Профспілки вдруге пікетують Кабмін
3 червня профспілки вдруге вийшли під стіни Кабінету Міністрів
України.
Участь у пікетуванні від нашої Профспілки взяли 183 чол., а саме:
Представники Київської регіональної організації профспілки, ряд інститутів
Національної Академії педагогічних наук та представники Об'єднання
Всеукраїнських автономних профспілок, зокрема профспілка Збройних Сил
України.

Також вийшли представники профспілок: працівників АПК, охорони
здоров’я, освітяни, соціальної сфери, Пенсійного фонду, залізничники,
представники регіональних організацій з Черкаської і Вінницької областей.
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Ні – безробіттю в Україні.
- Профспілковий рух України консолідується.
Ми прийшли, щоб ще раз сказати – ні – безробіттю в Україні.
Ми прийшли, щоб сказати ні - заморожуванню соціальних гарантій.
Уряд чомусь вирішив скасувати санаторно-курортне лікування
працівників, дитяче оздоровлення, заборонити фінансування робітничих і
студентських санаторіїв-профілакторіїв. Уряд хоче розпоряджатися коштами,
які йому не належить, бо соціальний внесок є власністю працівників.
Ми втрачаємо трудовий потенціал:
на виробництві гинуть сотні наших спілчан, десятки тисяч стають
інвалідами через професійні захворювання.
Тому сьогодні ми плануємо пікетування Комітету ВР з питань
соціальної політики, в якому на розгляді вже протягом двох місяців
знаходиться законопроект про відновлення соціального страхування, але
вони зволікають з його розглядом, тому ми маємо сьогодні сказати, в т. ч. і
парламенту, – негайно відновіть роботу над соціальнозначимими
законопроектами!
У нас є підтримка спілчан і міжнародних партнетів.
Ми провели опитування біля 100 тис. наших членів профспілок: чи
готові ви захищати свої права? Люди підтвердили, що вони на це готові –
25% зазначили, що готові вдаватися до страйків, а 50% спілчан сказали, що
потрібно використати шанс переговорного процесу, тому ми сьогодні

вступили в Трудовий колективний спір к Урядом і наразі працює примирна
комісія. Також ми заходимось в Колективному трудовому спорі з
роботодавцями, де працює трудовий арбітраж. Якщо нас не почують, ми
звернемось до профспілкових організацій для визначення подальших дій.
Міжнародна конфедерація профспілок, яка об’єднує 175 млн. трудящих
в 160 країнах світу, направила на адресу президента України П.Порошенка
петицію з вимогою дослухатись до профспілок:
- погасити заборгованість із зарплати;
- підняти мінімальну зарплату до рівня фактичного прожиткового
мінімуму;
- індексувати зарплати, пенсії на рівень інфляції;
- впровадити європейські принципи відкритості влади і реального
соціального діалогу.
У такий спосіб борються і наші колеги за кордоном, зокрема в
Німеччині, Латвії, Іспанії, Франції, Норвегії, де трудівники виборюють свої
соціально-економічні права.
Ми також не тільки говоримо про те, що потрібно щось робити, ми
приступаємо до конкретних дій.
Ми переконані в тому, що наша боротьба є законною, справедливою,
тому що це боротьба за забезпечення права працюючої людини. Ми з цього
шляху не звернемо.
Слава українським трудівникам, слава українським профспілкам
організаторам робітничого класу!
На
мітингу
виступив
заступник
Голови
Спільного
представницького органу об’єднань профспілок, голова ОВАП, голова
Профспілки працівників НАН України Анатолій ШИРОКОВ:

- Шановні друзі! Могутня хвиля Революції гідності привела до влади
«вчорашніх», які стали «сьогоднішніми». Але чи стали ми жити краще, чи
втілюються в життя ідеали Майдану? На жаль, ні.
Для себе я попередню владу характеризую як владу бандитів, які гадали,
що вони прийшли назавжди. Ви пам’ятаєте і лозунги останньої виборчої
кампанії – «Жити по-новому!» Ми й стали ми жити по-новому, але не краще.
Прикриваючись правильною проєвропейською патріотичною риторикою,
влада включає до своїх опонентів будь-яких критиків, у т.ч. і профспілки,
нібито вони «агентура» Кремля. Це брехня!
В умовах фактичної війни політику нинішньої влади у соціальноекономічній сфері можна охарактеризувати як політику справжнього
мародерства. Вони розуміють, що довго затриматись у владі не вийде, що
дистанція між «майданами» скорочується і нас очікує «жарка» осінь.
Влада проводить ганебну соціальну політику, свідченням чого є ситуація
з оплатою праці, пенсійним забезпеченням і тарифний «геноцид».
Якщо взяти бюджетників, то три роки поспіль не збільшується ставка І
тарифного розряду, від чого залежить зарплата в бюджетній сфері. Вона
заморожена. А з іншого боку - шалена інфляція. Згадаймо 2009 рік. Уряд
Ю.Тимошенко на рік заморозив зарплату бюджетникам, але тарифи тоді не
росли. І в страшному сні важко було уявити наступ на пенсіонерів, які почав
нинішній Уряд. Особливо на працюючих. Немає жодної країни в світі, де б з
працюючої людини – пенсіонера – забирали 15% пенсії, «соромливо» не
називаючи це податком. Пенсія просто встановлюється у розмірі 85% від
призначеної?! Що можна сказати по відношенню до такої влади? ГАНЬБА!
І третій блок питань – тарифна політика. Брешуть в Уряді, коли
посилаються на вимогу МВФ підвищити тарифи для одержання кредитів.
Справжня вимога МВФ – економічно обґрунтовані тарифи. Ми теж – за. Але
ми проти тієї вакханалії, яка є зараз. Створена робоча група, у парламенті яка
засвідчила: те, що твориться з тарифами – це абсурд. Вони необгрутновано
завищені як мінімум у 2 рази! Варто згадати виступ Арсенія Яценюка у 2013
році, коли він таврував тодішню владу і переконував, що газу внутрішнього
видобутку лише трішки не вистачає на потреби житлово-комунального
господарства і людей, а його ціна - 70 доларів за 1 тис. кубометрів. Так що
змінилося з того часу? Ось так і працює нинішня влада «ліберальних
реформаторів».
Дорогі друзі, ми усвідомлюємо, що якщо нас тисяча, буде одна реакція
влади, десятки тисяч – інша, сотні тисяч – настане чергова революція. Так
будемо ж готуватись до тієї революції, якщо влада не візьме до тями, що
Профспілки – сила! Хай живуть Профспілки України!

