Другари,
Уважаеми Краси, Рая, всички делегати на Конгреса
Уважаеми гости,
От името на шведската индустриално федерация IF Metall и на
норвежката индустриална федерация Industri Energi искам да ви благодаря
за поканата да участваме и да бъдем заедно на 7-ия конгрес на НФТ
"Химия и индустрия".
Ние двете индустриални федерации имаме дълга история, дълги
взаимоотношения с вашата федерация. Ние си сътрудничим от много
години и се опитвахме да предадем нашия опит на българските колеги. Но
ние също така и много научихме, нещо което ни беше полезно. Ние
видяхме тук на практика, какво значи истинска синдикална дейност,
работа и каква борба за спечелване на влияние и на нови синдикални
членове. Как се работи в такива трудни условия.
Защото това са неща, за които ние в Скандинавия по някога
забравяме и понякога ги приемаме като даденост. Имам предвид, че в
Скандинавия процентът на членство е и бил винаги много висок, но за
съжаление през последните години тази ситуация се променя.
Разбира се, че си даваме сметка, че вината в голяма степен е наша,
защото бяхме твърде доволни от себе си и си позволихме малко да се
отдръпнем и малко да помързелуваме и това ни изигра лоша шега.
Очаквахме, като че ли работникът така автоматично става наш член на
синдиката. Но се оказа, че това не е така. А вие това го знаете много добре
в България.
Вие живеете в една такава ситуация, в която във всеки един момент
синдикалната организация е подложена на някакъв натиск и атаки от
различни страни и от работодатели и от правителството. Ние знаем колко
трудно се работи в България и колко трудно е да бъдеш синдикалист тук,
как всяка стъпка напред е нечовешки трудна, как всяка победа е тежко
извоювана победа.
Така, че това научихме от вас и то беше твърде поучително. А се
надявам , че и вие научихте много от нас!
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Ние живеем в едно преломно време, в което синдикалното
движение и в Европа е в криза. Има едно противопоставяне и от страна на
правителствата и от работодателите. Времето на икономическата криза
беше използвано целенасочено и синдикатите бяха подложени на
изключително силен натиск. Натиск за намаляване на работните заплати,
за непълно работно време и за компромиси с условията на труд. На
моменти ние бяхме наистина "притиснати в ъгъла". Във времето на
кризата ни принудиха да приеме намаляването на заплатите, влошаването
на условията на труд с аргументите да излезем по-бързо от кризата.
Но не само в страните, които бяха засегнати от икономическата
криза, синдикатите бяха подложени на този натиск. Така например
министър председателя на Великобритания Дейвид Камерън използва
ситуацията, за да се опита да ограничи правото на стачка на британските
синдикати, под предтекст икономическата криза. В една стабилна
скандинавска страна като Финландия, тяхното консервативно
правителство посегна на правото на колективно договаряне.Тези примери
и симптоматично развитие за нас е абсолютно неприемливо.
Ние има един начин да се противопоставяме на тези атаки и натиск
сега и за напред, като привличаме все повече и повече синдикални
членове, с което да ставаме все по-силни и в края на краищата да ставаме
фактор за политическо влияние.
Днес на няколко пъти се споменава младежкия проект, по който
работихме и вчера имахме дълъг разговор за ефективността и резултатите
от този съвместен проект на трите индустриални федерации. Ето днес тези
младежи са гости и участници на Конгреса.
През всичките тези години в България ние осъществихме множество
проекти по най-различни въпроси, компетенции, организация, лидерство,
управление на промяната, както ние така и норвежкия синдикат.
Но с ръка на сърцето мога да кажа, че това е най-добрия и найуспешния ни проект. Това е един сравнително малък проект, но той даде
добри резултати и показа, че може да се помогне за набирането на нови
членове, дори и в България. В момента този проект приключва и това е
заключителната му част.
Като казвам, че проекта приключва това не означава, че дейността
приключва. Дори напротив, трябва както федерацията така и участниците
да продължат работата за привличане на нови членове както млади така и
по-стари.
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Искам да се обърна към ръководството, което ще бъде избрано, да
вложи повече усилия и ресурси в тази посока за увеличаване на броя на
синдикалните членове. Това е задължително и необходим за вас. Това е
една изключително добро инвестиция с голяма възвръщаемост в полза на
хората и на синдиката като цяло.
Трябваше като гледам другите гости, че и аз трябваше да донеса
някакъв подарък, но така и не успях да го направя. Но мога да ви обещая,
че все така ще се подкрепяме и ще останем добри приятели. За сега не
обещавам нов проект, но обещавам, че ще продължим да си сътрудничим,
да си обменяме информация и да си помагаме взаимно.
Благодаря още веднъж за поканата и пожелавам успех на Конгреса
от името на нашите две индустриални федерации.

3

