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STOP – dość lekceważenia społeczeństwa.
Wzmocnić prawa pracownicze i związkowe! Za rzeczywisty dialog społeczny!
Drogie Koleżanki i drodzy Koledzy,
Niemiecka Federacja Związków Zawodowych DGB Region Saksonia i Region Berlin-Brandenburgia
popiera waszą walkę o przestrzeganie podstawowych praw socjalnych i poprawę warunków pracy i
życia.
Związki zawodowe zrzeszone w Międzyregionalnych Radach Związkowych Łaba-Nysa i Viadrina z
dużym zaniepokojeniem i dużą irytacją śledzą ataki polskiego rządu na prawa związkowe.
Współdecydowanie związków zawodowych jest istotnym elementem społeczeństw
demokratycznych.
Na pograniczu polsko-niemieckim doświadczamy, jak depcze się prawa pracownicze i związkowe.
Rząd ignoruje rosnącą socjalną niepewność społeczeństwa, pogarszanie się warunków pracy i
życia. Oczekujemy od rządu ustawowych warunków ramowych, które wzmocnią prawa pracownicze
i związkowe.
Wspieramy was w waszych żądaniach
-

przestrzegania praw pracowniczych i związkowych,
ograniczania niepewnych form zatrudnienia, a w szczególności umów śmieciowych,
tworzenia dobrej pracy w celu zwalczania bezrobocia i ubóstwa,
podniesienia płacy minimalnej,
wycofania się z antyspołecznej reformy emerytalnej,
poprawy funkcjonowania ochrony zdrowia oraz dostępu do bezpłatnej edukacji.

Dla związków zawodowych w Europie nie do przyjęcia jest, że poniewiera się prawa do
współdecydowania związków zawodowych. Komisja Trójstronna musi być miejscem dialogu,
negocjacji i poszukiwania wspólnego stanowiska. Odrzucamy oczywiste wykorzystywanie Komisji
Trójstronnej jako gremium, które służyć ma oznajmianiu rządowych rozwiązań.
Nadal będziemy wspólnie i transgranicznie angażować się na rzecz przestrzegania socjalnych praw
podstawowych i wzmacniania socjalnej spójności: w zakładach, w regionie i w Europie.
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