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Съвместни действия за справяне с кризата на разходите за живот и неравенството 

Икономическата криза, причинена от пандемията, войната в Украйна и 

повишаването на цените от големия бизнес, се превръща в пълномащабна социална 

криза, като много работници не могат да посрещнат ежедневните си нужди със 

заплатите си. Това нарастващо неравенство заплашва да върне назад десетилетия 

социален прогрес и да укрепи корпоративната власт. 

Профсъюзите – в Европа и по света – трябва да отвърнат на удара заедно. 

IndustriALL Global Union и industriAll European Trade Union ще продължат да се борят 

заедно за справедливо разпределение на ползите от глобалната икономическа 

дейност. Ние призоваваме всички правителства, многонационални компании и ЕС да 

гарантират, че глобализацията е от полза за всички хора навсякъде. 

Съвместни искания 

 Секторно колективно договаряне, така че синдикатите да могат да 

договорят по-добро заплащане. 

 Достойни заплати и увеличение на заплатите за всички работници. 

Инфлацията не се формира от заплатите, а от големият бизнес, който се възползва и 

получи голяма подкрепа по време на пандемията. Работниците навсякъде се нуждаят 

от увеличение на заплатите, което отразява нивото на инфлацията и направените 

жертви по време на пандемията. Те се нуждаят от заплати, които да отразяват 

основната им роля в създаването на добавената стойност. 

 Справедливи данъци върху компаниите и богатите, включително данък 

върху неочакваните печалби върху онези, които са направили състояние по време на 

Covid и енергийната криза. 

 Подкрепа за работници, засегнати от кризата с повишени разходи за живот, 

с повишена социална защита, включително безработица, обезщетения по болест, 

отпуск по майчинство и бащинство, средства за преквалификация и правилно 

финансирани пенсии. 

 Справедлив преход като ключов механизъм за намаляване на 

неравенството. Нуждаем се от финансиран план, разработен чрез социален диалог, за 

да управляваме прехода към цифрови технологии и към нулева мрежа, за да създадем 

качествени, зелени работни места с профсъюзи. 

 Основни права на работниците, с пълно прилагане на Конвенциите на МОТ 

87 и 98, и трудовото законодателство на национално ниво, което позволява на 

работниците да се защитават. 

 Законодателство за надлежна проверка и прозрачност, което ни позволява 

да търсим отговорност от мултинационални компании. 

Да продължим заедно да изграждаме профсъюзна сила, да увеличаваме 

числеността си и силата си при преговори. 


