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Разом у складні часиРазом у складні часи
У первинній організації ПМГУ Дніпровського металургійного заводу завжди любили 

літо. В першу чергу, через особливий настрій, пов’язаний із виконанням складного, але 
приємного обов’язку: організовувати дорослий і дитячий відпочинок та оздоровлення. Те-
пер, під час війни, ця опція, на жаль, відійшла на другий план, і не надихає так, як раніше. 
Але є в профактивістів ДМЗ і ще одна причина радіти літу, яку ніхто не відніме: у червні їхня 
первинка відзначає день народження.

Той, кому цікава історія профспілкового руху на теренах України, знає, що у 70-80 роках 
ХІХ сторіччя в авангарді об’єднання на захист власних трудових прав стояли промисловці. 
Серед них були і металурги Брянського заводу, які у 1906 році створили перший у місті 
Катеринославі легальний союз (Спілку металістів). Саме з нього з досвідом понад сторічної 
профспілкової діяльності виросла первинка ПМГУ ДМЗ – така, якою ми знаємо її сьогодні.

Організація закалялася у боротьбі, пережила декілька революцій, громадянську та 
Другу світову війни, роки репресій, часи політичних і економічних скрут... Та після кожно-
го випробування, що завдавало профспілці втрат, вона незмінно збирала до купи своїх 
найнадійніших активістів і очолювала процеси відновлення!

Що поробиш, шлях обстоювання прав людини праці ніколи не був легким. Як і 116 років 
тому, сьогодні металурги – чесні трударі, що створюють матеріальні блага, підтримують 
економіку на користь всього суспільства, потребують захисту і підтримки. До звичних вже 
загроз, таких як виробничі небезпеки, конфлікти з представниками роботодавців, вади си-
стеми державного соціального забезпечення, спроби лібералізації трудового законодав-
ства – додалися ще й ризики, пов’язані з війною.

Сергій Крамарчук, голова профспілкової організації ПМГУ ДМЗ зазначає:
– Ми живем у надскладні часи. Вирішення завдань, які вони ставлять перед нами, 

вимагає особливої зібраності й уваги. Відстоювати права працівників зараз вкрай нелегко 
– реалії воєнного стану та економічної кризи мають бути враховані. Але ні в якому разі не 
можна сидіти, склавши руки. Досвід нашої первинки підказує: будь-яка проблема є здолан-
ною для тих, кого об’єднує рішучість і солідарність. Всі разом ми зможемо захистити свої 
законні права та соціальні гарантії.
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