Шановна українська громада!
Шановні підприємці та профспілковці!
Завершується 2020 рік, який був дуже складним для нашої країни.
Завершуємо його у боротьбі за наші права. Дуже багато викликів і
загроз стоїть перед суспільством. І страшне не те, що вони існують –
переконаний ми їх подолаємо, якщо будемо діяти спільно. Страшно,
коли влада некомпетентна і непрофесійна, і замість того, щоб
вирішувати ці проблеми, вона їх створює своїми нікчемними
реформами. Всю відповідальність і весь тягар за це перекладає на
плечі народу.
Сьогодні тут зібрався трудящий люд України, люди які хочуть
забезпечувати своє життя , життя своїх родин чесною працею.
Скажу так – ви справжні патріоти, ви не стали скиглити і ви не
втратили гідності, ви знайшли свою справу без будь якої допомоги
держави. І сьогодні ви допомагаєте країна, оскільки її бюджет
наповнюється завдяки праці простих людей. Практично в кожній
українській родині є підприємці і тому ми дуже добре знаємо ваші
проблеми. Ваші проблеми - це наші спільні проблеми. Але, нажаль, так
не думають слуги народу,
а точніше слуги олігархів і
транснаціональних компаній.
Представники
нашої профспілки з вами солідарні бо ми українці - ми одна
родина. Влада нічого не зробила для вас, вона тільки створює
проблеми для свого народу, хоча за Конституцією її головний обов՚язок
забезпечення прав і свобод громадян, основоположні з них – це право
на гідне життя, право на гідну роботу.
Влада не чує свого народу, вона ігнорує нашу думку.
Результат такої недолугої політики – зубожіння населення,
економічна криза, масштабна трудова міграція, антинародні реформи.
Процвітає корупція і контрабанда, яка народжується у владних
кабінетах цього урядового кварталу.
У своїх останніх відосиках- зверненнях до українського народу наш
шановний Президент постійно усміхається,
Йому смішно, коли в країні немає миру, від провальної медичної
реформи масово помирають люди, держава зовсім не підготувалась до
другої хвилі цієї підступної хвороби. Сьогодні ми на четвертому місті в
світі по захворюваності на коронавірус. І знову винуваті прості люди,

що в лікарнях не вистачає місць, лікарів і кисню, в аптеках дефіцит
ліків, ціни на ліки злетіли від 2 до 10 разів.
Йому смішно, коли валиться економіка, занепадає промисловість,
люди втрачають робочі місця, коли заборгованість з невиплати чесно
заробленої заробітної плати досягла майже 4 млдр. грн. і влада при
цьому нічого не робить.
І ми сьогодні мабуть єдина країна в світі, яка в умовах карантину і
обмежувальних заходів підвищує ціни на ЖКП: газ, електроенергію,
тепло.
А в останньому відосику Президент заявив – не дочекаєтесь!
Так звісно, ми не дочекались справедливих вироків для
корупціонерів, ми не дочекались справедливих соціальних реформ, ми
не дочекались економічного зростання. І не дочекаємось, поки при
владі будуть непрофесіонали, люди без совісті і моралі!
Знову на всю країну прозвучав черговий креатив

від команди

Президента - славнозвісна пані заявила: я хочу подивитись на ФОП,
який сплатив 8 тисяч грн податків на рік. Але хочеться спитати у
шановного Володимира Олександровича, ще не так давно ви теж були
ФОПівцем, і що Ви теж не сплачували податки? Так заявляє Голова
комітету ВРУ. Хотілося б почути Ваш коментар пане Президенте!
В кожній розвинутій країні світу розуміють дуже просту істину
– не можна досягти економічного зростання без сильної
національної промисловості. Тільки наша влада цього не розуміє. А
як вона може розуміти, коли уряд України працює без програми. Я не
знаю жодної країни, уряд якої працював без програми дій.
Уряду Гройсмана не вистачило трохи часу щоб прийняти Стратегію
розвитку національної промисловості, її проект перейшов до слуг
народу. Але вони її успішно поховали і успішно добивають
національну промисловість.
Промисловість забезпечує реальний ВВП, який можна поміряти,
помацати і покласти в державний бюджет для забезпечення
економічного і соціального зростання. ЦЕ основа національної
економіки, в розвинутих країнах промисловість забезпечує від 20 до
40%% ВВП (Китай -40% - ноу комент), в Україні - 11%%.

