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SZAKSZERVEZET
Igazságosabb Európát a munkavállalóknak!

https://veledvagyunk.blog.hu/2019/04/10/igazsagosabb_europat_a_munkavall
aloknak?fbclid=IwAR1KmAp10h45iFoElV57kwA9Pe27OHmUFiO4idHXL2eJQYcHnHBvK0-tMk
Az európai parlamenti választásokon mindenki menjen el szavazni, és azokra
voksoljon, akik támogatják a szakszervezeti követeléseket, s jobb jövőt ígérnek
a nők és férfiak, a fiatalok és az idősebbek számára egyaránt – erre hív fel az
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Európai Szakszervezeti Szövetség. A tömörülésnek tagja öt hazai konföderáció:
az Értelmiségi Szakszervezeti Tömörülés, a Független Szakszervezetek
Demokratikus Ligája, a Magyar Szakszervezeti Szövetség, a Munkástanácsok
Országos Szövetsége és a Szakszervezetek Együttműködési Fóruma.
Fékez az autóipar és azt Magyarország is igencsak megérzi

https://nepszava.hu/3032216_fekez-az-autoipar-es-azt-magyarorszag-isigencsak-megerzi
Egy fokozattal visszakapcsolhat a világ autógyártása a lanyhuló kereslet miatt. A
hazai beszállítók már a "B" terv készítésén gondolkodnak
Az Európai Szakszervezeti Szövetség programja a 2019. évi európai parlamenti
választásokra

https://szakszervezetek.hu/kozlemenyek/18025-az-europai-szakszervezetiszovetseg-programja-a-2019-evi-europai-parlamenti-valasztasokra
1. A 2019. május 23-26. között tartandó európai választások meghatározók
lesznek a munkavállalók számára. Az új Európai Parlament Európát jobb hellyé
teheti – vagy alááshatja a sok éven keresztül felépített európai
együttműködést. - László Zoltán, a Vasas Szakszervezeti Szövetség (VSZSZ)
alelnöke ehhez kapcsolódva megjegyezte, a sztrájkok keretek közé
szorítását azok szorgalmazzák, akik elfogadják, hogy a hatalom az üzleti
érdekeket a társadalmi érdekek fölé helyezi. Az itt lévő német cégek
anyavállalatainál nem érzik problémának az erős szakszervezetekkel folytatott
bérvitákat sem – tette hozzá. Az alelnök emlékeztetett arra, hogy már tavaly
novemberben tucatnyi munkáltatóval állapodtak meg két számjegyű
emelésben, ezért furcsa, ha valaki ezek után meglepődött a béremelések
mértékén.
Fotelforradalmárok kora

https://168ora.hu/itthon/fotelforradalmarok-kora-166431
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A pedagógusok szerint önmagában a bérezés még nem okozna
sztrájkhangulatot, de most sok minden van együtt, a tankönyvmizéria, a
túlórák, a hatalmas munkateher. Ám a tanárok továbbra is félnek a sztrájktól.
Ezrével tűnnek el az emberek - mi folyik a közigazgatásban?

http://www.atv.hu/belfold/20190410-2500-dolgozo-mondott-fel-egy-honapalatt-a-kozigazgatasban/hirkereso
2500 dolgozó mondott fel egy hónap alatt a közigazgatásban - a szakszervezet
szerint van olyan hivatal, ahol egy szakterületen 14-ből 10 dolgozó távozott. Az
ellenzék szerint lépni kell, és vissza kell vonni az általuk csak közrabszolga
törvénynek hívott jogszabályt. A Miniszterelnökség Híradónk kérdésére azt
közölte, hogy felmondások nem okoznak majd gondot az ügyintézésben. Céljuk
a kisebb bürokrácia, kevesebb, de anyagilag jobban megbecsült
kormánytisztviselővel.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------GAZDASÁG
Elriasztja a beruházókat, ha német béreket követelnek a magyarok

https://autopro.hu/szolgaltatok/Elriasztja-a-beruhazokat-ha-nemet-bereketkovetelnek-a-magyarok/30010/

Bár egyre több jel utal arra, hogy a járműgyártás évek óta tartó aranykora a
végéhez közelít és a piaci szereplőknek számos kihívással kell szembenézniük, a
magyarországi vállalatok többsége számára a legnagyobb kockázatot még
mindig a kínzó méreteket öltő munkaerőhiány jelenti. Az iparágban
tapasztalható bérrobbanás ráadásul már a versenyképességünket veszélyezteti,
hátrányba hozhatja Magyarországot a beruházási döntések mérlegelésekor. A

kialakult helyzet megoldásában sokat segíthet a negyedik ipari forradalom
megoldásainak alkalmazása, de ez az út is számos problémát, buktatót rejt.

