Mi a Tisztes Munka?
A Tisztes Munkát, mint koncepciót és menetrendet, a Nemzetközi Munkaügyi Szervezet (ILO)
vezette be és kezdte el terjeszteni 1999-ben. A tisztes munka magába foglalja a munkavégzés
lehetőségét, amely produktív és tisztes jövedelmet biztosít. Biztonságot és szociális védelmet
nyújt a munkavállalóknak és családjaiknak. Jobb kilátásokat biztosít a személyes fejlődésre és
támogatja a társadalmi integrációt. Biztosítja a véleménynyilvánítás szabadságát, a szervezkedés
alapjogát és hogy a munkavállalók részt vegyenek az őket érintő döntések meghozatalában.
Garantálja az egyenlő lehetőségeket és bánásmódot mindenki számára.
Miért fontos a tisztes munka?
A földön minden embernek lehetősége kellene, hogy legyen a munkára, amelyből biztosíthatja
alapvető megélhetését. Ennek elérésében a foglalkoztatásnak kulcsszerepe van. Ezért kell
minden kormányt felhívni arra, hogy foglalkozzon többet a munkahelyteremtéssel. És nem
akármilyen munkahelyek teremtésével, hanem tisztes munkahelyekével.
Habár sokszor halljuk azt az érvet, hogy az országok nem engedhetik meg maguknak a magasabb
béreket és jobb feltételeket, ezt a rövidlátó gondolatot hamar cáfolnák a hosszú távú
eredmények. Ezért a legjobb mód a globális szegénység leküzdésére a Tisztes Munka. A legtöbb
ember számára a tisztes munka hiánya egyenlő a szegénységgel.
Hogy kik vagyunk mi?
Mi vagyunk a HKDSZ: Hódmezővásárhelyi Közszolgálati Dolgozók Szakszervezete. 2009
márciusában alakultunk, helyi kezdeményezéssel. Megalakulásunkkor az ország legnagyobb
szakszervezeti szövetségéhez, a Liga Szakszervezetekhez csatlakoztunk.
Ki lehet a tagunk?
Minden munkavállaló, akinek munkáltatója, vagy munkahelyének fenntartója Hódmezővásárhely
Megyei Jogú Város Önkormányzata. Bölcsődék, óvodák, iskolák, kórház, önkormányzat dolgozói,
és minden olyan cég munkavállalói, akiknek az Önkormányzat a tulajdonosa.
Mik a céljaink?
Munkahelyeink megtartása, munkakörülményeink, elismertségünk javítása, kollektív szerződés
megkötése, egyéb juttatások biztosítása, a bennünket érintő döntések meghozatalában való
részvétel.
Egy aktív, cselekvő szakszervezet.

Ha érdekel a saját jövőd és tenni is szeretnél érte,
akkor csatlakozz hozzánk, várunk Téged is!
Hódmezővásárhelyi Közszolgálati Dolgozók Szakszervezete ( HKDSZ )
6800 Hódmezővásárhely, Szent Antal u. 5-9. Tel: 30/244-3750,
E-mail: halasiferenc@vnet.hu
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