Světová odborová federace

Naše desatero
Demokratická funkce – kolektivnost
Fungování SOF musí neustále dosahovat nejvyšší úrovně demokracie a kolektivnosti. Demokracie,
otevřený a široký proces, nám pomáhá efektivněji vypracovávat a uspořádat naše priority. Zároveň
kolektivnost představuje životně důležitý prvek pro militantní odborové hnutí. Zkušenost prokázala, že
se můžeme dostat vpřed, když budeme čelit obtížím a překážkám jednotně. Máme pevnou frontu proti
byrokracii.

Názor našich členů a přátel – „Rada přátel“
Názory a úloha členů a přátel SOF budou rozšiřovány. Jejich poznámky, připomínky a kritika budou
diskutovány v příslušných orgánech a budou seriózně brány v úvahu. K tomuto účelu bude tvořena
„Rada přátel“, kde budou zastoupeny všechny přátelské a spojenecké odborářské síly. „Rada přátel“
bude svolávána dle rozhodnutí SOF vždy jednou ročně.

Internacionalizmus a dělnická solidarita
Budeme šířit solidaritu mezi sebou i mezi všemi dělníky na světě. Mezinárodní solidarita a dělnická
podpora lidu a hnutím zažívajícím ohrožení imperialisty zůstává pro nové vedení SOF důležitou
ideologickou a politickou povinností.

Mládež – ženy – intelektuálové
Budeme posilovat přítomnost mladých dělníků a zaměstnanců v odborových svazech a získávat nové
odborové funkcionáře. Zvláštní úsilí bude vyvinuto pro pracující ženy a jejich aktivní zapojení do odborů.
Musíme se soustředit na práci s mladými intelektuály, neboť potřebujeme jejich znalosti a potenciál.

Institut odborářského vzdělávání
Dnes je poznání, studium a vzdělání absolutně nezbytné. Nadnárodní korporace a monopoly díky
mnoha mechanizmům zasahují a ovlivňují vědomí mladých lidí a pracujících. Jakožto třídní odborové
hnutí máme závazek využívat vědce a odborníky k aplikacím zkušeností našeho hnutí, abychom
posilovali naše ideje a cíle pomocí programů a vzdělávacích seminářů.

Ekonomičtí emigranti
Pod kontrolou sekretariátu SOF a zvláštního sekretariátu pro politické a ekonomické imigranty bude
svoláno jednání výlučně s příbuznými problémy. Také oblastní střediska SOF by měla v této iniciativě
pokračovat.

Akce a koordinace
Práce SOF se stane významnou svým projevem, svým praktickým zabýváním se všemi problémy, jež
se týkají každodenního života, současností i budoucností světové dělnické třídy a dalších lidových tříd.
SOF je koordinovaná a koná spolu s chudými rolníky a soukromníky. Rozvineme společné vystoupení
ve všech výrobních oborech, na všech kontinentech a zeměpisných oblastech.

Obnova programu a formy boje
Program SOF bude neustále obnovován, aby byl kvalitnější, aby zahrnoval a vyjadřoval okamžité
potřeby dělníků celého světa. Program SOF je proti monopolům, imperializmu a jeho spojencům. Mezi
dělníky rozvíjí potřebu boje za odstranění vykořisťování lidí. V tomto boji je základním prostředkem
JEDNOTA dělnické třídy. Tato jednota bude budována na základě třídních zájmů a bude bojovat proti
třídní kolaboraci a proti zatažení dělnického odborového hnutí do zájmů kapitálu. Nové formy akce
budou rozvíjeny s představivostí a oživovány, tak aby zužitkovaly naše zkušenosti, bohaté tradice a
historii.

Registrace nových členů
Zpřehledníme registr svazů sdružených do SOF tak, aby odrážel aktuální situaci. Hlavní snaha bude
soustředěna na registraci nových členů. Budeme podporovat vytváření akceschopných odborových
svazů po celém světě. SOF uvítá odborářské formace, které se začínají pomalu objevovat v různých
zemích a sektorech.

Mezinárodní organizace
SOF bude posilovat svoji přítomnost v mezinárodních organizacích, v nichž je zapojena. Vybudujeme
spojenectví a spolupráci s přáteli a spolubojovníky, kteří mají zájem o všelidové a pokrokové hnutí. SOF
nesmí být pouhým pozorovatelem vývoje v této fázi imperialistické globalizace. Bude zasahovat tak, aby
určovala vývoj.

