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WWee  wwiisshh  ttoo  aacckknnoowwlleeddggee  tthhee  rreecceeiipptt
  

IInn  yyoouurr  lleetttteerr  yyoouu  hhaavvee  rraaiisseedd  cceerrttaaiinn
ddeecciiddeedd  tthhaatt  tthhee  ssaammee  sshhoouulldd  bbee  rreepp
bbeeiinngg  ggiivveenn  bbyy  BBSSNNLLEEUU..  
  

YYoouu  hhaavvee  bbeeeenn  ccoonnssiisstteennttllyy  ddeemmaanndd
UUnniioonnss  aanndd  AAssssoocciiaattiioonnss  wweerree  ffuunncctt
dduuee  ttoo  cceerrttaaiinn  rreeqquuiirreemmeennttss  ooff  tthhee  uu
AAssssoocciiaattiioonnss  aarree  ffuunnccttiioonniinngg  uunnddeerr  tt
CCoorree  CCoommmmiitttteeee  iinn  tthhiiss  AAUUAABB..  HHeenn
CCoommmmiitttteeee  ddooeess  nnoott  aarriissee..    
  

YYoouurr  ccoonntteennttiioonn  tthhaatt  tthhee  BBTTEEUU  lleefftt  AA
aaggaaiinnsstt  tthhee  ggoovveerrnnmmeenntt..  BBuutt,,  tthhee  AAUU
rreeaassoonn  wwhhyy  BBTTEEUU  lleefftt  tthhee  AAUUAABB..    
  

AAfftteerr  tthhee  ffoorrmmaattiioonn  ooff  tthhee  AAUUAABB,,  nnoo
GGeenneerraall  SSeeccrreettaarriieess  ooff  BBSSNNLLEEUU,,  NN
CCoommppaannyy..  BBSSNNLLEEUU,,  hhaass  ssuuggggeesstteedd
wwiitthh  LLiimmiitteedd  TTrraaddee  UUnniioonn  ffaacciilliittiieess,,  v
CCMMDD  BBSSNNLL  hhaass  rreejjeecctteedd  tthhiiss  pprroopp
EExxeeccuuttiivveess  aanndd  EExxeeccuuttiivveess..  YYoouu  mm
tthheessee  bbrriieeffiinnggss..    
  

HHoowweevveerr,,  wwhheenn  ssttrruugggglleess  ttaakkee  ppllaaccee
tthhee  BBSSNNLL  MMaannaaggeemmeenntt  aanndd  tthhee  DDoo
aanndd  AAssssoocciiaattiioonnss  hhaavvee  hhaadd  mmaannyy  
aaddmmiitttteedd  iinn  yyoouurr  lleetttteerr,,  aallll  tthhee  GGeennee
CCoommmmuunniiccaattiioonnss,,  hheelldd  oonn  2244..0022..220011
ddeecciissiioonn  ooff  tthhee  AAUUAABB..  
  

YYoouu  hhaavvee  rriigghhttllyy  aaddmmiitttteedd  tthhaatt  oonnllyy  
tthhee  WWaaggee  RReevviissiioonn  CCoommmmiitttteeee..  TT
ssttrreennggtthheenneedd..  FFuurrtthheerr,,  yyoouu  hhaavvee  aa
RReevviissiioonn  CCoommmmiitttteeee..  NNooww,,  tthhee  MMaann
ssoooonn  tthhee  JJooiinntt  CCoommmmiitttteeee  oonn  WWaaggee
ssttaattee  tthhaatt,,  BBSSNNLLEEUU’’ss  ddeemmaanndd  ttoo  
CCoommmmiitttteeee,,  hhaass  nnoott  bbeeeenn  aacccceepptteedd  bb
  

UUnnddeerr  tthheessee  cciirrccuummssttaanncceess,,  wwee  eeaarr
tthhee  AAUUAABB..  IItt  iiss  oonnllyy  oouurr  uunniittyy  tthhaatt  cc
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tt  ooff  yyoouurr  lleetttteerr  nnuummbbeerr  cciitteedd  uunnddeerr  rreeffeerreennccee..  

nn  iissssuueess..  IItt  wwaass  ddiissccuusssseedd  iinn  tthhee  AAUUAABB  mmeeeettiinngg  
pplliieedd..  SSiinnccee  yyoouu  hhaavvee  aaddddrreesssseedd  tthhee  lleetttteerr  ttoo  tthhee  

ddiinngg  tthhaatt  yyoouu  sshhoouulldd  aallssoo  bbee  mmaaddee  aa  mmeemmbbeerr  ooff  tthh
ttiioonniinngg  uunnddeerr  tthhee  bbaannnneerr  ooff  tthhee  FFoorruumm,,  tthheerree  wwaa
uunniitteedd  mmoovveemmeenntt,,  tthhee  FFoorruumm  hhaass  bbeeeenn  ddiissccoonnttiinnu
tthhee  bbaannnneerr  ooff  tthhee  AAllll  UUnniioonnss  aanndd  AAssssoocciiaattiioonnss 
nnccee,,  tthhee  qquueessttiioonn  ooff  iinndduuccttiinngg  yyoouu,,  oorr  aannyyoonnee  eellss

