BTI:s Presidium
2018-2021

Vald av BTI:s världskongress i Durban, Sydafrika
den 1 december 2017.
ØØ BTI: s ordförande: Per-Olof Sjöö
Per-Olof är i dag ordförande för BTI och förbundsordförande för den
svenska fackföreningen för skogs-, trä- och grafisk bransch (GSfacket). Han blev omvald för en andra period 2016.
Per Olof sitter i dag i LO:s styrelse och var mellan 2012 och 2016
ordförande för LO-TCO:s biståndsnämnd för internationellt fackligt
utvecklingssamarbete, numera Union to Union.
Per Olof var den första icke-amerikanska medborgare att få Eleanor
Roosevelt Human Rights Award 2012 för sitt arbete för arbetstagarna på IKEAs fabrik i
Danville, Virginia i USA. Priset delas ut av den oberoende icke-statliga organisationen
American Rights at Work för arbete med mänskliga rättigheter för arbetstagare.
År 2015 fick han ta emot ett pris för sitt internationella utvecklingsarbete från Föreningen för
utvecklingsfrågor.
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ØØ BTI:s vice ordförande: Dietmar Schäfers
Dietmar innehar i dag posten som vice ordförande för BTI och är
ordförande för BTI:s tillfälliga arbetsgrupp för idrottskampanjer.
Dietmar är även ordförande för EFBWW och vice ordförande för den
tyska fackföreningen IGBAU.
Dietmar är utbildad teknisk ritare. Han är född i Siddinghausen i tyska
Büren 1955. Han inledde sin fackliga bana 1975 och har innehaft
olika befattningar som distriktsordförande för ungdomsförbundet,
distriktssekreterare och facksekreterare. Sedan 2001 har han
haft höga befattningar inom sin fackförening IGBAU. Han har bland annat suttit med i
federala verkställande kommittén, varit vice ordförande för nationella förbundsstyrelsen
för byggsektorn i region sydväst, och sedan 2009 är han vice ordförande för federala
verkställande kommittén. Han har även innehaft poster utanför den fackliga världen. Han
har till exempel suttit i styrelsen för den nationella arbetsförmedlingen, varit vice ordförande
i företaget Xervon GmbH och ledamot i styrelsen för STRABAG AG.

ØØ BTI:s vice ordförande: Pierre Cuppens
Pierre är för närvarande vice ordförande för BTI och generalsekreterare
för belgiska fackförbundet ACV-CSC. Pierre är ordförande för BTI:s
globala cementnätverk.
Pierre kommer från Belgien och är utbildad byggnadsingenjör. Han
har i över tio arbetat som generalentreprenör inom byggsektorn.
Han är 48 år gammal och gick först med i ACV-CSC som regionchef
i Liège. Han har i tur och ordning varit nationellt ansvarig, nationell
sekreterare och nu generalsekreterare för ACV-CSC:s avdelning för
bygg, industri och energi, som utgör den största yrkesgruppen inom förbundet.
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ØØ BTI:s vice ordförande: Piet Matosa
Piet Matosa är för närvarande ordförande för gruvarbetarnas
fackförbund NUM sedan han valdes vid den 15:e nationella
kongressen på Birchwood Hotel i Boksburg i juni 2015. Han
hade varit tillförordnad ordförande från 2014 då den sittande
ordföranden efter de allmänna valen i Sydafrika intog en post
som minister i regeringen. Han började arbeta för NUM 1990 som
förtroendevald för administrationsavdelningen. År 1992 valdes han
till arbetsmiljösekreterare och 1993 blev han förtroendevald på heltid
vid kolgruvan i Delmas. Han utsågs 1999 i enlighet med Sydafrikas
hälso- och sjukvårdslag till första huvudansvariga för hälso- och sjukvårdskassan Eyethumed.

ØØ BTI:s generalsekreterare: Ambet Yuson
Ambet är BTI:s nuvarande generalsekreterare. Han valdes för en andra period 2013.
Ambet inledde sin fackliga bana som facklig organisatör för
kläd- och textilindustrin i Filippinerna och har varit aktiv inom
fackföreningsrörelsen i nästan 30 år.
Hans engagemang i
fackföreningsrörelsen är en följd hans prodemokratiska aktivism
under Ferdinand Marcos diktatur i början av 80-talet.
På BTI:s andra världskongress i franska Lille i december 2009 valdes
Ambet till generalsekreterare och blev därmed den första från södra
halvklotet att bli generalsekreterare i ett globalt fackförbund. Han
återvaldes till den här posten 2013 på BTI:s tredje världskongress i Bangkok, Thailand. Som
generalsekreterare har han företrätt BTI i flera olika globala förhandlingar och samarbeten
med multinationella företag, Världsbanken och andra internationella finansiella institutioner
som FSC, PEFC, FIFA och IOK. Han har även lett BTI:s globala kampanj för anständiga
arbetsförhållanden inför stora idrottsevenemang i Brasilien, Polen/Ukraina, Ryssland,
Qatar, Sydkorea och Japan och har företrätt BTI i FN, ILO, UNHCHR, UN-HABITAT, GFMD,
UNFCCC-COP och Världsekonomiskt forum.
Ambet var ordförande i Internationella fackliga samorganisationen (IFS) 2013–2014 och är
fortfarande ordförande för IFS arbetsgrupp för migration. Han sitter även med i Fifas etiska
råd och i ledningen för MSE Platform, han är ständig ledamot i UN-Habitats kommitté för
World Urban Campaign och ordförande för UN-Habitats rådgivande församling GAP.
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