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Guy Ryder, az ENSZ Nemzetközi Munkaügyi Szervezetének (ILO) főigazgatója az elmúlt 
évben jelentette be “A munka jövője” elnevezésű kezdeményezést. Ez a kezdeményezés a 
munka világának átalakulásával foglalkozik, és annak a társadalmi igazságosságra, a 
munkaszervezésre, valamint termelésre és a munkakörülményekre gyakorolt hatásaival. Ryder
felszólította a kormányokat és a szociális partnereket, hogy ennek során körültekintően 
vizsgálják meg a hosszútávon ható társadalmi változásokat előidéző erőket és trendeket annak
érdekében, hogy közös válaszokat találjanak a jövő kérdéseire.

A magyar szakszervezeti szövetségek vezetői 2016. május 3-án Budapesten találkozón vettek 
részt azzal a céllal, hogy Grigor Gradev, az ILO Worker’s budapesti szakértőjével közösen 
szakszervezeti szempontok alapján megvitassák az ILO “A munka jövője” kezdeményezését. 
Jan Engels, a FES Budapesti Irodájának igazgatója arra biztatta a jelenlévőket, hogy aktívan 
és konkréten gondolkodjanak el a jövő kihívásairól, bár ez nem mindig egyszerű feladat, 
hiszen az érintettek általában az aktuális feladatokra összpontosítanak. 

A workshop során a szakszervezetek képviselői megállapították, hogy elsődleges fontosságú a
háromoldalú szociális párbeszéd nemzeti szinten való megőrzése annak érdekében, hogy a 
munka világának feltételeit a szociális partnerekkel közösen lehessen alakítani. A résztvevők 
egyetértettek abban, hogy mindenkinek joga kellene, hogy legyen az emberhez méltó 
munkához. A szakszervezetek megegyeztek abban, hogy “A munka jövője” kezdeményezés 
témáival kapcsolatban szakértői workshop rendezvényeket szerveznek azzal a céllal, hogy 
stratégiailag előkészítsék a munkáltatókkal és a kormánnyal folytatandó tárgyalásokat.

Guy Ryder, Generaldirektor der Internationalen Arbeitsorganisation (ILO) kündigte letztes 
Jahr die Initiative zur "Zukunft der Arbeit" an. Diese Initiative beschäftigt sich mit der 
Transformation der Arbeitswelt und ihren Folgen für soziale Gerechtigkeit, Organisation der 
Arbeit und Produktion sowie Arbeitsbedingungen. Ryder rief die Regierungen und die 
Sozialpartner auf, hierbei die langfristigen gesellschaftlichen Veränderungskräfte und Trends 
genau in den Blick zu nehmen, um gemeinsam Antworten auf die Fragen der Zukunft zu 
finden.

Führende Kräfte der ungarischen Gewerkschaftsverbände kamen am 3. Mai 2016 in Budapest 
zusammen, um gemeinsam mit Grigor Gradev, dem ILO Worker's Spezialist aus Budapest 
über die ILO-Initiative "Zukunft der Arbeit" aus gewerkschaftlicher Perspektive zu 
diskutieren. Jan Engels, Direktor des Budapester Büros der FES regte die Anwesenden an, 
aktiv und konkret über die Herausforderungen der Zukunft nachzudenken, auch wenn es nicht
immer einfach sei, da man meistens auf die aktuellen Aufgaben konzentriert sei.

Beim Workshop legten die Gewerkschaftsvertreter_innen fest, dass die Priorität die 
Bewahrung des tripartiten sozialen Dialogs auf nationaler Ebene sei, damit die Bedingungen 
der Arbeitswelt gemeinsam mit Sozialpartnern gestaltet werden können. Alle waren einig, 
dass auch in der Zukunft jeder das Recht auf menschenwürdige Arbeit haben soll. Die 
Gewerkschaften vereinbarten zu Themenbereichen der Zukunft der Arbeit, 
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Expertenworkshops zu organisieren, um sich auf die Verhandlungen mit den Arbeitgebern und
mit der Regierung strategisch vorzubereiten.

https://www.facebook.com/FESBudapest/photos/ms.c.eJxFj9kNRDEIxDpacU2A~;htbBfQmv5YzDiqJ6NOFQpTgpwNSZIF~;QK21Si0I3GAayGcsqA~_Y3o0sI6gx4gHMqOoHHPPkcMN7AbOxxqvEGnhGTsX4dWxWmc25No3XnhhDDg2~;H5PjD1zDm9c2BiQ3OhZw44YRydFSHQNNcKZi8geytE98.bps.a.1075496955854808.1073741920.361192207285290/1075496985854805/?type=3
https://www.facebook.com/FESBudapest/photos/ms.c.eJxFj9kNRDEIxDpacU2A~;htbBfQmv5YzDiqJ6NOFQpTgpwNSZIF~;QK21Si0I3GAayGcsqA~_Y3o0sI6gx4gHMqOoHHPPkcMN7AbOxxqvEGnhGTsX4dWxWmc25No3XnhhDDg2~;H5PjD1zDm9c2BiQ3OhZw44YRydFSHQNNcKZi8geytE98.bps.a.1075496955854808.1073741920.361192207285290/1075497005854803/?type=3


+20

https://www.facebook.com/FESBudapest/photos/ms.c.eJxFj9kNRDEIxDpacU2A~;htbBfQmv5YzDiqJ6NOFQpTgpwNSZIF~;QK21Si0I3GAayGcsqA~_Y3o0sI6gx4gHMqOoHHPPkcMN7AbOxxqvEGnhGTsX4dWxWmc25No3XnhhDDg2~;H5PjD1zDm9c2BiQ3OhZw44YRydFSHQNNcKZi8geytE98.bps.a.1075496955854808.1073741920.361192207285290/1075497132521457/?type=3
https://www.facebook.com/FESBudapest/photos/ms.c.eJxFj9kNRDEIxDpacU2A~;htbBfQmv5YzDiqJ6NOFQpTgpwNSZIF~;QK21Si0I3GAayGcsqA~_Y3o0sI6gx4gHMqOoHHPPkcMN7AbOxxqvEGnhGTsX4dWxWmc25No3XnhhDDg2~;H5PjD1zDm9c2BiQ3OhZw44YRydFSHQNNcKZi8geytE98.bps.a.1075496955854808.1073741920.361192207285290/1075497129188124/?type=3
https://www.facebook.com/FESBudapest/photos/ms.c.eJxFj9kNRDEIxDpacU2A~;htbBfQmv5YzDiqJ6NOFQpTgpwNSZIF~;QK21Si0I3GAayGcsqA~_Y3o0sI6gx4gHMqOoHHPPkcMN7AbOxxqvEGnhGTsX4dWxWmc25No3XnhhDDg2~;H5PjD1zDm9c2BiQ3OhZw44YRydFSHQNNcKZi8geytE98.bps.a.1075496955854808.1073741920.361192207285290/1075497132521457/?type=3

