
Ktiztis állásfoglalás

+ Magyar Szakszervezeti Szovetség, a Munkástanácsok országos Sz vetsége, az
Értelmiségi Szakszervezeti T mortilés és a Szakszervezetek Egytiitmííktidési F ruma
határozottan visszautasítja a LIGA Szakszervezetek részér l tapasztalhat
szakszervezet-politikai magatartást.

A szakszervezeti tagok tobbségét kitev érdekképviseletek álláspontja, hogy az egységes
szakszervezeti fellépésnek a klasszikus érdekvédelmi értékeken alapul
egytittmiíkodésre kell éptilnie, amely egy olyan folyamat, amelyben a partnerek egytitt
dolgoznak a kÖzos célok eléréséért.

Ezzel szemben a LÍga Szakszervezetek szinte kozeledési szándéka nem érz dik. A
Magyar Szakszervezeti Szovetségi felé felajánlott kozos helyszínen tartott majális
otletén kívtil semmi nem utal arra, hogy a Liga a kozos célok érdekében rijra
egytittmííko dne minden hazai szakszervezeti konfoderáci val.

Éppen ellenkez leg, egyszerre két ajt n kopogtat. Keresi az egytittmííkodést, vagy
legalábbis látsz lag ,,baráti jobbot" ny jt, mikozben ktilonféle mézesmadzag-
ajánlatokkal igyekszik a tobbi konfoderáci tagszervezeteit magához édesgetni, hogy
aztán befoghassa ket saját igájába.

Teszi, teheti mindezt azoknak az uni s forrásoknak koszcinhet en, amelyeknek az elm lt
id szakban szinte egyeduli kedvezményezettje volt. Véleményrink szerint ezek az
eur pai uni s támogatási programok a szakszewezeti kapacitások általános b vítésére
és a munkatigyi kapcsolatok fejlesztésére szolgálnak, ezen beltil kiemelten az alacsony
szakszervezeti szervezettség és a hiányz kollektív szerz déses lefedettség novelésére.

A meglév strukt rába tortén direkt szakszervezeti és politikai beavatkozás aligha felel
meg ezeknek a céloknak. Résztinkr l a Liga által hangoztatott eredmények nem
tekinthet ek érdekképviseleti sikernek. Szakszervezeti szolidaritás! j p lusoka!
sszefogást hirdetnek, de megnyilatkozásaik min sítésekkel terheltek, azt az

értelmetlen, ellenséges versenyt hirdetih melyek a szlogenek szintjén hirdetett
eszmékkel szoges ellentétben állnak.

A Liga Szakszervezetekkel szemben a Magyar Szakszervezeti Szovetség, a
Munkástanácsok országos Szcivetsége, az Értelmiségi Szakszervezeti Tomortilés és a
Szakszervezetek Egytittmííkodési F ruma jelenleg is azon dolgozik, hogy er sítse a
kohézi t, a val di egytittmiÍk dést az emberek szakszervezetbe vetett bizalmának
jraépítése, a munkavállal k érdekében.
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