Почитуван Претседател на Владата, Почитуван Министер,
Во името на ИТУК, кој претставува повеќе од 181 милион работници во повеќе од
163 земји и има 340 национални синдикати членки, Би сакала да ја изразам
нашата загриженост за мешање од страна на државните органи во синдикалните
работи и да го осудиме отказот на Претседателот на Конфедерацијата на
слободни синдикати на Македонија (КСС), Благоја Ралповски, од неговата
позиција како државен службеник. Порано оваа година, неколку пати ја
повикувавме Владата на Македонија и протестиравме против нејзините
политики и активности кои, според наше мислење, имаат за цел дестабилизација
на претходниот добро воспоставен, институционализиран и функционален
социјален дијалог и слабеење на репрезентативните синдикални организации.
Отказот од работа на братот Ралповски испраќа јасна порака до сите синдикати
на Македонија дека Владата е подготвена да ги прекрши принципите на слобода
на здружување и да изврши закани и притисок врз синдикалните лидери и
активности, а особено во јавниот сектор. Освен тоа, KСС нè информира и за други
дејства на мешање на државата во синдикалните работи, имено, за случаи на
создавање на пречки во организирање на редовни избори во синдикатите,
дневни притисоци и заплашување на членови чија цел е нивно исчленување од
структурите на КСС и произволни промени на работните места и условте за
работа на претставниците на синдикатите во обид за ограничување на
можностите за вршење на синдикалната функција.
Ваквите дела на мешање и отказот од работа на братот Ралповски од неговата
позиција како државен службеник се јасни повреди на Конвенцијата на МОТ 87 за
слобода на здружување. Ние претходно веќе ја изразивме нашата загриженост за
улогата на Владата во потпомагање на лидерската криза во уште една членка на
ИТУК – Сојузот на синдикати на Македонија ССМ - и за деградацијата на
социјалниот дијалог во земјата. И сега нападот врз КСС го потврдува нашиот
загрижувачкиот став дека некои официјални претставници во вашата Влада
тргнаа против синдикалното движење во вашата земја.
Ве повикуваме да престанете со какво било мешање во синдикалните работи и да
се погрижите братот Ралповски да биде вратен на неговата позиција како
државен службеник и дека сите синдикати во Македонија можат да ги

извршуваат своите активности во атмосфера без притисоци, заплашување и
провокации. Ние ќе ја информираме МОТ и Европската унија за оваа сериозна
ситуација и нема да се воздрижиме да ги искористиме постојните меѓународни и
регионални механизми за заштита на правата на работниците ако нападот
продолжи.
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