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1. POGLAVJE: Sindikat
Kaj je sindikat?
Kadar govorimo o sindikatu, govorimo o delavski
organizacijo oziroma o organizirani skupini delavcev.

ROJSTVO SINDIKATA

Delavci se združujejo v sindikat z namenom

Ko se je prvič zbrala skupina
delavcev, da bi svojemu šefu
povedala, da si želi, »da bi se
zadeve tukaj spremenile«, se je
rodil sindikat. Vsakič ko se na
delovnem mestu prvič zgodi to trdo
soočenje, se sindikat rodi ali
ponovno rodi. Sindikat je po
zakonu in dejansko skupina
delavcev, ki se s skupnimi močmi
svojemu delodajalcu postavijo po
robu, da bi uveljavili svoje interese.

izpolnitve svojih interesov. To je najelementarnejša
razlaga. Organiziranje delavcev v sindikat, pa seveda
lahko opredelimo na še več načinov:


Delavci se organizirajo z namenom, da dajo
združen glas svojim potrebam po pravičnih
in ugodnih pogojih zaposlovanja, potem ko
so se svobodno odločili, da je kolektivno
predstavništvo

bolj

zaželeno

od

individualnega dogovarjanja ali enostranske
moči menedžmenta.


Sindikati so organizacije, katerih osnovne
naloge so izboljšanje pogojev življenja in

(Dan La Botz. 2005. Shop Floor Tactics. V A
Troublemaker's Handbook, ur. Jane Slaughter,
12. Detroit: A Labour notes book)

dela za delavce, člane ter ohranjanje že
doseženih standardov in pravic znotraj
nacionalnega sistema industrijskih odnosov.


Sindikat je del industrijske strukture, ki predstavlja organizirano silo, katera daje delavcu
oporo v njegovih vsakdanjih nesporazumih z delovodjem. Kakšno težo ima ekonomska vloga
organiziranega delavstva, se najpogosteje pokaže, kadar gre za izvajanje pritiskov v zvezi s
problematiko plač, delovnega časa in pogojev dela.

Če pogledamo širše, so sindikati prostovoljno oblikovane organizacije, ki temeljijo na demokratičnih
zakonitostih. Vsi sindikati namreč imajo svoje ustavne dokumente, pravne akte ter pravila delovanja,
ki zagotavljajo demokratične strukture in neodvisnost organizacije. Sindikati so prav tako politične
organizacije in avtoriteta, na osnovi katere lahko funkcionarji odločajo, izhaja od članov, ki pa jo leti lahko odvzamejo na podlagi glasovanja in volitev. Delavci v podjetju z ustanovitvijo sindikata
najpogosteje oblikujejo podružnico (podjetniški sindikat) večjega sindikata (panožni sindikat), ki je
prav tako del nacionalne sindikalne organizacije ali mednarodne sindikalne centrale. Obstajajo lahko
še vmesne organizacijske strukture, kot so regionalni odbori sindikatov. Nacionalne sindikalne
2

organizacije (panožni sindikati in centrale) morajo lokalnim (in regijskim) strukturam zagotavljati
strokovni servis. Del njihove sestavne dejavnosti je tudi lobiranje v zakonodajnih postopkih,
povezovanje z ostalimi sindikati in izdajanje časopisov ter drugih informativnih ter izobraževalnih
materialov. Nacionalne strukture sindikatov začrtajo okvirni program organizacije in zaposlujejo
strokovni kader, kot so raziskovalci, pravniki, organizatorji, lobisti, ekonomisti itd. Vedno bolj
pomembna dejavnost sindikatov je tudi izobraževanje in usposabljanje za profesionalce in člane
sindikata.

Ključna je vloga sindikalnega predstavnika v samem podjetju ali obratu, ki na eni strani deluje kot
stična točka med člani in višjim sindikalnim vodstvom ter na drugi strani kot posrednik med delavci in
delovodjem, nadzornikom ali vodstvom podjetja. V administrativnem pogledu je sindikat vmesni člen
med upravo in delavci, in sicer v treh pogledih: na komunikacijski ravni, na ravni skupnih pogajanj in
na ravni delavskih pritožb. Za delavce pa sindikat pomeni tudi nekakšno statusno priznanje in
občutek pripadnosti, kar bi lahko označili kot psihološko in socialno komponento sindikata. Sindikat
poleg zaščite delavskih pravic med drugim obravnava delavca z dostojanstvom in spoštovanjem ter
ima na podlagi demokratičnega in skupnega delovanja velik doprinos k povezanosti kolektiva, kakor
tudi k občutku samozavesti in emancipacije. 1

Vloga sindikata v družbi
Industrijski odnosi
Vsaka država članica EU ima svoj sistem industrijskih odnosov, ki na različen način in v različnem
obsegu zajema socialni dialog in delavsko participacijo. Sisteme držav pa vseeno lahko razvrstimo v
štiri skupine: anglo-irska, romansko-germanska, nordijska ter centralno in vzhodno evropska. Glavna
značilnost sistema Velike Britanije in Irske je njegova promocija pogajanj, ki pa potekajo na dokaj
razpršeni ravni v okviru tako imenovanih pogajalskih enot ali skupin. V Franciji in Nemčiji so
uveljavljeni bolj formalni mehanizmi sodelovanja delavcev in sodelovanje med socialni partnerji je
zakonsko obvezujoče. Nordijski sistem zaznamuje visoka sindikaliziranost ter pokritost s kolektivnimi
pogodbami. Sistem je usmerjen k izogibanju direktni industrijski akciji, namesto katere se uveljavlja
mediacija. Pristopi k industrijskim odnosom, ki veljajo v novih članicah EU, pa predstavljajo četrti
model, ki je hibrid med kolektivnimi in zakonsko postavljenimi minimalnimi standardi. Ti se
uveljavljajo prostovoljno ali preko delavskih organov, sindikatov in delovnih inšpektorjev2.

1 Myron L. Joseph v von Heller Gilmer. 1969. Industrijska psihologija. Ljubljana: Cankarjeva založba.
2 Adnett, Nick in Stephen Hardy. 2005. The European Social Model: Modernisation or Evolution? Cheltenham:
Edward Elgar Publishing Limited.
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Opredelitev, kaj so to industrijski odnosi, je kar nekaj:


Industrijski odnosi so industrijska razmerja med delodajalci, organizacijami delavcev in
državo. V okviru teh se usklajujejo interesi na gospodarskem in socialnem področju, kakor
tudi na vseh drugih ravneh, ki vključujejo opravljanje dela. V tem razmerju so še posebej
pomembni socialni partnerji v socialnem dialogu ter vloga države v razmerjih tripartizma (dr.
Zvone Vodovnik).



Opredelitev industrijskih odnosov v Mednarodni organizaciji dela: industrijski odnosi se
nanašajo na kolektivna razmerja med delodajalci in delojemalci ter njihovimi organizacijami.
Zajema kolektivno pogajanje med temi akterji in državo o zadevah ekonomske in socialne
politike.



Industrijski odnosi so kolektivna delovna razmerja, v katera spadajo delovno-pravna
področja: socialno partnerstvo, kolektivno pogajanje, razreševanje sporov ter udeležba
zaposlenih pri ustvarjenem rezultatu in upravljanju (dr. Rado Bohinc).



Elementi industrijskih odnosov predstavljajo politično in gospodarsko ozadje, sindikate,
delodajalce, participacijo delavcev, kolektivna pogajanja, socialni dialog in industrijski konflikt
(dr. Miroslav Stanojević)

Sistem industrijskih odnosov je torej sestavljen iz celotnega spektra odnosov med zaposlenimi in
delodajalci, ki se upravljajo s pomočjo sodelovanja in konflikta. Zdrav sistem industrijskih odnosov je
tisti, v katerem so odnosi med upravo in delavci ter njihovimi predstavniki na eni strani ter med njimi
in državo na drugi strani bolj harmonični, kot pa konfliktni ter ustvarjajo okolje, ki je ugodno za
gospodarsko učinkovitost in motivacijo, produktivnost in razvoj zaposlenega ter tvori lojalnost
zaposlenega in medsebojno zaupanje.

V sistem industrijskih odnosov so neposredno vpletene tri glavne strani:
Delodajalci: delodajalci uveljavljajo določene pravice v razmerju do delovne sile oziroma delavcev.
Imajo pravico, da jih zaposlujejo in odpuščajo. Uprava lahko prav tako škoduje delavskim interesom z
uveljavljanjem svoje pravice, da preseli, zapre ali združi tovarno ali pa da uvede tehnološke
spremembe.
Delavci: delavci si prizadevajo za izboljšanje pogojev in razmerij njihove zaposlitve. Izmenjujejo si
poglede z upravo in izpostavljajo svoje probleme. Prav tako želijo imeti pristojnosti soodločanja pri
upravljanju. Delavci se na splošno združujejo z namenom oblikovanja sindikata proti upravi in da
dobijo pomoč od teh sindikatov.
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Vlada: vlada vpliva na industrijske odnose in jih urejuje prek zakonov, pravil, sporazumov, sodb
sodišč in podobno. Vlogo v industrijskih odnosih ima tudi kot delodajalec zaposlenim v javnem
sektorju.

Nacionalni sistemi industrijskih odnosov se pomembno razlikujejo od ene do druge članice Evropske
unije, zato bi zelo težko prišli do harmonizacije teh odnosov na ravni EU. Stalna internacionalizacija
poslovanja povzroča, da sta evropska dimenzija socialnega dialoga ter čezmejno sodelovanje
sindikatov vse bolj pomembni.

Znanstveno proučevanje industrijskih odnosov se je pričelo po drugi svetovni vojni. Sprva so bili
industrijski odnosi disciplina, ki se je razvijala le v anglo saksonskem svetu, prav zaradi svoje čezmejne
sektorske velikosti pa so industrijski odnosi postali pomembna znanstvena disciplina pri združevanju
držav v razne integracije, kot na primer v EU.
Odgovornost do socialne države
Drugi člen Ustave Republike Slovenije pravi, da je Slovenija pravna in socialna država.
Načelo socialne države nalaga državi skrb za socialne potrebe in interese posameznikov tako, da so
vsakomur zagotovljeni človekovo dostojanstvo in pogoji za osebni razvoj.
Temeljne dolžnosti socialne države so:
 posameznikom, živečim v revščini, zagotoviti minimalna sredstva, ki zagotavljajo življenje,
vredno človekovega dostojanstva;
 skrb za zmanjšanje socialnih razlik in nasprotij tako, da se ustvarja znosno življenje za vse;
 organizirati sisteme socialne varnosti.

Izhodišče socialne države je, da je dolžna skrbeti za zadovoljevanje potreb in interesov prebivalstva.
Zato je država dolžna organizirati javne sisteme socialne varnosti. Socialna država naj bi
posameznikom, družinam in nekaterim skupinam zagotavljala določeno stopnjo materialne in
socialne varnosti. Pojem socialne države pomeni odmik od liberalističnega pojmovanja države –
socialna država naj bi zagotavljala predvsem socialni mir. Načelo socialne države je v ustavi
konkretizirano v nekaterih temeljnih socialnih in ekonomskih pravicah. Načelo socialne države in na
njem utemeljene ustavne pravice vežejo zakonodajalca, da jih pri normativnem urejanju ustrezno
izrazi in pravno udejanji.

