Pataky Péter, az MSZOSZ elnöke lesz a Magyar Szakszervezeti Szövetség (MSZSZ)
elnöke. Az új szövetség két alelnöke Székely Tamás, az Autonóm Szakszervezetek
Szövetségének (ASZSZ) és Varga László, a Szakszervezetek Együttműködési
Fórumának (SZEF) elnöke lesz. A három konföderáció a tervek szerint az MSZSZ
bejegyzése után szűnik meg.
A küldöttek a 18 elnökségi tagot (mindhárom konföderációból 6-6 tag) is
megválasztották. Bekerült az elnökségbe többek között
Galló Istvánné, a Pedagógusok Szakszervezete (PSZ) elnöke, Sáling József, a
Kereskedelmi Alkalmazottak Szakszervezetének (KASZ) elnöke, Gulyás Attila, a
Városi Tömegközlekedési Dolgozók Szakszervezeti Szövetségének elnöke, valamint
Balogh Béla, a Vasas Szakszervezeti Szövetség elnöke.
Pataky Péter a szavazás után tartott beszédében szólt arról, hogy az következő hónapok
az építkezés időszakát jelentik. Jelezte: voltak, vannak viták, de ezek során mindig a
kölcsönös kompromisszumot keresik, és ő is ennek szellemében fog dolgozni
elnökként.
“Ugyanakkor ez nem egyszemélyes show” – fogalmazott Pataky Péter, hozzátéve, hogy
egyszerre kell közös munkaszervezetet teremteni a három konföderáció alapjain,
építkezni azokon a területeken, “ahol éveket veszítettünk el”, és lezárni teljes mértékben
az integrációs folyamatot.
Az elnök a közös teendők között említette, hogy létre kell hozni az MSZSZ új
munkaszervezetét, amely egyszerre szolgáltat, hátteret biztosít, és presztízst sugároz,
meg kell teremteni az egységes területi jelenlétet, és végig kell gondolni az ágazatokkal
közösen, hogy együtt mit kell tenni az adott területen.
Pataky Péter szerint meg kell szólítani a szakszervezeti világ iránt még csak érdeklődő
új generációt. “Eszmei értelemben ki kell tárni kapuinkat, és meg kell szólítani a civil
társadalmat”, mert nemcsak a munkaadói szervezetek, és más szakszervezetek a
partnerei az MSZSZ-nek – vélekedett.
Kitért arra is, hogy máris vannak olyan aktuális ügyek, amelyekben közösen kell
fellépniük; erre példaként említette, hogy nem vehetik le a napirendről a közszféra
bérrendezését. “A szociális ágazat követelései, a megalakult KÖZDEMOSZ
kezdeményezése és a pécsi vasas alapszervezet tisztségviselői és tagjai elleni
munkáltatói támadás visszaverése immár közös ügyünk” – hangsúlyozta, majd úgy zárta
beszédét, hogy a magyar szakszervezeti mozgalom 21. századi történetét megnyitották.
A pénteken megalakult Magyar Szakszervezeti Szövetségben az MSZOSZ 32
tagszakszervezete (115 ezer tagja), a SZEF 13 szakszervezete (85 ezer tagja), valamint
az ASZSZ 23 tagszervezete (50 ezer tagja) egyesült.
(Forrás: www.tozsdeforum.hu)

