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Konfederácia odborových zväzov SR
pripravila v spolupráci so Žilinským
samosprávnym krajom 1. mája 2016 pri
príležitosti
Sviatku
práce
verejné
zhromaždenie s programom pre celú rodinu.
Areál Budatínskeho parku v Žiline zaplnilo
množstvo ľudí, nielen členovia odborových
zväzov, ale aj obyvatelia Žiliny a okolia,
ktorí prišli stráviť tento deň v príjemnej
atmosfére. Oslavy sa zúčastnil aj minister
práce, sociálnych vecí a rodiny SR Ján
Richter.
Minister práce sa dotkol aj otázky prílevu
pracovnej sily zo zahraničia. „V poslednom
období sa snahy zamestnávateľov v maximálnej miere privádzať novú pracovnú silu z takzvaných
tretích krajín istým spôsobom priostrujú. Ešte stále je 100 000 ľudí evidovaných na úrade práce, čo
je viac ako v roku 2008, keď nezamestnanosť bola relatívne najnižšia. Je tu priestor na to, aby sme
s ľuďmi pracovali a našich slovenských občanov pripravovali pre trh práce,"
„Nikdy nebudeme súhlasiť s tým, aby tu bola vo veľkom množstve
privážaná pracovná sila, už aj z tých dôvodov, ktoré sú, že máme ešte
stále vysokú mieru nezamestnanosti, zamestnávatelia veľakrát ešte
našich ľudí vydierajú, musia prijať podmienky, ktoré nie sú vhodné a
nezabezpečujú dôstojnú prácu. Takže súhlasíme s tým, aby bol
regulovaný príliv zamestnancov zvonku,“ zdôraznil v tejto súvislosti
prezident KOZ SR Jozef Kollár. Zároveň pripomenul posolstvo
amerických robotníkov z konca 19. storočia, ktorí zomreli v boji za 8hodinový pracovný čas. „Paradoxne o 130 rokov neskôr máme opäť
desať až dvanásťhodinový pracovný čas, máme pracujúcu chudobu,
keď človek robí viac ako osem hodín denne a neuživí rodinu. Pre nás
– odborárov je preto odkaz 1. mája jednoznačný. Posolstvo robotníkov
z Haymarket Square nesmie upadnúť do zabudnutia! Za európsku
prácu nedostávame európsku mzdu, rozširuje sa počet chudobných a dôležité profesie sú na okraji
spoločnosti,“
Súčasťou programu osláv 1. mája bolo aj úžasné
vystúpenie skupiny spevákov a hudobníkov
z východného
Slovenska
Kandráčovcov,
heligonkárky a speváčky Marty Mudríkovej,
mladého huslistu Michala Bittó, ako aj vystúpenie
žilinskej hudobnej skupiny V8 Band. Pre všetkých malých i veľkých, boli v areáli pripravené rôzne
atrakcie a súťaže, prezentácie tradičných remesiel
a zručností, vystúpenia sokoliarov či prezentácia
hasičskej a požiarnej techniky, policajných
preventistov a kynológov.
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