
% ITUC NTERAflONAL WADE CO1’FEDE CSI CO. ..*..‘‘ s EA7iONALEiruc cst ::. CSI CONFEDERACON SNDIcL 1NTE GB .: ..

Ruce pryë od naeho práva na stávku

Svétové zamJsinavateiské skupiny se sna±i zmaPit právo na stávku. Zastavit je spoleénou
globdlnI akcI 18. ünora.

Právo na stávkuje mocnm a zásadnim základem demokracie a ekonomické spravedinosti.
Kdy zamëstnavatelé odmitnou se zaméstnanci vyjednávat, kdy se obané pozvednou
proti diktátorstvi, mohou lidé stáhnout svoji práci a vyváit dominanci a privilegia
nemnohch niocn’ch kolektivni akcI. Cas a opét toto zásadnI právo je ve, co stoji v cesté
nespravedinosti a vykofist’ováni.

Svétové zaméstnavatelské skupiny se nyni snai právo na stávku potlait. ChtéjI, aby byla
globálni pracovnI slia bezniocná a pasivni. ChtjI odstranit poslednI ochrannou zed’ proti
diktátorstvi. ChtéjI zménit rovnováhu moci na pracoviti a ye spolenosti k horImu, a
navdy.

Prakticky kadá zem na svté uznává, e zaméstnanci mail právo na stávku. Asi 90 zemi
ma toto právo zakotveno v národnI istavë, fm práva, stanovená v prübèhu mnoha
desetiletI MezinárodnI organizacI práce, zakotvujI zákonem. Zaméstnavatelé se snai
obrátit as o 50 let zpátky, co existuje mezinárodni právnI uznánI práva na stávku, zamnajI
v MOP a odsud pokraujI pfi vybIr.áni národnIch zálcon, které garantuji toto nejzásadnëjI
z legálnIch pray. Snaf se paralyzovat procedury MOP a dri v hrsti jeji ivotnè dü1eitou
práci s diem dospët ke svému dli. VytvoI’ili patovou situaci v tomto svétovém orgánu
práce a zamëstnanci za to plati, protoe rozhodnutI MOP k di1eit’m otázkám
zamëstnanosti jsou blokována.

Z tohoto mrtvého bodu je cesta yen. Pravidla MOP IikajI, e pokud neize spor mezi
zaméstnavateli, zamëstnanci nebo vláclami urovnat v samotné MOP, poté musT bt
poädán Mezinárodnf soudnf dvi°ir (MSD), aby o sporu rozhodl. Ale skupiny
zaméstnavatelü se snal blokovat vlädu zákona a MSD oponujI. NechtejI, aby zvItézila
spravedinost. Dávaji pIednost tomu své oponenty vydfrat a donutitje se vzdát.

Mnoho vlád podporuje poadavek odborového hnutI dret se konstituce MOP a pIed1oit
tento pI’Ipad MSD. Nèkteré vak taicticky vykávajI. Tyto vlády a vechny
zaméstnavatelské skupiny musejI bt volány ke zodpovëdnosti za to, e odmitaji
respektovat mezinárodni zákony a zásadni roli MOP.

Musime toto i’ilcat nahlas a velmi hlasité.

Pro mnoho lidf jsou postupy v organech OSN jako je MOP velmi vzdáleny od
kadodennich starostI, kter’m tito lidé e1I v pracovnIm ivotè nebo v isilI zIskat
düstojnou práci. Pokud vak zamèstnavatelé uspéji v odstranènl práva na stávku, budou
di.isledky velmi vánë pro pracujici a pro vethny, kteii se stavI proti despotismu a
otroctvI.

Pouze v totalitnIch diktátorskych reimech je právo na stávku odpfráno. Pokud
zamëstnavatelé uspeji, bude odpiráno vude. Vekeré v9dobytky dosaenë organizovan)’m
hnutIm pracujIcIch v minulém stoletI budou ohroeny - rozumná pracovnI doba,
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spravedliv plat, dovolená a vIkendy, zdravI a bezpenost pl’i práci a svoboda pIed
vykofist’ovánim a disiminacI.

V celé historii, kdy zaméstnavatelé a vlády odmitali dialog a vyjednávánI a namisto toho
vnucovaii svoji vüli, pracujIci presto uini1i tento krok a e1i1i riziku zastavenI a staenf
práce. To se nezmènI. Zamèstnanci budou i nadále stávkovat, kdy budou muset - ale
agenda zamëstnavateli°i z nich udlá zloince.

OdstranênI práva na stávku z nás udélá otroky. Nepripustime, aby k tomu dolo.

Generálni rada MEOK uri1a 18. (nor 2015 za A1cnI den na obranu práva na stávku.
ádãme vechny lenské organizace, aby se pripojily k aktivitám 18. inora, vetnë
následujIcIch návrh:

• Zapojeni zamstnancü a verejnosti do obrany práva na stãvku
• ZIskánI verejn’ch závazkii ze strany vaich vlád na ochranu ,,práva na stávku a

postoupenh sporu Mezinárodnlmu soudnImu dvoru”
• Zverejneni podpory nebo opozice yaM vlády a predánI MEOK ke globálnimu

zverejnnI
• ZverejnenI opozice vaich zamëstnavatelfi vüi právu na stávku a následné

podpory ut1aovánI zamèstnancü. UsilovánI o verejnou podporu zodpovédnch
zamëstnavateli, kterI respektujI základnI práva.

Byla vytvorena speciálni web-stránka pro aktiVity k 18. inoni, kde müete nalézt zdroje,
materiály, návrhy aktivit a zprávy o torn, co odbory ye svtè v rámci 18. inora délajI:
www.ituc-csi.org/1 8feb


