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Можем да спечелим директно назначение от TFL
ABM чистачите в RMT
са решени да спечелят нашата кампания
за :
• Карти за пътуване за
всички чистачи
• Пълно заплащане на
болничен отпуск
• По-добро пенсионно
осигуряване
• Директно назначаване
към TfL.RMT вярва, че
чистачите трябва да бъдет
наети директно от TfL/LU,
на същите условия както
другия пряко нает
персонал.
С изтичането на договора
на ABM в края на 2022 г.
имаме историческа
възможност да увеличим
натиска върху шефовете на
TfL/LU и City Hall
(Кметството), за да се
върнем обратно към TfL,
без да се преотдава нашата
дейност на фирма
посредник както през
последните години. Ще
организираме поредица от
мероприятия, включително
срещи, демонстрации и
други за да бъдат чути
нашите искания. Колкото
повече чистачи сме в RMT,
толкова по-силен нашият
глас ще бъде.
Присъединете се към
RMT днес и се борете за
директно назначение
към ТfL!

Защо да се
присъедини
те към

RMT?

За да спечелим тази
промяна, трябва да се
обединим като колектив и
организация. Нашата
силата е в нашата
многочисленност.
TfL и ABM не могат да
извършват техния бизнес без
нас: Ние - чистачите - не
висшите мениджъри – сме тия
които гарантират, че станции,

влакове, депа, и офис сгради са
почистени и годни за безопасно
използване всеки ден от
пътници и друг персонал.
Присъединяването към RMT
профсъюза (работнически
синдикат) е най-добрият начин
да организираме силата на
нашия колектив.
Ако се присъедините към
RMT, можете да участвате в
кампании на профсъюза за подобри условия, и имате
възможност да участвате в

демократичния процес по
формиране на решения.
Можете да избирате
представители и други
служители на съотвения клон
(филиал) на който
принадлежите.
RMT има около 15 000
членове в TfL и нейните
дъщерни дружества.
Като част от RMT ще бъдете
част от организация заедно с
персонала на станцията,
машинисти, инженери и други
работници.
Присъединете се към RMT
днес и заедно да се борим
за по-добри условия на
работа.

Чистачите в метрото в RMT са печелили исторически победи в
миналото. Най-скорошният е натиска от профсъюза, чрез който беше
постигнато споразумение с TfL, че на чистачите от ABM ще се
изплаща в пълен размер периоди, свързани с Covid заболяване или
изолация. С по -голям натиск можем да разширим това
споразумение в постоянно право към договора при болничен отпуск.
През 2007/8 г. чистачите в метрото от RMT успяха да извоюват
Лондонската заплата за живот (ставка на час) , която е добровола, а
не задължителна както националната заплата за живот (ставка на
час). Тяхната победа означава, че заплащането ни е обвързано с
Лондонската заплата за живот.
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Защо смятаме , че можем да спечелим?
Няма победа която да е
гарантирана. Но както покойният
генерален секретар на RMT Боб
Кроу казваше : „ако се борим ,
може и да не спечелите. Но ако не
се борим , със сигурност ще
загубим. "
Ние вярваме, че можем да
спечелим битката за директно
назначение към TfL.
Ето защо трябва да бъдем уверени:

Правено е и преди
Чистачите в големи обществени
институции като London School of
Economics, the University of London,
the Imperial NHS Trust всички те
спечелиха директно назначение, като
правеха кампании и индустриални
действия (стачки).
Тези победи обърнаха годините на
аутсорсинг. Ако е възможно там е
възможно и на TfL/LU.

Включете се
Съюзът е толкова силен, колкото
ние - неговите членове го правим.
Комитета на чистачите към RMT
Лондон Транспортен район, който
е координационен орган за тази
кампания, се среща месечно.
Срещите са в Zoom за сега

(заради пандемичната обстановка)

до второ нареждане. Говорете с
някой представител
(representative) за подробности
как да се включите.
Представителите на RMT (част от
тях) за ABM са:

Marian Dimitrov
(Central Line West)
07453 612361
Mohammed Said (East
Ham) 07424 419183
Racquel Dwyer
(Finsbury Park)
finsburypark@rmt.org.uk
Roy Osarogiagbon
(Jubilee South)
07708 018216

Кметът е уязвим
Натиска който RMT упражни, принуди
Садик Хан (кмета на Лондон) да
включи в своята предизворна
кампания възможността чистачите да
се върнат към TfL.
В едно от обръщенията си той каза:
„вижте, когато се появи възможност ,
да се върнат чистачите обратно към
TfL ”, и "ще инструктирам TfL да
преразгледа договора за почистване с
ABM, включително и това да се
направи оценка за възможността
чистачите да могат да пътуват
безплатно от и до работа , както и по
време на работа. "Това са символични
изявления, които не стигат достатъчно
далеч, но те са признак по който се
усеща, че има напрежение.

Ние трябва да продължим да
оказваме натиск и поискаме от него да
върне чистачите обратно към TfL.

Какво можеш да
направиш?
• Ако още не сте наш
член, присъединете се
към RMT на rmt.org.uk/
join
• Посетете следващия
среща на Комитета на
чистачите : свържете се с
представител за
подробности
• Включете се във вашия
местен клон/филиал на
RMT
• Споделете тази
листовка с колеги на
вашата станция или депо

Имаме политическa
подкрепа
Членове на парламентарната група
подкрепяща RMT повдигна нашите
искания в парламента, включително
вкарване на предложение , което
депутатите да подпишат.
Членове на лейбъриската партия на
Лондонската асамблея също изразяват
своята подкрепа към нашата
кампания. Има ясна политическа
подкрепа от депутати подкрепени от
синдикатите за TfL за връщане на
чистачите обратно към TfL, подкрепа,
която само се е увеличила поради
жизненоважната роля на чистачите по
време на пандемията.

Работниците имат
силата да променят
нещата

RMT подкрепя Коалиция Обединени
Чистачи, която помага на
синдикатите да организират своите
членове чистачи за различни
дейности и кампании. Други
синдикати също като IWGB, които
спечелиха и върнаха обратно към
компанията- майка работници и
дейсноти, които бяха аутсорснати в
Лондонски университет и
граждански обслужващ съюз PCS

bit.ly/cleaners-united

В крайна сметка знаем, че можем да
спечелим защото това са работници, а
не шефове, които карат обществото да
се движи. Нашият труд е това, което
генерира богатство и печалба, и ако се
организираме , и когато е необходимо
оттеглим тази работна сила, можем
да принудим работодателите да
отстъпят и приемат нашите
изисквания. За да направим това, ни
трябва обединение.
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