Ker se Slovenija v ustavi opredeljuje kot socialna država, mora zato urediti javni sistem dajatev in
storitev socialne varnosti. Ta sistem naj temeljil na 3 načelih:
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1. načelo solidarnosti med bogatimi in revnimi (vertikalna prilagoditev);
2. načelo vzajemnosti – horizontalno prerazporejanje med ljudmi z različnimi položaji: mladi–
stari; zdravi–bolni; ljudje z otroci–ljudje brez otrok;
3. načelo socialne pravičnosti.

Od socialne države se razlikuje država blaginje. Socialna država naj bi socialno varnost uresničevala
preko sistema pravic in obveznosti, ki jih določajo zakoni in drugi predpisi. Država blaginje naj bi na
socialni položaj posameznikov vplivala prek zasebnih subjektov in institucij (sindikati, delodajalci,
dobrodelne organizacije). Najbolje je imeti v državi kombinacijo obojega.

Kljub temu, da načelo socialne države zavezuje vse tri veje oblasti in da mora država skladno z
načelom poskrbeti za sistem socialne varnosti, je slednji lahko na višji ali nižji ravni, oziroma lahko
zagotavlja le minimum socialnih pravic. Vloga sindikatov pri načelu socialne države je predvsem
nadzorna in sicer da spremlja, kakšna je raven socialne varnosti in kako se uresničuje. Ali kot je dejal
dr. Miroslav Stanojević: »V sindikatih se morda sploh ne zavedajo svoje odgovornosti in posledic, ki
jih ima padec moči sindikatov za sistem kolektivnega pogajanja, za socialno državo in demokratično
družbo nasploh. Z upadanjem moči sindikatov država izgublja enega izmed najbolj močnih kontrolnih
mehanizmov v sistemu industrijske demokracije in če se bo to nadaljevalo, bodo delavke in delavci
prepuščeni na milost in nemilost liberalnemu modelu kapitalizma, socialna država pa bo le še mrtva
črka na papirju.«
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2. POGLAVJE: Pravni viri organiziranja delavcev
Širši pravni okvir sindikalnega organiziranja bi lahko ločili na dva ali celo več nivojev: mednarodni in
nacionalni nivo. Mednarodni nivo ne predstavlja samo načelne in politične okvirje, temveč v
nekaterih delih tudi zavezuje s pravnimi oziroma kazenskimi posledicami. Delovno pravo poleg
notranje zakonske ureditve vsake države izhaja tudi iz številnih mednarodnih virov. Glavni viri
nadnacionalne zakonodaje vključujejo: mednarodne pogodbe (OZN resolucije in MOD konvencije),
sodno prakso mednarodnih organov (Odbor za svobodo združevanja pri MOD), mednarodno pravo
»po meri« (prepoved prisilnega dela), bilateralne pogodbe, delovnopravni okviri, izhajajoči iz
regionalnih trgovinskih asociacij, regionalne pogodbe o človekovih pravicah (npr. v okviru Sveta
Evrope …).

Delavske pravice kot del človekovih pravic
Kot temeljni dokument mednarodnega prava, Splošna deklaracija človekovih pravic, ki jo je
Generalna skupščina ZN sprejela in razglasila 10. decembra 1948 z resolucijo št. 217 A (III), v svojem
23. členu razglaša, da ima: »vsakdo pravico sodelovati pri ustanavljanju sindikata ali pridružiti se
sindikatu za zavarovanje svojih interesov«. Podobna dikcija se nahaja še v dveh mednarodnih
dokumentih OZN in sicer v Mednarodnem paktu o državljanskih in političnih pravicah (22. člen) in v
Mednarodnem paktu o ekonomskih, socialnih in kulturnih pravicah (8. člen), ki ju je Generalna
skupščina Združenih narodov sprejela 16. decembra 1966 z resolucijo št. 2200 A (XXI).

Varstvo človekovih pravic in temeljnih svoboščin lahko v osnovi razdelimo na varstvo pravic s strani
držav članic EU ter na varstvo pravic s strani posameznih institucij in organov Evropske unije.
Ključni dokumenti na področju varovanja "sindikalnih" pravic v Evropi:


Evropska listina temeljnih svoboščin (Charter of Fundamental Rights of the European Union),
ki je bila sprejeta v Nici 7. decembra 2000 in je prvič v zgodovini EU povezala v eno samo
besedilo široki sklop političnih, ekonomskih, socialnih in civilnih pravic, v svojem 12. členu
posebej omenja tudi svobodo do zbiranja in združevanja. V tem členu govori, da ima vsakdo
pravico do svobode mirnega zbiranja in svobode združevanja na vseh nivojih, še posebej
glede političnih, sindikalnih in državljanskih zadev, kar nakazuje na pravico, da lahko vsak
ustanovi ali se pridruži sindikatom za zaščito njegovih oziroma njenih interesov. Pomembno
je IV. poglavje (Solidarity), ki obravnava delovno in socialno pravo, v katerem so sledeči členi:
27. člen (informiranje in posvetovanje), 28. člen, ki zagotavlja pravico do pogajanj in
kolektivnega delovanja, kjer je izrecno omenjena tudi pravica do stavke, kot oblike
kolektivnega delovanja za zaščito interesov, 30. člen (zaščita pred nezakonito odpovedjo), 31.
člen (ustrezni in pravični delovni pogoji), 32. člen (prepoved otroškega dela in zaščita mladih
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delavcev), 33. člen (družina in delo) in 34. člen (socialna zaščita in pomoč). Na podlagi te
listine so socialne in ekonomske pravice prejele enak status kakor državljanske in politične
pravice, kar v svetovnem merilu pomeni temeljni preboj v priznavanju teh pravic. Listina,
vključena v Lizbonsko pogodbo, je tako leta 2010 postala pravno zavezujoča, in jo Sodišče
Evropskih Skupnosti priznava kot del osnovnih načel prava Skupnosti.3


Poleg Pogodbe o Evropski uniji in Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti je Lizbonska
pogodba (2007), socialni dialog na ravni EU še okrepila in ga podrobneje opredeljuje od 152.
do 155. člena v prečiščeni različici pogodbe o delovanju Evropske unije (2010).



Evropska konvencija o varstvu človekovih pravic in temeljnih svoboščin (Ur.l. RS - MP, št.
33/1994), ki jo je leta 1950 sprejel Svet Evrope in temelji na Splošni deklaraciji človekovih
pravic iz leta 1948. Na podlagi konvencije je bilo s protokolom ustanovljeno tudi Evropsko
sodišče za človekove pravice, ki lahko sprejme pritožbo od katere koli osebe, nevladne
organizacije ali skupine posameznikov, ki zatrjujejo, da so žrtve kršitev pravic. Prav tako nosi
odgovornost izvajanja določil Konvencije tudi Odbor ministrov Sveta Evrope, ki je sestavljen iz
zunanjih ministrov držav članic ali njihovih namestnikov. Evropska konvencija o varstvu
človekovih pravic in temeljnih svoboščin opredeljuje v svojem 11. členu, da ima vsakdo
pravico, da mirno zboruje in se svobodno združuje, vključno s pravico, da ustanavlja sindikate
in se jim pridruži, da bi zavaroval svoje interese (…). V 14. členu pa konvencija prepušča
notranji ureditvi posameznih držav članic, da posebej opredelijo pogoje in okvirje pravice do
združevanja in kolektivnega pogajanja (podane v členih 11–13) za zaposlene v vojski, policiji
in javni upravi.



Evropska socialna listina, ki jo je Svet Evrope sprejel leta 1961 v Turinu in je stopila v veljavo
leta 1965. Listina varuje temeljne socialne in ekonomske pravice. Leta 1996 je bila sprejeta
spremenjena Evropska socialna listina (Ur. l. RS - MP, št. 24/1999), ki je v veljavo stopila 1.
julija 1999 in kakor prvotna listina opredeljuje osnovne socialne pravice delavcev, kot so
pravica do dela, do združevanja delodajalcev in delojemalcev, do kolektivnih pogajanj,
varstva otrok in mladine, do socialne varnosti ter socialne in zdravstvene pomoči itd. V prvem
delu listina določa, da: »Vsi delavci in delodajalci imajo pravico do svobodnega združevanja v
organizacije na ravni države ali v mednarodne organizacije zaradi varstva svojih ekonomskih
in socialnih interesov.« V drugem delu pa v svojem 5. členu listina opredeljuje pravico do
organiziranja: »Da bi zagotavljale ali uveljavljale svobodo delavcev in delodajalcev do
ustanavljanja lokalnih, državnih ali mednarodnih organizacij za varstvo njihovih ekonomskih
in socialnih interesov ter do vključevanja v te organizacije, se pogodbenice zavezujejo, da

3

European Commission. 2009. Industrial Relations in Europe 2008. Luxembourg: Office for Official Publications
of the European Communities.
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njihova notranja zakonodaja ne bo taka, da bi omejevali to svobodo, prav tako pa ne smejo
biti uporabljeni na način, ki bi to omogočal.« 5. člen tako pokriva več področij; področje
svobode do ustanavljanja sindikatov, pravice do vstopanja ali ne vstopanja v sindikate,
delovanja sindikatov itd. V spremenjeni socialni listini je dodatno okrepljena svoboda do
združevanja. V 28. členu je opredeljena zaščita delavskih predstavnikov in pravica do lastnih
prostorov za učinkovitejše opravljanje njihovih dolžnosti. Nadzor nad izvajanjem določil
listine zagotavlja sistem kolektivnih pritožb. Pritožbe lahko vložijo mednarodne organizacije
delodajalcev in sindikatov, mednarodne nevladne organizacije ter predstavniške organizacije
delodajalcev in sindikatov.

Mednarodna organizacija dela
Mednarodna organizacija dela je ena izmed specializiranih agencij Organizacije združenih narodov
(OZN), ki strmi k promociji socialne pravičnosti in mednarodno priznanih človekovih in delavskih
pravic. Ustanovljena je bila leta 1919 in kasneje leta 1946 postala prva specializirana agencija v okviru
OZN. Glavna vloga MOD je oblikovanje standardov dela v obliki konvencij ali priporočil, ki zagotavljajo
minimalne standarde osnovnih pravic iz dela: svoboda združevanja, pravica do organiziranja,
kolektivna pogajanja, odprava prisilnega dela, enake možnosti in enaka obravnavanja in ostale
standarde, ki regulirajo pogoje preko celotnega spektra z delom povezanih vsebin. MOD prav tako
promovira razvoj neodvisnih delodajalskih in delavskih organizacij, katerim zagotavlja potrebna
usposabljanja in svetovalne storitve. V okviru sistema Združenih narodov ima MOD edinstveno
tripartitno strukturo, kjer predstavniki delodajalcev in delojemalcev sodelujejo kot enakovredni
partnerji skupaj s predstavniki vlad v organih upravljanja organizacije. Vloga, razvoj in spoštovanje
delovnega prava po svetu je domena Mednarodne organizacije dela. 4

Poglavitno načelo delovnopravne zakonodaje je zagotavljanje zaščite in osnovnih pravic šibkejši
stranki na trgu dela z namenom vzpostaviti pravičen položaj pri pogajanju za plačilo in pogoje dela.
Osnovni okvir tega so mednarodni standardi dela, ki kot pravni instrumenti uveljavljajo osnovne
minimalne standarde v svetu dela. Sistem mednarodnih standardov dela temelji na konvencijah,
priporočilih in protokolih. Konvencije so pravno zavezujoče mednarodne pogodbe, ki določajo
minimalne standarde na določenem področju, katere morajo države članice spoštovati. Priporočila
niso predmet ratifikacije države in delujejo kot ne zavezujoče smernice, ki mnogokrat dopolnjujejo
konvencije. Protokoli so instrumenti, ki deloma revidirajo konvencijo ali posodobijo del njene
vsebine, za kar pa je potreben postopek ratifikacije s strani države.
4

