Politická resoluce IndustriALL Global Union
Schváleno: 5.-7.10.2016 na kongresu v Riu de Janeiro

Úvod
IndustriALL je pevně přesvědčen, že všechny pracující ženy a muži mají právo na spravedlivou
distribuci plodů své práce. Musíme bojovat za budování globální společnosti, která sdílí jak
schopnosti, tak příležitosti. Požadujeme lidská práva pro každého a právo na důstojný život, bezpečí,
mír a solidaritu bez předsudků a nespravedlnosti.
Tváří v tvář trvalým útokům na svobodu sdružování ze strany kapitálu a vlád, je nárůst členské
základny a pokrytí kolektivní mi smlouvami hlavní výzvou pro globální odborové hnutí.
IndustriALL je globálním svazem, zastupujícím průmyslové pracovníky a jako takovým je hlavní silou
v oblasti globální solidarity, protože bojuje za lepší pracovní podmínky a odborová práva po celém
světě. Jsme organizací, která vede kampaně a organizuje a která se zavázala stát bok po boku
pracujícím v boji za jejich práva, poctivost, důstojnost a spravedlnost a to všude.
Na zasedání v Riu de Janeiro, 5.-7.10.2016, na druhém kongresu IndustriALL Global Union bylo
rozhodnuto přijmout tuto politickou resoluci, která doplňuje Akční plán 2016 – 2020, který stanovuje
pět klíčových strategických cílů IndustriALL.
Nerovnost
Jedno procento nejbohatších lidí na světě má dnes více bohatství než zbývajících 99 %. Tato globální
nerovnost je sociální a ekonomickou krizí. Nerovnost narůstá uvnitř i mezi zeměmi. Pracující
přicházejí o mzdy, podmínky a sociální ochranu. Narůstající nerovnost zraňuje již znevýhodněné
skupiny ve většině společnosti.
Jak Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD) své nedávné zprávě „Společně v tom:
Proč méně nerovnosti prospívá všem“ tak Mezinárodní organizace práce (ILO) ve své „Světové
politice zaměstnanosti a sociálních výhledech 2015“ vyzývají vlády, aby přijaly opatření pro boj
s narůstajícími nerovnostmi.
Nerovnost v příjmech se od roku 2000 zvýšila a tento trend byl podnícen expanzí rizikové práce.
V široké míře je akceptováno, že nárůst nerovnosti brzdí ekonomický růst. Míra chudoby je vyšší mezi
dočasnými pracovníky nebo OSVČ.
IndustriALL bude i nadále bojovat za ekonomický model, který se zakládá na právech, spravedlnosti
a důstojnosti a je podpořen silnými odbory.

Beztrestnost dodavatelských řetězců
Neudržitelný a nekorektní podnikatelský model převažuje napříč průmyslovými sektory. Nadnárodní
korporace vyčleňují svou výrobu subdodavatelům, kteří často negarantují existenční minimum,
odborová práva nebo bezpečná pracoviště. Jejich podnikatelský model, usnadněný korporátním
obchodem a investičními smlouvami vede ke globální honbě směrem ke dnu v oblasti pracovních
podmínek, protože si vlády konkurují v nabídce investic na úkor pracujících a společnosti jako celku,
například prostřednictvím daňových výjimek nebo těžby surovin bez ponechání přidané hodnoty
v dané zemi.
Korporátní sociální odpovědnost (CSR) a její hlavní nástroj, audit dodavatelských řetězců, selhal
v detekci a prevenci porušování a zneužívání práv pracujících. Mnoho příkladů ukazuje, že CSR a její
nástroje nejsou účinné při detekování, podávání zpráv a korekci problémů dodavatelských řetězců.
Nebyla schopna smysluplně zlepšit mzdy a pracovní podmínky, ani zajistit respektování práva
pracujících vstoupit do odborů.
Respektování práv pracujících v dodavatelských řetězcích klesá. V oděvním průmyslu došlo k 73 %
poklesu v oblasti práv pracujících u top 20 exportérů oděvů do USA v období 1989 až 2010. Současně
došlo k 42 % redukci ceny vyplácené za vyrobené šaty.
V roce 2016 skandální zpráva Mezinárodní odborové konfederace (ITUC) odhalila skrytou pracovní
sílu 116 milionů lidí, pracujících v globálních dodavatelských řetězcích pouze 50 podniků. Výzkum
ITUC ukázal, že „holdingy 25 společností držících hotovost“ ve výši 387 bil. USD mohou zvýšit mzdu
každému z jejich 71,3 milionů pracovníků, přičemž jen 6 % z nich je zaměstnáno přímo, o více než
5000 USD ročně. Pracující ve všech fázích globálních dodavatelských řetězců vyrábějí produkty nebo
poskytují služby pro všechny podniky, které shrábnou masivní zisky a mohou si tak dovolit garantovat
všem pracovníkům v dodavatelských řetězcích důstojný životní standard.
Globální ekonomika v současné době trpí propastí v oblasti odpovědnosti. Mnoho podniků požaduje
dodržování práv pracujících ve svých dodavatelských řetězcích, ale selhávají v přijímání opatření
nutných k zajištění respektování právě těchto práv. Vlády mají jen malou odpovědnost za práva
pracujících v dodavatelských podnicích v zahraničí. Země, kde jsou tito dodavatelé umístěni, mají
často zákony na ochranu práv pracujících, ale nejsou schopny nebo ochotny je prosadit.
Proto potřebujeme zpětnou vazbu v dodavatelských řetězcích a zvýšit odpovědnost vlád a
nadnárodních společností za dodavatelské řetězce. Mandatorní a závazná pravidla jsou zásadní pro
podporu transparentnosti a odpovědnosti dodavatelských řetězců. Odbory společně se svými
spojenci z řad nevládních organizací (NGO) musí požadovat závazné a vynutitelné smlouvy
s korporacemi, které dominují globálním dodavatelským řetězcům, stavět na modelu Bangladéšského
zákona, který vyžaduje od dodavatelů soulad se základními pracovními standardy a měřitelná
zlepšení v oblasti mezd a pracovních podmínek.

