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العامل

ت�صدر عن
االحتاد العام لعمال الكويت

�ستين ��ات القرن املا�ضي ،فتحولت احلركة النقابية
لع ��دة �سن ��وات �إىل ملكي ��ات خا�ص ��ة ي�ستفيد منها
قل ��ة قليلة م ��ن القيادات النقابي ��ة واملقربني منهم
واملح�سوبني عليه ��م ..فتم احت ��كار العمل النقابي
وجم ��دت الدميقراطي ��ة النقابية وح ��ق العمال يف
اختي ��ار م ��ن ميثلهم ،وتعطل ��ت امل�س�ي�رة و�ضاعت
حقوق العمال ومطالبهم ..ويف الوقت املنا�سب برز
�سيف اال�ص�ل�اح من جديد بيد املجل� ��س التنفيذي
لالحتاد العام و�شرع يف ا�ص�ل�اح ما اف�سدته �أيدي
املحتكري ��ن ،وخطا خطوات كبرية يف هذا الطريق
الق ��ت والدع ��م والت�أيي ��د م ��ن العم ��ال والنقابيني
املخل�ص�ي�ن و�أي�ض ��ا نال ا�ستح�س ��ان معايل الوزيرة
هن ��د ال�ص ��بيح واركان وزارته ��ا وهيئ ��ة الق ��وى
العاملة ،املحبني لال�ص�ل�اح والتواقني اىل حتقيقه
مهما كان ��ت التحدي ��ات وال�ض ��غوطات التي ميكن
مواجهتها..
ف�ش ��كر ًا مع ��ايل الوزيرة وقي ��ادات وزارة ال�ش� ��ؤون
وهيئ ��ة الق ��وى العامل ��ة عل ��ى مواقفك ��م امل�ش ��رفة
ووقوفك ��م مع احلق ..ونعاهدك ��م ونعاهد العاملني
ام ��ام اهلل� ،أننا جئنا من �أجل اال�ص�ل�اح و�س ��نعمل
عل ��ى عالج اخللل الذي ا�ص ��اب احلرك ��ة النقابية
و�إخراجه ��ا م ��ن حالة اجلم ��ود التي �أ�ص ��ابها ،من
خ�ل�ال التجديد ورفدها بجيل قادر على موا�ص ��لة
الطريق ..والق�ض ��اء عل ��ى احتكار العم ��ل النقابي
وعودة �صناديق االنتخاب وحق العاملني يف اختيار
من يرونه منا�سبا حلمل ثقتهم والتحدث ب�أ�سمهم
يف مطالبهم العادلة واملحافظة على مكت�س ��باتهم،
وتطوير �آليات العمل داخل ال�صرح النقابي.
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