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Seventh meeting of the EMF Communications Working Group 
Sofia, 4-5 May 2010 

 
План за действие за Югоизточен регион относно комуникациите и 

информационния обмен 
 
 
Въведение 
В ЕФМ членуват 16 синдикални федерации от Югоизточен регион. Взети заедно тези 
синдикати имат около 240.000 членове. Голяма част от новоприсъединяващите се 
към ЕФМ организации са от този регион. В Секретариата на ЕФМ един човек е 
отговорен за този регион. 
 
Колегите от региона провеждат редовно регионални срещи за обсъждане на теми 
като синдикални стратегии в условия на световна финансова и икономическа криза, 
ефективно синдикално управление, стратегически подход към работническите 
съвети. 
 
За повече информация: 
http://www.emf-fem.org/Areas-of-work/South-Eastern-Europe-Region-Baltic-States 
 
Списък на федерациите, членуващи в ЕФМ: 
http://www.emf-fem.org/Affiliated-organisations 
 
Background 
Последното разширяване на ЕС с 10 нови членки през 2004г. и още две през 2007г. 
беше огромна стъпка напред към създаването на историческо пространство на мир, 
свобода, демокрация и солидарност в Европа. И това не е краят новите вълни за 
разширяване и започналите вече преговори в тази насока разкриват нови 
перспективи и предизквикателства за нашите членове в Югоизточния регион. 
 
Следвайки идеята, че обединяването на Европа е един проект за постигане на 
справедливост, зачитане на човешките права, икономическо развитие, заетост и 
подобряване на жизнения стандарт на европейците, ЕФМ се припознава като силен 
подръжник на този проект. Ето защо ние създадохме през 2003г. т.н. Югоизточен 
Европейски форум, за да допринесем към европейското разширяване в този 
специфичен регион. 
  
Заедно със синдикатите от региона ние търсим и работим за разработването на 
подходящи мерки, с които да подкрепим бъдещото разширяване на ЕС, както и 
последствията от този процес. 
  
В някои държави от Западните и Източни Балкани, синдикатите се сблъскват с 
факта, че има слаби работодателски организации или такива изобщо липсват. В 
същото време някои работодатели не спазват основни трудови стандарти, 
правителства използват като извинение ‘acquis communautaire’ за изключването на 
фундаментални трудови права от националното законодателство, чуждестранни 
компании не спазват добрите практики на социален диалог и колективно 
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договаряне. От друга страна обаче има и примери за отговорно поведение и добри 
практики на някои работодатели в региона. 
 
 
Настоящата стратегия се фокусира върху следните аспекти: 
 

• Подпомагане на синдикатите и засилване на капацитета им за участие в 
социалния диалог и Европейското сътрудничество 

• Транснационално сътрудничество между синдикатите в региона 
• Наблюдаване и допринасяне за дейностите на компании, внасящи 

чуждестранни инвестиции в региона 
• Анализиране на икономическите тенденции в металната индустрия в региона 
• Подпомагане на процесите по колективно договаряне 

 
Действия 
До сега сравнително малко усилия са положени по отношение на горните аспекти. 
Ето защо ЕФМ предлага провеждане на специални комуникационни действия 
съвместно с всички синдикати в Европа. ЕФМ предлага следното: 
 

1. Организиране и провеждане на комуникационна работна среща 
2. Преглед на съществуващото сътрудничество между синдикатите в региона и 

другата част на Европа 
a. Разпростиране на информация до всички синдикати, членуващи в ЕФМ 

за различните форми на сътрудничество 
3. Информиране за резултатите от регионалните срещи 
4. Публикуване и популяризиране на дейности, политически въпроси, 

солидарност и различни кампании в синдикални списания с цел 
транснационална връзка между синдикатите и работниците в другите страни 
от Европа 

5. Публикации за региона с цел достигане на информация до всички части на 
Европа за случващото се в региона 

6. Отнасяне на различни въпроси от значение за региона пред Европейските 
институции 

 
Очаквани резултати 
Тези действия целят 1) повишаване на информираността на синдикатите, 
популяризиране на синдикалната дейност сред медиите, работниците и 
Европейските институции 2) създаване на по-тясно сътрудничество между 
синдикатите, членуващи в ЕФМ 3) засилване влиянието на синдикатите от региона 4) 
подобряване на трудовите стандарти в региона 5) засилване цялостното присъствие 
на синдикатите от региона на Европейската сцена 
 
 
За повече информация: Caroline Jacobsson, EMF Information & Communications 
Adviser, cjacobsson@mf-fem.org 


