
Резолюция № 6

Четвъртата индустриална революция – диалог за бъдещето на защита
правата на работещите

Десетият редовен конгрес на КТ „Подкрепа“ отчита обстоятелството,
че, намирайки се във второто десетилетие на XXI в., светът е изправен пред
невъобразими за досегашните стандарти промени,  свързани с моделите на
производство и потребление. 

По своя мащаб, обхват и комплексност тези промени или Четвъртата
индустриална  революция  нямат  аналог  в  досегашната  история  на
човечеството и далеч надхвърлят ефекта на предишните три индустриални
революции– коренно променяйки начина, по който живеем и работим. 

Новите  технологии  вече  доведоха  до  сливане  на  физическия  и
дигиталния  труд,  като  понастоящем много  работодатели  по света  заменят
работници  с  интелигентни  машини.  Същевременно  работниците   не  са
сигурни  в  бъдещето,  в  това  дали  работното  им  място  ще  го  има,  дали
специалността  им  ще  е  търсена.  В  обществените  отношения  също  има
дълбока промяна на парадигмата не само по отношение на труда, променят
се също формите на управление,  институциите,  системите за  образование,
здравеопазване, социалното партньорство.

 Без  съмнение,  фундаменталният  и  глобален  характер  на  промените
означава,  че Четвъртата  индустриална революция едновременно  влияе на
всички:  икономика, общество, индивид.

Тази динамична картина с изключително бързо променящи се системи
извежда  на  дневен  ред  много  въпроси:  знаем  ли  как  да  се  справим  със
социалните последици на  Четвъртата  индустриална  революция?  Когато  тя
заличава десетки професии и милиони работни места - знаем ли какво ще се
случи с работниците, засегнати от тези промени? И ако самата същност на
икономическите  и  обществените  отношения  се  променя,  какви  ще  бъдат
индустриалните  отношения  на  бъдещето?  Но  въпреки  дълбоката
несигурност,  породена  от  развитието  на  новите  технологии,  от  тяхната
сложност  и  взаимосвързаност,  недвусмислено  ни  показват,  че  всички
заинтересовани  страни  –  правителства,  синдикати,  бизнес  –  трябва   да
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действаме заедно, за да разберем по-добре нововъзникващите тенденции, да
намерим точните и верни решения. 

Отчитайки предизвикателствата, породени от Четвъртата индустриална
революция  и  най-вече  тези   в  сферата  на  труда  и  производството,  КТ
„Подкрепа“ ще провежда политика, насочена към:

- Иницииране  на  открита  и  компетентна   дискусия  в  българското
обществото  по  отношение  на  предизвикателствата  и  новите
възможности,  които Четвъртата  индустриална революция поставя
пред работната сила;

- Разработване  и  предлагане  на  законодателни  инициативи  по
въпроси  от  трудово-правен  характер  с  цел  регламентиране  на
индустриалните  отношения  и гарантиране  на  правата  на
дигиталните работещи;

- Прилагане на нови форми на защита, които могат да бъдат предложени
на  дигиталните  работници  за  гарантиране  на  икономическите  им
интереси и безопасността на условията им на труд.

Като  национално представителен  и  отговорен  социален  партньор,  КТ
„Подкрепа“ ще инициира  провеждане на конструктивен диалог за желаното
бъдеще  на  обществото  ни  в  дигиталния  свят,  диалог, в  който  да  бъдат
формулирани  ясно  и  обхватно  новите  обществени  изисквания  към
социалните партньори и гражданското общество в България. Същевременно
на  национално  и  международно  равнище  ще  участва  активно  в
разработването  и  приемането  на  нова  визия  за  бъдещето   и  защитата  на
труда, основно чрез идентифициране на нуждите и точните умения за новите
работни  места,  настоявайки  за  обвързване  на  политиките  в  областта  на
образованието, обучението и заетостта с реалните потребности на пазара на
труда. 
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