BRANGŪS PROFESINĖS SĄJUNGOS NARIAI, KOLEGOS!

Noriu kartu su Jumis visais pasidžiaugti: pasirašyta Nacionalinė kolektyvinė sutartis . Kaip
minėjo šalies premjeras S. Skvernelis: "...ši Vyriausybė ypač didelį dėmesį skiria socialiniam
dialogui: yra pasirašyta ne viena šakinė kolektyvinė sutartis, darbuotojams atstovaujančios
nacionalinės profesinės sąjungos yra girdimos, į jų lūkesčius stengiamasi maksimaliai įsiklausyti
ir priimti atitinkamus sprendimus".

Būtina pažymėti, kad ši sutartis atveria kelius mūsų gretų didėjimui, dirbančiųjų telkimuisi,
sąmoningumo, atsakomybės ir net pilietiškumo skatinimui. Turime suprasti, jog Profesinė
sąjunga - tai visų pirma Jūs, dirbantys Lietuvos žmonės, kuriems ne tas pats kas vyksta darbo
vietoje, jos aplinkoje, kaip elgiamasi su darbuotojais, kokius atlyginimus jie gauna, kokiomis
darbo sąlygomis tenka dirbti Lietuvos įstaigose. Profesinė sąjunga, tai žmonės kurie sako tvirtą
"Ne" pašalpos dydžio algoms, darbuotojų diskriminacijai, darbdavių savivalei ir įsisenėjusiai
sampratai, jog darbdavys darbo vietoje - visagalis. Atsižvelgiant į tai, mes, dirbantieji, Profesinės
sąjungos nariai, matydami minėtas apraiškas sakome, jog tokiai sovietmečio atgyvenai ir
nuostatai atėjo laikas būti išgyvendintai. Mes įsitikinę, jog atėjo laikas dialogui. Ir šio dialogo
pamatai klojami jau keleri metai aktyviai dalyvaujant pastarajai vyriausybei, jos deleguotiems
derybininkams iš vienos pusės ir Profesinių sąjungų atstovams, atstovaujantiems šalies
dirbančiuosius - iš kitos pusės. Tai sveikintina. Šis procesas įrodo, jog demokratija Lietuvoje dar
nėra mirusi ir yra vilties ją puoselėti. Ta proga raginu visus, kurie skaito šią informaciją - dalintis
ja savo bendradarbių tarpe. Raginu ir Pirmininkus įstaigose platinti šias geras žinias savo
atstovaujamose įstaigose. Primenu, kad Nacionalinė kolektyvinė sutartis turi būti pakabinta
matomose ir prieinamose vietose visose įstaigose, kuriose veikia Profesinės sąjungos.

Mieli kolegos, pasikartosiu - Jūs (dirbantieji) esate Profesinė sąjunga. Kuo mūsų daugiau, tuo
didesne jėga esame. Kuo didesne jėga esame - tuo labiau būsime išgirsti. Pažvelkime į vakarus
šiuo klausimu: stiprios Profesinės sąjungos ten susiformavo ne per vienerius ar penkerius
metus, tam prireikė dešimtmečių, tačiau šiandien jos labai stiprios. Esu įsitikinęs, jog mes, visi
kartu einame istoriniu, tikrų Profesinių sąjungų Lietuvoje augimo, brendimo ir stiprėjimo keliu,
atidarysiančiu duris į orų atlyginimą, geras darbo sąlygas, emigracijos mąstų bei socialinės
atskirties mažinimą!

Egidijus Gedvilas, Lietuvos socialines paslaugas teikiančių darbuotojų profesinės
sąjungos pirmininkas

1/2

BRANGŪS PROFESINĖS SĄJUNGOS NARIAI, KOLEGOS!

2/2