IndustriALL i nadále povede kampaň za to, aby byly nadnárodní korporace odpovědné za pracovní
podmínky ve svých dodavatelských řetězcích, a bude požadovat závazné regulace, včetně úmluv
ILO pro dodavatelské řetězce.
Boj za demokracii a mír, boj proti teroru
Komplexní politické problémy mohou vyřešit jen multilaterální politické iniciativy. Jedinou
alternativou k nezodpovědným válkám je spravedlivá a trvale udržitelná diplomacie. Naši tuniští
bratři a sestry byli oceněni Nobelovou cenou za mír v roce 2015. Ukázali, že odbory mohou hrát
klíčovou roli při budování demokratické a mírové společnosti.
To zahrnuje požadavek a implementaci lidských práv, svobody, spravedlnosti, demokracie a
narůstající prosperity pro všechny kdekoli ve světě. Pouze pokud budou tyto standardy aplikovány
všude stejným způsobem a bude vytvořen spravedlivý světový pořádek, bude eliminována živná půda
všech druhů terorismu.
IndustriALL se silně vymezuje vůči terorismu. Odmítáme být odkloněni na cestu radikalismu a
xenofobie. Nechceme být zastrašováni a vedeni k nenávisti. Bojujeme s terorem těmi nejsilnějšími
zbraněmi, kterými jsou lidská důstojnost, vzájemný respekt a tolerance.
„Válka s terorem“ zabíjí tisíce, ale válka v odborech postrkává miliony do chudoby. Nepřipustíme
pokračování porušování odborových práv a postavíme se útokům na členy odborů po celém světě.
Solidarita s uprchlíky
IndustriALL odmítá pokusy stigmatizovat uprchlíky, kteří jsou oběťmi politického a ekonomického
ohrožení v zemích jejich původu. Dnes více než 60 milionů lidí po celém světě prchá před chudobou,
hladem, válkou a persekucí. Tito lidé potřebují naši pomoc.
Azyl je základním lidským právem a vyžaduje odpověď založenou na humanitě, solidaritě a začlenění.
Odborové hnutí musí spolupracovat, aby vytvořilo emoční, kulturní, statutární a institucionální
předpoklady přijímání uprchlíků a jejich integrování a to co nejrychleji a nejúčinněji. Musíme
pokračovat v našem boji za překonání rozdílů a nacionalismu a přijít se společnou odpovědí na tuto
humanitární nouzi. Mezinárodní společenství musí rovněž podpořit rozvojové země v řešení
konfliktů, ke kterým přispělo, a podpořit jejich hospodářský vývoj, za účelem zlepšení kvality života
populací a jejich schopnosti se o sebe postarat. To znamená, že mezinárodní instituce a velké
geopolitické síly musí konečně odstranit důvody exodu uprchlíků, včetně nespravedlivých obchodních
smluv.
Odbory musí hrát roli s ohledem na integraci uprchlíků do společnosti a musí odmítat všechny a
veškeré akty násilí vůči uprchlíkům. Pravicoví radikálové a pravicoví populisté využívají situace
uprchlíků a slabých reakcí vlád ke svým vlastním cílům. Odbory mají odpovědnost za zajištění toho,
aby uprchlíci získali spravedlivé podmínky na trhu práce. Přístup k jazykové výuce, vzdělání a školení,