ILO. 2001. ILO Leaflet. Geneva: ILO Publications, Dostopno prek: http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/--dgreports/---dcomm/---webdev/documents/publication/wcms_082361.pdf
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Mednarodna organizacija dela zagovarja, da formalnosti, ki jih država predpiše z zakonom za
ustanavljanje sindikatov, ne smejo biti tako oblikovane, da bi s tem zavlačevale ali preprečile
vzpostavitev sindikalne organizacije. Vsako zavlačevanje, povzročeno s strani uradnih organov pri
registraciji sindikata, pomeni kršitev 2. člena konvencije št. 87 (ILO 1996, 54). Kar zadeva
protisindikalno diskriminacijo, pa je MOD jasna, da nobena oseba ne sme pri svoji zaposlitvi biti
obravnavana drugače glede svojega članstva ali zakonitih aktivnostih v sindikatu, ne glede na to, ali je
bilo to v preteklosti ali sedanjosti (ILO 1996, 141).
Mednarodna organizacija dela opredeljuje osem konvencij, ki imajo prav posebno težo in se štejejo
med konvencije o temeljnih človekovih pravicah. Med drugim so vse ratificirane s strani držav članice
EU. Med njimi sta tudi obe glavni Konvenciji MOD-a, ki urejata sindikalne pravice: Konvencija št. 87 o
sindikalnih svoboščinah in varstvu sindikalnih pravic (Convention No. 87 concerning Freedom of
Association and Protection of the Right to Organize) (ILO 1948) in Konvencija št. 98 o uporabi načel
o pravicah organiziranja in kolektivnega dogovarjanja (Convention No. 98 concerning the Application
of the Principles of the Right to Organize and to Bargain Collectively) (ILO 1949).

1. Konvencija št. 29 o prisilnem ali obveznem delu, 1930 (Forced Labour)
2. Konvencija št. 87 o sindikalnih svoboščinah in varstvu sindikalnih pravic, 1948 (Freedom of
Association and Protection of the Right to Organize)
3. Konvencija št. 98 o uporabi načel o pravicah organiziranja in kolektivnega dogovarjanja, 1949
(Right to Organize and Collective Bargaining)
4. Konvencija št. 100 o enakem plačilu delavcev in delavk za delo enake vrednosti, 1951 (Equal
remuneration)
5. Konvencija št. 105 o odpravi prisilnega dela, 1957 (Abolition of Forced Labour)
6. Konvencija št. 111 o diskriminaciji pri zaposlovanju in poklicih, 1958 (Discrimination (Employment
and Occupation))
7. Konvencija št. 138 o minimalni starosti za sklenitev delovnega razmerja, 1973 (Minimum Age
Convention)
8. Konvencija št. 182 o prepovedi najhujših oblik dela otrok in takojšnjem ukrepanju za njihovo
odpravo, 1999 (Elimination of the Worst Forms of Child Labour)

Temeljna pravica: Svoboda združevanja
Svoboda združevanja je temeljna pravica delavca v mednarodnem pravu, na podlagi katere je možen
obstoj vseh drugih delavskih pravic. Na delovnem mestu svoboda združevanja prevzame obliko
pravice delavcev do organiziranja, zaščite njihovih interesov in zaposlitve. Najpogosteje se delavci
organizirajo tako, da ustanovijo sindikat ali se v njega včlanijo5.

5

Human Rights Watch 2000, Unfair Advantage: Workers' Freedom of Association in the United States under
International Human Rights Standards. New York: Human Rights Watch. Dostopno5 prek
http://www.hrw.org/sites/default/files/reports/uslbr008.pdf
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Iz osnovne pravice do svobode združevanja se širijo ostale pravice: pravica do organiziranja, pravica
do kolektivnega dogovarjanja in pravica do stavk. Pravica do kolektivnega dogovarjanja je ogrožena
brez pravice do stavke. Tudi ta pravica mora biti zaščitena, saj brez nje ni mogoče imeti pristnega
kolektivnega dogovarjanja.

Svoboda združevanja in vse pravice, ki posledično izhajajo iz nje, so temelj sindikalnega
organiziranja.

Ključna podlaga razvoja delovnopravne zakonodaje in industrijskih odnosov je torej pravica do
združevanja, organiziranja in ne nazadnje do kolektivnega dogovarjanja. Ko je v štiridesetih letih 20.
stoletja Mednarodna organizacija dela sprejela dve konvenciji št. 87 in št. 98, ki zagotavljata te
pravice, je tripartizem oziroma sodelovanje med vladami, delodajalskimi organizacijami in sindikati
zavzelo popolnoma novo dimenzijo. Na podlagi teh dveh konvencij so akterji industrijskih odnosov,
delavci in delodajalci dobili pravico, da se svobodno združujejo in ukrepajo kolektivno. Delavci so od
tedaj naprej lahko svobodno izražali svoje sindikalne pravice ter branili svoje ekonomske in socialne
interese.

Konvencija št. 87, ki jo je do konca leta 2011 ratificiralo 150 držav, zagotavlja delavcem in
delodajalcem, da lahko brez predhodne odobritve ustanavljajo organizacije in se po svoji izbiri vanje
vključujejo. Vsebinske elemente, ki so zagotovljeni s to konvencijo, lahko na kratko poimenujemo
tudi sindikalna svoboda. Konvencija se nanaša tako na individualne pravice, pravice posameznikov,
da ustanavljajo in se včlanjujejo v organizacije (organizacijska svoboda), kakor tudi na kolektivne
pravice, to je pravice organizacij in njihovih članov (akcijska svoboda). Glavni poudarek konvencije je
torej zagotoviti svobodno ustanavljanje organizacij in njihovo akcijsko svobodo v razmerju do javne
oblasti oz. države. Državni organi ne smejo kakorkoli omejevati ustanavljanja in delovanja delavskih
in delodajalskih organizacij, kakor je predhodna odobritev, izdajanje dovoljenj ali določanje takih
pogojev, ki omejujejo uresničevanje pravice do svobode organiziranja. Konvencija velja tako za
delodajalce kot za delavce v zasebnem in javnem sektorju. Edini kategoriji, ki sta prepuščeni ureditvi
po nacionalnih zakonih, so pripadniki oboroženih sil in policija.6

Konvencija št. 98, ki jo je do konca leta 2011 ratificiralo 160 držav, zagotavlja varstvo delavcev pred
diskriminacijo pri zaposlovanju zaradi uresničevanja sindikalne svobode, prepoveduje medsebojno
6

Novak Mitja, Polonca Končar in Anjuta Bobnov Škoberne, ur. 2006. Konvencije mednarodne organizacije dela.
Ljubljana: Inštitut za delo pri Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani.
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vmešavanje delavskih in delodajalskih organizacij in spodbuja razvoj kolektivnega dogovarjanja.
Konvencija dopolnjuje konvencijo št. 87 v tistem delu, ki ureja razmerja med delavci in delodajalci ter
njihovimi organizacijami. Pomembna razlika pa je, da ta konvencija ne velja za javne uslužbence v
javni upravi. Njihove pravice glede organiziranja in delovanja delavskih organizacij delavcev v javni
upravi ureja Konvencija št. 151 o varstvu pravice do organiziranja in postopkih za določitev pogojev
zaposlitve v javnem sektorju (Convention concerning Protection of the Right to Organize and
Procedures for Determining Conditions of Employment in the Public Service), ki je bila podpisana leta
1987 in jo je do konca leta 2011 ratificiralo 48 držav. Naj omenim še Konvencijo št. 154 o
spodbujanju kolektivnega pogajanja (Collective Bargaining Convention), ki je bila sprejeta 1981 in jo
je do konca leta 2011 ratificiralo 42 držav. Ta konvencija pomeni dopolnitev konvencije št. 98.
Konvencija natančneje opredeljuje kolektivna pogajanja in velja za vse gospodarske dejavnosti,
nacionalni zakoni pa lahko določijo tudi posebne načine, na katere se konvencija uporablja tudi v
javnih službah. V povezavi s konvencijama št. 87 in št. 98 je tesno povezana tudi Konvencija št. 135 o
varstvu in olajšavah za predstavnike delavcev v podjetju (Workers' Representatives Convention), ki
je bila sprejeta 1971 in jo je do konca leta 2011 ratificiralo 84 držav. Konvencija obravnava zaščito
delavskih predstavnikov v podjetjih in drugih vrstah organizacij, kakor je varstvo pred odpovedjo iz
krivnih razlogov. Konvencija za delavske predstavnike določa primerno pravno varstvo in olajšave, ki
jim zagotavljajo hitro in učinkovito izvajanje njihovih nalog.7
Zaščita sindikalnega delovanja v Sloveniji
V Republiki Sloveniji je varovanje pravice do združevanja delavcev zakonsko opredeljeno v najvišjem
pravnem institutu, v ustavi Republike Slovenije, kakor je to bilo urejeno tudi že v ustavi SFRJ. Izhajajoč
iz tradicije socializma so ustanovitelji novonastale slovenske samostojne države v ustavo, v njenem
76. členu (Ur. l. RS 33/91) zapisali, da je ustanavljanje in delovanje sindikatov ter včlanjevanje vanje
svobodno. Takšno organizacijsko sindikalno svobodo daje tudi edini zakon, ki neposredno ureja
ustanavljanje sindikatov, in sicer Zakon o reprezentativnosti sindikatov (Ur. l. RS, št. 13/1993). Ustava
vsebuje tudi akcijsko sindikalno svobodo (77. člen – Pravica do stavke), ki pa je podrobneje
opredeljena v Zakonu o stavki (Ur. l. SFRJ, 23/1991). Pravico do sindikalnega delovanja in varstvo
sindikalnega zaupnika obravnava še Zakon o delovnih razmerjih (Ur. l. RS, št. 21/2013) v členih od 203
do 207.

KAZENSKI ZAKONIK - KZ-1 (Ur. l. RS, št. 55/2008) v svojem 200. členu obravnava kršitev pravic do
sodelovanja pri upravljanju in kršitev sindikalnih pravic: (1) Kdor s kršitvijo predpisov ali splošnih
aktov prepreči ali onemogoči delavcem uresničevanje pravic do sodelovanja pri upravljanju ali te
7

ibid.
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pravice zlorabi ali ovira njihovo uresničevanje, se kaznuje z denarno kaznijo ali zaporom do enega
leta.
(2) Enako se kaznuje, kdor s kršitvijo predpisov ali splošnih aktov prepreči ali onemogoči delavcem
svobodno združevanje in sindikalne dejavnosti ali ovira uresničevanje sindikalnih pravic ali prevzame
sindikat.
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3. POGLAVJE: Sindikati v sodobni družbi
Vzroki za upadanje članstva in sodobni izzivi sindikatov
Danes se sindikalizem vsepovsod po svetu sooča z upadanjem članstva ter s težnjami po zmanjšanju
njegove vloge v družbi oziroma po spremembah v razmerjih med delodajalci in sindikati.
Organiziranost delavk in delavcev v sindikate je eden od elementov, po katerem se ocenjuje raven
delavskih pravic v posamezni državi. Te so manjše, če so sindikati šibki.

