyrt
för att få städa

TÅGFÖRARE PÅ Metrorail i Sydafrika strejkar sedan i söndags.
– Strejken har stor betydelse
eftersom de ﬂesta av Metrorails
tågförare strejkar, säger United
Transport and Allied Trade
Unions, Utatu, talesman Pieter
Greyling.
Utatu representerar cirka
2650 tågförare och administrativ personal som biljettförsäljare. Orsaken till strejken är
löneförhandlingar med Metrorail, som vill begränsa hur
många övertidstimmar arbetarna kan få betalt för.
– Det betyder att våra medlemmar kan få en lönesänkning
på 5 000 rand, säger Greyling
till Independent Online. (motsvarande 4 450 svenska kronor).

50 KINESISKA STÄDARE

har stämt
ett ﬁnskt rekryteringsföretag.
De kinesiska arbetssökanden
har betalat mellan 5 000 och
13 000 euro till företaget för
möjligheten att få ett arbete i
Finland.
Många av dem hade tagit
lån för få jobbet, men några av
dem ﬁck inte det arbete de
hade betalt för att få när de
anlände till Finland. Dessutom
har de fått betala för undermåliga språkkurser och höga
hyror.
Den största frågan är var
rekryteringspengarna som de
arbetssökande betalade i Kina
har tagit vägen, skriver den ﬁnska fackförbundshemsidan
Artto Kaalpeli.
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Global Union kräver frigivning

Anders Borg tillkännager ”en ny inriktning” i den ekonomiska politiken.

Kvinnor nominerade
till ministerposter
Irans omstridde president
Mahmoud Ahmadinejad har
nominerat inte mindre än tre
kvinnliga ministrar till sin nya
regering. Den senaste kvinnliga ministern i landet avrättades 1980.

I söndags avslöjade Ahmadinejad
att han vill se parlamentsledamoten och juristen Fatemeh Ajorlou,
43 år, som socialminister och den

XX

Jämställdhet i Iran
50-åriga akademikern och före
detta parlamentsledamoten Marzieh Vahid Datjerdi som hälsominister. Den tredje kvinnliga
ministern har inte tillkännagivits.
Ajorlou är kontroversiell eftersom hon varit
inblandad i ett fall där Ahmadinejad-anhängaren Abbas Palizdar
fängslades efter att ha anklagat
bland annat den förre presidenten
Akbar Hashemi Rafsanjani för
korruption. För det ska Ajorlou ha
dömts till två års fängelse, enligt

NOMINERINGEN AV

webbtidningen Maktoob Business, men detta är inte ofﬁciellt
bekräftat. Även Marzieh Vahid
Datjerdi tillhör det konservativa
lägret.
Mahmoud Ahmadinejad installerades som president den 5
augusti för en ny fyraårsperiod –
trots anklagelser om valfusk och
massiva protester. Med nomineringen tros Ahmadinejad vilja få
med sig den växande skaran av
politiskt aktiva iranska kvinnor,
bland dem de yngre kvinnliga väljare som politikern Zahra Rahnavard värvade med löften om att
hennes man, presidentkandidaten
Mir Hossein Mousavi, skulle arbeta för jämställdhet och kvinnofrigörelse.
REGERINGEN FÖRESLÅS bestå av 21
ministrar och listan ska godkännas
av parlamentet, där endast 8 av
290 ledamöter är kvinnor.
Det är över 30 år sedan Iran
hade en kvinnlig minister.
1968–1977 var Farrokhroo Parsay
undervisningsminister. Hon avrättades 1980 efter den islamska
revolutionen.
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Hot om
Chatellerault är ett franskt
Degerfors utan varken fotbollshistoria eller samförståndsanda. Industriorten
uppmärksammades när facket
CGT hotade att spränga en
ockuperad bildelsfabrik.
Till slut blev det dock en
fredlig uppgörelse.

74 100 anställningar gick förlorade i Frankrike under årets andra
kvartal, enligt arbetsmarknadsministeriet. 366 av dessa var vid
bildelsfabriken New Fabris i Chatellerault. New Fabris var underleverantör till biltillverkarna
PSA-Renault respektive Peugeot
och sattes i konkurs när beställningarna upphörde helt i juni.
CGT-syndikatet på fabriken
krävde 30 000 euro i skadestånd
per anställd från biltillverkarna,
vilket enligt CGT är samma
belopp som tidigare betalats ut
när dessa satt underleverantörer i
konkurs. Budet på 11 000 euro
per anställd före skatt var mindre
än vad CGT kunde ﬁnna sig i.
Gastuber placerades i fabriken
varpå de anställda i en omröstning beslutade att spränga fabriken den 31 juli om inte avgångspremien höjdes till 30 000 euro.

