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и информатика“ V Конгрес на КТ „Подкрепа“ прие следната

Д Е К Л А Р А Ц И Я

Конгресът  на  КТ „Подкрепа“  с  тревога  констатира,  че  в  публичното
пространство  продължават  спекулациите  относно  срочните  трудови  договори.
Още преди две години КТ „Подкрепа“ алармира, че преминаването от безсрочни
към  срочни  трудови  договори,  както  и  верижните  трудови  договори,  са
съпътствани с упражняване на груб управленчески и административен натиск. 

С масови повсеместни недемократични действия от този тип не може да се
гради  демократично  общество.  Напротив,  подобно  на  рецидивите  от
тоталитарното общество, когато хората се държаха в подчинение чрез насаждане
на  политически  страх,  сега  тази  практика  продължава  чрез  насаждане  на
икономически страх. И това във време, когато в страни като Швеция са въведени
санкции срещу стресови ситуации на работното място.

КТ „Подкрепа“ предупреждава, че това не е пътят към Европа, а пътят по
който  България  става  още  по-нелицеприятна  за  младите  й  поданици  и  те
продължават масово да я напускат, въпреки декларациите на управляващите, че
ще създадат условия за развитието им тук.

В същото време Конфедерацията на труда „Подкрепа“ не може да отмине
изявлението на г-жа Светлана Дянкова от 13.01.2000 г., публикувано във вестник
„Труд“, че „Кодексът на труда се нуждае от генерален ремонт, тъй като сега не
позволява работодателят да се освободи от  некадърните работници“. Не може
председателката  на Парламентарната комисия по труд и социална политика да
обижда работници, и това в една нормална страна може да означава само едно –
оставка.

Конгресът на КТ „Подкрепа“ декларира, че едва когато депутатите опитат
вкуса  на  срочното  си  присъствие  в  парламента,  т.е. когато  бъде  въведен
мажоритарният  избор  на  депутати  и  стане  възможно  тяхното  отзоваване  от
парламента,  те  ще  имат  моралното  право  да  подкрепят  срочните  договори.
Дотогава  под  крилото  на  партийния  пропорционален  избор  те  ще  могат
безнаказано да продължават да правят изявления като цитираното.

За целта КТ „Подкрепа“ предлага през пролетта да бъде проведена верига от
протести в най-големите градове в България под наслов „Месец срещу робските
взаимоотношения на работното място“, което ще представлява нашия синдикален
принос по пътя към Европа.
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