Stopnja sindikaliziranosti, to je število včlanjenih delavk in delavcev v sindikate v primerjavi z vsemi
zaposlenimi, je v zadnjih desetletjih v stalnem upadanju. Po celinah se sindikaliziranost giblje v
povprečju med 13 odstotki v Afriki do 32 odstotkov v Evropi. Tudi kriza zaenkrat še ni prepričala
delavcev, da bi se množičneje včlanili v sindikate ter se združeni in močni uprli diktatu finančnih
trgov.

V Evropi je padec te stopnje še posebej opazen v državah Srednje in Vzhodne Evrope, kjer se je po
padcu komunizma sindikaliziranost s praktično stotih odstotkov - zaradi obveznega članstva v
sindikatih - znižala na 13 do 30 odstotkov. Skladno s tem je v teh državah v zadnjih desetletjih prišlo
tudi do občutnega znižanja delavskih pravic in do precejšnjega kršenja le teh.

V Sloveniji je bila stopnja sindikaliziranosti pred letom 2004 dobrih 40 odstotkov. V zadnjih desetih
letih pa je padla na slabih 26 odstotkov.
Nekateri strukturni vzroki za upad članstva v sindikatih
V mnogih državah je prišlo do premika v strukturi delovne sile in sicer od predelovalne industrije k
storitvam. Ponekod je ta premik spremljalo še zmanjšanje števila zaposlenih v javnem sektorju zaradi
privatizacije in omejevanja stroškov v državnih proračunih. Prišlo je torej do premika zaposlenih iz
sektorjev, v katerih smo bili sindikati tradicionalno močni v sektorje, kjer so bili šibki. V večini razvitih
evropskih držav je danes sindikaliziranost najvišja v javnem sektorju in močnejša v industrijskem
sektorju, kot pa v storitvenem.

Poleg tega se je v zadnjih desetletjih še zelo povečalo število malih in srednjih podjetij z manj kot
250 zaposlenimi. Sindikati pa se normalno raje osredotočamo na velika podjetja, kot na manjša.
Vsepovsod po Evropi se je povečala tudi brezposelnost, ki vpliva na število delavcev, včlanjenih v
sindikate. Velik vpliv na stopnjo sindikaliziranosti v zadnjem desetletju je imel tudi porast zaposlitev v
negotovih oblikah dela: delo s skrajšanim delovnim časom, delo za določen čas, zaposlitve prek
agencij za posredovanje delavcev, (lažno) samozaposlovanje in podobno.
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Med vzroki je tudi dokajšnja nezainteresiranost mladih za včlanjevanje v sindikate, ki ne
nadomeščajo »starih« članov sindikatov, ko odhajajo v pokoj. Kot pogostokrat pravite sindikalni
zaupniki, pa je danes eden izmed najpomembnejših vzrokov za upadanje članstva ta, da delavske in
socialne pravice, ki jih izborimo v sindikatih, danes uživajo vsi zaposleni, del teh pa tudi brezposelni.
Razlike v pravicah, ki so jih deležni člani sindikata in delavci, ki niso včlanjeni v sindikat, praktično ni
nobene več. Eden izmed vzrokov je tudi »tržno« oziroma potrošniško obnašanje delavcev, ki je še
posebej vidno v sedanji krizi: tehtanje med višino članarine in storitvami, ki so jih deležni. Nekateri
uvrščajo med vzroke še gospodarsko tranzicijo in procese prestrukturiranja in naraščajoče tuje
lastništvo podjetij.

Vendar pa sta na zmanjšanje vloge sindikatov pri zaščiti interesov delavcev in upadanje njihovega
članstva, najbolj vplivala neoliberalizem in globalizacija.
Neoliberalizem
Največjo škodo sindikalizmu je brez dvoma povzročil razmah neoliberalizma, ne samo v Evropi ampak
po vsem svetu. Bistvo neoliberalizma je podreditev vseh oblik življenja kapitalu. Neoliberalizem
zagovarja načelo, da so trgi vsemogočni in da lahko urejajo vse. Po mnenju teoretikov neoliberalizma
je trg najboljši mehanizem za porazdelitev bogastva (seveda od spodaj navzgor, oziroma od revnih k
bogatim). Od rasti imajo korist vsi, tudi revni. Tržne sile preprosto ne smejo biti na povodcu pri
ustvarjanju bogastva, če hočemo doseči splošen dvig življenjskega standarda.

Zato je treba ukiniti ali pa občutno zmanjšati moč vseh kolektivnih organizacij, torej tudi sindikatov, ki
ovirajo svobodno delovanje trgov. Socialna država ovira posameznikovo svobodo in samostojnost,
zato je treba skrčiti sisteme socialne varnosti in vsak posameznik mora poskrbeti sam zase.
Neoliberalizem torej poudarja posameznika namesto skupnosti in se zavzema za čim manjše
urejanje zadev z državnimi predpisi. Prav s poudarjanjem posameznika, ki vodi boj zase in proti vsem,
je neoliberalizem občutno zmanjšal solidarnost, ki pa je eden od bistvenih elementov sindikalizma.

Glavne neoliberalne vrednote so:
-

tekmovanje (konkurenca) med posamezniki,

-

tekmovanje (konkurenca) med podjetji in sektorji (povzročanje bojev med delavci),

-

poveličevanje uspehov posameznikov,

-

glavni kriterij je vsepovsod denar,

-

delo in ljudje so blago.
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Na kratko lahko rečemo, da neoliberalizem zagovarja državno in svetovno ureditev v korist bogate
manjšine. Posledice neoliberalizma so: oslabitev položaja delavcev ter okrepitev položaja lastnikov
kapitala, neomejena moč finančnih trgov, ki služijo interesom finančnih in poslovnih elit in čedalje
večja neenakost. Slednja se kaže v podatku iz leta 2011, da najbogatejši Zemljani nadzorujejo že 38,5
odstotka svetovnega bogastva in imajo v lasti 89 tisoč milijard dolarjev premoženja. V Evropski uniji
je imelo v istem letu 10 odstotkov ljudi v rokah 60 odstotkov vsega bogastva v uniji.
Globalizacija
Sindikati se že vrsto let soočamo z novimi izzivi, ki jih s seboj prinaša globalizacija. Bistvo globalizacije
je, da je odprla državne meje za kapital, podjetja in storitve ter jih zaprla za ljudi! Kapital je postal
izredno mobilen in se kar naprej hitro seli, k čemur so pripomogla tudi sodobna komunikacijska
sredstva, kot je na primer internet. Delavci se večinoma ne selijo tako, kot kapital in ostajajo doma,
zato so prisiljeni delati v pogojih, ki jim jih narekujejo domači kapitalisti ob neprestani grožnji o selitvi
proizvodnje ali storitev v države s cenejšo delovno silo.

Posledice globalizacije:


o pravilih svetovnega trga odločajo multinacionalne družbe, zato jih ne zanimajo interesi
posameznih regij. Blaginja držav je vedno bolj odvisna od skupin, ki gospodarijo na globalnem
trgu;



blagovne tokove določajo zgolj samo primerjalne tržne prednosti, ne pa dejanske potrebe
ljudi;



globalna gospodarska tekma znižuje ceno blaga in storitev, korist od tega imajo samo kupci v
bogatih industrijskih državah;



posledica globalizacije je sunkovito naraščanje prometa: glavni udeleženci skrbijo, da je cena
pogonskih goriv nizka in da v njej ni upoštevana škoda za okolje;



če domača podjetja želijo sodelovati v svetovni tekmi, se morajo odreči lastnemu znanju in
izkušnjam;



ker bogati in revni tekmujejo za iste surovine in izdelke, se prepad med bogatimi in revnimi
deli sveta povečuje;



o proizvodnji, vrsti blaga in storitvah odloča število kupcev. Če ni plačila sposobnih kupcev, ni
določene proizvodnje ter blaga in storitev;



zaradi konkurence obstajajo stalne zahteve po znižanju cen;
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zaradi konkurence so vlade prisiljene ohraniti industrijo in delovna mesta ter zmanjšati
stroške proizvodnje z zniževanjem davkov. Posledica: odprava socialne države in manjša skrb
za varstvo okolja.



velika podjetja monopolizirajo proizvodnjo in trg – mala podjetja propadajo;



o delovnih mestih odloča le gospodarski uspeh, zato mora množica delavcev poceni prodajati
moč svojih mišic in znanje.



večina industrijskih vej, pomembnih za zdravje in blaginjo ljudi, na primer prehranska
industrija je v rokah anonimnih špekulantov, ki jih zanima le dobiček;



med tistimi, ki imajo delo in brezposelnimi nastajajo čedalje večje razlike, posledica je
izginjanje solidarnosti;



ustvarjeni dobiček se večinoma ne preliva nazaj v državo, kjer je nastal, ampak gre tja, kjer
prinaša še večji dobiček;



ker država izgublja nadzor nad dogajanjem, se bohotijo mafijske in kriminalne združbe, ki
bogatijo v globalni igralnici.

Globalizacija neposredno vpliva na sindikate tako, da znižuje njihovo pogajalsko moč zaradi vedno
večje potrebe po konkurenčnosti. Vsepovsod prisotno besedo konkurenčnost so nam neoliberalni
ideologi uspešno vsilili namesto koncepta produktivnosti v osemdesetih letih prejšnjega stoletja.
Konkurenčnost je postala gonilna sila gospodarskega in trgovskega razvoja, njen namen pa je
zagotoviti uresničevanje temeljnih vrednot globalnega kapitalizma: zasebna lastnina, svobodno
podjetništvo in prosta trgovina.

Posledica tega je, da cilj podjetij ni več izboljšanje produktivnosti, ali pa stremljenje k bolj
učinkovitim proizvodnim postopkom, ampak da se proizvaja ceneje. Za uresničitev tega pa ni več
nobene potrebe po investiranju, ki povzroča stroške, ali pa po kvalificiranih delavcih – vse, kar je
potrebno, je da se na vse možne načine zmanjšajo stroški in s tem tudi plače. Konkurenčnost torej
vpliva na zmanjšanje stroškov dela oziroma na možno rast plač, ki bi jih lahko v sindikatih dosegli s
pogajanji. Globalizacija je torej za sindikate velik izziv, saj pomeni "proizvesti čim ceneje in prodati
čim dražje".

S tem, ko se povečuje elastičnost povpraševanja po delu, se znižuje tudi pogajalska moč sindikatov.
Vedno se bo namreč našel nekdo, ki bo za manj denarja pripravljen opravljati ponujeno delo. V
takšnih razmerah je jasno, da so prve na udaru delavske pravice.

17











Odziv sindikatov v Evropi na upadanje članstva:
sindikalne centrale so si postavile na začetku leta cilje, za koliko bodo do
konca leta povečale članstvo (1% ali 2%, itd.);
vsak sestanek sindikata, ne glede na kateri ravni se odvija (na državni ravni,
regionalni ravni ali v sindikatu pri delodajalcu), ima včlanjevanje vsakič na
dnevnem redu sestanka;
sindikati so se osredotočili na sektorje, kjer je sindikaliziranost šibka ter na
včlanjevanje žensk, zaposlenih s skrajšanim delovnim časom, zaposlenih v
negotovih
oblikah dela, v majhna in srednje velika podjetja ter na mlade delavce.
v nekaterih državah je prišlo do procesa združevanja sindikalnih central ali pa
panožnih sindikalnih organizacij;
ker obstajajo dokazi, da je sindikalno članstvo bolj stabilno tam, kjer obstajajo
močne lokalne sindikalne organizacije (regije, občine, itd.), so v nekaterih
sindikalnih centralah kadrovsko okrepili lokalne sindikalne organizacije;
ker je bilo zaradi krize močno upadanje števila članov tudi zaradi
brezposelnosti, so v nekaterih sindikatih preusmerili sindikalne storitve z
delovnega mesta neposredno na člana.

