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A 2018. január 23-i Szolidaritási nyilatkozat 

 

Kedves Béla, 

 

Wolfgang Lemb kért meg, hogy az IG Metall elnöksége és a harcunkban részt 

vevő összes tag nevében köszönjem meg a leveleteket. Még a küzdelem 

közepén vagyunk és örülünk a szolidaritásotoknak. A január 1-i békebeszün-

tetés óta kb. 1 millió IG Metall-tag csatlakozott a figyelmeztető sztrájkhoz és 

egyéb akciókhoz. A magas részvételi arány mutatja, hogy a fém- és elektromos 

iparban dolgozók komolyan veszik a magasabb bérekre és rugalmasabb 

munkaidőre vonatkozó követelést. Ágazatunk vállalatai kiválóan keresnek és 

ehhez a dolgozók jelentősen hozzájárultak. 2018-ra is nagyon jók a kilátások. 

Ezért a munkavállalóknak meg kell kapniuk az őket megillető részt ebből a 

jólétből. 

 

Kollégáink egy fontos kérése a munkaidőre vonatkozik, ami lehetővé teszi, hogy 

munka és család egymással jól összeegyeztethetők legyenek. A vállalatok a 

feladatköröktől függően rugalmasságot követelnek meg. Ez nem lehet 

egyirányú utca. A munkavállalóknak is vannak fontos családi feladataik és 

személyes céljaik, amik időigényesek. Ez minket érint Németországban, de 

éppúgy a magyarországi vagy más országokbeli munkavállalókat is. 

Az aktuális bértárgyalások követelései a munkaadói oldalon ellenállásba 

ütköznek, és sok erőbe fog kerülni, míg ezeket keresztülvisszük. Ez csak a sok 

tag aktív támogatásával sikerülhet. Éppen ezért az utóbbi években nagy 

erőfeszítéseket tettünk, hogy új tagokat nyerjünk. Ezen a jövőben is dolgozni 

fogunk. 

 

Nektek is eredményes munkát kívánunk. Közösen azon fáradozunk, hogy a 

különbséget szegény és gazdag között országainkban és általában Európában 

csökkentsük és a munkavállalók munkakörülményeit javítsuk. 

 

Kollegiális üdvözlettel 
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