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Európai demonstráció 2011 Budapest

Demonstráció leírása:
Az Európai Szakszervezeti Szövetség (ETUC) - hagyományosan, a soros EU elnöki
országban - a gazdasági- és pénzügyminiszterek értekezletének (ECOFIN) időpontjában
közös szakszervezeti demonstrációt szervez a helyi konföderáció(k) közreműködésével.

Időpont: 2011. április 9. szombat

Gyülekezés: 11.00 órától a Hősök terén
Indulás: 13.00 óra a vonulás kezdete
Célhelyszín: 14 órakor Andrássy út – Teréz krt. sarok

A Magyar Vegyipari, Energiaipari és Rokon Szakmákban Dolgozók Szakszervezeti
Szövetségének feladatterve:

2011. február 24. Elnökségi ülésen megkezdődik a demonstrációra való felkészülés
Javaslat: a VDSZ ügyvezető elnöksége koordinálja a szakágak részvételét

Közlekedési feltételek:

A VDSZ központi szervezetének kell biztosítani az utazás feltételeit, amelyet a
költségvetésben kell biztosítania
Javaslat: koordinálni más szervezetekkel a budapesti járatokon való részvételt
Alternatív javaslat: Nyíregyháza, Miskolc, Debrecen, Szeged, Pécs, Győr, Székesfehérvár
városokból induló menetrendszerű vonatokon külön kocsikkal biztosítani a VDSZ
résztvevőinek utazását.

Központi találkozási pont:

VDSZ székház 10.00 órától
Tekintettel a környék rendőri zárjára, a Benczúr utcában a gyalogos forgalom lehetséges. Meg
kell vizsgálni a székház előtti területen való gyülekezés lehetőségét.
A VDSZ központi szervezete gondoskodik a VDSZ tagjainak fogadásáról és a demonstráció
végén a biztonságos hazautazás megkezdéséről.

Operatív feladatok:

Tekintettel arra, hogy a tényleges szervezés a magyar konföderációk feladata, egyértelmű
hogy a mozgósítással együtt járó feladatokat az ágazatok fogják ellátni. A VDSZ központi
szervezete mellett aktív közreműködőket kell biztosítani a lebonyolításban. A központi
helyszín mellett, sok olyan pontra kell helyszínbiztosítót és aktív segítséget adni, ahol a



külföldi demonstrálóknak pontos és határozott információkat lehet nyújtani. (Idegen nyelv
ismerete)
Ezzel párhuzamosan a VDSZ demonstratív, egységes képviselete a legfontosabb feladatunk.
Tekintettel a feladat és a várható részvétel nagyságára a VDSZ cselekvési tervet dolgozott ki.

Cselekvési terv

A VDSZ a konföderációk határozatai alapján készül fel a demonstrációra, előtérbe helyezve a
tűntetés európai üzeneteit, de saját jelmondataira koncentrál.

1. Hívószavak területei (nyugdíj, egészség, foglalkoztatás, stb.) és jelmondatok
megfogalmazása
Határidő: március 4. felelős: VDSZ

2. Kommunikáció a tagság felé, a központi elemek (plakát, média) felhasználásával
Határidő: folyamatos felelős: VDSZ

3. Mozgósítás megkezdése
Határidő: március 10. felelős: VDSZ elnökség
Szükség esetén elnök, alelnök országjárásra indul
Országos Titkári Értekezlet
Határidő: március második fele

4. Közlekedési kérdések tisztázása és a feltételek előzetes biztosítása
Határidő: igazodva a központi törzshöz felelős: VDSZ ügyvezető elnökség

5. VDSZ résztvevőinek, központi arculatának meghatározása
Határidő: március 7. felelős: VDSZ

6. Mozgósítás előzetes összesítése
Határidő: március 17. felelős: VDSZ ügyvezető elnökség

7. Utazási szerződések megkötése
Határidő: március 22. felelős: VDSZ

8. A résztvevők listájának zárása
Határidő: április 1. felelős: VDSZ ügyvezető elnökség

9. Demonstráció
Határidő: április 9.

Budapest, 2011. február 24.

VDSZ elnökség


