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АКТЫВІСТЫ БНП ВЫКАЗАЛІ СВАЮ
САЛІДАРНАСЦЬ З ПРАЦОЎНЫМІ БРАЗІЛІІ

15 красавіка прафсаюзы Бразіліі і іх партнёрскія грамадскія рухі заклікаюць правесці ўсеагульны страйк у сувязі з тым, што Палата
прадстаўнікоў Бразільскага парламента ўхваліла законапраект PL4330, які садзейнічае лібералізацыі аўтсорсінгу, яго агульнаму
неабмежаванаму ўжывнню ва ўсіх галінах эканомікі. Актывісты БНП выказалі сваю падтрымку братэрскім арганізацыям у Бразіліі.

З

нагоды генеральнага страйку
Беларускі Незалежны прафсаюз гарнякоў, хімікаў, нафтаапрацоўшчыкаў, энергетыкаў, транспартнікаў, будаўнікоў і іншых работнікаў
выказвае сваю салідарнасць з усімі

працоўнымі Бразіліі, якія змагаюцца
за права на годную працу.
Са свайго боку мы выступаем
разам з нашымі бразільскімі братамі
і сёстрамі каб не дапусціць прыняцця гэтага законапраекта PL4330, які

пагаршае ўмовы працоўных, легалізуе нестабільную занятасць і ўяўляе
сабой рэальную перашкоду для
свабоды аб’яднання. Разам за годную працу, годны заробак і ўмовы
працы! Не законапраекту PL4330!

БКДП НАМЕРЕН 1 МАЯ
ОРГАНИЗОВАТЬ МИТИНГ
БКДП в соответствии с законом о массовых мероприятиях
обратился в Минский горисполком с заявлением о намерении
провести в День международной солидарности трудящихся 1
мая митинг в столичном парке Дружбы народов.

В

ремя проведения мероприятия: с 11.00 до 13.00.
Предполагается, что в митинге примут участие
около 500 представителей всех четырех членских
организаций БКДП, которые приедут в столицу из
разных регионов страны.
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БЕЛАРУСЬ
прафсаюзная хроніка

16 апреля Лидер барановичской профсоюзной организации
РЭП Григорий Грык 14 апреля
подал заявку в городской исполнительный комитет о проведении первомайского пикета. По
словам профсоюзного активиста, акция будет напрямую
связана с вопросами защиты
трудовых, социальных и политических прав граждан Беларуси.
Планируется, что в пикетировании примет участие около 15
человек.
14 апреля Рабочих Новополоцкого завода крупнопанельного домостроения заявляют, что
их перевели на «трудодни». Рабочие утверждают, что зарплаты
им выдали банковской карточкой, которую можно отоварить
только в магазинах «Базиса»,
администрация предприятия
категорически отрицает такую
практику, пишет praca-by.info.
10 апреля Районый суд
Могилева 9 апреля признал
незаконным отказ коммунального унитарного предприятия
«Жилищно-ремонтно-эксплуатационное управление Октябрьского района» в приеме
на работу активиста независимого профсоюза РЭП Владимира Цурпанова.
Как сообщает БелаПАН, газоэлектросварщик Цурпанов с 16
января 2015 года трижды обращался в КУП ЖРЭУ Октябрьского района с направлением
на работу от центра занятости.
Однако, несмотря на наличие
вакансий, постоянно получал
отказ. Цурпанов обратился в
суд, где доказал, что истинной причиной отказа является
его политическая активность
и гражданская позиция, непримиримость к нарушениям
трудового законодательства.
Более того, он прошел испытание у мастера ЖРЭУ, которая
не имела к качеству его работы никаких претензий, однако
и это не стало достаточным
аргументом для приема на
работу квалифицированного
специалиста.
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Прошел семинар для
общественных инспекторов НПГ
14 апреля в Солигорске прошел семинар для общественных инспекторов СОФ Независимого профсоюза горняков ОАО «Беларуськалий», по теме «Практика регулирования вопросов охраны труда и техники безопасности».
Анатолий БАРТ

