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Az industriAll Europe tagszervezeteinek 
Az industriAll Europe Végrehajtó Bizottságának 
 
 
 

Kedves Kollégák! 
 
Ma, 2022. május 16-án ünnepeljük az industriAll European Trade Union megalapításának tizedik 
évfordulóját. Szervezetünk 2012. május 16-án, az Európai Textil-, Ruha- és Bőripari Szakszervezeti 
Szövetség (ETUF-TCL), az Európai Fémipari Szövetség (EMF) és az Európai Bányászati, Vegyipari és 
Energiaipari Dolgozók Szövetségének (EMCEF) egyesülésével jött létre. A három szövetség az alapító 
kongresszus előtti napon feloszlott. 
 
Az industriAll Europe létrehozása azt jelentette, hogy attól a naptól kezdve a legtöbb ipari ágazat 
munkavállalóit európai szinten egyetlen európai szakszervezeti szövetség képviseli. Mindez egy lenyűgöző 
folyamat kezdete volt, amellyel ma, tíz évvel később, elégedettek lehetünk. 
 
A szakszervezetek összevonása nem egyszerű feladat. Három létező kultúrából kellett felépíteni egyetlen 
szervezetet, ezért az első néhány év nem mindig volt könnyű. Ma már azonban büszkén tekinthetünk vissza 
az elmúlt tíz évre. 
 
Sok mindent értünk el együtt, lehetetlen felsorolni az összes eredményünket. A legfontosabb az, hogy 
sikerült elismertetni magunkat az európai ipari dolgozók szószólójaként. Az industriAll Europe-ot, 
szakértelme és munkája miatt, ismerik, elismerik és tisztelik, a szervezet megbecsülése folyamatosan 
növekszik. 
 
Sok álláspontott alakítottunk ki közösen. Vállalati- vagy ágazati szintű közös akciónapokat szerveztünk. 
Kiáltványt készítettünk az ipar jövőjéről. Együtt kampányoltunk a kollektív tárgyalásokhoz való jog 
megerősítése és a nagyobb munkahelyi demokrácia érdekében. Együtt indítottunk útjára egy új, európai 
szintű prioritást: a szakszervezetek megerősítését. 
 
De még nagyon sok munka áll előttünk. Harcolnunk kell az igazságos átmenetért. A digitális és zöld átállás 
kihívást jelent minden generáció számára, és egyben lehetőség a reindusztrializációra. Ha azonban rosszul 
kezelik, számos munkahelyet veszélyeztethet iparágainkban. A kettős átmenet megtervezése központi 
kérdés, melyért közösen harcolunk. A változás lehetőséget kell jelentsen Európa minden munkavállalója 
és régiója számára. Európának egyenlőbbé kell válnia, nem egyenlőtlenebbé. 
 
Nem hagyhatjuk figyelmen kívül azonban azt a tényt, hogy évfordulónkat egy olyan időszakban ünnepeljük, 
amikor szörnyű háború dúl Európában. Szakszervezetként a békemozgalom részei vagyunk, és 
fáradhatatlanul küzdünk a párbeszédért és a háború befejezéséért. A háborúnak nincsenek nyertesei, a 
békének pedig nincsenek vesztesei. 
 
A 2022. május 24-én és 25-én, Stockholmban sorra kerülő végrehajtó bizottsági ülésen megemlékezünk a 
tizedik évfordulóról és közös sikereinkről, valamint szembe nézünk az új kihívásokkal. Előre örülünk a 
találkozásnak. 
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Addig is szeretnénk köszönetet mondani mindenkinek a szervezetünknek nyújtott támogatásért. Egy 
európai szakszervezet ereje a tagok elkötelezettségén és hozzájárulásán keresztül mérhető le. 
 
Az industriAll Europe teljes csapata nevében szolidaritásunkat és üdvözletünket küldjük. 
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