


આપણી %ૂકવણી )ા ંથાય છે? - VOTE ‘NO’! 

લગભગ એક વષ( પછ+, આપણી પાસ ેહ3 પણ અમારો પગાર વધારો નથી.

 

કેમ નiહ?! 

મોટાભાગના <ુiનયન સ@યોએ કંપનીની ખરાબ પગારની અDવીકાર ફરન ેનકાર+ કા .વા માટે મત આGયો.

 

તે સાHં છે, પરંIુ મત iસવાય આપણ ેબીજંુ Lુ ંક<ુM? મેનેજમેNટ પર આપણ ેખરેખર કેOું દબાણ QૂSું? ઘણા લોકો 
શેર+ઓમાં સંઘના iવરોધમા ંજોડાયા ન હતા. અમને સeકડો બહાર હોOું જોઈએ!


ફZત બeકના હોલીડે પર કામ ન કરવા માટે સાથ ેમળ+ન ેiનણ(ય લેનારા ઘરના કામદારોએ જ બાબતોને તેમના હાથમાં લીધી 
હતી. આ સૌથી વ]ુ ભયભીત મેનેજમેNટ.

 

જો આટલા લોકોએ હડતાલ પર જવા માટે મત આGયો, તો સંઘ કેમ કંઈ કર+ ર^ું નથી?


અમ ે5ુ ંકર8 શક8એ છ8એ? 
 

જો આપણ ેઆપણા પગાર માટે લડOુ ંહોય તો <ુiનયન પર D_ાઇક બેલેટ કરવા દબાણ કરOુ ંપડશ.ે વ]ુ સાર+ પ ેઓફર 
મેળવવાની આ અમાર+ એકમાa તક હશે. Dપાicડ␣ગ બકકવરમાં, eયારે તેઓએ હડતાલ પર જવાની વાત કર+ fયારે તેમન ે
વ]ુ સાર+ ઓફર મળ+. યોgય હડતાલ મતપaક હવે!


eયારે કhબરલેNડમાં કામદારો બeકની રi પર કામ પર ન આjયા, તે જોખમ હIંુ, પરંIુ તેની મોટ+ અસર પડ+. અમારે 
મેનેજમેNટ બતાવOુ ંજkર+ છે કે અમે ઓવરટાઇમ D_ાઈક જેવી બાબતો કર+ને lુશ નથી. આપણ ેકોઈ મોટ+ iહેરાત 
કરવાની જkર નથી, આખા iવભાગન ેફZત iનણ(ય લેવાની જkર છે અને એક અઠવાiડયા માટે, ઓવરટાઇમ કરવાનો 
ઇનકાર કરશે. લોકોને પૈસા જોઈએ છે, પરંIુ આપણ ેપણ રોiજ␣દા ગૌરવ માટે લડવાની જkર છે. મેનેજમેNટ આપણન ે
ગંદક+ની જેમ વતe છે. તેઓ iવચારે છે કે આપણ ેQૂખ( છ+એ (‘અમે iવરામ માટે rૂકવણી કરવાsુ ંબંધ કર+એ છ+એ અને તે 
પૈસા તમન ેપાછા આપીએ છ+એ! ')


ચાલો કેટલાક આ?મ-સAમાન માટે લડ8એ! 

એOું લાગે છે કે વDIુઓ tારેય બદલાતી નથી, પરંIુ હાલમાં લાખો ગર+બ લોકો iવuભરમા ંવ]ુ સાર+ vદગી માટે લwા 
છે… iદcહ+, ભારતમાં 2,000 હોNડા એજNસી કામદારોએ બરતરફ કરવાના iવરોધમા ંફેZટર+ પર કબજો કયo હતો ... 
ઈરાન, ઇરાક અને zુદાન નાકાબંધીના કામદારો પે_ોલના ભાવ વધારા અને {| રાજકારણીઓના iવરોધમા ંશેર+ઓ અને 
બંદરો… iચલીના iવ}ાથ~ઓ અને કાય(કરોએ સાથ ેમળ+ન ેલડત આપી હતી અને પડોશી એસેhબલીઓ રચ ેછે… લંડનમાં 
પણ હોiDપટલના સફાઇ કામદારો હડતાલ પર �ારા 10.75 મેળવી શtા છે!


www.workerswildwest.wordpress.com 



WHERE’S OUR PAY RISE? - VOTE NO TO 16p/44p! 
After almost one year, we still don’t have our pay rise. 


Why not?! 

Most union members voted to reject the company’s bad pay offers. That’s good, BUT 
what else did we do, apart from vote? What pressure did we really put on management? 
Not many people joined the union protests on the streets. Hundreds of us should have 
been outside!


Only the workers in houmous who decided together to not come to work on the Bank 
Holiday took matters into their own hands. This scared management the most. If so many 
people voted to go on strike, why is the union not doing a proper strike ballot now? 


What can we do? 

If we want to fight for our pay, we need to pressure the union to do the proper strike 
ballot. No more test ballots! How many times do we have to say NO? This will be our 
only chance to get a better pay offer. In Spalding Bakkavor, they got a better offer when 
they said they were going on strike. Proper strike ballot now!


When the workers at Cumberland did not come to work on bank holiday, it was a risk, but 
it had a big impact. We need to show management we are not happy - by doing things 
like overtime strikes. We don’t have to make a big announcement, the whole department 
just needs to decide and for one week, refuse overtime. 


People want money, but we also need to fight for some daily dignity. Management treat 
us like dirt. They think we are stupid (‘We stop paying for the break and give that money 
back to you!” “We give you 1p more!” No thanks!) 


Let’s fight for some self-respect!  

It seems like things never change, but currently millions of poor people are fighting for 
better lives around the globe… 2,000 Honda agency workers in Delhi, India occupied the 
factory for nearly two weeks in protest against dismissals… workers in Iran, Iraq and 
Sudan blockade streets and ports in protest against petrol price increase and corrupt 
politicians… students and workers in Chile fight together and form neighbourhood 
assemblies… even in London, hospital cleaners managed to get £10.75 by going on 
strike!


www.workerswildwest.wordpress.com


