КОНДРЮК Сергій – кандидат на посаду голови ФПУ
Шановні делегати!
Що ми маємо на сьогодні?
-

Зарплатний грабіж і ціновий геноцид;
Руйнацію системи охорони праці і банкрутство соцстраху;
Тотальне обрізання трудових і профспілкових прав.

Ось короткий діагноз хвороб в трудовій сфері, від яких все більше страждають
члени профспілок
А яка реакція на це самих профспілок, національного профцентру ФПУ?
Не буду обтяжувати Вас переліком наданих мною пропозицій і напрацювань
Антикризового профспілкового штабу, який я очолював ,але левова частина з них
була проігнорована чи забалакана.
В результаті, що було загрозами - стало бідою!
Шановні колеги, я маю чітке розуміння економічної сутності і суспільної
небезпеки цих страшних явищ, тому ми маємо покроковий план солідарних дій
,щоб зупинити соціально -трудову катастрофу. Але це перший етап.
Другий – це система колективних дій для забезпечення гідної оплати та належної
безпеки праці, це забезпечення ,нарешті, поваги до Людини Праці!
Наступне : ми з Вами свідомі, що профспілки, а також ФПУ ,як його головна
складова, потребують не косметичного, а капітального ремонту.
І не колись, а негайно – занадто вже багато пішло тріщин, і вони зростають!
І починати треба з поваги до себе, але…
 Будинок профспілок спалений, а ми досі не домоглись відшкодування
збитків з винних.
 В минулому році всіх членів Ради бандити взяли у заручники, труїли
газом, але ми досі не домоглись покарання винних.
 Яценюк під стенограму планував знищити ФПУ, а ми досі не
домоглись, принаймні ,вибачень чи спростувань.
Ще можна навести десятки, якщо не сотні гострих питань, які як сніжний ком все
накопичуються, а замість чіткої відповіді лише пустопорожні розмови…
Хто винний у слабкості і неадекватності дій профспілок – це вже питання
істориків.
Дуже важливо. Нам не просто вкрай необхідно відновити повагу до ФПУ, а
також самих до себе.

Можливо ,це вже було слід зробити під час передвиборчої компанії, коли
визначилось п’ять кандидатів на посаду голови ФПУ.
Всі п’ять разом мали проїхати по більшості регіонів ,зустрітись з більшістю
делегатів і профактиву і дати відповіді на ці та інші питання.
Саме під час зустрічей і мали формуватися пріоритети і програмні завдання
роботи ФПУ, а не писатись на паркеті в теплих кабінетах. Але маємо те, що маємо…
Наразі ,ключовим є формування новітньої якості профспілкової роботи.
По-перше, створення системи солідарних і РЕЗУЛЬТАТИВНИХ профспілкових
дій.
Це і створення реального фонду солідарності(страйковий фонд), це і
розгалужене навчання новітнім технологіям профспілкової роботи, це і активна
взаємодія із іншими організаціями тощо
Відповідні напрацювання готові і давно чекають свого застосування.
Серця первинок, обкомів, членських і керівництва ФПУ мають почати битись в
унісон!
Друге – створення системи оперативного і дійового захисту кожного
профлідера, кожного профактивіста.
Вороги мають знати, що отримають жорстку солідарну відсіч, якщо зачеплять
профспілковця!
Тут без розкачки – відразу після з’їзду ця система захисту має запрацювати.
Первинка має діяти спокійно, бо буде під захистом
Обкоми, міськоми мають вирішувати профспілкові завдання і знати, що вони під
захистом.
Третє. Наголошую – ветерани мають бути під надійним профспілковим крилом.
Ми маємо максимально використовувати їх можливості і досвід в роботі. Без
коріння немає гілок і плодів!
Безперечно, окремої уваги потребує молодь – і робітнича, і студентська!
Молодим профлідерам мають бути відкриті всі напрямки роботи ФПУ, і надано
максимальне сприяння для реальної профспілкової роботи.
Ми консолідуємо мудрість і молоду наснагу!
Передостаннє.
Ми всі потребуємо якісно нового рівня соцдіалогу.
Вже не можна терпіти процесу ради самого процесу – члени профспілок
правомірно вимагають РЕЗУЛЬТАТУ.
Гра в піддавки має залишитись в минулому. Кожна проблема повинна мати своє
вирішення – такий новий девіз нового соцдіалогу!

Запевняю – у нас багато різноманітних інструментів і механізмів переконати
владу і бізнес знаходити з нами правильні компроміси.
Ми вже маємо багато ініціатив, що вигідні членам профспілок і цікаві для
роботодавців і влади
Мої чисельні перемовини з політиками, роботодавцями, громадськими діячами
переконали мене у великих шансах ФПУ нарешті зайняти гідне місце в суспільстві,
а не продовжувати пасти задніх.
Шановні делегати – при Вашій волі і нашій дружній роботі профспілки таки
стануть авторитетними у суспільстві.
Більш того – ФПУ стане локомотивом соціального прогресу в нашій державі.
На останок, але найголовніше.
Ми нарешті маємо сформувати довготривалий план консолідованої системної
допомоги нашим воїнам, їх реабілітації після повернення до дому, уваги до сімей
загиблих Героїв. Це не повинно бути ,як зараз ,піаром окремих посадовців. Це має
стати повсякденною турботою.
Треба було б детально зупинитись
 на планах принципово нової міжнародної роботи,
 на нових можливостях взаємодії з неурядовими організаціями,
 про
підготовлений
план
профспілкового
медіа-наступу
і
результативної співпраці зі ЗМІ,
 про те, як профспілкове майно має перестати бути причиною
скандалів і ганьби, а нарешті має почати реально слугувати рядовим
членам профспілок і профруху…,
але час виступу обмежений.
Намічена робота дозволить нарешті зробити імідж ФПУ позитивним.
Названі мною завдання ,ой, не прості, але реальні.
Шановні делегати, Вам завтра повертатись на роботу в колективи.
Вам завтра говорити профактиву, який Ви, підкреслюю ,персонально Ви,
обрали курс – чи далі пробувати ще трошки протриматись на плаву, чи
оновлювати профрух ,реально захищаючи Людину праці.
Ми повинні і можемо зробити ФПУ сильною і авторитетною!
У нас попереду багато спільних справ і перемог!

ЄДНАЙМОСЯ!!!

