Informační fórum
dne 7. 7. 2011 v době od 14.00 do 18.00 hod.
v hotelu „art’otel“ v Drážďanech

Ušetříme si sociální Evropu?
Politika rozpočtových škrtů a její dopady v ČR, Polsku a Německu

Milé kolegyně, milí kolegové,
Obvod DGB Sasko pořádá spolu se svými českými a polskými partnerskými odborovými
centrálami ČMKOS a NSZZ „Solidarność“ informační fórum k politice rozpočtových škrtů a
jejím dopadům v České republice, Polsku a Německu.
Vlády evropských států nadále sázejí na deregulaci, liberalizaci, privatizaci a krácení
dávek sociálního zabezpečení. Proti tomuto vývoji se v našich sousedních zemích ČR a
Polsku zvedá stále větší odpor nejen v řadách odborů, ale i ze strany jiných
společenských skupin.
Proti nesociálním reformám vlády České republiky demonstrovalo 21. května 2011
v Praze 55 000 lidí a 16. června 2011 pak zejména dopravní odborové svazy svou
24hodinovou stávkou ochromily veřejný život.
Na celém území Polska proběhly 25. května 2011 regionální protestní akce a na
30. června 2011, tj. na předvečer polského předsednictví v Radě EU, odbory plánují
celostátní demonstraci ve Varšavě.
Prostřednictvím informačního fóra konaného 7. července 2011 by odborové svazy
působící v česko-německo-polském trojzemí chtěly zahájit výměnu informací o vývoji ve
všech třech státech, o aktuálních výzvách a konfliktech, ale i o nastávajícím předsednictví
Polské republiky v Radě EU.
Dovolujeme si Vás pozvat na tuto akci.
Se srdečným pozdravem

Iris Kloppich
předsedkyně Obvodu DGB Sasko

Markus Schlimbach
místopředseda Obvodu DGB Sasko
prezident Meziregionální odborové rady Labe-Nisa
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14.00 hod.

Přivítání účastníků
Iris Kloppich, předsedkyně Obvodu DGB Sasko

14.15 hod.

Otevřete oči! Reformy a aktuální konflikty v ČR
Jaroslav Zavadil, předseda Českomoravské konfederace odborových
svazů ČMKOS

15.15 hod. Aktuální konflikty v Polsku a priority polského předsednictví v Radě EU
Franciszek Kopeć, předseda Regionu Jelenia Góra NSZZ „Solidarność“
16.15 hod. Co se stane ze sociální Evropy? Role Německa v politice
rozpočtových škrtů a úsporných opatření v Evropě
Prof. Dr. Ursula Engelen-Kefer
17.00 hod.

Diskuse a závěrečné slovo
Markus Schlimbach, místopředseda Obvodu DGB Sasko
poté malé občerstvení a rozhovory

Pracovní jazyky:
Místo konání:

němčina, čeština, polština
art’otel Dresden, Ostra-Allee 33, 01067 Dresden, SRN

Proplacení cestovného účastníkům bohužel není možné.
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