FINAL

22. setkání volebního obvodu EPSU pro Střední Evropu
a Západní Balkán (22nd EPSU CEWB)
3. – 5. 9. 2019, Hotel Bělehrad, Srbsko

https://www.epsu.org/event/epsu-northeast-european-constituency-meeting-2019
Pavel Bednář, Karel Klusák, Renata Kořínková, Pavel Růžička, Štěpánka Řandová, Michal Votava,
Šárka Vojíková a zástupci dalších zemí. Celkem 70 delegátů.
Zahájení workshopu
Jan Wilem Goudriaan uvedl úvodní seminář na téma veřejný dluh, jeho nezdravá velikost a negativní
vliv na společnost. Význam z pohledu investic zejm. do infrastruktury, zdravotnictví a školství. Rizika
související se zásahy Světové banky a následný tlak na mzdy, benefity ale také škrty ve zdravotnictví
a dalších sociálních oblastech. Např. v Srbsku je veřejný dluh už 80% hrubého národního produktu a
země je tak již v hledáčku Evropské banky.
Jak veřejný dluh vzniká a roste?
Jaké jsou možností vlád s jeho řešením?
Jaká je úloha odborů?

Evropská sít zaměřená na téma dluhů a rozvoj - síť 50 subjektů.
Mark Perera
Globální trendy
(viz prezentace)

Slovinský veřejný dluh
Petra Čičic
(viz prezentace)

Úvod: „Veřejný dluh, struktura veřejného dluhu, problémy a rizika
veřejný dluh. Rentierský kapitalismus a jeho role při vytváření veřejného dluhu".
Asistent projektu a politiky (daň a dluh) Virginia Palomba.
Vysoce rizikové jsou především dluhy v cizí méně s kurzovním rizikem.
Odbory by měly identifikovat a kontaktovat ohrožené skupiny, upozornit je na konkrétní rizika
zadlužení a krize. Je třeba definovat, co je potřeba před, během a po krizi. Je třeba vyvracet
publikované lži o příčinách krize v zaměstnancích a lidech obecně.

Připojme se ke skupině eurodad, do které patří i Mark Perera a která organizuje kampaně proti
předlužovaní a vzniku krizí.
https://eurodad.org/

Skupinová práce: „Jaká je role odborů při prevenci, řešení a
zmírňování problémů veřejného dluhu “
Mark Perera
(viz prezentace)

Obecná diskuse: vypracování společné strategie
Materiály s inspiracemi a návodu budou následovat
Uvítání

Zástupce srbských odborů – předseda a tajemnice pro rovnoprávnost
Zástupce srbské vlády – ministr práce a sociálních věcí a otázky válečných
veteránů
„Naše životy začínají končit den, kdy mlčíme o věcech, na kterých záleží“ – Martin Luther King
Více na https://cs.yestherapyhelps.com/the-70-best-quotes-of-martin-luther-king-12783
Pozn. Šv: "Člověk se nikdy nezbaví toho, o čem mlčí" – Karel Čapek
Zástupci sociální partnerů sumarizují vynikající spolupráci postavenou na vzájemném respektu a
naslouchání. Dále popisují ekonomický vývoj v zemi a společná řešení sociálního rozměru.

Přijetí pořadu jednání a zápisu z předchozí schůzky, připomínky.
Kongres EPSU Dublin (hodnocení, priority,…)
Generální tajemník EPSU Jan Willem Goudriaan
Viz předchozí informace z Kongresu

Zpráva Výboru žen. a vývoj odborů,
ženská síť ve středoevropském volebním obvodu
(příprava na Akce 25. listopadu a 8. března)
Potvrzení nominací ze Sarajeva
Volby předsednictví
Pokračují Boris a Ivana jako zástupce

Oficiální rozloučení s Josefem Krejbychem. Poděkování.

EU velvyslanec ze Srbska
Jednání zahájil Boris a poděkoval za pěkný večer na lodi.
Velvyslanec není přítomen (prý se vrátil z dovolené) a není přítomen ani zástupce FES (připravuje se
na nějakou konferenci), proto byla změna programu.

Zástupce FES - otázky pro odbory (pozván)

Vývoj EU po volbách do Evropského parlamentu a nový
Předseda Komise - příležitosti jako při minimálních mzdách
Generální tajemník EPSU Jan Willem Goudriaan
JWG hovořil o tom, že se EPSU setkal s novou předsedkyní EU a hovořil s ní o
problémech. S jednáním o minimální mzdě souhlasí, mělo by to být na úrovni
60% mzdy v dané zemi.

Síť mládeže
Mladé trápí, že odbory nejsou otevřené, mají obavy ohledně pracovních smluv, ohledně bydlení
apod. – údajně se vyjádřili mladí, že je nikdo z odborů neoslovuje. Síť mladých přišla k závěru, že se
to musí změnit (odbory potřebují mladé a mladí potřebují odbory) – udělejte si všichni obrázek,
kdo by se do sítě mladých mohl zapojit a přesvědčte je, aby pracovali v této síti.
Před další konstitučním mítinkem, aby mladí vystoupili a řekli sami o problémech apod.
Diskuze – mladí odchází z odborů, protože nechtějí platit členské příspěvky, jsou individualisté a
sobci.

Organizace a budování kapacit, budoucí práce ve volebním obvodu.
Generální tajemník EPSU Jan Willem Goudriaan
Na kongresu byla velká část věnována náboru mladých členů. Posílení odborů (pokud nejsou silné a
nejsou slyšet). Odbory v některých odvětvích jsou silné, tam kde je více členů. Ale v některých
slabých odborech nemohou ovlivňovat dění. Finance budou vloženy do těchto aktivit na nábor členů
– jak aktivovat členství. EPSU toto dění bude podporovat.
Byl představen Miloš Vyslavjejič – nový pracovník EPSU namísto Josefa Krejbycha. Studoval
sociologii na Bělehradské univerzitě. Pracoval na projektu, kdy zaměstnanci převzali továrnu.
Pracoval s odbory v Chorvatsku. Jeho motivace je zkušenost z práce na Balkáně a chce, aby odbory
byly silné
.
Dále byla představena Agneizska (jméno musíme zjistit) ze Solidarnosczi Polska pracovala tam ve
vzdělávání a přestěhovala se do Rumunska, ale pracovala i v Srbsku, pracuje v odborech již 18 let.
EPSU má k dispozici kolegu z anglických odborů Unison – ten může dát mnoho pomůcek k získávání
členů.

Vývoj v zemích, které umožňují společnou práci účastníků.
Srbsko – podalo zprávu za svou zemi. Odbory jsou ve službách dobře organizování /zdravotnictví a
podobně/ je organizovanost na 80%.
Každá země podává zprávu…
Řada z nich byla podána písemně – mohou se doplnit odkazy.
Mj. zpráva z ČR :

Potvrzující nominace (výkonný výbor, stálé výbory, Výbor pro ženy / gender, síť
mládeže, finance…).
Budou zaslány seznamy ve všech pozicích ve výborech, výkonném výboru apod. – pokud by něco
nesouhlasilo, tak se máme poté ozvat.

Místo konání příštího konstitučního shromáždění.
Příští zasedání se v roce 2020 uskuteční v Macedonii v měsíci květnu. Zároveň se dohodlo, že v roce
2021 to bude v Budapešti.

Zapsala: Šárka Vojíková, 5. září 2019, Bělehrad

****************************************************************************
Bosnia and Herzegovina Croatia Czech Republic Former Yugoslav Republic of Macedonia
(F.Y.R.O.M.) Hungary Kosovo Montenegro Serbia Slovak Republic Slovenia