Globalizacija in njen pogon – neoliberalna politika, zmanjšujeta prednosti, ki jih imajo delavci,
včlanjeni v sindikate. Zato se moramo sindikati bolj povezovati in se povsod po svetu boriti zato, da
okrepimo našo številčnosti in s tem pogajalsko moč. Naš cilj mora biti globalizacija delavskih in
socialnih pravic.

Evropska konfederacija sindikatov navaja naslednje osnovne načine reform, h katerim so pristopile
sindikalne konfederacije, da bi obrnile trend upadanja članstva:


Združitve. Večina združitev je posledica upadanja števila članov in finančnih virov, ne pa
strateških odločitev za prestrukturiranje sindikalne organizacije. Obstaja konsistenten
dokaz, da so člani majhnih sindikatov s pridružitvijo k večjim sindikatom pridobili koristi iz
tega, saj je združeni sindikat pogostokrat sposoben preskrbeti širši obseg storitev članom,
kot pa manjši sindikat. Obstaja tudi nekaj združitev kot rezultat statutarnih reform, kar
18

omogoča združenemu sindikatu, da se prilagodi sedanjim okoliščinam. Vendar pa ne
obstaja konsistenten dokaz, ki bi pokazal, da so združitve sprostile več sredstev,
uporabljenih za pridobivanje novih članov. Poleg tega ni dokazov, da bi se zaradi
ogromnega števila združitev, ki so se odvijale v preteklih letih, sindikalne strukture bolj
ujemale z delitvami znotraj trga dela.


Internet. Čedalje več sindikatov uporablja internetne/elektronske sisteme za zagotovitev
storitev svojim članom. To je še posebej primer med sindikati, ki organizirajo »bele
ovratnike« (javni sektor) ter strokovnjake. Poleg tega je uporaba teh sistemov omogočila
sindikatom, da razširijo obseg storitev, ki so na voljo članom ter povečala intenzivnost
komuniciranja s člani. Te storitve in komuniciranje pa ne zamenjujejo »tradicionalni«
osebni stik s sindikalnimi predstavniki ampak povečujejo prepoznavnost sindikatov.
Nekateri sindikati prav tako uporabljajo internet za včlanjevanje in omogočajo delavcem,
da se včlanijo na elektronski način.



Reformiranje pogajalskega dnevnega reda. Z namenom prilagoditve spremenjeni sestavi
članstva so sindikati predlagali široko paleto novih tem za pogajanja. Med njimi so najbolj
vidne družinam prijazne politike, politike za promoviranje enakosti, pogajanje o
razporeditvi ne pa o dolžini delovnega časa, politike usposabljanja in preusposabljanja ter
pobude za vzpostavitev in izvajanje sistemov individualizacije plač kot predmeta
kolektivnih pogodb.

Pri združevanju sindikatov pa je treba vendarle opozoriti na nekatere slabosti, ki so bile ugotovljene iz
dosedanjih izkušenj:
-

zaradi združevanja prihaja do prerazporeditve moči, ki jo imajo posamezni panožni sindikati
znotraj sindikalnih konfederacij;

-

z združevanjem sindikatov se spreminjajo politika sindikatov, glasovalne pravice, umira
identiteta posameznih sindikatov in njihov vpliv znotraj združenih sindikatov;

-

ker so sindikati javnega sektorja pri včlanjevanju bolj ofenzivni kot sindikati javnega sektorja,
prihaja do prerazporeditve moči znotraj sektorjev v sindikalnih konfederacijah.

PRIMER DOBRE PRAKSE:
Organiziranje in včlanjevanje v SIPTU, največjem sindikatu znotraj Irske sindikalne konfederacije
ITUC
SIPTU (Sindikat storitvenih, industrijskih, strokovnih in tehničnih delavcev) je največji sindikat znotraj
irske sindikalne centrale ITUC (Irish Trade Union Congress), ki ima 700.000 članov. Sindikaliziranost
na Irskem je 37-odstotna.
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V sindikatu SIPTU so se najprej lotili prestrukturiranja sindikata na podlagi poročila neodvisne
komisije, ki je pripravila 170 priporočil. Prestrukturirali so sindikat iz modela servisiranja članov v
model organiziranja članov. Namen prestrukturiranja notranje organiziranosti je bil povečanje
stopnje sindikaliziranosti, dati vsem sindikalnim zaupnikom in izvoljenim predstavnikom možnost
izobraževanja in usposabljanja ter osebnega razvoja, povečati znanje in zavedanje vseh sindikalnih
zaupnikov o svetovnih in mednarodnih trendih, vzpostaviti možnost panožnega kolektivnega
pogajanja ter nuditi pomoč individualnim članom.
Vzpostavili so oddelek za strateško organiziranje. Za organiziranje delavcev v sindikate so namenili
25% od vseh prihodkov sindikata. Ustanovili so tudi oddelek, imenovan MISC, ki je namenjen za
informiranje in pomoč članom.
Namen modela organiziranja je povečati sodelovanje delavcev v sindikatih ter povečati moč sindikata
na delovnih mestih in v industrijah. Sindikat SIPTU se je osredotočil na tiste, ki se včlanjujejo v
sindikat ter tiste, ki so sindikat zapustili. Poleg organiziranja delavcev v sindikat na delovnem mestu
izvajajo kampanje za povečanje sindikaliziranosti, poudarek pa je na skupinskem delu.
PRIMER DOBRE PRAKSE:
Baltska akademija za organiziranje
Baltska akademija za organiziranje delavcev v sindikate je namenjena trem baltskim državam: Latviji,
Litvi in Estoniji. V teh treh državah so sindikati zelo šibki, zato so se skandinavske države odločile, da
jim pomagajo z ustanovitvijo baltske akademije, saj šibki sindikati v teh državah ter nizke delavske in
socialne pravice niso v interesu skandinavskih držav.

Projekt baltske akademije so sindikalisti iz skandinavskih držav skupaj s sindikalisti baltskih držav
pripravljali sedem mesecev in ga prilagodili razmeram v Baltskih državah. Sindikalne centrale iz
Baltskih držav so se tudi strinjale, da bodo 35 odstotkov članarine iz ciljnih podjetij, v katerih bodo
delavci na podlagi tega projekta včlanjeni v sindikate, vračale v akademijo za nadaljnje aktivnosti
organiziranja in včlanjevanja.

Strategija tega projekta se osredotoča na organiziranje delavcev v sindikate, da bi prekinili negativni
trend upadanja članstva. Organiziranje delavcev v sindikate je širši koncept, kot pa le povečanje
števila članov in včlanjevanje. Organiziranje je namenjeno vzpostavitvi dobro delujočih, aktivnih,
samozadostnih in močnih organizacij, ki so sposobne premakniti ljudi k akciji, uresničiti cilje članstva
ter služiti kot učinkovito orodje za dolgoročno zastopanje interesov delavcev.
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Temeljna značilnost modela organiziranja je pristop od spodaj navzgor, v katerem se korak za
korakom ljudje učijo, kako uporabiti kolektivno moč za izboljšanje njihovega življenja ter delovnih
pogojev in vzpostaviti ustrezne storitve za člane.

Naslednji cilj je organiziranje sindikatov po panogah ter znotraj njih ustrezne sindikalne strukture.

Celovite kampanje za organiziranje vsebujejo strateške raziskave, podrobnejše programe kampanj,
graditev sindikalnih koalicij in osebje za organiziranje, ki je sposobno izvajati kampanje organiziranja v
praksi.

Organiziranje na delovnem mestu je temelj kampanje. Z njim se gradi močne odnose, ki temeljijo na
medsebojnem zaupanju, medsebojnem delovanju ter aktivnem sodelovanju delavca. Organizator
doseže delavce z uporabo različnih taktik ter komuniciranjem iz oči v oči, da bi prepoznal, včlanil in
usposobil vodje na delovnem mestu, aktiviste in člane. Cilj je ne samo včlanjevanje, ampak izgraditev
aktivnega sindikata na delovnem mestu, ki ga bo vodil vodja, ki ima podporo večine delavcev.

Baltska akademija za organiziranje je baza za vire, razvijanje in izobraževanje za organiziranje.
Predstavlja »know-how« za planiranje kampanj in njihovo izvajanje ter za izobraževanje.

Organiziranje delavce v sindikate na delovnem mestu izvaja ekipa za organiziranje, ki je sestavljena iz
terenskih organizatorjev, ki so diplomirali na akademiji za organiziranje ter drugega osebja,
neposredno vpletenega v pripravljalna dela za kampanje ali pa njihovo izvajanje. Vsaka sindikalna
centrala v Baltskih državah je odgovorna za to, da poišče sindikaliste, ki bodo primerni za
organizatorje in jih pošlje na izobraževanje v akademijo.

Celoten projekt organiziranja delavcev v sindikate v Baltskih državah financirajo sindikati
skandinavskih držav in bo potekal tri leta. V projektu so izdelana tudi natančna merila za uspešnost
izvajanja strategije.

Na podoben način, kot je model Baltske akademije za organiziranje, deluje pri organiziranju in
včlanjevanju tudi poljski sindikat Solidarnost.
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Izzivi sindikatov
Na začetku sindikalnega gibanja so se delavci različnih poklicev združevali v poklicne sindikate (craft
union). Ta oblika organiziranja delavcev v sindikate je prevladovala do industrializacije (prehod na
veliko serijsko proizvodnjo), ko se je razvila nova oblika sindikalne organiziranosti, to so bili
industrijski sindikati, v katere so se včlanjevali delavci ne glede na poklic. Ponekod pa se je razvila še
tretja oblika organiziranosti, to so kategorialni sindikati, ki temeljijo na razlikovanju med delom
delavcev in delom uslužbencev.
Načeloma razlikujemo dva načina sindikalnega organiziranja. Prvi je tako imenovana vertikalna
(navpična) povezava sindikatov, pri kateri se delavci določene panoge, poklica ali kategorije najprej
združujejo v osnovne (temeljne) oblike sindikalne organiziranosti in nato po istih načelih v okviru
občine, regije ali države, ter tudi na mednarodnem področju, v panožne, poklicne ali kategorialne
sindikate. Te povezave se praviloma končujejo v panožnih (poklicnih) sindikalnih zvezah ali
federacijah. Po navadi se panožne zveze združujejo v sindikalne konfederacije.

Druga oblika organiziranosti je horizontalna (vodoravna) povezava sindikatov, v kateri se delavci in
uslužbenci zaradi skupnih interesov povezujejo po teritorialnem načelu v obliki konfederacij na
različnih ravneh v okviru države in tudi na mednarodnem področju.

