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Medlemstidning för Verkstadsklubben vid Volvo Umeverken

Demonstrera för bättre villkor!
Nu på lördag genomför vi tillsammans med flera andra metallklubbar en
demonstration för bättre villkor för våra medlemmar.
Demonstrationen handlar både om villkoren som Volvo ger när man gör
sig av med anställda och dels om de villkor som man får om man blir
uppsagd.
Förhandlingarna gentemot företaget
har gett ett klent resultat hitintills.
Klubbens förhandlare möts med kalla
handen av Volvo.
Trots mångmiljardvinsterna påstår
företaget att det inte finns pengar för
åtgärder för att lindra effekten av
uppsägningarna. Vi Metallare ska ta
smällen är företagets budskap.
-

Vi har genomfört mycket
Mer än 1300 har skrivit på
namninsamlingen som protesterar mot Volvos agerande.
Lika många deltog på klubbmötet
som antog uttalande mot Volvos
varsel.

-

Politiker har uttalat sig om att
företagen ska ta sitt ansvar. Inget
har till dags dato haft effekt.
Vi måste nu ta till ytterligare
åtgärder.

Man och kvinna ur huse!
Klubben har tagit initiativ till ett
protesttåg lördag 29 november
tillsammans med många andra från
arbetsplatser runt om i Umeå.
Vi samlas vid Volvo kl. 11.45 den
lördag 29 november för att alla
tillsammans tåga till Rådhustorget och
där sammanstråla med arbetarna från
Ålö, Komatsu, Astra, Cranab, m.fl.och

gemensamt föra fram våra krav
gentemot företag och regering.
Vi kommer att bli många! Ta med dig
familj, vänner och bekanta!
Det är dags att visa att vi inte ger oss!
Om vi alla agerar tillsammans kan vi
åstadkomma förändring!

Ditt deltagande är viktigt!
Det är viktigt att så många som möjligt deltar i demonstrationen, även du.
Om vi tillsammans blir många som deltar så kommer det att påverka både
Volvo men även politikerna.
Vi är många som inte deltagit i en
demonstration förut och det kan kännas
ovant, men även som nybörjare ska vi
tillsammans göra det till en givande och
trevlig promenad.

Jag måste handla, ska tvätta bilen, måste
till bolaget, kanske ska starta skotern
säger vi. Du kan också ta en och halv
timme av din lördag för att visa att vi
tillsammans står för bättre villkor.

En och en halv timme
Till dig som säger att du inte har tid –

Till dig som inte riskerar att förlora jobbet
idag och tycker att du inte behöver delta

just därför säger vi: Du kan ta en och
halv timme av din lördag för att visa ditt
stöd för dina arbetskamrater som
riskerar att förlora jobbet.
Vi ses på Lördag!

Protesttåg
29 november!
Lördag 29 november
Samling 11.45
på Volvo vid Olles kiosk
Våra krav är
•
•
•
•

Företaget ska ta sitt ansvar – Andra åtgärder än uppsägningar!
För en A-kassa som går att leva på!
Garantier till dem som blir arbetslösa - inte till bankdirektörerna!
Ett jobbpaket ska fram! – Samhället måste ta över taktpinnen från
marknaden!
• Vi kräver rättvisa – mot chefsbonusar, fallskärmar och fantasilöner!

Den senaste informationen hittar Du på metallklubbens hemsida: www.volvoklubben.se

