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Інфармацыйны бюлетэнь Беларускага Незалежнага прафсаюза

Мікашэвічы

Пратэст на «Пінскдрэве»:
рабочыя выходзяць з прафсаюзу
На адным з заводаў холдынгу
«Пінскдрэў» рабочыя масава выходзяць
з афіцыйнага прафсаюзу. Такім
чынам яны пратэстуюць супраць нізкіх
заробкаў. Адміністрацыя пакуль рэагуе
стрымана.

Я

к распавёў адзін з рабочых
заводу габляванага
шпону і мэблі Дзьмітрый,
выхад працаўнікоў з афіцыйнага
прафсаюзу цягнецца другі дзень.
Пастанавілі яны пра гэта на сходзе
ў перапынку:
«Заўчора атрымалі разьліковыя
лісткі, і там настолькі мізэрныя
заробкі, што людзі ўжо ня ведалі,
што рабіць. У выніку выйшлі на
тое, што ўвасабленьне ўсяго гэтага
— прафсаюз, які бязьдзейнічае, не
адстойвае нашы правы. Адразу ж
зьявілася такая хваля энтузіязму
людзей, што практычна ўсе
прысутныя пачалі пісаць заявы.
Працэс гэты ідзе да гэтага часу,
перакінуўся на іншыя заводы
холдынгу. Сотня-другая людзей,
якія напісалі заявы пра выхад з
прафсаюзу, ужо ёсьць».
Дзьмітрый кажа, што начальства
пакуль нічога ня кажа рабочым,
рэагуе стрымана. Але некаторых
пачалі выклікаць на размовы:
«Ніякай афіцыйнай рэакцыі з
боку гаспадароў няма. Адзінае,
што кіраўніцтва заводу спрабуе

высьветліць,
што
адбываецца, і
праз майстроў,
празь нейкіх
іншых сваіх
прадстаўнікоў
спрабуе неяк
мякка гэта
ўсё зрабіць.
Асобных
рабочых
выклікаюць у
кабінэт дырэктара».
Дзьмітрый кажа, што рабочыя
«Пінскдрэву» сачылі за падобнай
сытуацыяй на прадпрыемстве
«Граніт» і будуць улічваць вопыт
мікашэвіцкіх рабочых. Суразмоўца
тлумачыць, што сытуацыя на
«Пінскдрэве» адрозьніваецца ад
«гранітаўскай», бо тут меншыя
заробкі:
Звальненьнямі нас не
запалохаць. Таму што за працу
за такія грошы ў нас ніхто не
трымаецца
«Людзям настолькі ўсё гэта
надакучыла... Што проста
ўжо няма чаго есьці. Вопыт
„Граніту“ ўлічым, аднак
сытуацыя настолькі цяжкая ў
нас, што звальненьнямі нас не
запалохаць. Таму што за працу
за такія грошы ў нас ніхто не
трымаецца».

Кіраўнік суполкі незалежнага
прафсаюзу на «Граніце» Алег
Стахаевіч раіць рабочым
«Пінскдрэву» самаарганізоўвацца і
трымацца разам:
«Працаваць проста трэба
над кансалідацыяй людзей. Бо
мала хто разумее, што такое
салідарнасьць. І супрацьстаяць
гэтым хамскім адносінам і малым
заробкам можна толькі шляхам
самаарганізацыі. Для таго
каб самаарганізавацца, трэба
данесьці да кожнага, што такое
салідарнасьць».
Холдынг «Пінскдрэў» —
адзін з флягманаў мэблевай
прамысловасьці Беларусі. Тут
працуе каля 5 тысяч чалавек. На
заводзе габляванага шпону і мэблі,
дзе распачаўся пратэст, працуе
каля 300 чалавек.
“Радыё Свабода”
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Працоўныя «Пінскдрэва»
стварылі Рабочую раду

На прадпрыемстве «Пінскдрэў» створана Рабочая рада, якая будзе весьці перамовы
з адміністрацыяй.

