NEMZETKÖZI KOLPING SZÖVETSÉG május 1. kapcsán: A munka ünnepe

Emberhez méltó munka érvényesítése
„Jelenleg a munkások nagy része, még ha van is munkája, gyakran még a napi betevőre valót sem
keresi meg. A munkabér időtlen idők óta egyre mélyebbre süllyedt; (…). Mennyit fáradozik [!] egy
család egész héten, és keres alig két-három tallért, mely az itteni viszonyokat tekintve igen kevésnek
mondható!
Ehhez jön még a dolgozókkal való bánásmód (…) mely gyakran felháborító természetűnek mondható.
A munkásember pedig csak tűr, szenved, hallgat, hiszen a hurkot, melyet az áldatlan állapotok a
nyaka köré tekertek, nem akarja még jobban, akár fulladásig meghúzni. (…) Még egyszer mondom:
korunk ipara nem más, mint rafinált egoizmus, melynél rosszabb tán sosem volt a világon.“
Adolph Kolping1

Pontosan 170 évvel ezelőtt jelentek meg Boldog Adolf Kolping fenti gondolatai. Majdnem 50 évvel az
első szociális enciklika, a Rerum Novarum kiadása előtt. És még mindig emberek millió
kényszerülnek arra, hogy nyomorúságos bérért, kizsákmányoló feltételek mellett dolgozzanak.
Modern rabszolgaság a textilgyártásban és a banánültetvényeken, a környezet és az életfeltételek
tönkretétele a nyersanyagkitermelés során – ezek továbbra is a globális gazdaság mindennapjait
meghatározó tényezők. A Nemzetközi Munkaügyi Szervezet (ILO) a „modern rabszolgák“ számát több
mint 40 millióra becsüli.
A NEMZETKÖZI KOLPING SZÖVETSÉG követeli az emberhez méltó munka normáinak betartását,
amint az az ILO munkaügyi normáiban kötelező nemzetközi jogként rögzítve lett. Ezeket a jogokat a
világ összes országában nemcsak ratifikálni, hanem érvényesíteni is kell. Ehhez mindenütt jelenlévő
munkaügyi felügyeleti rendszerekre van szükség.
Olyan országok termékeivel, melyekben a munkaügyi normákat igazoltan nem tartják be, ahol
emberek kényszer alatt dolgoznak, ahol nem biztosítják számukra az egyesülési szabadságot és a
kollektív bértárgyalási jogot, ahol nem büntetik a kizsákmányoló gyermekmunkát és a
diszkriminációt, ne lehessen korlátlan nemzetközi kereskedelmet folytatni.
A Föld szinte valamennyi országa 2015-ben kötelezettséget vállalt az Agenda 2030, azaz a
fenntartható fejlődési rendszer megvalósítására. A 8-as számú célban többször is megfogalmazzák,
hogy az emberhez méltó munka érvényesítésére világszerte szükség van. Az emberhez méltó
munkát most törvényes úton kell érvényesíteni. Értéktelelenek azok a munkaügyi törvények, melyek
betartásáról felügyeleti szerv nem gondoskodik, ugyanúgy, mint azok a védjegyek, melyeket senki
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sem ellenőriz. Az elmúlt évtizedekben az ilyen törvényekkel, védjegyekkel nem sikerült megfelelő
javulást elérni.
Több mint 60 ország Kolping szövetségei Afrikában, Ázsiában, Latin-Amerikában és Európában Boldog
Adolph Kolpng hagyományait követve kiállnak a dolgozó emberek jogaiért – méltóságukért, az
egész világon.
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