
Yr wyf yn Peiriannydd awyrennau (Siop Llawr), Dirprwy cynullydd a swyddogol Gangen 
yn GE Aviation yng Nghaerdydd lle rydym yn ailwampio a pheiriannau atgyweirio 
awyrennau. Rwyf wedi bod yn aelod o Unite am dros 25 mlynedd. Yr wyf yn aelod o’r A 
& S Sector Diwydiannol Cenedlaethol bwyllgor, is-bwyllgor a’r Is-gadeirydd y pwyllgor 
A & S Sector Diwydiannol Rhanbarthol.

Mae Rhanbarth Cymru yn parhau i wynebu llawer o heriau difrifol gyda phensiynau, 
cau, colli swyddi, yr her o BREXIT a materion a wynebir gan lawer o gwmnïau eiconig 
fel Ford ym Mhenybont, TATA Steel Port Talbot ac mae ein GIG. Fel aelod o UNITE 
Credaf yn gryf y dylai gonestrwydd ac uniondeb fod ar flaen y gad o undeb cryf wrth 
wasanaethu ei aelodau.

Credaf yn gryf y dylai aelod o’r GE rhanbarth Cymru yn byw ac yn gweithio yng 
Nghymru a chynrychioli safbwyntiau gweithwyr yn angerddol ac yn frwdfrydig. Hefyd, 
mae aelodau CE rwymedigaeth i graffu a chwestiynu ddau strategaethau gwleidyddol a 
diwydiannol a’r penderfyniadau uwch swyddogion yr undeb i sicrhau bod barn yr aelod 
yn parhau i fod o’r pwys mwyaf.

Fel eich cynrychiolydd EC Cymru, byddaf yn:

•  Rhowch ein haelodau rhanbarth cyntaf.
•  Cyfathrebu â chi’n rheolaidd
•  Gofynnwch am eich barn ar benderfyniadau undeb mawr yn cael eu cymryd neu 

bolisïau y cytunwyd arnynt gan y Comisiwn Ewropeaidd.
•  Canfasio gyfer strategaeth ddiwydiannol gref ar gyfer ein rhanbarth.
•  Sicrhau bod y Cytundebau rhanbarthol yn cael eu gwarchod neu eu hailsefydlu
•  Parhau i weithio tuag at wella hawliau gweithwyr ar gyfer pob aelod.
•  Sicrhau bod gweithwyr yng Nghymru yn cael llais cryf yn ystod BREXIT
•  Addewid bod yr undeb yn parhau i fod yn atebol i’w haelodau sy’n talu barhaus.

Fel aelodau yng Nghymru rydych yn haeddu aelod GE cryf sy’n diogelu ac yn hyrwyddo 
eich barn a’ch safbwyntiau. Helpwch fi gefnogi eich dylanwad drwy bleidleisio i mi fel 
eich Aelod EC Cymru.

Diolch yn fawr, Kerry Owens BSc (Hons)    

Kerry Owens
VOTE 4

Executive Council Candidate 2017

Wales Region 

26, Pinetree Way, Nelson, Caerphilly, CF46 6PA
Unite Membership Number: 32263395
E-mail: kerryowens@yahoo.co.uk
Mobile: 07403 186 513

Kerry Owens



Industrial Sector Seats
Candidate Name

1.                      

2.

3.

Regional Seats
Candidate Name

Wales

1.                      Kerry Owens
2.

3.

4.

National Seats
Candidate Name

BAEM (1) 1.                     Hamed Chohan
LGBT (1) 1.                     Iain Croker
Disabled Members (1) 1.                     Alex Dewinter
Young Members 1.                     Alexandra Haworth

WE NEED YOU TO VOTE!

UNITE Executive Council Election 2017
Your Shop Steward/Union Reps committee at: 

 

is supporting the candidates listed below and therefor is recommending you vote for 
these candidates when you receive your ballot papers;


	Text Field 2: 
	Text Field 10: 
	Text Field 3: 
	Text Field 4: 
	Text Field 5: 
	Text Field 6: 
	Text Field 8: 
	Text Field 9: 