Н

а мероприятии присутствовало более двадцати профсоюзных
активистов с четырех фабрик рудоуправлений «Беларускалия».
Ведущими семинара выступили зам. председателя НПГ по охране труда
– Анатолий Рылов, юрист Свободного профсоюза металлистов — Владимир Лозовский и руководитель центра обучения НПГ — Светлана Ущаповская.
В первой части занятий участникам освежили память основными понятиями и законодательными нормативами в области ОТ и ТБ. Владимир
Лозовский рассказал о праве работающих на охрану труда и гарантиях, а
также об ограничениях на выполнение отдельных видов работ. Анатолий
Рылов в свою очередь рассказал про виды общественного контроля и
ведение журнала общественного инспектора.
После обеда на занятия прибыл представитель нанимателя. Журавлева

на фото: Анатолий Рылов объясняет участникам семинара правила
заполнения журнала общественного инспектора
Л.Л. представляет управление охраны труда и промышленной безопасности
горных работ. По ее мнению система ОТ и ТБ на Солигорском предприятии из года в год дает свои положительные результаты. В подтверждение
сказанного, ей была представлена статистика несчастных и смертельных
случаев на производстве, за последние сорок лет работы «Беларуськалия».
Количество несчастных случаев за этот период сократилось с 160 до 10.
Для этого на предприятии ежегодно выделяется около 300 миллиардов
рублей. В завершении представитель нанимателя рассказала о гарантиях и
выплатах заложенных в действующий коллективный договор.
По мнению некоторых общественных инспекторов НПГ, все сказанное представителем нанимателя не более чем демагогия т.к. огромное количество несчастных случаев выдается за «бытовые» и скрывается не без участия самих
пострадавших, которые идут на такие меры из-за опасения потерять работу:
- Тратится 300 миллиардов в год, а на что?! Во что они были вложены, куда они делись? – возмущался один из участников занятий, но уже
после ухода госпожи Журавлевой.
Не смотря на возмущения, пришлось согласиться, что ситуация с ОТ
на производстве, за последние 10 лет значительно улучшилась. И скорее
всего, это не только благодаря вниманию работодателя, а в том числе
активной работе общественных инспекторов от профсоюза.
В завершении мероприятия участникам были розданы копии раздела
5 колдоговора для самостоятельного ознакомления и было предложено
заполнить анкету, в которой они должны были определиться с предпочтением будущей темы занятий по охране труда.
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Сустрэча___

Пра незалежны рабочы рух
будзе напісана дысертацыя

8 красавіка, офіс Беларускага Незалежнага прафсаюза наведаў сацыёлаг Володзімір Арцюх з Цэнтральна-Еўрапейскага універсітэта, які знаходзіцца ў Будапешце
(Венгрыя).

В

олодзімір піша дысертацыю аб працоўным незалежным руху ў нашай краіне, якая будзе выдадзена на ангельскай мове. На пытанне:
«Чаму менавіта Беларусь, была абрана тэмай яго навуковай працы»,
сацыёлаг адказаў:
- Менавіта ў вашай краіне незалежны прафсаюзны рух, з моманту
свайго стварэння, пазыцыянаваў сябе, як апазіцыйны да органаў улады. Толькі ў вашай краіне
на сённяшні дзень існуе павальная кантрактызацыяй работнікаў, выдаюцца жорсткія законы аб
прафсаюзах і наогул, вельмі жорсткае заканадаўства ў гэтай вобласці. Такога дакладна няма
ў суседніх краінах, да прыкладу, ва Украіне, Літве
або Польшчы.
На працягу некалькіх гадзін прадстаўнік
Будапешцкага універсітэта меў магчымасць
паразмаўляць з ветэранамі БНП і яго маладымі
прадстаўнікамі. Даведацца пра падрабязнасці
станаўлення дэмакратычных прафсаюзаў у
нашай краіне і атрымаць інфармацыю аб сучасным стане справаў. Акрамя таго на сустрэчы прысутнічалі і прадстаўнікі
Жаночага напрамку прафсаюза і ветэранскай арганізацыі, якія распавялі
пра сваю дзейнасць у прафсаюзе.
Са словаў госця, выданне навуковай працы адбудзецца не раней чым
праз два гады. Гэта будзе першае выданне на ангельскай мове пра беларускі незалежны працоўны рух.
___________________________________________________________

