
TTrraaddee  uunniioonn  rriigghhttss  ccuurrbbeedd  iinn  BBSSNNLL  --  BBSSNNLLEEUU  ffiigghhttss  lleeggaall  bbaattttllee..  
BBSSNNLL  MMaannaaggeemmeenntt  hhaass  ddeeccllaarreedd  aa  wwaarr  oonn  ttrraaddee  uunniioonn  rriigghhttss..  IInn  tthhee  nnaammee  ooff  ccoonndduuccttiinngg  tthhee  88tthh  MMeemmbbeerrsshhiipp  VVeerriiffiiccaattiioonn  
ppeeaacceeffuullllyy,,  tthhee  MMaannaaggeemmeenntt  hhaass  iissssuueedd  aa  ddiirreeccttiivvee,,  vviiddee  iitt’’ss  lleetttteerr  ddaatteedd  22nndd  JJuullyy,,  22001199..  IItt  iiss  ddiirreecctteedd  iinn  tthhaatt  lleetttteerr  tthhaatt,,  eevveenn  
ppeeaacceeffuull  ttrraaddee  uunniioonn  aaccttiivviittiieess  lliikkee  ddeemmoonnssttrraattiioonn,,  ddhhaarrnnaa,,  eettcc..,,  sshhoouulldd  nnoott  bbee  ccoonndduucctteedd  ttiillll  tthhee  ccoommpplleettiioonn  ooff  tthhee  88tthh  
MMeemmbbeerrsshhiipp  VVeerriiffiiccaattiioonn..  IItt  iiss  aallssoo  wwaarrnneedd  iinn  tthhaatt  lleetttteerr  tthhaatt,,  aannyy  uunniioonn,,  oorrggaanniissiinngg  ddeemmoonnssttrraattiioonn,,  ddhhaarrnnaa,,  eettcc..,,  wwoouulldd  bbee  
ddeebbaarrrreedd  ffrroomm  ppaarrttiicciippaattiinngg  iinn  tthhee  88tthh  MMeemmbbeerrsshhiipp  VVeerriiffiiccaattiioonn..  TThhiiss  tthhrreeaatteenniinngg  hhaass  bbeeeenn  iissssuueedd  bbyy  tthhee  BBSSNNLL  MMaannaaggeemmeenntt,,  
iinn  tthhee  bbaacckkddrroopp  ooff  aa  ccoouunnttrryy  wwiiddee  ddhhaarrnnaa  pprrooggrraammmmee  oonn  1166tthh  JJuullyy,,  22001199,,  ccaalllleedd  oonn  bbyy  BBSSNNLLEEUU  aanndd  tthhee  BBSSNNLL  CCaassuuaall  
CCoonnttrraacctt  WWoorrkkeerrss  FFeeddeerraattiioonn  ((BBSSNNLLCCCCWWFF)),,  pprrootteessttiinngg  tthhee  nnoonn--ppaayymmeenntt  ooff  wwaaggeess  ttoo  ccoonnttrraacctt  wwoorrkkeerrss  ffoorr  66  mmoonntthhss..  
  SSoo  ffaarr  77  MMeemmbbeerrsshhiipp  VVeerriiffiiccaattiioonnss  hhaavvee  bbeeeenn  hheelldd  iinn  BBSSNNLL..  NNeevveerr  ssuucchh  aa  bbaann  hhaass  bbeeeenn  iimmppoosseedd,,  eevveenn  ffoorr  oorrggaanniissiinngg  
ddeemmoonnssttrraattiioonn,,  ddhhaarrnnaa,,  eettcc..,,  iinn  tthhee  nnaammee  ooff  ccoonndduuccttiinngg  MMeemmbbeerrsshhiipp  VVeerriiffiiccaattiioonn  ppeeaacceeffuullllyy..  IInn  iitt’’ss  lleetttteerr  ddaatteedd  0022nndd  JJuullyy,,  
22001199,,    tthhee  BBSSNNLL  MMaannaaggeemmeenntt  aarrgguueess  tthhaatt,,  iiff  aannyy  uunniioonn  oorrggaanniisseess  aaggiittaattiioonnaall  pprrooggrraammmmee  ttoo  sseettttllee  tthhee  ggrriieevvaanncceess  ooff  
eemmppllooyyeeeess,,  tthhaatt  uunniioonn  wwoouulldd  aattttrraaccttss  tthhee  vvootteess  ooff  eemmppllooyyeeeess,,  wwhhiicchh  wwoouulldd  ddeennyy  lleevveell  ppllaayyiinngg  ffiieelldd  ttoo  tthhee  ootthheerr  uunniioonnss  
ppaarrttiicciippaattiinngg  iinn  tthhee  MMeemmbbeerrsshhiipp  VVeerriiffiiccaattiioonn..  
