Декларација Конфедерације слободних синдиката
о заједничкој платформи синдикалног покрета
у Републици Србији
Позивајући се на Члан 1. Устава Републике Србије према коме је
„Република Србија држава заснована на владавини права и социјалној правди,
начелима грађанске демократије, људским и мањинским правима и слободама и
припадности европским принципима и вредностима“,
Позивајући се на право на обавештеност гарантовано Чланом 51. Устава
Републике Србије према коме „свако има право на приступ подацима који су у
поседу државних органа и организација којима су поверена јавна овлашћења“.
Полазећи од ратификованих и признатих Конвенција Међународне
организације рада и начела Европске социјалне повеље, којима су гарантоване
синдикалне слободе и права радника, а која подразумевају активну социјалну и
друштвену улогу радничких организација, односно учешће у социјалном дијалогу,
поверење у институције социјалног дијалога, одговорност, транспарентност и
независност,
Наглашавајући чињеницу да је развијено цивилно друштво једна од
претпоставки и мерила демократије и стабилности друштва, а сарадња власти с
грађанима и организацијама радника и цивилног друштва у стварању, спровођењу
и праћењу јавних политика једно од основних начела државе која треба да служи
својим грађанима,
Узимајући у обзир сложеност и последице процеса реорганизације јавног и
државног сектора, завршетка приватизације и испуњавања условима који се
постављају пред државу Србију у преговорима о приступању ЕУ,
Ми, чланови Конфедерације слободних
изражавамо спремност и залажемо се за:

синдиката,

овом

декларацијом

-

промовисање транспарентности и јавности у раду државних органа и других
јавних институција, јасно дефинисање одговорности и улога свих
релевантних друштвених чинилаца, радничко и грађанско учешће у раду
јавних институција и поштовање самосталности и независности синдиката и
организација цивилног друштва;

-

поштовање и примену институционалних и правних механизама за приступ
информацијама и документима од јавног значаја, како би информисаност
цивилног друштва представљала контролни механизам за спровођење
јавних политика и спречавање злоупотреба од стране државних органа и
јавних инстистуција и корупције сваке врсте;
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-

јачање механизама демократске контроле извршне власти и оснаживање
позиције Народне скупштине Републике Србије и независних контролних
државних институција чиме се учвршћује легитимитет донетих одлука и
владавина права;

-

унапређење комуникације владиних тела и преговарачких структура са
радничким организацијама и другим организацијама цивилног друштва, како
би грађани били боље информисани о процесима реорганизације државног
и јавног сектора, приватизације и сл, као и приступним преговорима и
условима које Република Србија треба да испуни на путу ка ЕУ.

-

развијање међусобне солидарности, сарадње и партнерског односа са
другим синдикалним организацијама радника, покретање организационих и
структурних промена у синдикалном покрету, подизање акционе
ефикасности и борбености, а све са циљем унапређења социјалног и
економског положаја радника и њихових породица у Републици Србији.

у Београду,
1. јун 2016.год.
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