Для прикладу - в Люксембурзі 20% промислового виробництва
країни забезпечує ГМК.
Результат такої політики – ми найбідніший народ серед країн ЄС
та бувших країн СНД - 3,5 тис $ ВВП на душу населення, Біларусь 5,5, Казахстан -8, Росія – майже 10.
Влада бездіє, ще трохи і ми втратимо нашу промисловість і
можливість економічно відродитись - це величезна загроза нашому
суверенітету і національній безпеці.
На прикладі ГМК, яку я представляю - ми вже безповоротно
втратили Запорізький
алюмінієвий комбінат, Броварський завод
порошкової металургії (Київська обл.) і можемо втратити ЗТМК, який
міг стати флагманом національної економіки.
У світі всього сім країн виробляє титан, Україна єдиний виробник
титану в Європі. Маємо 20% світових запасів титанових руд. Сьогодні
Профспілка звернулись з цією проблемою до Президенти, Уряду,
ВРУ - чекаємо відповіді і адекватних дій влади по виправленню
ситуації на цьому стратегічному підприємстві.
Втрачаючи виробництва, ми назавжди втрачаємо продуктивні
робочі місця, кваліфіковані кадри, сучасні технології. Країна втрачає
імідж і авторитет на світових ринках. Крім постачання на світові ринки
сировинної продукції, Україна стала лідером у постачанні на ці ж
ринки кваліфікованих трудових ресурсів. ГАНЬБА такій владі!
Я вже не кажу, що ми вже практично знищили галузеву науку, а
колись наші проектні організації проектували і будували металургійні
заводи у країнах Східної Європи, Ближнього Сходу, Азії, Турції. Все це
у далекому минулому.
Профспілки прийшли підтримати ваші справедливі вимоги,
просимо проявити солідарність і підтримати всеукраїнські
профспілки в нашій боротьбі за трудові і соціальні права українського
робітника: шахтаря, металурга, машинобудівника.
Сьогодні влада ігноруючи думку свого народу (акції протесту,
електронні петиції, звернення, заяви) пропихує нікчемні антисоціальні
реформи: рабський закон про працю, узурпація Урядом роботи ФСС,
готується новий антинародний закон про охорону праці, в угоду
приватним страховим компаніям пропихується пенсійна накопичувана
система без жодних гарантій держави для працівників по збереженню
їх пенсійних накопичень– ціна питання 3 млрд. грн. (головний лобіст –
щоб ви не сумнівались - пані Третьякова), при цьому руйнується

солідарна пенсійна система, в країні фактично зруйнований соціальний
діалог, а той, який є – то повна профанація.
Профспілкам вдалось пригальмувати просування владою цих
ініціатив. За це ми отримали шалений наступ влади на права
профспілок, для цього задіяні прокуратура, поліція, суди.
І саме цинічне в цьому питанні це арешт Будинку Профспілок, який
став символом Революції гідності, символом перемоги українського
народу, який було відроджено профспілками фактично з попелу. Влада
на відродження цього будинку не виділила жодної копійки, влада за сім
років після революції так і спромоглась зробити гідний меморіальний
комплекс героям небесної сотні. ГАНЬБА!
Хочу всім нагадати, що профспілка – це живий організм, який
складається з реальних людей готових до активних дій і боротьбі за свої
законні права. Тільки разом з вами профспілка зможе захистити ваші
права.
Тож об’єднуємо наші ряди, будьмо солідарні - ми українці – ми
єдина родина!
Наші вимоги справедливі, на нашому боці правда. Разом ми сила !
Слава Україні! Слава українським профспілкам!

