
SINDIKALNI SLOGANI

To je seznam sloganov, ki jih uporablja sindikalno gibanje po svetu ali delavci, ki se nameravajo organizirati v
sindikat.

Mednarodni slogani: 

1. »An injury to one is an injury to all«  /  »Napad na enega je napad na vse« (slogan je nastal v 19. stoletju in
ima dolgo zgodovino v mednarodnem sindikalnem gibanju).

2. »Bosses bewere – when we're screwed, we multiply« / »Šefi pozor – bolj nas jebete več nas je«.
3. »Bread and Roses« / »Kruha in cvetja« (to je izraz – tudi naslov pesmi, popevke in filma – ki so ga leta 1911

nosile stavkajoče ženske v kraju Lawrence, Massachusetts in se je tudi kasneje ta stavka dobila ime po tem
sloganu.  Dobesedno sporočilo  na doma narejenem plakatu pa se je  glasilo »Želimo kruha in rože tudi«.
Slogan poziva k dostojnim delovnim pogojem, kakor tudi za dostojne plače. 

4. »Don't mourn, organize!« / »Ne žalujte, organizirajte se!«  (To so besede, ki jih naj bi nazadnje izrekel na
smrt obsojeni sindikalist in pesnik Joe Hill. Zgodovina pravi, da je v enem od zadnjih telegramov, ki so bili
poslani Billu Haywoodu, Jo napisal: »Zbogom, Bill, umrl bom kot pravi upornik. Ne zapravljajte nobenega časa
za žalovanje. Organizirajte se!«).

5. »The longer the picket line, the shorter the strike« / »Daljša kot je protestna vrsta, krajša je stavka«
6. »Sit down and watch your pay go up« / »Ustavi z delom in glej kako ti gre plača gor«.
7. »Solidarity  forever!«  /  »Solidarnost  za  večno!«  (refren  pesmi  z  istim  naslovom,  ki  jo  je  napisal  Ralph

Chaplin).
8. »The secret of power is organization« / »Skrivnost moči je organiziranje/organiziranost«
9. »Unions: the people who brought you weekends« / »Sindikati: ljudje, ki so vam prinesli (zrihtali) vikende«
10. »A victora for one is a victory for all« / »Zmaga enega je zmaga za vse«
11. »8 hours for work, 8 hours for sleep, 8 hours for what we will« / »8 ur za delo, 8 ur za spanje, 8 ur za kar

želimo« (popularen slogan v letih 1880, ko so se delavci organizirali za uveljavitev 8-urnega delovnika. Prvič
naj bi bil omenjen med delavskim shodom v Milwaukeeju 1. maja 1886).

ZSSS slogani:

1. Združeni smo močnejši!
2. Povezani se pogajamo, razdeljeni moledujemo!
3. Združeni v sindikat se pogajamo, kot razpršeni posamezniki moledujemo!
4. Ne pusti, da drugi odločajo o tvoji usodi, pridruži se sindikatu in spregovori!
5. Le sindikalno organiziran delavec je varen!
6. Ker izborjene pravice veljajo za vse zaposlene, bodite odgovorni in se sindikalno organizirajte
7. Za člane sindikata so pravice izborjene, za nečlane podarjene. Nobeno darilo pa ni samoumevno!
8. Sindikat se začne pri tebi!
9. Moč sprememb je v tvojih rokah, pridruži se sindikatu!
10. Boj naših staršev je tudi naš boj!
11. Izborjenim pravicam se ne odpovedujemo, temveč jih nadgrajujemo!
12. Prihodnost sindikalnega gibanja je tudi v tvojih rokah!
13. Koliko pravic na delovnem mestu bodo imeli tvoji vnuki je odvisno od tebe!
14. Vsi ki živimo od dela, organizirajmo se!
15. Imam pravico do svojih pravic!
16. Sindikaliziraj se!
17. Pridruži se sindikalnemu boju!
18. Solidarnost. Pravičnost. Dostojanstvo. 
19. Živeti, ne zgolj preživeti!



20. Proti diktaturi trga!
21. Za diktat pravičnosti!
22. Večje sindikalno gibanje = več delavskih pravic
23. Pravice niso samoumevne!
24. Zahtevam spoštovanje pravic iz dela …

… jaz in ostalih 300.000 članov, ki stojijo za mano!
25. Držati skupaj - Misliti na druge - Ustvarjati družbo prijaznejšo za vse!
26. Le eno je gibanje pravo: solidarnost med nami!

MOČ JE V ROKAH TISTIH, KI SO ZDRUŽENI!
POSTANI ČLAN SINDIKATA!
Zveza Svobodnih Sindikatov Slovenije

ZANIČ KOSILO …. 20 €
KINO VSTOPNICA … 4€
SINDIKALNA IZKAZNICA … NEPRECENLJIVO
                    Zveza Svobodnih Sindikatov Slovenije 

NOČEM PRIVILEGIJEV. NOČEM  USMILJENJA. HOČEM LE PRAVICE, KI MI PRIPADAJO. 
                 Zveza Svobodnih Sindikatov Slovenije 

SVET NI PRAVIČEN. LAHKO PA JE PRAVIČNEJŠI. PRIDRUŽI SE BOJU!
                    Zveza Svobodnih Sindikatov Slovenije 

SOLIDARNOST. PRAVIČNOST. BOJ PROTI DIKSRIMINACIJI. 
PRAZNE BESEDE? Z NAMI NE! 
                 Zveza Svobodnih Sindikatov Slovenije 

DOSTI GOVORJENJA! ČAS JE ZA 
                    Zveza Svobodnih Sindikatov Slovenije 
  
USODE SVOJIM PRAVIC IN PRAVIC MOJIH BLIŽNJIH NE PREPUŠČAM DRUGIM! 
                    Zveza Svobodnih Sindikatov Slovenije 

PRVIM JE VSEENO.
DRUGI GOVORIJO. 
TRETJI SE BORIJO. 

KER SE ZAVEDAM ODGOVORNOSTI JE MOJA IZBIRA JASNA. 
                    Zveza Svobodnih Sindikatov Slovenije 

ALI VERJAMEŠ V SOCIALNO IN EKONOMSKO PRAVIČNOST? 
DOKAŽI! 
                    Zveza Svobodnih Sindikatov Slovenije 