AAUUAABB  oonn  tthhee  CCoorree  CCoommmmiitttteeee  iissssuuee,,  iiss  nnoott  ccoorrrree
UUAABB  kkeeeeppss  oonn  ggiivviinngg  ccaallllss  ffoorr  ssttrruugggglleess  aaggaaiinnsstt  gg

oo  CCoorree  CCoommmmiitttteeee  iiss  ffuunnccttiioonniinngg..  HHoowweevveerr,,  tthhee  CC
NNFFTTEE,,  SSNNEEAA  aanndd  AAIIBBSSNNLLEEAA,,  ffoorr  bbrriieeffiinngg  oonn  tthhee  
dd  ttoo  tthhee  CCMMDD  BBSSNNLL,,  tthhaatt  tthhee  ggeenneerraall  sseeccrreettaarriieess
vviizz..,,  FFNNTTOO  aanndd  BBTTEEUU,,  sshhoouulldd  aallssoo  bbee  iinnvviitteedd  ffoo

ppoossaall..  HHee  ttoolldd  tthhaatt  hhee  ccoouulldd  iinnvviittee  oonnllyy  22  oorrggaan
mmuusstt  uunnddeerrssttaanndd  tthhaatt  wwee  ccaannnnoott  ffoorrccee  tthhee  CCMMDD  

ee,,  tthhee  AAUUAABB  hhaass  eennssuurreedd  tthhaatt  aallll  tthhee  GGeenneerraall  SSeecc
ooTT..  AAtt  tthhee  ttiimmee  ooff  ssttrruugggglleess,,  tthhee  GGeenneerraall  SSeeccrreettaa
  mmeeeettiinnggss  wwiitthh  tthhee  DDiirreeccttoorr  ((HHRR)),,  CCMMDD  BBSSNNLL..
eerraall  SSeeccrreettaarriieess  wweerree  ttaakkeenn  ttoo  tthhee  mmeeeettiinngg  wwiitthh  tthh
1188..  TThhiiss  wwaass  nnoott  ddoonnee  bbyy  aannyy  ppaarrttiiccuullaarr  lleeaaddeerr  aass

  bbeeccaauussee  ooff  tthhee  aaggiittaattiioonnss  ooff  tthhee  AAUUAABB,,  tthhee  DDooTT
TThhiiss  hhaass  bbeeccoommee  ppoossssiibbllee  oonnllyy  bbeeccaauussee  ooff  oouu
aallssoo  eexxpprreesssseedd  yyoouurr  ccoonncceerrnn  oovveerr  tthhee  ddeellaayy  iinn
nnaaggeemmeenntt  hhaass  ccaalllleedd  ffoorr  nnoommiinnaattiioonnss  ffrroomm  tthhee  SS
ee  NNeeggoottiiaattiioonnss  ssttaarrttss  ffuunnccttiioonniinngg  wwiitthh  ffuullll  sstteeaamm..
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rrnneessttllyy  rreeqquueesstt  ffoorr  yyoouurr  ccoonnttiinnuueedd  ccooooppeerraattiioonn  ffoo
ccaann  eennssuurree  sseettttlleemmeenntt  ooff  tthhee  iissssuueess  ooff  tthhee  eemmppll
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  hheelldd  oonn  0044..0077..22001188,,  aanndd  iitt  wwaass  
  GGSS,,  BBSSNNLLEEUU  aallssoo,,  tthhiiss  rreeppllyy  iiss  

hhee  CCoorree  CCoommmmiitttteeee..  WWhheenn  tthhee  
aass  aa  CCoorree  CCoommmmiitttteeee..  HHoowweevveerr,,  
nuueedd..  PPrreesseennttllyy,,  tthhee  UUnniioonnss  aanndd  
s  ooff  BBSSNNLL  ((AAUUAABB))..  TThheerree  iiss  nnoo  
ssee,,  aass  tthhee  mmeemmbbeerr  ooff  tthhee  CCoorree  

eecctt..  BBTTEEUU  ddooeess  nnoott  wwaanntt  ssttrriikkeess  
ggoovveerrnnmmeenntt  ppoolliicciieess..  TThhiiss  iiss  tthhee  

CCMMDD  BBSSNNLL  ccoonnttiinnuueess  ttoo  ccaallll  tthhee  
  ddeevveellooppmmeennttaall  aaccttiivviittiieess  ooff  tthhee  

ss  ooff  tthhee  22  NNoonn--EExxeeccuuttiivvee  uunniioonnss  
oorr  tthheessee  bbrriieeffiinnggss..  HHoowweevveerr,,  tthhee  
anniissaattiioonnss,,  eeaacchh  ffrroomm  tthhee  NNoonn--
  BBSSNNLL  ttoo  iinnvviittee  FFNNTTOO  aallssoo  ffoorr  

ccrreettaarriieess  aarree  iinnvviitteedd  ffoorr  ttaallkkss  bbyy  
aarriieess  ooff  tthhee  ppaarrttiicciippaattiinngg  UUnniioonnss  
..  AAss  yyoouu  yyoouurrsseellff  hhaavvee  rriigghhttllyy  
hhee  HHoonn’’bbllee  MMiinniisstteerr  ooff  SSttaattee  ffoorr  

ss  yyoouu  hhaavvee  ssttaatteedd,,  bbuutt  iitt  wwaass  tthhee  

TT  hhaass  iissssuueedd  lleetttteerr  ttoo  ccoonnssttiittuuttee  
uurr  uunniittyy..  TThhiiss  uunniittyy  hhaass  ttoo  bbee  
nn  tthhee  ccoonnssttiittuuttiioonn  ooff  tthhee  WWaaggee  
SSttaaffff  SSiiddee..  WWee  wwiillll  eennssuurree  tthhaatt  
..  AAtt  tthhee  ssaammee  ttiimmee,,  wwee  wwiisshh  ttoo  
iioonnss  iinn  tthhee  WWaaggee  NNeeggoottiiaattiioonn  

oorr  tthhee  ssuucccceessssffuull  ffuunnccttiioonniinngg  ooff  
llooyyeeeess  aanndd  bbeetttteerr  ffuuttuurree  ffoorr  tthhee  


