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Уважаеми г-н Председател, 

Скъпи делегати, 

Искам да благодаря за поканата и удоволствието да бъда гост на 
Вашия 7 Конгрес.  

Да ви поздравя от името на Европейската индустриална федерация 
Industriall, на вашата Industriall.  

Не мога обаче преди това да си спестя спомена от трагичните 
атентати миналата седмица в Брюксел, които сложиха много тежък 
отпечатък в нашето общество. Аз живея буквално на крачки от станцията 
на метрото, където стана един от взривовете и това беше наистина ужасно 
и необяснимо.  

Аз както, знаете съм представител и зам. генерален секретар на 
Industriall, една млада организация на 4 години. През месец юни тази 
година ще имаме нашия Конгрес в Мадрид. Тук виждам представители на 
всички индустриални синдикати, които очаквам да видим на този конгрес.  

Industriall обединява над 200 синдикални организации от всички 
страни на Европа. Конгресът в Мадрид е нашия 2 Конгрес, но в същото 
време нашия първи реален конгрес след обединителния конгрес на 
индустриалните синдикати през 2012 г. в Брюксел. 

Конгресът в Мадрид трябва да даде една оценка за всичко, което се 
случва в света и в частност в Европа, за икономическата и политическата 
ситуация.Тази ситуация, която се очаква да реализира този подем и 
излизане от кризата, по отношение на ниските доходи, на безработицата и 
особено на младежката безработица, която в някои страни достига до 25-
30%. Става въпрос за толкова много абсолютно неангажирани хора, които 
не учат, не работят и са просто никъде. И какво се случва с тях? 

Свидетели сме също така на разрастващата си  несигурна работа, 
недостиг на инвестиционен капитал и т.н. Стана дума във встъпителното 
слово на Председателя, че за да се развива химическата индустрия са 
необходими инвестиции и в технологии и в наука и в изследвания. За този 
ренесанс, за възраждането на индустрията са необходими инвестиции, а 
те не са на необходимото равнище. 
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Не мога също така да спестя факта, че ние се намираме като 
икономики под силната нелоялна конкуренция от страна на Китай. Това се 
отнася и за срива на цената на стоманата и за пазара на метали и руда, и за 
каучуковата и стъкларската индустрия.  

Всичко това са сериозни проблеми, за които говориха и вашия 
Президент и Президента на КНСБ. Това намира отражение върху 
заплатите, върху конкурентно способността на компаниите и условията на 
труд, и в крайна сметка върху колективното договаряне. 

Освен това се наблюдава и не само наблюдава, а и усеща натиск на 
европейско и национално равнище, с който се поставят под съмнение 
фундаментални права на работниците. И ето пример, една Белгия в 
столицата на обединена Европа се поставя под съмнение правото на 
стачка. За това на европейско равнище сега има голяма  мобилизация на 
всички синдикати и работещи, за да защитим тези основни права - на 
организиране, на колективно договаряне и на стачка.   

От всички тези предпоставки произтича необходимостта от един 
силен синдикализъм, защото кой, ако не синдиката, ще организира и 
защитава работниците?! И въобще необходимостта от синдикално 
организиране, защото синдиката ще бъде силен, ако им много и повече 
членове. 

Не знам дали сте обърнали внимание на събитията, но вчера 1 млн. 
французи протестираха срещу едно социалистическо правителство, което 
иска да въведе ограничения върху трудовите права, срещу 35 ч. работна 
седмица, срещу правото на синдикално организиране и срещу правата при 
съкращения на персонал. Днес под натиска на протестиращите 
президентът Оланд е оттеглил проекта си за реформа в трудовото 
законодателство. 

Разбира се, че за да има защита на заетостта, на доходите и 
условията на труд приоритетът е синдикалното организиране. Само така 
ще можем да постигне и защитаваме всичките си синдикално искания. 

Но въпреки всичко имаме необходимост от силна индустриално 
политика на европейско ниво. Категорично ясно се видя, че страни с 
развита индустрия много по-лесно успяха да излязат от кризата. Ето 
поради тези причини се нуждаем и от инвестиции, но и от реална 
индустриална политика на правителствата. 

От друга страна, за да можем да влияем върху компаниите и 
особено върху много националните компании, за които се говори тук по 
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отношение веригите на добавената стойност, трябва да имаме силни 
синдикати и на национално и на местно ниво и да работим заедно. 

И понеже сме на конгрес на химиците, не трябва да пропуснем да 
споменем, че европейската химическа индустрия е една много силна 
индустрия, тя е втората след химическата индустрия на Китай и това е 
стимул да бъде развивана. 

Споменахте, г-н Председател, че социалният диалог в химическата 
индустрия у вас не върви добре. За разлика от това на европейско ниво 
нещата обаче се случват и социалният диалог работи добре. Ние имаме 
подписани редица договорености и вероятно скоро ще подпишем и 
пътната карта, за която споменахте, която включва както условията 
конкурентност, така и условията на труд и кариерното развитие на 
работещите, т.е. ученето през целия трудов живот. 

Защо казвам всичко това?! Защото много ми се иска да вярвам и да 
направим всичко възможно всички тези успехи, които имаме в 
европейския социален диалог да могат да бъдат пренесени и да повлияят 
значително и на социалния диалог на национално равнище.  

Тук говорихме за дигитализацията и за индустриалната революция 
4.0. Всичко това е така и стои на прага ни.  За да можем да защитим 
нашите членове, ние трябва да имаме изпреварващо мнение по всички 
тези въпроси. Трябва и двустранно и тристранно равнище да участваме в 
дискусиите, за да можем реално да влияем на процесите. Това означава 
да направим така, че да има един справедлив преход та топовете заетост, 
който да гарантирана работника образование, подготовка и справедливи 
доходи в този променящ се свят. 

Следващата седмица ще подписвам един документ/договор от 
името на Industriall с Industry Suisse за изпреварване на промените. Това е 
договор на европейско ниво за всички заети, по въпросите за пригодността 
за работа, колективното социална гаранция, наложената или избрана 
трудова мобилност. Целта е работникът да може да остане на работа във 
фирмата, но и фирмата да създаде възможност, за да привлече работникът 
да остане на работа. 

С това искам да подчертая, важността на това да предвиждаме, да 
изпреварваме промените, за да можем да участваме. 

Важно е също да спомена за един проект на Industriall, който 
подготвяме с ваше участие, синдикатите от Югоизточна Европа. Това е 
проект финансиран от Европейската комисия, чиято цел е да определи 
влиянието на синдикатите от вашите страни. 
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За мен ключовата дума на синдикализма е солидарност и то на 
всички нива. За това Industriall е с вас и до вас.  

Благодаря много, че сме заедно и желая успешен конгрес        

 

Силван Льофевр 

Зам.генерален секретар на  

Industriall 

1 април 2016 г., София 


