A megalakulása óta eltelt csaknem két évtized után ismét történelmet ír az Autonóm
Szakszervezetek Szövetsége: december 6-án délelőtt elsöprő, 95 százalékos szavazati aránnyal úgy
döntött, részese lesz az ország legerősebb konföderációjának.
A mintegy negyedmillió tagot tömörítő új szervezet – Magyar Szakszervezeti Szövetség – délután
egy másik kongresszuson alakult meg az MSZOSZ és a Szakszervezetek Együttműködési
Fórumával közösen.
A nap első fele még a visszatekintésé és az elmúlt időszak értékelésé volt december 6-án, a
szakszervezeti mozgalom teljes megújulásával, s az apátiából való felrázással kecsegtető egyesülési
ünnepséget a másik két szakszervezettel – az MSZOSZ-szel és a SZEF-fel – közös délutáni
kongresszusra tervezte a három konföderáció.
- Az ASZSZ nem olvad be egy másik szervezetbe,
hanem
hárman közösen, egyenrangú partnerként létrehozzák
Magyarország legerősebb konföderációját, amely az ország
legtöbb, mintegy 250 ezer tagját egyesíti – szögezte le
beszédében Székely Tamás elnök.

- A szakszervezet életében, és a mi sorsunkban is meghatározó a mai nap, s csak rajtunk múlik,
hogy tudunk-e élni a lehetőséggel, meg tudja-e újítani, fel tudja-e rázni az új konföderáció a
szakszervezeti mozgalmat – mondta. Amennyiben ezt a határozott célt nem fogjuk elérni egy éven
belül ebben az egyesült formában, akkor magunk vesszük kezünkbe a továbbiakat. Pontosan egy év
múlva fogjuk értékelni a közös munkát és az eredményeket, s annak függvényében újra eldöntjük,
„velük” vagy nélkülük megyünk-e tovább – jelentette ki.
Ezt követően a kongresszus küldöttei szavazással hivatalosan és ünnepélyesen is eldöntötték, hogy
részt vesznek a délutáni alakuló kongresszuson, s az autonómok csatlakoznak a Magyar
Szakszervezetek Szövetségéhez. A kongresszuson a 94 meghívott küldöttből 81-en voltak jelen, 95
százalékuk a csatlakozás mellett voksolt. Ez a kongresszusra hivatalos tagok 82 százaléka, beleértve
azokat is, akik nem jelentek meg. Az ASZSZ kongresszusa szavazott az új konföderáció
alapszabályáról is, amelyet a szavazáskor 11 nem és 6 tartózkodás mellett elfogadtak. Az új
konföderáció alapszabályát viszont a megjelent küldöttek kivétel nélkül mind elfogadták, a voksolás
végeredménye 100 százalékos igen lett.
Az ASZSZ-kongresszus utolsó ünnepélyes felvonása volt a Főcze Lajos emlékérem, az egykori
karizmatikus szakszervezeti vezetőjéről, s az Autonóm Szakszervezetek Szövetségének alapítójáról
elnevezett kitüntetés átadása volt. Székely Tamás elmondta, az emlékérem-átadás hagyományát az
új szervezetben is folytatni szeretnék.
Az idei Főcze Lajos emlékérem díjazottai:
Csímár Pálné
Enzsöl Róbert
Kaluzsa Antal
Kifaton Vera
Székely Sándor
Az ünnepélyes átadás után az ASZSZ kongresszus tagjai együtt mentek át a délutáni, történelmi
jelentőségű alapítókongresszusra.