Za sindikalno gibanje je sicer značilna težnja po sindikalni enotnosti, ki naj bi dala sindikalnemu
gibanju večjo udarno moč in učinkovitost v odnosih do oblasti in delodajalcev, kljub temu pa je v bilo
v mnogih evropskih državah ustanovljenih več sindikatov, kar imenujemo sindikalni pluralizem.
Enotno sindikalno gibanje lahko zabeležimo le še v redkih evropskih državah, kot na primer v Nemčiji,
Avstriji, Veliki Britaniji in na Irskem. Za druge evropske države pa je značilen sindikalni pluralizem
oziroma cepitev sindikalnega gibanja.

Vzroki za sindikalni pluralizem so lahko ideološke razlike, neposredna povezanost sindikatov s
političnimi strankami ali pa tradicionalna organiziranost, ki izhaja iz zgodovine sindikalnega gibanja.
Tako je za skandinavske države – Dansko, Finsko, Norveško in Švedsko, pa tudi za Estonijo značilna
kategorialna oblika organiziranosti to je organiziranost sindikatov na tako imenovane plave in bele
ovratnike oziroma na sindikalne konfederacije, ki zastopajo delavce v zasebnem in javnem sektorju.
Kljub pluralizmu pa sindikati v omenjenih državah zelo dobro medsebojno sodelujejo.

Za mediteranske države (Ciper, Francija, Grčija, Italija, Portugalska, Španija, deloma pa tudi Malta) je
sindikalni pluralizem posledica ideološkega razlikovanja oziroma povezanosti sindikatov s političnimi
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gibanji ali strankami. Tipičen primer za to razlikovanje je Italija, v kateri je po drugi svetovni vojni
obstajala enotna sindikalna konfederacija CGIL, ki so jo skupaj ustanovili komunisti, socialisti in
demokristjani. Nekaj (3) let kasneje so iz nje izstopili krščanski demokrati in ustanovili sindikalno
konfederacijo

CISL,

pozneje

pa

so

prvotno

enotne

sindikalne

centrale

izstopile

še

socialnodemokratske in republikansko usmerjene frakcije in ustanovile svojo sindikalno konfederacijo
UIL. Ideološka cepitev sindikalnega gibanja je značilna še za nekatere druge evropske države, ki ne
pripadajo mediteranskemu krogu držav, kot so Belgija, Nizozemska, Luksemburg in Švica.

Posebna primera med evropskimi državami, kar se tiče povezanosti s političnimi frakcijami sta Velika
Britanija in Avstrija. V Veliki Britaniji je sindikalno gibanje sicer enotno in obstaja le ena velika
sindikalna konfederacija – TUC, ki pa je tesno povezana z delavsko stransko (Labour Party) in v veliki
meri tudi sofinancira njeno delovanje. Tudi v Avstriji je sindikalno gibanje enotno in obstaja samo ena
velika sindikalna konfederacija – ŐGB, vendar pa znotraj nje obstajajo različne politične frakcije. Ta
model ohranja enotno sindikalno centralo in preprečuje, da bi se enotna sindikalna konfederacija
razcepila na več sindikalnih konfederacij glede na ideološka razlikovanja.

Kar se tiče držav Srednje in Vzhodne Evrope, je za njih značilna velika sindikalna pluralnost. Za razliko
od zahodno-evropskih držav pa se sindikalni pluralizem ne kaže le v obstoju večjega števila
sindikalnih konfederacij ampak je posebnost tudi večje število majhnih in samostojnih sindikalnih
organizacij, ki niso vključene v nobeno sindikalno konfederacijo. Do padca berlinskega zidu so imeli v
vsaki državi Srednje in Vzhodne Evrope samo po eno sindikalno konfederacijo, ki jo je po navadi
»nadzorovala« vladajoča komunistična partija. Za države znotraj Varšavskega pakta je bilo značilno
tudi to, da je v mnogih od njih komunistična partija sofinancirala sindikalne organizacije, ki so s tem
denarjem na primer kupovale letoviške objekte za oddih delavcev. Povezanost med partijo in vodstvi
sindikatov v teh državah je bila precejšnja, prav tako vpliv partije na sindikate. Po padcu berlinskega
zidu je v mnogih državah Srednje in Vzhodne Evrope prišlo do ustanavljanja novih sindikalnih
konfederacij, prav tako pa je potekal proces prenovitve »starih«, torej sindikalnih konfederacij iz
prejšnjega sistema. V nekaterih državah te regije so prenovljene »stare« sindikalne konfederacije po
začetku devetdesetih let prejšnjega stoletja obdržale primat v sindikalnem gibanju oziroma ostale
najmočnejše (na primer: Češka republika, Slovaška, Madžarska, Latvija, Litva, Bolgarija, Hrvaška).
Sindikati in politične stranke
Zgodovinsko gledano so delavci v svojem boju za izboljšanje gospodarsko-družbenega položaja
uporabljali različne oblike združevanja in različne metode za uveljavljanje svojih ciljev. V tem boju se
je izkazalo, da je najbolj uspešna oblika združevanja delavcev v sindikate in politične stranke. Med
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tema oblikama pa se seveda bistvene razlike tako v strukturi članstva, kot tudi v aktivnostih ter
metodah dela. Pomembna pa je medsebojna prepletenost in soodvisnost v delovanju obeh
organizacijskih oblik.

Mednarodna organizacija dela je leta 1952 sprejela Resolucijo o neodvisnosti sindikalnega gibanja in
na podlagi te resolucije lahko sindikati vzpostavljajo razmerja s političnimi strankami ali pa sami
podvzamejo politične akcije za uresničitev sprejetih ciljev. Pri tem pa ne smejo kompromitirati
»kontinuitete« sindikalnega gibanja ali njegovih družbenih ali gospodarskih dejavnosti, ne glede na
politične spremembe, do katerih lahko pride v državi.
Zahodno-evropski sindikati so v zvezi s to resolucijo sprejeli načelna politična stališča: na primer
nemška sindikalna centrala DGB je sprejela tako imenovane sklepe o nezdružljivosti, po katerih je
včlanjevanje v ekstremno leve usmerjene stranke nezdružljivo s članstvom v DGB-ju. Seveda pa
nesporno obstajajo neformalne povezave med delavskim sindikalnim gibanjem in političnimi
strankami, kot primer naj ponovno navedemo nemško sindikalno centralo DGB, ki neformalno
sodeluje z nemško socialno-demokratsko stranko. Precej sindikatov v razviti Evropi sodeluje z
delavskimi ali delavsko usmerjenimi političnimi strankami, o čemer pa odločajo sami, brez
vmešavanja države.

Poleg pozitivnih vplivov povezovanja političnih delavskih strank s sindikati pa so tudi negativne
posledice, še posebej takrat, ko prihaja do razcepa v delavskih političnih strankah, kar nujno pripelje
do enakega razcepa v sindikalnih organizacijah, kot se je to na primer zgodilo v Italiji, Franciji in
Španiji.
Priskledništvo
Pravice iz delovne zakonodaje in kolektivnih pogodb po navadi »pokrivajo« vse delavce, kljub temu
pa ti niso vsi člani sindikata. Zato v mnogih državah takšne delavce, ki niso člani sindikata, imenujejo
priskledniki. Imajo namreč koristi od pogajalske moči sindikatov, ne da bi zanjo sami prispevali. Po
definiciji iz ekonomije so »priskledniki torej ljudje, ki se izogibajo plačilu za zadeve, ker so te »ne
izključljive« - na voljo so vsem, ne glede na to ali so zanje plačali ali ne. Zakaj bi se torej včlanili? Za
sindikate je to eden od bistvenih problemov, s katerimi se soočajo.

V sindikatih se lahko na to odzovemo na dva načina. Lahko poiščemo regulativno rešitev tako, da
mora vsak, ki ima koristi od naših sindikalnih storitev, obvezno prispevati k pokritju stroškov
zagotavljanja teh storitev, ali pa uporabimo tržno rešitev tako, da poskušamo prepričati delavce, da
ponujamo storitve, ki jim sicer niso na voljo in je zanje vredno plačati.
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Regulativne rešitve problema priskledništva so znane kot prakse za zaščito sindikata. To so ureditve,
ki izhajajo iz kolektivnih pogodb ali delovne zakonodaje, kjer delodajalec sodeluje s priznanim
sindikatom s ciljem, da sta število članov in / ali prihodek iz članarine čim večja. Delodajalce
zavezujejo, da spodbujajo delavce, da postanejo člani sindikata oziroma, da imajo člani sindikata neke
vrste prednostno obravnavo. Te regulativne rešitve je v praksi zelo težko izvesti, saj so lahko zelo
hitro v nasprotju z načeli konvencije o svobodi združevanja, enakega obravnavanja ali pa Splošne
deklaracije o človekovih pravicah.

Primer regulativne rešitve v Italiji je tako imenovani dvostranski organ. Kolektivne pogodbe v
nekaterih panogah določajo, da mora delodajalec dajati določen prispevek za vsakega posameznega
delavca dvostranskemu organu, to je skupnemu telesu sindikatov in delodajalcev, ki so podpisali
kolektivno pogodbo. Dvostranski organ s temi sredstvi pomaga pri poklicnem izobraževanju delavcev,
jim nudi različno pomoč in podobno. Naslednji primer iz Italije je servisni prispevek. V nekaterih
kolektivnih pogodbah je dogovorjeno, da mora biti v času pogajanj za nove kolektivne pogodbe od
vsake plače delavca avtomatično odtrgan določen prispevek, razen če delavec izjavi, da se s tem ne
strinja. Servisni prispevek zbere delodajalec in ga po kriteriju števila članov razdeli po podpisu
kolektivne pogodbe sindikatom, ki so jo podpisali kolektivno pogodbo.

Primer regulativne rešitve na Švedskem je, da če delodajalec članu sindikata krši pravice iz kolektivne
pogodbe ali zakona, potem član sindikata vloži tožbo na delovno in socialno sodišče, kjer ga zastopa
sindikat. Če pa delodajalec delavcu, ki ni član sindikata, krši pravice iz kolektivne pogodbe ali zakona,
potem mora delavec vložiti tožbo na rednem sodišču in nositi celotne stroške odvetnika in
obravnave.

V drugih državah se bolj poslužujejo tržnih rešitev. Pri teh se skuša delavce prepričati, da je sindikat
učinkovita sila za spremembe in da članstvo prinaša precejšnje prednosti, predvsem pa je neke vrste
zavarovanja za primer, če se član znajde v težavah. Tržne rešitve za člane sindikatov so razne
ugodnosti pri nakupih, ugodnejši krediti, skupinska nezgodna zavarovanja, dodatna pokojninska
zavarovanja in podobno.
Samoumevnost
Delavci po navadi jemljejo pravice, ki jih uživajo za samoumevne. Seveda delavske in socialne pravice
niso samoumevne ampak so rezultat dolgoletnega sindikalnega boja. Naj spomnim na nekatere
dosežke ZSSS:


Prva kolektivna pogodba v zgodovini države in sistem KP;
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Uvedba sodelovanja delavcev pri upravljanju podjetij;



Ohranitev medgeneracijske solidarnosti v pokojninskem sistemu;



Sprejem zakona o varnosti in zdravju pri delu;



Sprejem zakona o delovnih razmerjih;



Preprečitev uvedbe enotne davčne stopnje;



Sprejem zakona o udeležbi pri dobičku;



Uvedba dvostopenjskega davka na dodano vrednost;



Ohranitev medgeneracijske vzajemnosti v dopolnilnem zdravstvenem zavarovanju in
preprečitev znižanja bolniških nadomestil;



Organiziranje referenduma o pokojninski reformi, škodljivi za delavke in delavce;



Sodelovanje pri preprečitvi uvedbe »malega dela« pri nas.
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4. POGLAVJE: Sindikat in članstvo
Zakaj biti član sindikata
First they came for the communists,
and I didn't speak out because I wasn't a
communist.
Then they came for the socialists,
and I didn't speak out because I wasn't a
socialist.
Then they came for the trade unionists,
and I didn't speak out because I wasn't a trade
unionist.