Jelentősen drágulni fog a hús

http://egyazegyben.co/jelentosen-dragulni-fog-a-hus111484?fbclid=IwAR3EptcwZT2btQdNn4v1YEr8vk7Fap5IK24xhUuav7UjJOjbUld
gtqvsFY8
Furcsán hangzik, de az egyik fő ok a kínai sertéspestis.
Versenyhelyzetben vannak a nyugdíjas-szövetkezetek

https://www.magyarhirlap.hu/gazdasag/20190409-versenyhelyzetben-vannaka-nyugdijas-szovetkezetek
Az öregségi nyugdíjban részesülők bérplafon nélkül dolgozhatnak tovább,
viszont aki már két-három éve nem aktív, nehezebben talál vissza a
munkaerőpiacra
--------------------------------------------------------------------------------------------------------KÖZÉLET
Június 15-ig eldől, ki lesz a főnöke a Közigazgatási Felsőbíróságnak

https://mfor.hu/cikkek/makro/junius-15-ig-eldol-ki-lesz-a-fonoke-akozigazgatasi-felsobirosagnak.html
Feltűnően visszafogottan beszélt Patyi András lehetséges jelöléséről a
Közigazgatási Felsőbíróság élére a múltkori Kormányinfón Gulyás Gergely
miniszter. Korábban, ha szóba került a Nemzeti Közszolgálati Egyetem (NKE)
korábbi rektorának jelölése a posztra, a Miniszterelnökséget vezető miniszter jelezve, hogy nem született még döntés az elnök személyéről - nem mulasztotta
el az alkalmat, hogy kiemelje Patyi alkamasságát.
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Die Zeit: „Magyarország elveszett”

http://huppa.hu/die-zeit-magyarorszagelveszett/?fbclid=IwAR2Mf5X8QsSFE81spAcmzuX8KfAL5x4TW_2B_L8GkAQf4c
N4Ycs9w36eYME
A szerző megállapítja: Magyarország öngyilkosságot követett el az EU ügyetlen
segítségével és a többi, tehetetlen uniós tagállam szeme láttára. A demokrácia
haláltánca úgy kezdődött, mint ahogyan az már egyszer lejátszódott a XX.
században: az emberi jogok, sajtószabadság, az igazságszolgáltatás
függetlensége, a tudomány és a művészet a politika játékává lett, a tényeket a
nemzeti identitás elleni támadássá értelmezik át, a gyűlölet és a törvénysértés
morális imperatívusz.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------EGYEBEK
Ez az igazi migráció: már minden hatodik magyar külföldön születik

https://www.napi.hu/magyar_gazdasag/gyerek-kulfold-magyarszuletes.682153.html?fbclid=IwAR1vOq-oQC_9EVxpwd44YblE3Mrk0CPoYg0mmk1Za8OYwTkZ6fWu4-JKug
Az elmúlt három évben közel 56 ezer magyar gyerek született külföldön. A KSH
adatai szerint itthon 274,6 ezer gyerek született 2016-2018 között, vagyis
minden hatodik magyar gyerek már külföldön jön világra.
Leépít a Bayer: munkahelyek ezrei szűnnek meg

https://www.agrarszektor.hu/piac/leepit-a-bayer-munkahelyek-ezrei-szunnekmeg.13683.html

2021 végéig a világszerte 118 ezer embert foglalkozó vállalat 12 ezer
munkatársától kell hogy megváljon. Csak Németországban 4500 ember veszíti
el az állását - szellőztette meg a hírt a Handelsblatt és a Reuters.
Tanárok lázadása - több napja több száz iskolában sztrájkolnak Lengyelországban

https://nepszava.hu/3032140_tanarok-lazadasa-tobb-napja-tobb-szaziskolaban-sztrajkolnak-lengyelorszagban
Lengyelországban a hét eleje óta több száz iskolában tart a munkabeszüntetés.
Az időzítés aligha véletlen.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
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