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достоен труд - глобална стратегия Понятието “Достоен труд” е разработено през 1999 г. от 
Международната организация на труда (МОТ). Основната 
идея: Достойният труд е от ключово значение за 
намаляване на бедността и социалното благоденствие.ФлП към кт „Подкрепа” 
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Достоен труд се определя от МОТ като продуктивна 
работа на жените и мъжете в свобода, равенство, 
сигурност и достойнство. Затова достоен труд означава 
възможности за трудова заетост, която: 

• е продуктивна и осигурява справедлив доход; 
• е свързана със сигурността на работното място и 
социалната защитеност на работниците и техните 
семейства; 
• предлага перспективи за личностно развитие и 
повишава социалната интеграция; 
• дава възможност на хората да изразят опасенията си, 
да се организират в синдикати и работнически съвети 
и да участват във вземането на решения решенията, 
които са от значение за техния живот; 
• гарантира на всички равни възможности и равно 
третиране. 

Неолибералните стратегии докараха целия свят до 
състезание към дъното по отношение на правата на 
работниците, опазването на околната среда и социалното 
осигуряване. Тези, които са се възползвали от това, са 
многонационалните предприятия - когато работата в 
развитите страни стане прекалено скъпа производството 
и все повече и повече и услуги се преместват в така 
наречените развиващи се страни. 

За да се предпазят работниците в развиващите се и 
развитите страни от мизерията и разрухата, която 
носи тази несправедлива глобализация, има само една 
възможност: Синдикатите трябва да работят заедно в 
световен мащаб!

Тази брошура е изготвена със съдействието на Европейския съюз. Съдържанието 
на тази публикация са отговорност единствено на БИТСП и ФЛП към КТ “Подкрепа” 
и по никакъв начин не отразява официалната позиция на Европейския съюз. 

DAS KONZEPT

Das Konzept „Menschenwürdige Arbeit“ wurde 1999 von 
der Internationalen Arbeitsorganisation (International La-
bour Organization ILO) entwickelt. Die Grundidee: Men-
schenwürdige Arbeit ist der Schlüssel zu Armutsbekämp-
fung und gesellschaftlichem Wohlstand. 

Wie die ILO „Menschenwürdige Arbeit“ definiert:

Menschenwürdige Arbeit ist produktive Arbeit von Frauen 
und Männern unter Bedingungen, bei denen Freiheit, Ge-
rechtigkeit, Sicherheit und die menschliche Würde ge-
wahrt sind. Menschenwürdige Arbeit beinhaltet daher Be-
schäftigungsmöglichkeiten, die 
· produktiv sind und ein gerechtes Einkommen sichern;
· mit Sicherheit am Arbeitsplatz und der sozialen 
Absicherung der Beschäftigten und ihrer Familie 
verbunden sind; 

· Aussichten auf persönliche Weiterentwicklung bieten 
und soziale Integration fördern;

· den Menschen die Möglichkeit geben, ihre Anliegen 
vorzubringen, sich gewerkschaftlich zu organisieren und 
an den für ihr Leben relevanten Beschlüssen 
mitzuwirken. 

Menschenwürdige Arbeit – eine globale Strategie

Neoliberale Strategien auf der ganzen Welt haben in Be-
zug auf Arbeitsrechte, Umweltschutz und soziale Sicher-
heit zu einem Wettlauf nach unten geführt. Profitiert ha-
ben davon nur multinationale Konzerne: Wenn Arbeit in 
„entwickelten“ Ländern zu teuer wird, verlagern sie Pro-
duktionen und immer mehr auch Dienstleistungen in so-
genannte Entwicklungsländer. 

Damit Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer in Entwick-
lungs- wie in Industrieländern nicht unter die Räder dieser 
unfairen Globalisierung kommen, hilft nur eins: Gewerk-
schaften und NGOs müssen weltweit zusammenarbeiten! 

KONZEPT       PROJEKT       ANGEBOT     PETITION

Durchführende Organisationen

Weltumspannend arbeiten – ÖGB 
Laurenzerberg 2, A-1010 Wien 
Telefon: +43 (1) 534 44-145
E-Mail: pia.lichtblau@oegb.at
www.fairearbeit.at 
www.weltumspannend-arbeiten.at
         
Südwind
Laudongasse 40, A-1080 Wien
Telefon: +43 (1) 405 55 15-303
E-Mail: stefan.kerl@suedwind.at
www.suedwind-agentur.at 

Unterstützt von

 

Das Projekt „Menschenwürdige Arbeit für menschenwürdiges Leben” wird von Weltum-
spannend arbeiten - ÖGB und Südwind in Kooperation mit dem VÖGB durchgeführt und von 
der Europäischen Union und der Österreichischen Entwicklungszusammenarbeit gefördert. 
Die darin vertretenen Standpunkte geben die Ansicht der durchführenden Organisationen 
wieder und stellen somit in keiner Weise die offizielle Meinung der Europäischen Union dar.  
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Проектът

действията в световен мащаб се нуждаят от глобално 
работническо съзнание!

обучителен курс обществени събития

изложба 

Повече инФормация за всички Предложения:

глобалното работническо съзнание има нужда от мрежа!

еднодневни семинари 

ние Предлагаме

“Вие виждате само това, което знаете” е разбрал Гьоте. 
Това е началото на проекта “Достоен труд за достоен 
живот” и предлага много възможности да се информирате 
за глобалните взаимоотношения и възможности за 
действие на синдикатите: 
- Едногодишен обучителен курс (начало: септември 2010 г.) 
- Еднодневни семинари
- Обществени събития 
- Мобилна изложба 
- Печатни материали 

Едногодишният обучителен курс се състои от седем 
двудневни модула между септември 2010 г. и юли 2011 
г. (вторият цикъл - от септември 2011 г. до юли 2012 г.). 
Участниците се запознават с глобалните взаимоотношения 
и структури и обсъждат заедно възможностите за 
международно сътрудничество на синдикатите, 
работническите съвети и неправителствените организации. 
Обучителният курс е насочен основно към членовете на 
синдикатите, които работят в международен контекст. 

Примерни обучения:
I. Българско законодателство

1. Граждански права и отговорности
2. Социални права и задължения
3. Трудови права
4. Осигурителни права и задължения

II. Европейско законодателство
1. Основни европейски директиви, конвенции и регламенти 
касаещи гражданите/работниците в ЕС
2. Основни европейски директиви, конвенции и регламенти в 
трудово-правни норми и задължения
3. Основни европейски социални права и задължения

В рамките на проекта се организират постоянен 
дискусионен форум и други публични събития. Също така 
с удоволствие ще осигурим експерти за вашите събития по 
темата! 

Мобилната изложбата разкрива реалностите на работното 
място в Европа и развиващите се страни и показва 
връзките между тях и опита им. Изложбата може да бъде 
показана във вашата организация / компания! 

Кирил Пейков
Председател на Федерацията  
за лека промишленост към КТ „Подкрепа” 
Адрес: бул. Драган Цанков 35, ет.1, стая 109
Тел.: 0 889 98 58 68  
kirilpeykov@abv.bg 
DecentWork.bilsp.org 

Много е важно да осъществите контакт с 
единомишленици затова са поканени да участват 
интересни гости от различни (развиващи се) 
страни. По този начин се създават възможности за 
междунационален обмен и обучение заедно и един от 
друг. 

Тези еднодневни семинари са насочени към широката 
синдикална общност и предоставят първоначална 
информация по различни теми на глобализацията, както и 
възможността да се срещнат със синдикалисти и активисти 
на НПО от развиващите се страни. С удоволствие ще 
проведем семинар във вашата организация! 


