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STQARRIJA GĦALL-ISTAMPA
L-ittra mill-UĦM lill-Prim Ministru
6 ta’ Marzu 2014
Għażiż Prim Ministru,
Din il-Union qed tiktiblek din l-ittra biex tinfurmak li mhux biħsiebha tipparteċipa fl-eżercizzju ta’ verifikazzjoni
fil-konfront tal-ħaddiema tal-Arrow Pharm. Dan għaliex dan l-eżercizzju ha jkun qiegħed isir bi ksur tal-etika
trejdunjonistika. Sa llum il-ġurnata aħna dejjem fhimna li f’kazijiet fejn qed jiġu negozzjati pakketti ta’ salarji fi
ftehim kollettiv u pakketti li għandhom x’jaqsmu mall-ħaddiema li ġew mogħtija s-sensja, il-unions ma
jipprovawx jressqu l-quddiem l-opinjoni ta’ ħaddiehor u anqas jitolbu rikonoxximent u jsir ezercizzju ta’
verifikazzjoni. Dan illum huwa miksur. B’dan l-eżempju, jseħħ għall-ewwel darba fl-Arrow Pharm. Minħabba
dawn ir-raġunijiet inħossu li m’għandiex inkunu parteċipi f’dan l-eżercizzju li aħna naħsbu li ma jagħmel l-ebda
ġid u mhux fl-interess tal-ħaddiema Maltin u Għawdxin u fl-interess nazzjonali.
Aktar minn hekk dan il-proċess kien ikkontaminat minn tixwix fuq livell politiku partiġan. Kien hemm
allegazzjonijiet ta’ tixħim fuq uffiċjali tal-UHM u kif ukoll fuq ħaddiema oħra. Il-post tax-xogħol għal dan laħħar jiem kien għodu spiċċa qisu post fejn ha ssir elezzjoni ġenerali. Waqt li nifhem li l-Gvern ma jkunx irid
jagħmel indħil żejjed f’affarijiet trejdunjonistiċi, pero’ tifhem ukoll li l-Gvern huwa r-regolatur fid-djalogu
soċjali, u hawnhekk naħseb li mportanti li l-Gvern jintervjeni biex jara li dan il-bilanċ jerġa jinstab ħalli nevitaw
detriment għall-ekwilibriju fl-ekonomija u fil-qasam tax-xogħol ta’ pajjiżna u għall-paċi industrijali. Din il-union,
apparti li ser tkun qiegħda tressaq l-ilment lilek bħala Kap tal-Gvern Malti, ha tkun qed tressaq dan l-ilment
ukoll fuq livell Ewropew u dak Internazzjonali.
Din l-istorja ġewwa l-Arrow Pharm hija preċedent serju li tista’ tagħti lok u twassal messaġġ li din ha tkun ilbidu ta’ prattika ġdida fil-qasam trejdunjonistiku Malti. Jekk dan isseħħ, dan ha jkollu effett negattiv fuq ilpostijiet tax-xogħol tagħna u fuq l-ekonomija Maltija. Filwaqt li din il-union se tkompli tipproteġi l-interessi talmembri tagħha kemm fl-Arrow Pharm u f’kwalinkwa post tax-xogħol ieħor, se tkun qiegħda ukoll tieħu dawn
il-passi neċessarji, legali u oħrajn biex tipproteġi l-interessi tagħha. Nemnu li l-Gvern ukoll għandu jieħu din ssitwazzjoni bis-serjeta u jindirizzha mill-aktar fis possibli.
Għoddni dejjem tieghek,
Josef Vella
Segretarju Ġenerali
UHM
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