
 

VÝZVA K MOBILIZACI DNE 7.PROSINCE 2011 
 

ArcelorMittal: Investování do budoucnosti v Evropě  
 

Evropské odbory, které se shromáždily pod záštitou Evropské federace kováků 
(EMF) vyzývají všechny zaměstnance zaměstnané v ArcelorMittal a v jejích 
subdodavatelských společnostech, aby se připojili k Evropskému akčnímu dni 
solidarity, na protest proti plánovanému uzavření závodů, restrukturalizačním 
plánům a snižování počtu pracovních míst, což dlouhodobě ohrožuje 
životaschopnost hlavního evropského výrobce oceli. 
 
Dne 7. prosince, se zaměstnanci zúčastní stávek a zastavení výroby, 
demonstrací a shromáždění ve všech závodech této společnosti a v návazných 
oblastech zaměstnanosti po celé Evropě. Budou protestovat proti současné 
strategii podniku a za alternativní řešení, garantující budoucí rozvoj této 
společnosti a pracovních míst.  
 
Tato jednotná akce poskytne zaměstnancům a jejich zástupcům příležitost 
zaujmout jasné stanovisko. Chtějí totiž vyjádřit hluboké rozhořčení a obavy, 
týkající se:  
• Katastrofické politiky průmyslového managementu, která se zvrátila 

v politiku čistě finančního managementu, zacílenou na maximalizaci obratu 
hotovosti i když to znamená akceptování ztráty podílu na trhu při udržení 
vysokých cen. 

• Strategie, která generuje více a více profitu a méně a méně pracovních míst 
(počet míst, které ArcelorMittal od roku 2006 zrušil, dosahuje nyní více než 
30,000). 

• Nedostatku strategických investic a také investic souvisejících s jednoduchou 
údržbou zařízení závodů, velice nízké úrovně investic do R&D, zejména ve 
srovnání s konkurenty ArcelorMittal. 

• Kompletně absurdní politiky, týkající se kompetencí a kvalifikací, kde jedno 
hromadné propouštění stíhá druhé, dobře proškolení dočasní zaměstnanci 
jsou propouštěni a bývalí zaměstnanci jsou pravidelně žádáni, aby se vrátili 
z důvodů nedostatečného know-how pro fungování zařízení. 

• Jednostranného rozhodování, bez konzultací orgánů zastupujících 
zaměstnance a selhání plnění existujících dohod.  
 

Vyzývají k: 
• vývoji průmyslového projektu zaměřeného do budoucna, který se zakládá na 

inovacích, vývoji know-how a R&D, za účelem výroby oceli zítřka; 
• vypracování ambiciózní politiky, zacílené na údržbu a další rozvoj 

kompetencí a lidského kapitálu; 
• plnému souladu/dodržení závazků a dohod, učiněných od fúze v roce 2006; 
• plnému respektování práv na informování a projednání na národní a 

evropské úrovni, zejména s ohledem na zohlednění alternativních řešení, 
navržených zástupci zaměstnanců s ohledem na udržení jednotlivých 
závodů; 

• využití volných výrobních období na investování do školení zaměstnanců, 
renovaci zařízení závodů a modernizaci. 
 

Evropské odbory učiní vše co je v jejich silách, aby zajistili, že ocel zůstane 
jádrem integrované a nezávislé evropské průmyslové politiky. V této souvislosti 
požadují, aby evropské státy intervenovaly do řízení ocelářského průmyslu.  
 


