SEMINARIUM

China Labour Bulletin´s Han Dongfang
om fackföreningsrörelsens utveckling
och framtid i Kina
Program:
11.30
12.00
12.05
12.20
13.00
13.25

Lunchsmörgås serveras
Wanja Lundby-Wedin, LOs ordförande hälsar välkommen
Ulf Edström, LOs internationella enhet inleder seminariet
Han Dongfang om fackföreningsrörelsens utveckling och
framtid i Kina
Kommentarer och frågor
Wanja Lundby-Wedin sammanfattar och avslutar

4 december kl 12.00–13.30, plats Gästmatsalen, LO,
Barnhusgatan 18, Stockholm
Seminariet hålls på engelska och är öppet för media

Om Han Dongfang:
Han Dongfang, född 1963, har varit förespråkare för arbetstagares rättigheter i Kina i mer än tjugo år. Han har vunnit ﬂera internationella
priser, däribland Democracy Award från amerikanska National Endowment for Democracy.
Han Dongfangs första uppmärksammade arbete var när han som
järnvägsarbetare i Peking hjälpte till att bilda den autonoma föreningen Beijing Workers’ Federation BAWF. Det var Kinas första oberoende
fackförening, grundad som ett alternativ till den partikontrollerade
All-China Federation of Trade Unions (ACFTU). BAWF upplöstes efter
händelserna vid Himmelska Fridens torg 1989 då Han Dongfang greps.
Han hölls fängslad i 22 månader, utan rättegång, innan han släpptes i
april 1991. Han Dongfang tillbringade ett år i USA för medicinsk behandling innan han återvände till Kina i augusti 1993. Då greps han på
nytt och utvisades till Hong Kong, där han fortfarande bor.
År 1994 startade han China Labour Bulletin, CLB, en Hong Kongbaserad icke-statlig organisation. CLB syftar till att upprätthålla och
försvara arbetarnas rättigheter i Kina. Förutom sitt arbete på CLB genomför Han Dongfang regelbundna intervjuer med arbetare och bönder
i Kina på Radio Free Asia. Intervjuerna ger en inblick i arbetarnas liv och
de sänds över hela Kina tre gånger i veckan på kortvågsradio.

Anmälningsblankett

Lunchseminarium den 4 december
Fackföreningsrörelsens utveckling och
framtid i Kina
Seminariet börjar klockan 12.00
och beräknas avslutas vid 13.30
Jag deltar:
Namn:

Förbund/organisation:

Mobil/Tel:

Lunch serveras 11.30 och består av en matigare smörgås och
måltidsdryck.
Jag vill äta lunch:

Ja

Nej

Speciell kost:

Skicka in anmälningsblanketten till Malgosia Stefaniak, LO, 105 53 Stockholm eller
mejla uppgifterna till malgosia.stefaniak@lo.se senast den 2 december 2009.