zdravotní péči, zaměstnanosti a vhodná pomoc a podpora jsou nutností spravedlivé integrace do
jejich adoptivní společnosti.
IndustriALL je proti využívání uprchlíků a migrantů jako levné pracovní síly v rizikových pracovních
podmínkách, včetně využívání nepravidelné, nucené a dětské práce. Snižování a eliminace existujících
standardů je rovněž nepřijatelné.
IndustriALL i nadále trvá na tom, že svoboda, solidarita a spravedlnost jsou hodnoty, které platí pro
všechny a musí být převedeny v respekt, uznání a důstojnost vůči cizincům. Budeme pokračovat
v našich snahách v oblasti mezd, abychom zabránili vykořisťování uprchlíků a všech zaměstnanců
migrantů v dodavatelských řetězcích a využijeme k tomu náš globální vliv prostřednictvím vládních,
mezivládních a vícestranných iniciativ.
Obchod
Mezinárodní obchod může být pracujícím po celém světě prospěšný, ale musí mít veřejný dozor a
zajišťovat striktní respektování pracovních práv. Dosud WTO selhala v dodání globálního obchodního
rámce, který by upřednostnil potřeby pracujících lidí ve světě, před potřebami globálního kapitálu.
Namísto toho vidíme řadu bilaterálních a regionálních obchodních smluv, které neučinily nic na
podporu důstojné práce nebo trvale udržitelného rozvoje.
Vstoupili jsme do nové éry s ohledem na vyjednávání, nebo nedávno uzavřenou novou generaci
obchodních smluv, které jdou nad rámec těch, které jsme viděli dříve, podporující korporátní zájmy.
Fakticky mnoho z těchto smluv se zaměřuje méně na obchod a více na přepracování pravidel, která
regulují klíčové aspekty globální ekonomiky, včetně finančních toků, přístupu k informacím, duševní
vlastnictví a ochranu veřejného zdraví a prostředí. Transatlantické obchodní a investiční partnerství
(TTIP), Trans Pacifické partnerství (TPP), Obchod v rámci dohody o službách (TISA), Komplexní
hospodářská a obchodní dohoda EU-Kanada, a řada dalších, se pokouší dramaticky změnit způsob
regulace globální ekonomiky, a opakují výsledky politik, které již v minulosti selhaly.
Hlavním problémem s těmito smlouvami je mechanismus řešení sporů investor-stát (ISDS), který
dává nadnárodním korporacím právo žalovat suverénní státy a vést proti nim netransparentní
arbitráže. Navržený systém investičních soudů (ICS) neomezuje fundamentální nedostatky ISDS, ale
fakticky se přiklání a slouží nadnárodním korporátním gigantům.
IndustriALL požaduje zásadní přehodnocení způsobu, jakým jsou globální obchodní a investiční toky
regulovány, aby bylo zajištěno, že fungují ku prospěchu pracujících a společností ve kterých žijí.
Obchod a investice musí zajišťovat rovnější přerozdělení bohatství mezi a v rámci zemí a musí
odmítat neoliberální ekonomickou ideologii, založenou na deregulaci, liberalizaci a privatizaci, která
selhala a kterou tato nová generace obchodních smluv stále podporuje. Žádáme novou globální
debatu o spravedlivém obchodním rámci, který zabezpečuje demokratické standardy a veřejné zájmy
a má rozsah sociální politiky, která staví lidi na první místo.

Navzdory široké kritice podporovatelů obou hlavních politických stran v USA, Obamova
administrativa oznámila Kongresu USA, že předloží TPP hlasování, pravděpodobně po listopadových
volbách. IndustriALL vyzývá své členské organizace, zejména v zemích, jichž se TPP týká, aby iniciovaly
společné veřejné protesty proti TPP před tímto hlasováním. TPP nesmí být ratifikována.
IndustriALL požaduje:
a. Všechny obchodní smlouvy musí obsahovat závazná a vymahatelná pracovní, odborová a
sociální práva. Porušení základních pracovních standardů musí být předmětem téhož
mechanismu řešení sporů, jako v případě obchodních porušení. Strany obchodních smluv
musí vytvořit a financovat účinné domácí procedury pro včasné prověření a řešení stížností
souvisejících s pracovními právy, s plnou účastí občanské společnosti. Všichni signatáři
jakékoli obchodní smlouvy musí ratifikovat a plně implementovat základní úmluvy ILO a
ostatní zásadní normy a standardy.
b. Obchodní smlouvy musí být sjednány otevřeně a transparentně, aby se zabránilo
korporátním lobby upřednostnit své agendy za zavřenými dveřmi bez toho, že by byly
předmětem autentických a rigorózních demokratických procedur.
c. Začlenění jakékoli formy mechanismu řešení sporů se státem, který podkopává národní
suverenitu prostřednictvím oprávnění tajných právních panelů zpochybnit sociální a
ekologickou legislativu členských států, odmítáme. Národní suverenitu, reprezentovanou
národními právními systémy je třeba udržet.
d. Obchodní smlouvy nesmí zahrnovat veřejné služby, veřejné zdravotnictví, služby obecného
zájmu nebo pravidla veřejných zakázek v rámci daného rozsahu.
e. Obchodní smlouvy musí plně uznávat právo zemí jednat v reakci na nespravedlivé obchodní
praktiky, včetně dumpingu, ilegálních dotací a podpor a expanzi snah řešit bující nadkapacity
v ocelářském, hliníkářském a jiných průmyslových sektorech.
f.

