Nyhetsbrev
Ålands industriarbetare
april 2022
Nu är det snart dags för vårmöte igen. Ser man tillbaka på det senaste året kan man
konstatera att det hänt mycket ute i samhället, som man inte kunnat föreställa sig för 3 år
sedan. Vi har genomlevt en pandemi, vi har fått ställa om och dessutom reagera på att den
finländska modellen med allmänbindande kollektivavtal ha utmanats. Och nu har det utbrutit
krig i Ukraina, en icke demokratisk nation angripit en en demokratisk nation.
Fackföreningsrörelsen jobbar på gräsrotsnivå med att upprätthålla ett föreningsliv där man får
ha olika åsikter och har demokratiska val. Vi behövs alla för att upprätthålla demokratin. Vi blir
påminda om syftet med vår förening när vi ser på det som hänt.
Aktuellt i arbetlivet
De kollektivavtal som fackförbunden förhandlar
fram ger arbetstagarna många sådana förmåner
som inte lagen garanterar. Avtalskulturen på den
finländska arbetsmarknaden har under många
årtionden tryggat ekonomisk tillväxt i Finland.
Under de senaste åren har avtalskulturen ändå
genomgått förändringar, när vissa arbetsgivare
har gjort avvikande lösningar. Vill du läsa mer om
de åtgärder som bland annat teknologins
arbetsgivarorganisation och skogsindustrins
arbetsgivarorganisation vidtagit för att frångå
allmänbindande branschavtal så surfa in på
sidan https://www.sak.fi/sv/aktuellt/sa-harfungerar-avtalen-i-arbetslivet
Just nu rullar kollektivavtalsförhandlingarna på,
men det återstår ännu en hel del arbete. Men
många branscher har fått nya avtal. Vår förening
stöder våra kollegor i riket, som organiserat sig
för att nå avtal.
Den nya situationen i den mekaniska
skogsindustrin där man gick
över till
företagsspecifika
avtal
efter
att
arbetsgivarorganisationen Skogsindustrin rf.
lämnade förhandlingsborden har lett till att
Pappersförbundet
och
Elektrikerförbundet
strejkat i mer än nio veckor på bolaget UPM.
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På Viking Glory
Anmälningar tas emot via mejl, skriv
Vårmöte som rubrik och i meddelande ditt
namn och födelsetid (datum, månad, år), om
du stiger iland i Långnäs(kl.03.15) eller åker
till Mariehamn (kl.14.10), och skicka till :
force1978@hotmail.com

Har du blivit vald till
arbetarskyddsfullmäktige eller
förtroendeman? Anmäl dig till de
svenskspråkiga utbildningarna så snart
som möjligt för att få det nätverk och
de verktyg som gör jobbat roligare och
lättare.
På Åland ordnas en tvärfacklig kurs
7-8.5. Du lär dig mer om aktuella
arbetslivsfrågor och får samtidigt träffa
trevliga människor från olika
fackförbund!
Anmälan senast 4.4.2022 på
https://www.teollisuusliitto.fi/sv/t
apahtumat/ffcs-tvarfackliga-kursfor-nyland-och-sydvastra-finland/
Har du frågor så kontakta
ordförande Freddie Forsman
force1978@hotmail.com
tel.0405957975