  EEvveenn  aa  bblliinndd  ppeerrssoonn  wwiillll  ssaayy  tthhaatt,,  tthhee  aabboovvee  aarrgguummeenntt  ooff  tthhee  MMaannaaggeemmeenntt  iiss  nnootthhiinngg  bbuutt  aa  llaammee  eexxccuussee..  TThhee  rreeaall  iinntteennttiioonn  ooff  
tthhee  MMaannaaggeemmeenntt  iiss  ttoo  ccuurrbb  eevveenn  ppeeaacceeffuull  ttrraaddee  uunniioonn  aaccttiivviittiieess  iinn  BBSSNNLL..  HHoollddiinngg  tthhee  88tthh  MMeemmbbeerrsshhiipp  VVeerriiffiiccaattiioonn  
ppeeaacceeffuullllyy  iiss  oonnllyy  aann  ‘‘aalliibbii’’  bbeeiinngg  uusseedd  bbyy  tthhee  MMaannaaggeemmeenntt..  IItt’’ss  rreeaall  iinntteennttiioonn  iiss  ttoo  eennssuurree  tthhaatt  nnoo  aaggiittaattiioonn  ttaakkeess  ppllaaccee  iinn  
BBSSNNLL,,  eessppeecciiaallllyy  aatt  aa  ttiimmee  wwhheenn  tthhee  BBSSNNLL  MMaannaaggeemmeenntt  aanndd  tthhee  ggoovveerrnnmmeenntt  aarree  ppllaannnniinngg  ttoo  iimmpplleemmeenntt  rreettrrooggrraaddee  mmeeaassuurreess  
lliikkee  VVRRSS,,  rreedduuccttiioonn  ooff  rreettiirreemmeenntt  aaggee  ffrroomm  6600  ttoo  5588,,  eettcc..      
  IItt  iiss  aallssoo  vveerryy  iimmppoorrttaanntt  ttoo  mmeennttiioonn  tthhaatt,,  dduurriinngg  tthhee  ppaasstt  sseevveerraall  mmoonntthhss,,  tthhee  BBSSNNLL  CCoorrppoorraattee  OOffffiiccee  hhaass  bbeeeenn  ttrryyiinngg  ttoo  ccrruusshh  
eevveenn  ppeeaacceeffuull  ttrraaddee  uunniioonn  aaccttiivviittiieess..  FFoorr  eexxaammppllee,,  wwhheenn  tthhee  AAUUAABB  oorrggaanniisseedd  MMaarrcchh  ttoo  SSaanncchhaarr  BBhhaawwaann  oonn  0055tthh  AApprriill,,  22001199,,  
tthhee  BBSSNNLL  MMaannaaggeemmeenntt  iissssuueedd  lleetttteerr  ttoo  aallll  tthhee  CCGGMMss,,  ddiirreeccttiinngg  tthheemm  nnoott  ttoo  ssaannccttiioonn  lleeaavvee  ttoo  tthhee  eemmppllooyyeeeess  aanndd  aallssoo  nnoott  ttoo  
ggrraanntt  tthheemm  ppeerrmmiissssiioonn  ttoo  lleeaavvee  tthhee  HHeeaadd  QQuuaarrtteerrss..  
  IImmmmeeddiiaatteellyy,,  aafftteerr  tthhee  lleetttteerr  ddaatteedd  0022nndd  JJuullyy,,  22001199  wwaass  iissssuueedd,,  BBSSNNLLEEUU  pprrootteesstteedd  iitt’’ss..  BBSSNNLLEEUU  wwrroottee  ttoo  tthhee  CCMMDD  BBSSNNLL,,  
ddeemmaannddiinngg  ttoo  iimmmmeeddiiaatteellyy  wwiitthhddrraaww  tthhaatt  lleetttteerr..  AA  ccoommppllaaiinntt  wwaass  aallssoo  sseenntt  ttoo  tthhee  CChhiieeff  LLaabboouurr  CCoommmmiissssiioonneerr..  HHoowweevveerr,,  
nneeiitthheerr  tthhee  CCMMDD  BBSSNNLL  nnoorr  tthhee  CChhiieeff  LLaabboouurr  CCoommmmiissssiioonneerr  mmaaddee  aannyy  iinntteerrvveennttiioonn..  UUnnddeerr  tthheessee  cciirrccuummssttaanncceess,,  BBSSNNLLEEUU,,  
TTaammiill  NNaadduu  cciirrccllee  uunniioonn,,  ffiilleedd  aa  wwrriitt  ppeettiittiioonn  iinn  tthhee  HHoonn’’bbllee  MMaaddrraass  HHiigghh  CCoouurrtt..  
