Ljubljana, 26. 4. 2022

Spoštovane članice in člani

Za nami je izredno neprijazen čas, čas epidemije, čas različnih ukrepov za
preprečevanje širjenja okužbe z Korona virusom, vendar pa 1. maj je in ostaja praznik
delavk in delavcev, praznik delavskih pravic. 1. maj je simbol boja za delavske in
socialne pravice in je spomin na dogodke, ki so se zgodili v začetku maja 1886 v
Chicagu.
Zgodovina boja za delavske pravice pravzaprav niti ni tako zelo dolga, je pa bilo v tem
obdobju veliko doseženega: danes ni več 14 – urnega delavnika, danes imamo
delovno pravno zakonodajo, obstaja Mednarodna organizacija dela, ki se ukvarja z
delavskimi pravicami, obstajajo konvencije, deklaracije, obstaja zdravstvo in
pokojninski sistem, obstaja varnost in zdravje pri delu. Vse to je posledica dela
sindikatov, pa tudi posluha vlad. Moramo pa se zavedat, da živimo v Evropi. Marsikje
po svetu vsega naštetega ni.
Glede na to, da so za nami volitve, ki so prinesle veliko obljub in pričakovanj, naj bosta
1. in 2. maj simbol novega začetka in priložnost, da na glas povemo in ponovimo svoje
zahteve.
-

Zahtevamo vrnitev k socialnemu dialogu v okviru Ekonomsko socialnega sveta.

-

Najnižja osnovna plača mora biti najmanj v višini minimalne plače. Doplačilo do
minimalne plače, ki v dejavnosti zasebnega varovanja znaša že tudi preko 50
% osnovne plače varnostnika, je nedostojno in mora biti takoj odpravljeno. V
družbi smo se dogovorili, da najnižje plačilo za najbolj enostavno delo, ki se
opravlja v idealnih delovnih razmerah znaša 1.074,43 EUR od 1. 1. 2022 in to
je najmanj kar mora delavec dobiti polega zakonskih dodatkov in dodatkov pa
kolektivni pogodbi dejavnosti.

-

Zahtevamo pravičnejšo davčno obremenitev: razbremenitev delavk in delavcev
ter večjo obremenitev kapitala.

-

Zahtevamo javno zdravstvo, ukinitev dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja,
pravico dostopa do osebnega zdravnika.

-

Zahtevamo dostojne pokojnine, učinkovitejše varstvo delavskih pravic,
uveljavitev pravilnika o poklicnih boleznih, skrajševanje polnega delovnega
časa.

Vse naštete zahteve so za boljši jutri in so bile naslovljene vsem strankam še pred
volitvami. Ob 1. in 2. maju tako od politike pričakujemo spremembe na bolje,
sodelovanje in spoštljiv odnos do vseh delavk in delavcev.
Posebej pa se zahvaljujem vsem članicam in članom za podporo. Prav članice in člani
sindikata se zavedamo pomena organiziranosti in moči, ki jo prinaša organiziran način
nastopanja in borbe za delavske pravice. Povabilo pa tudi vsem, ki še niste člani
sindikata, da se nam pridružite. Skupaj smo močnejši.

Vsem delavkam in delavcem čestitke ob prazniku dela.
Naj bo prihodnost boljša in dostojnejša, bolj solidarna in pravična za vse.
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