Ko so nacisti prišli po komuniste,
sem molčal; nisem bil komunist.
Ko so zaprli socialne demokrate,
Sem molčal; nisem bil socialni demokrat.
Ko so prišli po sindikaliste,
Sem molčal; nisem bil član sindikata.
Ko so prišli pome,
ni bilo nikogar več ki bi spregovoril zame.

Then they came for me,
and there was no one left to speak for me.
Martin Niemöller (1976)

Nekaj dejstev o pozitivnih posledicah in prednostih vključenosti v sindikat:
1. Ker so sindikalne pravice tudi temeljne človekove pravice, podpiraš razvoj in etični ter
moralni napredek človeštva;
2. S sindikatom nikoli nisi sam, sindikat stoji ob tebi in za teboj, sindikat je tvoj zaščitnik in
upora;
3. Prizadevaš si za boljše plače in druge materialne pravice, ki prispevajo k dostojnemu delu
in ohranjajo dostojanstvo vsakega posameznika;
4. Prizadevaš si za boljše pogoje dela, boljše zdravje in varnost na delovnem mestu, kar
dviguje standard družbe in krepi medsebojne odnose;
5. Imaš dostop do strokovnega izobraževanja, usposabljanja in izpopolnjevanja;
6. Prizadevaš si za enake možnosti za vse;
7. Preko organiziranosti krepiš pogajalsko moč;
8. Preko sindikata imaš dostop do skupnega odločanja in vpliva na javne politike;
9. Članstvo v sindikatu je svojevrstno zavarovanje, je zavarovanje človekove eksistence in
njegovega etosa v sodobnem svetu številk;
10. Deležen si brezplačne delovnopravne pomoči in podpore ter zastopanja v sodnih sporih;
11. Od objektov postanemo subjekti;
12. Članstvo v sindikatu – investicija v prihodnost.
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Kakšna bi bila raven delavskih pravic brez sindikatov

NE BI IMELI VEČ

NIŽJE BI BILE

Povračila za prevoz na delo in iz dela
Regresa za letni dopust
Regresa za prehrano
Dodatka za delovno dobo
Plačanega odmora med delovnim časom
Odpravnin
Nadomestila za prve tri dni bolniške odsotnosti

Najnižje osnovne plače in minimalna plača
Pokojnine in nadomestila za bolniško odsotnost
Višine dodatkov za manj ugodne pogoje dela

SLABŠE BI IMELI

IMELI BI

Pogoje za upokojevanje
Manj dni letnega dopusta
Urejeno varstvo žensk, mladih in starejših Daljši delovni čas od 40 ur na teden
delavcev
Visoko enotno davčno stopnjo
Urejeno področje varnosti in zdravja pri delu

Priporočamo ogled kratkega filma, ki so ga posneli kolegi sindikalisti iz Avstralije: “What Have Unions
Ever Done For Us?”. 2007. Australia: Manic Studios. Dostopno prek:
http://www.youtube.com/watch?v=184NTV2CE_c&feature=related (23. 4. 2009).

Servisni in organizacijski model
Servisni sindikat
Servisni model sindikalne organizacije pomeni, da sindikati na najvišji ravni organizirajo (in temu
namenijo tudi dobršen del sindikalne članarine) različne storitve za člane sindikatov. Pomeni, da
člane »servisirajo« oziroma, da člani plačujejo sindikatu članarino v zameno za sindikalne storitve.
Takšne storitve, ki dajejo prednost članom sindikata pred nečlani, so na primer: brezplačna pravna
pomoč, ugodnejši krediti v bankah in hranilnicah, razne kartice ugodnosti za cenejše nakupe,
nezgodno zavarovanje, različne oblike denarnih pomoči, itd. V primeru servisnega modela sindikalne
organizacije se praktično ne pričakuje ničesar od članov, da bi v zameno kaj storili za sindikalno
organizacijo razen, da plačajo članarino. Vodstva sindikatov, ki delujejo na ta način, reagirajo samo
takrat, ko to zahtevajo člani. Rezultat takšnega dela je, da bodo tudi člani poklicali sindikat samo
takrat, ko je treba rešiti problem, torej po potrebi. Ta model ima to slabost, da člani ne čutijo, da so
»del rešitve problema« in zato čakajo, da bodo sindikalni profesionalci rešili problem zanje. Prav tako
niso motivirani za sindikalne akcije, sindikat je za njih kriv za vse, poleg tega sindikatu kot organizaciji
člani ne dajejo tisto moč, ki bi bila potrebna za pritisk na delodajalce.
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Organiziran sindikat
Pojem »organiziranje« izhaja iz anglo saksonskega modela sindikalizma. Pomeni organiziranje
delavcev v sindikate, oziroma včlanjevanje v njih, vzpostavljanje medsebojnih odnosov med njimi v
sindikalni organizaciji pri delodajalcu, delovanje članov sindikata za izboljšanje plačnih in delovnih
pogojev tako znotraj sindikalne organizacije pri delodajalcu, kot tudi prenašanje njihovih zahtev in
problemov na višje ravni sindikalne organiziranosti. Ta model sloni na tem, da je sindikat pri
delodajalcu bistvena celica v celotni sindikalni organizaciji oziroma, da je celoten sindikat zgrajen od
spodaj navzgor in nastaja na podlagi trajne vezi med sindikatom na višjih ravneh in člani. Sindikalni
zaupnik se stalno trudi graditi povezavo s člani, oni pa prevzemajo tudi določene obveznosti pri
izgradnji sindikata. Član je pri tem modelu postavljen v središče sindikalnega zanimanja, sindikalni
zaupnik pa stalno preverja njegove interese in potrebe. Člane tudi izobražujejo za to, da lahko
prepoznajo in rešijo probleme. Na ta način se član informira, izobražuje in motivira za sindikalne
aktivnosti. Dobi priložnost, da sodeluje pri reševanju svojega problema in s tem prevzema
odgovornost za dobre ali slabe posledice. Zato ne more kriviti nobenega drugega, pa tudi sindikat ne.
Pri tem modelu je bistveno, da se čim širši krog članov vključi v reševanje problemov na delovnem
mestu, saj na ta način posvojijo problem in storijo vse, da bi ga razrešili, poleg tega pa občutijo tudi
zadovoljstvo v primeru pozitivnega rezultata. Najpomembneje pa je, da se člani poistovetijo s
sindikatom: oni postajajo sindikat, oni so sindikat!
Razlike
Razlika med servisnim sindikatom in organiziranim sindikatom je naslednja: pri servisnem sindikatu
člani sindikata plačujejo članarino v zameno za storitve oziroma servis. Organiziran sindikat pa
pomeni, da so vsi člani aktivni, da sami iščejo načine razreševanja problemov, da sodelujejo v
industrijskih akcijah in jih koordinirajo in podobno. Skratka, iz pasivnih članov, ki jih zanimajo le
sindikalne storitve in čakajo, da bo odločitve sprejel nekdo drug namesto njih, se spremenijo v
aktivne člane, ki s svojimi predlogi in pobudami sodelujejo pri sprejemanju odločitev in s svojo
aktivnostjo krepijo moč sindikata v osnovnih oblikah organiziranosti.
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Prednosti in slabosti
Nekatere najbolj vidne razlike med servisnim in organiziranim sindikatom so naslednje:

Servisni sindikat:

Organizirani sindikat:

Na sindikat gledajo delavci kot na nekaj
zunanjega. Sindikat vstopa v podjetje, da poveča
število članov ali razreši probleme.

Člani so nosilci sindikalnih aktivnosti in izvajajo
kampanjo za včlanjevanje.

Sindikat pove članom, kako lahko razrešijo
probleme.

Člani prepoznavajo lastne probleme in se
organizirajo, da bi jih skupaj razrešili.

Sindikat računa na delodajalca, da bo sindikalnim Imena in informacije zagotovijo delavci sami –
poverjenikom preskrbel sezname zaposlenih
preslikavanje delovnega mesta na katerem dela
delavcev.
delavec in njegov osebni položaj sta ključna.
Sindikalni profesionalci hladno nagovarjajo
delavce (ki tega niso pričakovali) naj vstopijo v
sindikat.

Sindikat vzpostavi začetne stike z delavci in
poišče naravne voditelje v delovnih sredinah za
pomoč pri organiziranju in včlanjevanju.

Računa se na zaposlene v sindikatih na višjih
ravneh, da bodo včlanjevali in razreševali
probleme.

V podjetju ali ustanovi se oblikuje interni
organizacijski odbor, delavce se spodbuja k
izgradnji sindikata prek načina organiziranja
»eden na enega«.

Na včlanjevanje gleda kot na ločeno dejavnost.

Včlanjevanje in organiziranje sta združena.

Dosegli smo sicer rezultate, vendar so po navadi
kratkoročni.

Rezultati se dosegajo s pomočjo stalnih
prizadevanj – bolj verjetno je, da bodo trajni.

Sindikat je kriv, kadar ni dosegel za člana
ugodnega rezultata.

Člani sodelujejo pri odločitvah in razrešujejo
probleme skupaj s sindikalnimi voditelji.

Člani se pritožujejo, da plačujejo članarino,
sindikat pa ne dela ničesar.

Člani dajo pristen prispevek sindikatu in se
istovetijo z njim. Napad na sindikat je napad na
njih osebno.

Sindikalni zaupniki zamerijo članom, ker ne
prihajajo na sestanke ali pa ne sodelujejo.

Člani prihajajo na sestanke, saj je podoba
sindikata pozitivna in aktivna.

Uprava podjetja deluje, sindikat pa na to
delovanje reagira in je zaradi tega vedno v
defenzivi.

Sindikat ima svoj lastni dnevni red problemov, ki
jih je treba razrešiti, člani so vpleteni v to in s
tem se odnos do menedžmenta ohranja v
ravnotežju.

Vodstva sindikatov so zadovoljna, ker pomagajo
ljudem in rešujejo probleme.

Delavci želijo biti vključeni in se zavedajo, da
bodo, samo če bodo pri tem sodelovali, njihovi
problemi razrešeni.

Sindikat je dosegel ta dogovor (pogodbo) zate.

Člani so se dogovorili, kaj je treba urediti v
pogodbi. Oblikovali so pogajalsko skupino, ki jih
redno seznanja z rezultati pogajanj. Po podpisu
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pogodbe imajo člani zadovoljstvo, da so
rezultate dosegli skupaj.
Prepustite to nam - zaradi tega nam plačujete
članarino.

Delavci mislijo, da imamo čarobno palico in
lahko razrešimo vse probleme.

Pogovarjali smo se z delavci o koristih, ki jih
prinaša včlanitev v sindikat.

Delavce večinoma bolj prepričajo njihovi delovni
kolegi, ki jih poznajo in jim zaupajo.

Delavci mislijo, da smo prišli samo po njihov
denar.

S člani smo se dobili več kot enkrat in jih
pridobili, da so se pogovorili še s svojimi
delovnimi kolegi, ki niso člani o njihovih
problemih.