П

рацоўныя працягваюць зьбіраць заявы аб выхадзе з прафсаюзу ФПБ.
Старшыня Рабочай рады Дзьмітрый Кудранок кажа, што рабочыя ня
хочуць паўтараць памылкі пратэстоўцаў на «Граніце».
Рабочая рада створана на
прадпрыемстве «Пінскдрэў» зь ліку
працоўных, якія напісалі заявы аб
выхадзе з прафсаюзу ФПБ. Яе ачоліў
Дзьмітрый Кудранок:
«Функцыя гэтай рады заключаецца
ў тым, каб праводзіць маніторынг
стану заробку і ўмоваў працы на
заводах «Пінскдрэва».
Спадар Кудранок тлумачыць, што Рабочая рада ў далейшым будзе
весьці перамовы з адміністрацыяй. Дзьмітрый Кудранок паведаміў
мясцовым уладам пра ўтварэньне на прадпрыемстве гэтага органа.
Адпаведную заяву ён занёс у гарвыканкам.
Інфармацыя пра падзеі на «Пінскдрэве» жыва абмяркоўваецца
ў інтэрнэце і на самім прадпрыемстве. На тэлефон «Свабоды»
патэлефанаваў рабочы холдынгу, які прадставіўся Аляксандарам
Віктаравічам і распавёў, што ў прафкаме яму не пацьвердзілі наяўнасьць
заяваў пра выхад з прафсаюзу:
«Патэлефанаваў, і мне адказалі ў аб’яднаньні і прафкаме, што
ніводнай заявы няма. Сам сабе я казаў, што хутчэй з гуманоідамі сустрэча
адбудзецца, чым нешта падобнае можа здарыцца. Я сам некалькі месяцаў
таму пісаў заяву не аб выхадзе, а каб зь мяне не вылічвалі гэтыя складкі.
Але там, куды я пайшоў, у мяне адмовіліся заяву прыняць. А ў такой
масавай колькасьці... Каб гэта была праўда, падышоў бы — паціснуў руку...»
Дзьмітрый Кудранок кажа, што рабочыя не падаюць заявы аб выхадзе
з прафсаюзу паасобку. Такім чынам рабочыя спадзяюцца не паўтарыць
памылак пратэстоўцаў з «Граніту»:
«Мы вырашылі ўлічыць вопыт „Граніту“, бо людзі, якія дасылаюць
індывідуальна заявы, адразу трапляюць пад махавік рэпрэсіяў. Каб нейкім
чынам было бясьпечна людзям, мы прынялі рашэньне стварыць пэўную
масу гэтых заяваў і тады ўжо дасылаць. Зараз, паводле нашых падлікаў,
на розных заводах колькасьць заяваў набліжаецца да 400. Мы плянуем,
калі ў нас будзе ня менш за 1000 заяваў, нейкім чынам даць ім ход».
ЯшчэДзьмітрый Кудранок паведаміў «Свабодзе», што рабочыя прынялі
рашэньне пасьля выхаду з прафсаюзу ФПБ не ствараць тут суполку
прафсаюзу незалежнага:
«Шлях стварэньня прафсаюзу — гэта досыць доўгі, юрыдычна
заблытаны працэс. Асноўная нашая мэта — гэта павышэньне дабрабыту
рабочых. Мы ня ставілі задачу стварэньня прафсаюзу. Мы хочам найперш,
каб нас пачулі зьверху».
Дзьмітрый Кудранок кажа, што ролю прафсаюзу будзе выконваць
утвораная зараз Рабочая рада.
Пратэст на «Пінскдрэве» ўзьнік пасьля таго, як 17 ліпеня рабочыя
атрымалі раздрукоўкі з інфармацыяй пра заробкі, якія палічылі нізкімі.
Працоўныя пачалі масава пісаць заявы аб выхадзе з прафсаюзу. Рабочыя
актывісты зьбіраюць гэтыя заявы і цяпер.
“Радыё Свабода”
Адрас: 223710, г.
Салігорск,
Адказны за выпуск вул.Набярэжная 8
Раман ЕРАШЭНЯ Тэл.: (0174) 22 00 59

Наклад 299 экз.
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Надрукавана на абсталяваньні БНП.
Выдаецца на правах унутранай дакументацыі.

Распаўсюджваецца бясплатна.

Ціск на кіраўніка
пратэсту рабочых
на «Пінскдрэве»
Кіраўніка пратэсту рабочых на
«Пінскдрэве» Дзьмітрыя Кудранка
начальнік службы эканамічнай бясьпекі
холдынгу папярэдзіў, што ён будзе
адказваць за заклікі да беспарадкаў.

С

падару Кудранку, які ўзначальвае
Рабочую раду на «Пінскдрэве»,
прапанавалі
таксама
згарнуць
пратэставую дзейнасьць.
Дзьмітрый
Кудранок
паведаміў
«Свабодзе», што ціск ён адчуў зь
першых дзён пратэсту:
«Падышоў да мяне начальнік цэху
і азнаёміў з загадам аб пераводзе на
новы станок. На гэтым станку працуюць
тры чалавекі, а мне загадалі туды стаць
першым нумарам. Але спэцыфіка
гэтага станка такая, што на ім можа

працаваць чалавек, які прайшоў
адмысловую падрыхтоўку. Інакш
гэта можа прывесьці да няшчасных
выпадкаў або нават да гібелі рабочага.
Я адмовіўся станавіцца за той станок,
і мне давялося ў пісьмовым выглядзе
тлумачыць сваю адмову».
Пасьля гэтага, кажа Дзьмітрый
Кудранок,
яго
змусілі
пісаць
тлумачальныя за спазьненьні:
«Літаральна праз паўтары гадзіны
прыйшоў чалавек з службы бясьпекі
холдынгу, які азнаёміў мяне з
раздрукоўкай уваходаў на завод. У
нас тут электронная сыстэма ўліку.
Мне давялося, ізноў жа ў пісьмовым
выглядзе, тлумачыць прычыну двух
спазьненьняў на пяць хвілін, якія
былі яшчэ месяц таму».
Спадар Кудранок кажа, што
лічыць гэта дробнымі прычэпкамі,
якія даюць падставы меркаваць, што
на яго спрабуюць набраць базу для
звальненьня:
«Зьбіраюць пэўную суму мелкіх
парушэньняў. Гэта кажа пра тое, што
ўсё ўкладваецца ў клясычную схему
звальненьня».
“Радыё Свабода”

