УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,
По инициатива на Международната конфедерация на профсъюзите от 2008 г.
насам, на 7 – ми октомври се отбелязва Световният ден на достоен труд. Това
е денят за мобилизиране по целия свят: ден, когато всички синдикати по света
се застъпват за достойния труд и застават зад действия, призоваващи за
възвръщане на икономическия растеж и за изграждане на нова глобална
икономика, поставяща хората на първо място.
Светът върви в несигурна посока. През последните 2 години половината от
семействата изпитаха безработицата или критичното въвеждане на непълно
работно време, като междувременно милиард и двеста милиона души
продължават да живеят в крайна бедност. Основните права за синдикално
представителство и колективно трудово договаряне са под заплаха в много
държави и под директна атака в други.
Доминиращият икономически световен модел руши работните места. Това
отслабва демокрацията и подкопава правосъдието и справедливостта.
Световните синдикати са най – мощната сила за защита на демокрацията и
борбата за справедливост и устойчиво бъдеще. Под предлог на глобална
икономическа криза продължават да се нанасят жестоки удари на работещите
хора във всяка част на света.
Само 7% от работещите хора във формалните и неформалните сектори са
синдикални членове, като междувременно стотици милиони искат сигурността и
защитата, които синдикатите предоставят. Синдикализирането на нови членове
е най – важната задача, която стои пред глобалното профсъюзно семейство.
Световният ден на достоен труд е чудесна възможност за разпространяване на
синдикалното послание навсякъде, за да достигне то до други и да им помогне
да се включат в синдикатите.
На 7 октомври тази година, синдикатите по света отново ще се мобилизират,
ще организират събития и дейности, настоявайки за достойни работни места и
пълно зачитане на правата на работниците.
Никое действие няма да бъде твърде голямо или твърде малко за Световния
ден на достоен труд: дали ще бъде кръгла маса, огромна демонстрация,
протестно писмо, флаш моб, или нещо съвсем различно.
Допълнителна информация, относно Световния ден на достоен труд, може да
намерите на специално изградения сайт: http://2014.wddw.org/. Вътре има
обособена секция, където можете да отбележите действията, които Вие ще
предприемете, както и събитията, които ще организирате.