Меркаванне ___

«Пара пачаць любіць
ня толькі дзяржаву, але і сябе»
Такая Беларусь цудоўная краіна! І чысценька тут, і ўтульна. Шкада толькі, што не ўсім.
А ці можа ўсім быць добра? І што такое “добра”?
Валерый ГАРБАЦЭВІЧ
“Добра” – гэта калі чалавек адчувае ад жыцця асалоду. А ці адчувалі
асалоду ад жыцця галерныя весляры? Так вось мы - беларусы. І чысценька ў Беларусі, і ўтульненька, а вось асалоды ад жыцця няма. Мабыць, таму беларусы і жывуць на 11-15 гадоў меней, чым людзі з “суседняй”
Еўропы.
А якая асалода можа быць ад жыццевых умоў, якія рускія пісьменнікі
называюць РАСЧАЛАВЕЧВАННЕ? І гэтыя ўмовы жыцця нам зладзіла
савецкая ўлада і наш рулявы – КПСС, якому дапамагаў камуністычны
прафсаюз, сябрам якога мы ўсе, як адзін, былі. І ў СССР было чысценька, утульненька, толькі не выпадала нам “людзьмі звацца”.
Расчалавечванне ліквідавала АСОБУ, як ворага народа. Ліквідавала
ГОДНАСЦЬ ня толькі АСОБЫ, але і ўсіх тых, што сваім сяброўствам у
камуністычным прафсаюзе дапамаглі, ўласнымі рукамі, уладзе расчалавечваць народ, гэта значыць саміх сябе.
Кажуць, што “клін клінам выбіваюць”. Як жа нам выбіць з сваіх мазгоў клін, які ў іх запіхнуў камунізм? І тут працоўным пашанцавала: навукоўцы Інстытута харчавання РАМН выйнашлі эталон для Чалавечага
Вымярэння жыцця. Гэты эталон і есць той клін, які з легкасцю выбівае
працяг на ст. 4
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СВЕТ
прафсаюзная хроніка
12 апреля исполнилось 20 лет
с момента основания Конфедерации труда России. 12 апреля
1995 года было положено начало настоящему солидарному
единству независимого рабочего
движения в нашей стране. Более
30 общероссийских и межрегиональных профсоюзов 20 лет
назад создали свой единый профцентр. Сегодня он продолжает
оставаться единственной и естественной точкой консолидации
демократических профсоюзов,
созданных самими работниками.
15 апреля Третий объединенный съезд шахтеров Украины, в
котором будут принимать участие
около 800 делегатов, начнет свою
работу 21 апреля в Международном центре культуры и искусств.
Такое решение было принято 7
апреля на совместном заседании организационного комитета
съезда, в состав которого входят
представители Независимого
профсоюза горняков Украины и
Профсоюза работников угольной
промышленности Украины.
15 апреля В связи с тем, что в
Лондон съезжаются инвесторы
Rio Tinto для участия в ежегодном общем собрании компании,
IndustriALL, профсоюз Unite и
Лондонская сеть работников
горнодобывающей промышленности собирают вместе профсоюзных активистов и представителей пострадавших общин, чтобы
призвать компанию навести
порядок на своих предприятиях и положить конец плохому
обращению с работниками,
коренным населением и окружающей средой. Зам.генерального
секретаря IndustriALL Кемаль
Озкан заявил:
“Среди многих злостных нарушителей прав трудящихся в горнодобывающей промышленности
Rio Tinto была выбрана за ее
антирабочее высокомерие и за
причинение вреда коренным жителям и окружающей среде. Компания систематически нарушает
взятые на себя обязательства
в сфере экологии, социальных
вопросов и управления».
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Віншаванне

«Пара пачаць любіць
ня толькі дзяржаву, але і сябе»

