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BUDOVANIE
OBNOVY PRE
VŠETKÝCH

III. kongres 2021

Silný hlas pre pracovníkov v priemysle Európy
V dňoch 1. - 2. júna 2021 sa konal III. kongres európskej odborovej federácie industriAll ( ďalej
len „IAE“), formou online stretnutia. Prvý deň kongresu začal rokovaním Výkonného výboru IAE, na
ktorom sa za IOZ zúčastnila Marta Brodzianska, predsedníčka IOZ. Výbor sa zaoberal záverečnou
prípravou kongresu a finančnou správou IAE za rok 2020.
III. kongresu IAE sa zúčastnilo takmer 350 delegátov a množstvo hostí a pozorovateľov v priamom
prenose. Náš odborový zväz zastupovali Marta Brodzianska, predsedníčka IOZ, Erika
Lőrinczová, členka Predsedníctva IOZ a Zuzana Bosák, asistentka predsedníčky IOZ,
medzinárodné vzťahy.
V úvode 2. dňa kongresu sa účastníci
oboznámili s výsledkami volieb
vedúcich
funkcionárov IAE na funkčné obdobie 2021 2025. Opätovne boli zvolení Michael
Vassiliadis – prezident, Luc Triangel generálny tajomník, Isabelle Barthès a
Judith
Kirton-Darling
zástupkyne
generálneho tajomníka.
Po Správe o činnosti prednesenej generálnym tajomníkom IAE, vystúpil Luca
Visentini, generálny tajomník ETUC, ktorý upozornil na potrebu masívnej
investície do vytvárania nových pracovných miest, spravodlivé odmeňovanie,
komplexnejšiu európsku hospodársku a sociálnu politiku. Transformácie musia
pomôcť všetkým a byť spravodlivé k zamestnancom. Zvýraznil, že OBNOVA
PRE VŠETKÝCH bez hlasu odborov nebude obnovou pre všetkých.
Kongres IAE prijal Strategický plán 2021-2023, ktorý stanovuje priority a kroky
organizácie na ďalšie dva roky. Strategický plán sa zameriava na priemyselné a
sociálne zotavenie spoločnosti z krízy, ako aj na riadenie dvojice zelených a
digitálnych transformácií. Ústredným cieľom IAE bude zabezpečenie
spravodlivého prechodu, ktorý nezneškodní žiadneho pracovníka a žiadny región, a zabezpečí to, aby
pracovníci boli najdôležitejšou časťou tejto transformácie.
Schválili sa pozmeňujúce a doplňujúce návrhy Stanov IAE a osem rezolúcií smerujúcich okrem
iného ku konvergencii a spravodlivým mzdám v Európe, prehlbovaniu solidarity európskych odborov,
posilneniu kolektívneho vyjednávania na všetkých úrovniach. Musíme sa vyhnúť strate ďalšej
generácie priemyselných pracovníkov.
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