  TThhee  wwrriitt  ppeettiittiioonn  wwaass  hheeaarrdd  oonn  2222nndd  JJuullyy,,  22001199,,  aanndd  tthhee  HHoonn’’bbllee  MMaaddrraass  HHiigghh  CCoouurrtt  ggrraanntteedd  iinntteerriimm  ssttaayy  ttoo  tthhee  lleetttteerr  iissssuueedd  
bbyy  BBSSNNLL  CCoorrppoorraattee  OOffffiiccee  oonn  0022nndd  JJuullyy,,  22001199..  OOnn  2244tthh  JJuullyy,,  22001199,,  BBSSNNLLEEUU  oonnccee  aaggaaiinn  wwrroottee  ttoo  tthhee  CCMMDD  BBSSNNLL,,  
ddeemmaannddiinngg  wwiitthhddrraawwaall  ooff  tthhee  bbaann  oorrddeerr  iimmppoosseedd  oonn  ddeemmoonnssttrraattiioonn,,  ddhhaarrnnaa,,  eettcc..  CCoomm..PP..AAbbhhiimmaannyyuu,,GGSS,,  ttooggeetthheerr  wwiitthh  
CCoomm..SSwwaappaann  CChhaakkrraabboorrttyy,,  DDyy..GGSS  aanndd  CCoomm..GGaakkuull  BBoorraahh,,  TTrreeaassuurreerr,,  mmeett  tthhee  CCMMDD  BBSSNNLL  aanndd  rreeqquueesstteedd  ffoorr  hhiiss  iinntteerrvveennttiioonn..  
  HHoowweevveerr,,  ttoo  oouurr  ssuurrpprriissee,,  oonn  tthhee  ssaammee  ddaayy,,  ii..ee..,,  oonn  2244tthh  JJuullyy,,  22001199,,  tthhee  BBSSNNLL  CCoorrppoorraattee  OOffffiiccee  iissssuueedd  oonnee  mmoorree  lleetttteerr  ttoo  aallll  
tthhee  CCGGMMss,,  ddiirreeccttiinngg  tthheemm  ttoo  ttaakkee  ddiisscciipplliinnaarryy  aaccttiioonn  aanndd  aallssoo  ttoo  iimmppoossee  wwaaggee  ccuutt,,  oonn  aallll  tthhoossee  wwhhoo  ppaarrttiicciippaatteedd  iinn  tthhee  ddhhaarrnnaa  
hheelldd  oonn  1166tthh  JJuullyy,,  22001199..    TThhiiss  aaccttiioonn  ooff  tthhee  BBSSNNLL  CCoorrppoorraattee  OOffffiiccee  iiss  nnootthhiinngg  bbuutt  ccoonntteemmpptt  ooff  ccoouurrtt..  IInn  vviieeww  ooff  tthhiiss,,  nnoottiiccee  
ttoo  ttaakkee  ‘‘ccoonntteemmpptt  ooff  ccoouurrtt  aaccttiioonn’’  hhaass  bbeeeenn  iissssuueedd  ttoo  tthhee  MMaannaaggeemmeenntt..  BBSSNNLLEEUU  wwiillll  ccoonnttiinnuuee  tthhiiss  lleeggaall  bbaattttllee..  
  EExxppeerriieennccee  hhaass  nnooww  pprroovveedd  tthhaatt,,  ccuurrbbiinngg  ooff  eevveenn  ppeeaacceeffuull  ttrraaddee  uunniioonn  aaccttiivviittiieess,,  iinn  tthhee  nnaammee  ooff  hhoollddiinngg  88tthh  MMeemmbbeerrsshhiipp  
VVeerriiffiiccaattiioonn  ppeeaacceeffuullllyy,,  iiss  rriiddiiccuulloouuss..  EExxppeerriieennccee  hhaass  aallssoo  pprroovveedd,,  hhooww  hhoollllooww  iiss  tthhee  aarrgguummeenntt  ooff  tthhee  BBSSNNLL  MMaannaaggeemmeenntt  
tthhaatt,,  ccoonndduuccttiinngg  ooff  ddhhaarrnnaa,,  ddeemmoonnssttrraattiioonn,,  eettcc..,,  wwiillll  hhaammppeerr  tthhee  ppeeaacceeffuull  ccoonndduuccttiinngg  ooff  tthhee  MMeemmbbeerrsshhiipp  VVeerriiffiiccaattiioonn..  IItt  iiss  
bbeeccaauussee,,  aafftteerr  tthhee  iissssuuiinngg  ooff  tthhee  bbaann  oorrddeerr  bbyy  BBSSNNLL  MMaannaaggeemmeenntt  oonn  0022nndd  JJuullyy,,  22001199,,  aallll  tthhee  mmaajjoorr  ttrraaddee  uunniioonnss  aanndd  
aassssoocciiaattiioonnss  ooff  BBSSNNLL  hhaavvee  oorrggaanniisseedd  ttwwoo  ppeeaacceeffuull  aaggiittaattiioonnaall  pprrooggrraammmmeess..  