пачатак на ст. 3 У 1992 г. з дапамогай Чалавечага
Вымярэння жыцця Незалежны прафсаюз гарнякоў
Беларусі хуценька “дамовіўся” з беларускай уладай
аб змяненні ступені эксплуатацыі працоўных ВА “Беларуськалій” аж у 3,2 разы. Так, упершыню на беларускай зямлі, чалавек атрымаў рэкрэацыйныя* ўмовы
жыцця, што дае надзею на тое, што працягласць чалавечага жыцця ў Беларусь стане роўнай з еўрапейскаю.Рэкрэацыйныя ўмовы жыцця і есць тое “дабро”,
якое неабходна мець кожнаму, хто кладзе свае сілы і
здароўе ў аснову дабрабыту нацыі.
Сеняшняя беларуская “стабільнасць” – не што
іншае, як чарговы камуністычны застой, той “клін”, які
неабходна выцягнуць, каб у Беларусі пачалося РАЗВІЦЦЕ. Ніхто не стане спрачацца з тым, што РАЗВІЦЦЕ – прагрэс, які робяць АСОБЫ, а не калгас.
Адсутнасць да гэтага часу рэформаў кажа аб
тым, што лад жыцця, які нас расчалавечыў, з Беларусі нікуды не сыйшоў. А каб пачаць “людзьмі звацца” – АЧАЛАВЕЧВАЦЦА – ад камуністычнага кліну
трэба збаўляцца.
Чым жа можна націснуць на ўладу, каб яна ўбачыла
ў нас людзей – АСОБ, прычым ГОДНЫХ, якія дадуць
Беларусі пазітыўны штуршок?
Нам, беларусам, трэба вызваліцца ад уздзеяння
камунізму, у якім сення жыве палова насельніцтва
нашай дзяржавы. Камуністычны прафсаюз – сення
Федэрацыя прафсаюзаў Беларусі – гэта той клін, які
“заклініў” у Беларусі развіцце. Калі палова насельніцтва “расклініцца” – выключыцца з “школы камунізму”,
у Беларусі адчыняцца дзверы Чалавечага Вымярэння
жыцця, а каштоўнасці Залатой арды саступяць месца,
цывілізацыйным каштоўнасцям Еўропы.
Прафсаюзны “Юр’еў дзень” прынясе простым людзям СВАБОДУ, за якой палітычныя “Гапоны” клічуць
нас на ПЛОШЧУ. Чалавечая свабода знаходзіцца
не на ПЛОШЧЫ, а ў бухгалтэрыях прадпрыемтсваў,
дзе мы працуем. Менавіта ў бухгалтэрыі мы можам
ніпісаць АСАБІСТУЮ ЗАЯВУ, на якую будзе вымушаны рэагаваць дзяржаўны чыноўнік. Якая гэта рэакцыя, працоўныя ведаюць: чынавенства звальняе тыя
адзінкі працоўных, якія сталі “першымі ластаўкамі”
збаўлення ад камунізму.
Выключэнне з камуністычнага прафсаюзу трэба,
каб было массавым, як гэта адбывалася ў часы Перабудовы, калі людзі мільенамі выходзілі з КПСС. І тады
ўлада пачала бы рабіць тое, чаго хоча народ.
Хочам пачаць “людзьмі звацца”? Трэба рабіць
не тое, што нас РАСЧАЛПВЕЧВАЕ, а тое, што нас
АЧАЛАВЕЧВАЕ. Скажам камунізму “бывай”! Пара
пачаць любіць ня толькі дзяржаву, але і сябе. І тады
Чалавечае Вымярэнне жыцця ў Беларусі стане
сапраўднасцю.
* Рэкрэацыя ( лац. Recreatio - аднаўленне ) - комплекс аздараўленчых мерапрыемстваў , якія ажыццяўляюцца з мэтай
аднаўлення нармальнага самаадчування і працаздольнасці
здаровага, але стомленнага чалавека.

САЛІDАРНАСЦЬ

БЮЛЕТЭНЬ БЕЛАРУСКАГА НЕЗАЛЕЖНАГА ПРАФСАЮЗА
гарнякоў, хімікаў, нафтаперапрацоўшчыкаў, энэргетыкаў, транспартнікаў,
будаўнікоў і іншых работнікаў

Андрэю Ханевічу споўнілася 40 год!
Рэдакцыя «Салідарнасці БНП» віншуе
старшыню пярвічнай
арганізацыі БНП работнікаў ААТ «Гродна
Азот» з юбілеем і жадае ўсяго найлепшага ў прафсаюзнай
дзейнасці і асабістым
жыцці!

Апытанне

Прыняць удзел у апытанні можна ў групе БНП у «У кантакце»
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