Žádný posun v udělení statusu tržní ekonomiky Číně bez veřejné debaty o veškerých
sociálních, ekonomických a právních dopadech, posílení existujících obchodních obranných
nástrojů a zlepšení sociálních, pracovních a ekologických podmínek v Číně.

Jakožto hlas průmyslových pracovníků, kteří jsou vážně postiženi obchodními smlouvami, musí
IndustriALL hrát vedoucí úlohu v rámci globálního odborového hnutí a širší společnosti, aby obhájil
naší vizi spravedlivého globálního obchodu, který pracuje pro všechny a ne jen pro top 1 %.
IndustriALL je i nadále proti a bude vést kampaně proti obchodním a investičním smlouvám, které
nesplňují naše minimální standardy, ale jsme připraveni a ochotni hrát roli v otevřené a
demokratické debatě o vývoji alternativní, transparentní globální obchodní politiky, která má
zájem o naše členy, kteří jsou jejím srdcem.

Daňová spravedlnost a kvalita veřejných služeb
Daně nejsou zátěž. Jsou předplatným na život v civilizované společnosti. IndustriALL je aktivním
členem kampaně za uzavření daňových mezer a daňových rájů, které umožňují bohatým korporacím
a jednotlivcům vyhýbat se placení jejich spravedlivého podílu.
Ukončení vyhýbání se placení daní a přijetí iniciativ jako je daň z finančních transakcí poskytne nutné
veřejné fondy národní úrovni, aby každý obdržel vzdělání, zdravotní péči, hygienu, bydlení a potravu,
na což má nárok.
Odborová anti-korupční kampaň argumentuje tím, že zaměření se na ukončení korporační a vládní
korupce poskytne biliony dolarů na daních.
Komunity bývají souzeny podle toho, jak zacházejí s raněnými a znevýhodněnými. V tomto ohledu je
kvalita veřejných služeb zásadní.
IndustriALL i nadále povede kampaň za daňovou spravedlnost, proti škrtům a bude zastávat
ekonomické strategie založené na výrobě a investicích.
Energetická politika
IndustriALL uznává, že země přijmou různá rozhodnutí, pokud jde o jejich celkový energetický mix a
to na základě vlastních přírodních zdrojů, dostupných technologií, jistoty dodávek a národních
okolností.
Klíčovým principem IndustriALL v této debatě je, že přechod na čistější, trvale udržitelnou ekonomiku
musí být ekonomicky a sociálně spravedlivý a férový vůči zaměstnancům a jejich komunitám.
IndustriALL bude i nadále podporovat vývoj vyváženého energetického mixu, prostřednictvím
demokratických diskusí v daných zemích a bude akceptovat to, že energetický mix se bude země od
země lišit.
Digitalizace a průmysl 4.0
Průmyslová výroba čelí a bude čelit revoluci v oblasti technologií a další digitalizaci výroby a to více
než kdy dříve. Rizika snižování počtu pracovníků díky pokrokové robotice a nahrazování pracovníků je
zřejmé.
I když tyto zásadní změny mohou být ku prospěchu pracovníků, komunit a společností a mohou
přispět k lepším životním standardům, IndustriALL nebude akceptovat přechod bez nutných
spravedlivých transformačních programů pro postižené pracovníky.
Průmysl 4.0 má potenciál změnit svět, a protože to víme, potřebujeme na faktech založenou diskusi o
tom, jak této příležitosti využijeme, abychom ji transformovaly k lepšímu bez podpory systematických
nerovností a nespravedlností.

IndustriALL bude i nadále rozvíjet trvale udržitelnou průmyslovou politiku k digitalizaci a průmyslu
4.0, vést kampaně proti transformaci bez nutné sociální spravedlnosti a za spravedlivý přechod pro
postižené pracovníky.
Odbory byly vždy v čele sociálního progresu. IndustriALL Global Union je hrdou součástí globálního
hnutí pracujících, protože společně jsme konfrontováni kapitálem, který se snaží podkopat práva
pracujících a jejich blaho.

