Резолюция № 15
За по-активно и резултатно международно и регионално сътрудничество
В съвременния свят на глобални проблеми и рискове никоя държава не
може сама да ги посреща и решава. Ориентацията на капитала към
международно производство и собственост увеличиха неимоверно нуждата от
международно сътрудничество при защитата на наемния труд. Глобалните
предизвикателства пред труда трябва да се управляват в съответствие с
базисните принципи за равенство и социална справедливост.
В допълнение, сериозните промени в характера и мобилността на труда,
както и продължаващата повече от двадесет и пет години масивна емиграция на
работна сила от България са причината, поради която КТ “Подкрепа“
целенасочено полага усилия за по-добра и своевременна защита на правата и
интересите на работещите не само в България, но и извън нея.
В този смисъл и с цел укрепване на международното синдикално
сътрудничество, делегатите на Х-ия конгрес на КТ “Подкрепа“ заявят, че
организацията трябва да продължи да:
- Поставя международната дейност сред своите приоритетни политики и
дейности;
-

Настоява страната ни да се присъедини към всички важни
международноправни договорености, конвенции на МОТ и европейски
актове в областта на защитата на трудовите и социалните права, които все
още не са ратифицирани или транспонирани в националното ни
законодателство.

- Задълбочава и доразвива двустранно и регионално партньорство
братски синдикални организации;

с

- Участва и съдейства за провеждане на активен европейски социален

диалог – т.е. при разработването на политиките в дейността на комитетите
за социален диалог, в кампаниите на европейските и международните
синдикални организации;
- Подкрепя инициативите на ЕКП за гарантиране на: свободата на
сдружаване, право на колективно договаряне и действие, достойни и
сигурни условия на труд, право за информиране и консултиране,
социална сигурност;

Организира и се присъединява към различните европейски и регионални
солидарни действия за мобилизация, заедно с останалите братски
синдикати, членуващи в ЕКП и МКП;
- Активизира сътрудничеството си със сродни синдикати от региона на
Западните Балкани за създаване на регионални съвети за синдикален
обмен и взаимодействие;
- Сключва двустранни протоколи и споразумения за защита на
синдикалните членовете чрез предоставяне на консултантски услуги и
помощ на реципрочна основа;
- Работи и изгражда мрежи за обмен на опит, информация по отделни
проблеми и актуални въпроси от взаимен интерес - проблеми пред
синдикатите в условията на криза, мотивация за синдикално членство,
възможности за бъдещи съвместни мероприятия и работа по проекти;
- Подобрява осведомеността на синдикалните членове за инициативите и
достиженията на световното и европейско синдикално движение;
- Прилага практически мерки за подобряване на административния
капацитет, подобряване ефективността от участието на конфедерацията
и нейните структури в органите за координация и партньорство при
изработване на политики и решения в областта на европейската
интеграция на национално равнище и на равнище европейски
институции.
-

Вече три десетилетна КТ “Подкрепа“ отстоява и развива своята политика в
защита и гарантиране на основните права на човека. През следващите пет години
Конфедерацията ще продължи своите усилия в тази насока, като постави акцент
върху солидарността, демокрацията и свободата - пресечната точка, на които
всъщност са правата на човека - или най-стабилната основа на синдикалното
сътрудничество!

-