  OOnn  0077tthh  AAuugguusstt,,  22001199,,  ddeemmoonnssttrraattiioonnss  wweerree  oorrggaanniisseedd  tthhrroouugghhoouutt  tthhee  ccoouunnttrryy,,  ddeemmaannddiinngg  ffiinnaanncciiaall  ssuuppppoorrtt  ttoo  BBSSNNLL,,  
ooppppoossiinngg  rreettrreenncchhmmeenntt,,  ddeemmaannddiinngg  rreemmoovvaall  ooff  bbaann  oonn  ccaappiittaall  eexxppeennddiittuurreess  aanndd  ddeemmaannddiinngg  wwiitthhddrraawwaall  ooff  tthhee  bbaann  oorrddeerr  
iimmppoosseedd  bbyy  tthhee  BBSSNNLL  MMaannaaggeemmeenntt,,  eevveenn  ffoorr  ppeeaacceeffuull  aaggiittaattiioonnaall  pprrooggrraammmmee..  AAggaaiinn  lluunncchh  hhoouurr  ddeemmoonnssttrraattiioonnss  aanndd  ggaattee  
mmeeeettiinnggss  wweerree  oorrggaanniisseedd  oonn  2211sstt  AAuugguusstt,,  22001199,,  ooppppoossiinngg  tthhee  pprrooppoosseedd  mmoovvee  ooff  tthhee  ggoovveerrnnmmeenntt  ttoo  rreedduuccee  tthhee  rreettiirreemmeenntt  aaggee  
ffrroomm  6600  ttoo  5588..  
  TThhuuss,,  ttwwoo  ppeeaacceeffuull  aaggiittaattiioonnaall  pprrooggrraammmmeess  hhaavvee  ttaakkeenn  ppllaaccee  iinn  BBSSNNLL..  AAllll  tthhee  mmaajjoorr  ttrraaddee  uunniioonnss  aanndd  aassssoocciiaattiioonnss  ooff  BBSSNNLL  
hhaavvee  ppaarrttiicciippaatteedd  iinn  tthheessee  ttwwoo  pprrooggrraammmmeess..  BBuutt,,  tthhee  hheeaavveenn  hhaass  nnoott  ffaalllleenn  ddoowwnn..  TThhee  pprreeppaarraattiioonnss  ffoorr  tthhee  88tthh  MMeemmbbeerrsshhiipp  
VVeerriiffiiccaattiioonn  aarree  ggooiinngg  oonn  wweellll  aanndd  tthheeyy  aarree  lleeaasstt  hhaammppeerreedd  bbyy  tthhee  ppeeaacceeffuull  aaggiittaattiioonnaall  pprrooggrraammmmee  ccoonndduucctteedd  oonn  0077tthh  AAuugguusstt,,  
22001199  aanndd  2211sstt  AAuugguusstt,,  22001199..  MMeeaannwwhhiillee,,  tthhee  iinntteerriimm  ssttaayy  ggrraanntteedd  ttoo  tthhee  BBSSNNLL  CCoorrppoorraattee  OOffffiiccee  lleetttteerr  ddaatteedd  0022..0077..22001199,,  hhaass  
bbeeeenn  eexxtteennddeedd  uuppttoo  1122..0099..22001199,,  bbyy  tthhee  HHoonn’’bbllee  MMaaddrraass  HHiigghh  CCoouurrtt..  TThhee  BBSSNNLL  MMaannaaggeemmeenntt  sshhoouulldd  lleeaarrnn  lleessssoonn  ffrroomm  tthhiiss..  IItt  
sshhoouulldd  nnoott  ttrryy  ttoo  ccuurrbb  ttrraaddee  uunniioonn  aaccttiivviittiieess  uunnddeerr  oonnee  pprreetteexxtt  oorr  tthhee  ootthheerr..    
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