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Regionalna mreža energetskih sindikatov jugo-vzhodne EU (Tihe Regional Energy 
Trade Unions Network of South Eastern Europe - RETUN-SEE je 26.3.2015 
naznanila kot AKCIJSKI DAN SOLIDARNOSTI Z DELAVCI V TURČIJI z naslednjim 
sloganom: 

 

“Boj turških delavcev je hkrati tudi naš boj!” 
 

Sindikalne centrale, članice mreže energetskih sindikatov JV EU so ob 
spremljanju razmer v tej državi v okviru solidarnostnega delovanja in podpore 
turškim delavcem, sprejele naslednjo  
 

R E S O L U C I J O 
 

Združeni proti umorom na delovnih mestih! 
  

Delavci po svetu niso samo izkoriščani s strani kapitalističnega sistema, ampak 
so celo umorjeni s strani pohlepnih delodajalcev, ki jim je dobiček pomembnejši 
od varnosti zaposlenih. Tisoče zaposlenih vsako leto umre zaradi delovnih 
nesreč. Nenadzorovani pohlep lastnikov, ki so preko privatizacij in njim 
prirejenih deregulacij usmerjeni zgolj v maksimiranje dobička, je pogost razlog 
za tovrstne umore, ki se vsako leto drastično povečujejo. 
 
Na tak način je bilo lani v Turčiji umorjenih 1886 delavcev in glede tega je Turčija 
na prvem mestu v Evropi in tretja na svetu. Večino tovrstnih umorov bi bilo lani 
mogoče preprečiti, kljub temu je 1886 delavcev, lani izgubilo  svoja življenja 
zaradi pomanjkanja ukrepov za varno delo. 
 
Vezano na uradne statistične podatke skoraj 80 % delavcev, ki so izgubili svoja 
življenja, ni bilo vključenih v Sindikat, saj delodajalci prav zaradi moči sindikatov  
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pri preprečevanju tovrstnih umorov, onemogočajo sindikalno delo na teh 
delovnih mestih. 
Pri analizah teh delovnih nesreč je potrebno navesti razloge, ki so razlog za tako 
dramatično stanje: 
 

 Širitev brutalne neoliberalne politike, 

 Pomanjkanje nadzora varnostnih ukrepov, ki so jih vlade sicer uzakonile, pa 
       se ne izvajajo, 

 Pomanjkanje sindikalnega boja,  

 Širjenje negotovih in občasnih zaposlitev, 

 Nepotrebni privatizacijski napadi vlad.  
 
Turški sindikati bodo v luči odpravljanja teh umorov nadaljevali borbo proti grobi 
neoliberalni politiki, prisilili bodo delodajalce k implementaciji potrebnih 
varnostnih ukrepov, ki bodo odpravili industrijske umore. Prav tako se bodo z 
vsemi sredstvi borili proti negotovemu zaposlovanju in nadaljevali proaktivno 
politiko proti divjim privatizacijam in napadom s strani vlad in delodajalcev.  
 
Sindikati izjavljajo, da bo ta boj potekal vse do takrat, dokler se tovrstni umori 
ne končajo! 
 
Mreža energetskih sindikatov RETUNSEE letošnji dan solidarnosti 26.3.2015 tako 
posveča boju sindikatov v Turčiji v želji po odpravi industrijskih umorov v Turčiji 
in drugje po svetu, kjer na tak način  življenja izgubi na tisoče delavcev. 
 
 

DELAVCI NE ŽELIMO VEČ UMIRATI NA DELOVNIH MESTIH! 
 
 

Predsedstvo RETUNSEE  
 

 

 


