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Брюксел, 16 май 2022 г. 

До всички организации от industriAll Europe 
До Изпълнителния комитет на industriAll Europe 
 
Скъпи колеги, 
 
Днес, 16 май 2022 г., Европейският профсъюз industriAll навършва десет години. На 16 май 
2012 г. нашата организация се роди от сливането между Европейската профсъюзна 
федерация за текстил, облекло и кожи (ETUF-TCL), Европейската федерация на 
металообработващите (EMF) и Европейската федерация на работниците в мините, 
химикалите и енергетиката ( EMCEF). Трите федерации на свои конгреси се бяха 
разпуснали ден преди учредителния конгрес. 
 
Създаването на industriAll Europe означаваше, че от този ден нататък работниците в 
повечето промишлени сектори ще бъдат представени от единна европейска профсъюзна 
федерация на европейско ниво. Това беше началото на завладяващ процес, с който днес, 
след десет години, можем да бъдем доволни. 
 
Синдикалното сливане никога не е лесен процес. Трябваше да изградим една организация 
от три съществуващи култури. Впоследствие първите години не винаги са били лесни. Но 
днес можем да погледнем назад към последните десет години с чувство на гордост. 
 
Заедно постигнахме много и е невъзможно да се изброят всичките ни постижения. Най-
важното е, че успяхме да бъдем признати като представителен глас на индустриалния 
работник в Европа. IndustriAll Europe е известна, призната и уважавана със своя опит и 
принос. Тази оценка нараства. 
 
Заехме много позиции заедно. Имаме съвместно организирани дни за действие на ниво 
компания или сектор. Ние изготвихме нашия манифест за бъдещето на индустрията. 
Водихме заедно кампания за укрепване на правото на колективно договаряне и за повече 
демокрация на работното място. Заедно стартирахме и нов приоритет на европейско 
ниво: Изграждане на сила на синдикатите. 
 
Но има още много работа пред нас. Ще трябва да се борим за справедлив преход. 
Цифровият и зеленият преход е предизвикателство на поколенията, а също и възможност 
за реиндустриализация. Но ако се управлява лошо, това може също да застраши много 
работни места в нашите индустрии. Оформянето на двойния преход сега е нашият фокус и 
нашата обща борба. Промяната трябва да се превърне във възможност за всеки работник 
и всеки регион в Европа. Европа трябва да стане по-равна, а не по-неравностойна. 
 
Не можем обаче да пренебрегнем факта, че празнуваме нашата годишнина в момент, 
когато в Европа се води ужасна война. Като синдикат ние сме част от движението за мир и 
неотклонно ще работим за диалог и прекратяване на тази война. Войната няма 
победители, а в мира няма губещи. 
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На предстоящия ни Изпълнителен комитет в Стокхолм на 24 и 25 май 2022 г. ще 
отбележим тази десета годишнина, празнувайки нашите съвместни постижения изправени 
пред нови предизвикателства. Очакваме с нетърпение да се срещнем там. 
 
Междувременно искаме да благодарим на всички за вашата подкрепа за нашата 
организация. Един европейски синдикат е толкова силен, колкото е силен ангажиментът и 
приносът на неговите членове. 
 
От името на целия екип на industriAll Europe ви изпращаме нашата солидарност и 
поздрави. 
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