
 

 

Завршна декларација Дидим, Турска 

 

 

 Друга еуро-медитеранска конференција синдиката металске индустрије (Дидим 10-12 мај 

2018) позива на правичан и одржив развој у региону. За постизање ових циљева неопходна је 

снажна и призната улога синдиката. 

 Стога настављамо да радимо заједно, посебно у  мултинационалних компанија у складу са 

Истанбулским меморандумом, који је одобрен у 2017. години на основу консензуса на првој 

евро-медитеранској конференцији. 

 Да бисмо побољшали и интензивирали координиране акције Синдиката у региону, поделили 

смо следећи план рада: 

 а) Конференција је усагласила припрему билтена који ће бити објављен једном кварталу. 

Одлучено је да координацију дотичног билтена врши Иуцел Топ, дописни координатор 

Програма. Конференција је доделила учесницима да непрестано информишу дописника о 

недавним догађајима у њиховим земљама. 

 б) Конференција је такође одредила учеснике да обезбеде подршку и преносе информације 

на веб страници на којој ради кореспондентни секретаријат у Турској. 

 ц) Конференција је усагласила пројекат који је припремила Синднова Италија и одлучио да 

Фим-Цисл реализује пројекат са Европском  комисијом  уз партнерство других синдиката у 

региону. 

 д) Конференција је усагласила припрему пројекта под надзором компаније Турк Метал, било 

на индустрији 4.0 или сличном садржају, како би се користиле директне донације које набавља 

Европска унија која ће се користити у Турској. 

 е) Конференција је усагласила неопходне кораке које треба предузети у погледу мапирања 

свих мултинационалних компанија које тренутно раде на подручју Медитерана. Ова студија 

мапирања кључно је средство за јачање међусобне подршке и солидарности између радника и 

наших синдиката, а такође је и значајан инструмент за управљање индустријским 

реструктурирањем, развој колективног преговарања, поштовање радних права и пристојан 

рад. 

 ф) Конференција се сложила да комуницира са УФМ (Унија за Медитеран) како би размиенила 



информације и покренула покушај да учествује у активностима повезане међувладине 

институције. 

 г) Конференција декларише своју пуну подршку Федералцима металних радника Босне и 

Херцеговине за решавање проблема који се суочио током колективног преговарања са 

Удружењем послодаваца БиХ. 

  

 Осим тога, Конференција очекује да ће Европска унија посветити више пажње медитеранском 

подручју: 

 1) Пре свега, распоређивање одређеног комесара који је задужен за сарадњу између земаља у 

региону. 2) Друго, израдити политику имиграције специфично за регион како би подржала 

избеглице и стварала хуманитарне коридоре између држава слања и пријема. 

 На крају, Евро-Медитеранска конференција синдиката металске индустрије позива на тренутно 

пуштање на слободу бившег бразилског председника Луиз Инацио Лула да Силва из затвора у 

склопу солидарности коју су водили међународни синдикати. Релевантно писмо подршке 

приложено је овом тексту. 


