Phần

*Translated by NUW Organiser Anh

Tại sao chúng tôi đang tìm cách để tạo ra sự thay đổi?
Những người làm việc rất mạnh mẽ khi chúng ta đứng dậy cùng nhau. Chúng ta càng lớn
hơn, chúng ta càng mạnh mẽ hơn và chúng ta càng có nhiều sức mạnh để tạo ra sự thay
đổi thực sự. Đó là lý do tại sao United Voice và NUW đang nói về khả năng xây dựng một
Công Đoàn mới - một lực lượng mới, mạnh mẽ để thay đổi.
Công Đoàn mới được tạo ra như thế nào?
Đề xuất công đoàn mới sẽ được đưa ra cơ quan ra quyết định của mỗi công đoàn, Hội
Đồng Quốc Gia, để chứng thực trước khi nộp đơn cho Ủy Ban Lao Động Công Bằng
(FWC). Tất cả các thành viên của cả hai công đoàn sẽ có tiếng nói cuối cùng bằng cách
bỏ phiếu về việc liệu đề xuất có được tiến hành hay không. Trong những tháng tới, chúng
tôi sẽ thảo luận về đề xuất thay đổi chi tiết hơn.
Thành viên sẽ có tiếng nói?
Thành viên là trái tim của cả hai công đoàn, và chúng tôi muốn nghe ý kiến của bạn ở mọi
bước của quá trình. Từ việc chọn tên cho đến bỏ phiếu về quyết định cuối cùng để tạo ra
một công đoàn mới - chúng tôi sẽ đảm bảo có một quy trình dân chủ với mặt trận thành
viên và trung tâm. Quyết định xây dựng một công đoàn mới sẽ được đưa ra một lá phiếu
chính thức của tất cả các thành viên của United Voice và NUW.
Tên Công Đoàn mới sẽ là gì?
Các thành viên sẽ quyết định tên của một công đoàn mới tiềm năng sẽ là gì. Một cuộc
thăm dò ý kiến các thành viên sẽ được gửi đến tất cả các thành viên. Thời điểm cho việc
này là quan trọng. Chúng tôi cần một Tên Công Đoàn Mới trên giấy tờ được gửi đến Ủy
Ban Lao Động Công Bằng để xin phiếu bầu để bỏ phiếu cho một công đoàn mới.
United Voice và NUW là ai?
Các thành viên của United Voice và Liên Đoàn Công nhân Quốc gia có một lịch sử đóng
góp và mạnh mẽ về việc tranh đấu cho những người làm việc. Các thành viên của họ đến
từ một loạt các ngành công nghiệp bao gồm hậu cần, y tế, nghiên cứu thị trường, sản
xuất, giáo dục, khách sạn, thực phẩm và nhiều hơn nữa. Bạn có thể tìm hiểu thêm bằng
cách truy cập mỗi trang web của công đoàn: www.unitedvoice.org.au và www.nuw.org.au
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