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من إحتاد عمال البرتول وصناعة البرتوكيماويات
أخي العامل  ......أختي العاملة

 يؤكد اإلحتاد أن وقف اإلضراب مرهون بالتزام وزير النفط بالوكالة ومسئولي املؤسسة بتنفيذ أحكام
القوانني واجبة التطبيق ،وأن األزمة احلالية ال تعترب منازعة مبفهومها القانوني بني طرفني ينازع كل
منهما اآلخر يف إدعاء احلق بل هي مطالبة مشروعة من اإلحتاد ونقاباته للحفاظ على احلقوق املقررة
للعمال مبوجب القوانني أواحلقوق املكتسبة مبوجب اللوائح اإلدارية وعقود العمل واإلتفاقيات املربمة
بني اإلحتاد ونقاباته ومؤسسة البرتول وشركاتها أو ما صدر بها من أحكام.
أخي العامل  ......أختي العاملة

إن اإلجتماع الذي إنعقد اليوم اخلميس املوافق  2016/04/14 :بني مسئولي مؤسسة البرتول الكويتية
ومسئولي اهليئة العامة للقوى العاملة ال هدف له سوى إجهاض اإلضراب باإللتفاف على أحكام
القوانني ،وكان من الواجب على اهل يئة العامة للقوى العاملة القيام باملهام املناطة بها وفق قانون إنشائها
رقم  109لسنة  2013بإلزام مؤسسة البرتول بتطبيق أحكام القوانني ذات الصلة وعدم التجاوز على ماجاء
فيها وقررته من حقوق.
أخي العامل  ......أختي العاملة

يؤكد اإلحتاد ونقاباته على شرعية قرار اإلضراب املتذذ من قبل امجمعية العمومية ي ر العادية
بصفتها صاحبة السلطة العليا كون قرار اإلضراب قد صدر يف الوقت املسموح به قانوناً ويف ي ر احلاالت
املنصوص عليها على سبيل احلصر يف املادة  132من القانون  6لسنة  2010حبظر التوقف عن العمل كلياً أو
جزئياً.
 وأنه ال حيق للمؤسسة القيام بتهديدكم وذلك بقيامها بنشر نصوص قوانني وقرارات جمللس الوزراء ال
تنطبق عليكم وإمنا نطاق تطبيقها املوظفني اخلاضعني لقانون ونظام اخلدمة املدنية كون القانون
الواجب التطبيق على العاملني يف القطاع األهلي والنفطي قد أسبغ محايته عليكم عند مطالبتكم
حبقوقكم املشروعة وذلك لتعلقها حبقوق أساسية مكفولة مبوجب الدستور واإلتفاقيات الدولية ،فلقد
نصت املادة  46من القانون رقم  6لسنة  2010على أنه ال جيوز إنهاء خدمة العامل بدون مربر أو بسبب
نشاطه النقابي أو بسبب املطالبة أو التمتع حبقوقه املشروعة وفقاً ألحكام القانون).............
أخي العامل  ......أختي العاملة

يؤكد اإلحتاد ونقاباته على مطالبكم املشروعة املتمثلة يف التالي:
إلغاء محيع القرارات الصادرة من املؤسسة وشركاتها باملذالفة ألحكام القوانني واجبة التطبيق وعلى
وجه اخلصوص القانونني رقمي  28لسنة  6 ، 1969لسنة  2010وما تضمنته اللوائح اإلدارية للشركات
وكذلك اإلتفاقيات املربمة مع املؤسسة وشركاتها باإلضافة إىل ما استقرت عليه احملاكم وأصدرته
من أحكام.
إلغاء أي مشاريع قرارات معروضة على الوزير إلعتمادها واليت متس أي حقوق للعمال.
استثناء عمال القطاع النفطي احلاليني واملستقبليني من البديل االسرتاتيجي.
التعهد من املؤسسة بعدم التعرض مستقبالً ألي حق من حقوق العمال وااللتزام بتطبيق أحكام القانون.
تشكيل مجنة مشرتكة إلجياد سبل للرتشيد بعيداً عن حقوق ومكتسبات العمال.
أخي العامل  ......أختي العاملة

ال تلتفتوا للمحاوالت اليائسة من مسئولي املؤسسة والشركات التابعة هلا لزرع الفرقة بينكم ،وأنه لن
تضيع حقوقنا ما دمنا نتمسك بها ونقف صفاً واحداً أمام هذا التعنت والظلم وحماولة السطو على
حقوقنا املشروعة أو املكتسبة حتت وهم ومربرات الرتشيد أو ي رها من الشعارات امجوفاء ،ونؤكد لكم
جتديدنا لتعهدنا لكم بأننا سندافع عن حقوقكم مهما كلفنا األمر وبكافة الطرق والوسائل.
واهلل ويل التوفيق ،،،،
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