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Průmysloví pracovníci v celé Evropě se mobilizují pro spravedlivý přechod
Výrobní, těžařské a energetické odbory pod záštitou industriAll European Trade Union dnes zahajují
celoevropskou mobilizaci a vyzývají evropské instituce a národní vlády, aby zásadně zlepšily sociální rozměr
Zelené dohody. Kampaň bude probíhat od 25. října do 10. listopadu 2021.
V souvislosti s tím, jak se Evropa připravuje na implementaci Zelené dohody a opatření dohodnutých v
balíčku Fit for 55, 25 milionů pracovníků ve výrobě v Evropě může potenciálně čelit restrukturalizaci a
ztrátě pracovních míst v důsledku zelené transformace našich průmyslových odvětví – zhoršené krizí
COVID-19, digitalizací, obchodem a vývojem trhu.
Odbory podporují opatření v oblasti klimatu, ale trvají na tom, že zelená transformace – nejvýznamnější
průmyslová změna od průmyslové revoluce – musí být doprovázena stejně silným sociálním programem,
který zaručí sociálně spravedlivý přechod a investice do nových pracovních příležitostí.
Michael Vassiliadis, President industriAll Europe:
‘Transformace může být skutečnou příležitostí pro dobrou průmyslovou práci – ale pouze za
předpokladu, že budeme odvážně investovat, modernizovat infrastrukturu a průmyslové areály a
rozvíjet pracovní místa. Politici nyní musí připravit půdu pro desetiletí průmyslové obnovy. Ti, kteří
chtějí organizovat transformaci pouze prostřednictvím zákazů a vyřazovacích cílů, dusí evropský
motor prosperity a riskují sociální otřesy.’’
Luc Triangle, Generální tajemník industriAll Europe:
‘’ Zaměstnanci potřebují vidět, jak lze konkrétně dosáhnout spravedlivého přechodu. Chtějí vědět,
jaké bude jejich budoucí zaměstnání, jaké zaměstnání budou mít jejich děti a jaká bude budoucnost
jejich komunit a regionů. Plány spravedlivého přechodu musí být konkrétní a musí přinést konkrétní
výsledky.
Zelená transformace není jen technologickou výzvou, je to především sociální výzva pro miliony
pracovníků, kterých se to týká. Pokud se nám nepodaří dosáhnout spravedlivého přechodu, je v
sázce regionální a politická soudržnost Evropy.’’
Odbory formulovaly společné požadavky a budou organizovat různé aktivity a akce po celé Evropě, od
informačních kampaní na úrovni podniků, kampaní na sociálních sítích, konferencí, školicích akcí,
mediálních publikací, dopisových kampaní a informačních setkání s národními politiky až po národní
shromáždění a protestní pochody.
Dvoutýdenní mobilizace bude ukončena 10. listopadu odborovou akcí pořádanou industriAll Europe a její
sesterskou organizací IndustriALL Global Union na COP26, konferenci OSN o změně klimatu v roce 2021 v
Glasgow.
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Poznámky editora:
Kopie politické platformy naleznete zde: EN, DE, FR (české verze jsou k dispozici na internetu OS KOVO)
IndustriAll European Trade Union zastupuje hlas 7 milionů pracujících mužů a žen napříč dodavatelskými
řetězci ve výrobě, těžbě a energetice v celé Evropě. Naším cílem je chránit a prosazovat práva
zaměstnanců. Naše federace se skládá ze 181 odborových svazů, ve 38 evropských zemích. Naším cílem je
být silným hráčem na evropské politické scéně vůči evropským společnostem, evropským průmyslovým
odvětvím, zaměstnavatelským svazům a evropským institucím.
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