Mi povemo delavcem, s katerimi problemi se
sindikat ukvarja.

Delavci povedo nam, s katerimi problemi se naj
sindikat ukvarja. Njihovi problemi so ključna
gonilna sila v vsaki naši kampanji.

Ugotovili smo, da delavci nimajo nobenih
posebnih težav.

Poslušali smo delavce in ugotovili, kaj jih skrbi
namesto, da bi jim 19 minut držali lekcijo na 20minutnem sestanku.

Delavcem damo v naprej pripravljen list z
navedenimi desetimi razlogi, zakaj naj se včlanijo
v sindikat.

Najmanj 70% časa poslušamo delavca in mu
postavljamo vprašanja, ko smo se z njim prvič
sestali.

Delavci so bili apatična skupina. Med sestankom
v podjetju skoraj niso nič govorili.

Sestali smo se z delavci izven delovnega mesta.
Sprva so bili boječi, potem pa so se odprli.

Razrešili smo problem in dosegli pravico za njih,
sedaj pa je vrsta na njih, da se pridružijo
sindikatu.

Razvozlali smo, kakšen problem je nastal in
poudarili, da obstaja upanje in pot za njegovo
razrešitev tako dolgo, dokler bomo skupaj v
sindikatu.

Mi povemo delavcem, zakaj se morajo včlaniti.

Postavljamo vprašanja, ki silijo ljudi v
razmišljanje in jim pomagajo pri njihovi odločitvi,
da če bodo v sindikatu, jim bo to pomagalo
zadovoljiti njihove potrebe.

Mi prosimo delavce, da bi bili sindikalni
predstavniki in nihče noče imeti te vloge.

Zaprosili smo nekoga, da se pogovori s petimi
delavci v njegovem okolju in razdeli anketo o
tem, kdo bi bil njihov predstavnik.

Imamo težave pridobiti ženske, prekerne
delavce, migrante in mlade ljudi, da bi se včlanili
in postali tudi sindikalni predstavniki.

Opogumili smo te delavce, da se včlanijo. So
imenitni komunikatorji in mrežniki. Pogosto
pričnejo sindikalno delo kot naša stična oseba, ki
opravlja majhne naloge in številni bodo postali
odlični sindikalni voditelji.

Dobimo izvoljenega sindikalnega predstavnika in
potem porabimo dve leti, ko ga skušamo

Ocenjujemo tiste, ki so potencialni aktivisti.
Dajemo jim majhne naloge in če jih bodo dobro
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odstaviti.

opravili, jim bomo dali večje naloge.

V kampanji včlanjevanja takoj, ko to lahko,
izvolimo sindikalne predstavnike; vendar pa so
bili pogostokrat odstreljeni drug za drugim s
strani šefa in drugi delavci so se prenehali
včlanjevati.

Že zgodaj v kampanji za včlanjevanje iščemo
potencialne aktiviste ter gradimo mrežo ljudi za
včlanjevanje. Člani sami izberejo svojega
predstavnika, mi pa ga vsi podpiramo in ščitimo
pred delodajalcem.

Razdelili smo letake, vendar pa nihče ni prišel na
sestanek.

Uporabljamo naši komunikacijsko mrežo, da
razdelimo letake in se pogovarjamo z vsemi
delavci »iz oči v oči« o pomembnosti sestanka.

Pogajali smo se o stvareh, za katere smo mislili,
da je dober sporazum z vodstvom podjetja,
vendar pa smo bili nato grajani s strani naših
članov sindikata.

Uporabljamo komunikacijsko mrežo za raziskavo
o ključnih problemih, ki tarejo delavce, za
pojasnjevanje, kaj je kolektivno pogajanje in
skupaj s pogajalsko skupino razvijemo naše
zahteve.

Demonstracije in stavke so člani ustrezno
podprli.

Storimo vse, da smo jasno opredelili
»zmagovalno« in širše občutljivo vprašanje
oziroma problem, da smo uporabili
komunikacijsko mrežo, prek katere smo se
pogovorili s čisto vsakim članom glede
pomembnosti demonstracij in stavk, kot rezultat
tega pa smo imeli veliko udeležbo.

Na sestanku smo povedali članom, kaj je sindikat
dosegel za njih.

Na sestanku smo čestitali članom in aktivistom
za ves njihov napor, ki je pripeljal do teh
rezultatov. Pred glasovanjem o dokončnem
sporazumu smo se pogovarjali o pomembnosti
komunikacijske mreže in kako bi pridobili še
druge delavce, da se včlanijo v sindikat.

Vodstvo sindikata je oklicalo stavko, vendar je le
malo delavcev sodelovalo v njej.

Zavedali smo se, da se moramo pogovoriti z
vsemi delavci, poslušati njihovo mnenje, jim
pojasniti vzroke za stavko in izvesti glasovanje o
njej. Po stavki smo se z vsemi pogovorili o
doseženih rezultatih.

Oba modela se sicer ne izključujeta, oziroma pri tem ne gre za model organiziranja proti servisnemu
modelu, saj morajo biti vsi sindikati sposobni zastopati in servisirati svoje člane. Ključ je v tem, kako
to počnejo: zagotoviti je treba, da se z kakršnimi koli možnimi problemi in zadevami ukvarjajo dobro
usposobljeni in zaupanja vredni lokalni sindikalni zaupniki, s čimer se osvobodijo sindikalni uradniki
oziroma zaposleni na sindikatih zato, da se lahko ukvarjajo z bolj strateškimi, širšimi nalogami.
Pomeni tudi uporabljanje naših dosežkov - doseženih kjerkoli, ali za pogajalsko mizo ali pa v
disciplinskih in pritožbenih primerih – kot priložnost za izgradnjo sindikata. Dejstvo je, da je
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najmočnejša sindikalna organizacija tista, ki zna pametno združiti oba modela oziroma, da servisni
model samo še dopolnjuje organizacijskega, kot nekakšna dodana vrednost za člane sindikata.
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5. POGLAVJE: Včlanjevanje
Pristopi k včlanjevanju
Kako včlanjevati
Vsaka organizacija ima vzrok za to, da obstaja in deluje. Pri uspešnem in učinkovitem uresničevanju
programa organizacije je ključno, da ima organizacija aktivne člane. Načeloma imajo organizacije
člane, ker:


organizacija zastopa svoje člane, to je predvsem sindikalna organizacija,



organizacija potrebuje člane, da opravljajo delo zanjo, to je na primer dobrodelna
organizacija, ali pa



organizacija, ki kombinira oboje, to so na primer politične stranke.

Sindikalna organizacija torej zastopa svoje člane v borbi za uveljavljanje njihovih delovnih in socialnih
pravic. Ni ne dobrodelna organizacija in ne politična stranka ampak skuša v odnosu do delodajalskih
organizacij in oblasti uveljaviti interese svojih članov.

Eden izmed pogojev za uspešno sindikalno organizacijo je, da je v statutu povsem jasno napisano,
kateri so cilji organizacije in da so povsem jasno zapisane tudi vloga in naloge članov. Statut mora
skupaj z akcijskim programom organizacijo voditi pri tem, na koga se je treba osredotočiti pri
včlanjevanju. Na primer, politična stranka želi včlaniti kolikor je mogoče veliko ljudi v stranko, vendar
pa samo tiste ljudi, ki se strinjajo z njeno politiko. Sindikat si želi včlaniti vse delavke delavce v
podjetju ali ustanovi, ne glede na njihove poglede. Dobrodelna organizacija si želi le člane, ki so
pripravljeni delati kot prostovoljci določeno število ur vsak teden.

Kot sindikalna organizacija se moramo zavedati, da so pomembni tudi naslednji elementi:
-

če imamo v sindikalni organizaciji različne vrste ljudi, bomo bolj reprezentativni, kar bo
zagotovilo tudi večjo podporo skupnosti naši sindikalni organizaciji;

-

različni člani prinašajo s seboj različne veščine in izkušnje, ki jih lahko uporabljamo v
korist sindikalne organizacije;

-

več članov v naši organizaciji pomeni, da lahko opravimo več dela in da smo akcijsko
močni;

-

več kot imamo članov v organizaciji, več različnih idej in mnenj se izraža in o njih
razpravlja, kar bo vodilo do sprejemanja boljših odločitev.

34

Vprašati se moramo tudi, zakaj se delavke in delavci pridružijo sindikatu in v njem ostanejo. Motivi
za včlanitev v sindikat so lahko različni, vendar pa med najpogostejše štejemo naslednje:
- občutek pravičnosti ali nepravičnosti;
- poseben (tudi oseben) problem, za katerega želi, da se ga razreši;
- v preteklosti je že bil povezan s sindikatom;
- želi, da se sliši njegov glas, da je spoštovan pri delu in da uživa dostojanstvo pri delu;
- je že aktiven v drugih skupinah ali v skupnosti.

Med najpogostejše vzroke, zakaj se delavke in delavci še niso včlanili v sindikat, pa načeloma
štejemo:
- pravice, ki jih doseže sindikat, veljajo za vse, tudi za nečlane sindikata;
- ni bil vprašan če bi postal član sindikata;
- bojazen, da se bo izpostavil;
- ob delu nima dovolj časa za druge obveznosti;
- ni dovolj samozavesten, da bi se včlanil;
- ima občutek, da ima premalo znanja ali sposobnosti za sindikat;
- ure sestankov ali srečanj so zanj neustrezne.

V svetu obstajajo številne dobre prakse pri včlanjevanju delavk in delavcev v sindikate. Jasno je, da
teh praks ne moremo zgolj prenesti v naše okolje ampak jim moramo prilagoditi našim razmeram.

Nekaj splošnih opomb
V vsakem sindikalnem okolju se moramo stalno pogovarjati med drugim tudi o včlanjevanju. Zavedati
se moramo, da je včlanjevanje eden izmed temeljev za to, da organizacija ostane ali postane močna
in da lahko s tem lažje uresničuje svoj program.

V vsakem organizacijskem delu naše sindikalne organizacije si moramo postaviti realne cilje, za koliko
bomo povečali članstvo. Po navadi si cilje postavljamo v odstotkih in za določeno časovno obdobje,
na primer v enem letu, v mandatnem obdobju in podobno. Cilji niso dovolj: treba jih je pogosto
preverjati (na primer na četrtletje) in analizirati ali jih dosegamo oziroma zakaj jih ne in odpravljati
vzroke. Pri določanju ciljev povečevanja članstva moramo biti realni: zavedati se moramo, da so v
povečevanje članstva vštete tudi izgube članov zaradi različnih vzrokov (upokojevanje, izstopi članov,
prestrukturiranje podjetij in posledično brezposelnost, itd.) in da je treba z novimi člani nadomestiti
tudi tiste, ki so zapustili našo organizacijo.
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Pri postavljanju ciljev moramo upoštevati tudi to, kje nameravamo včlanjevati oziroma kje delajo
delavke in delavci, ki jih bomo včlanjevali. Popolnoma jasno je, da je lažje včlanjevati v industrijskih
obratih, tovarnah, podjetjih ter v ustanovah javnega sektorja, kjer skupaj dela večje število delavk in
delavcev, kot pa v storitvenem sektorju, za katerega je značilna razdrobljenost zaposlenih in kjer dela
skupaj le manjše število delavk in delavcev. Jasno je torej, da je lažje včlanjevati v velikih in srednjih
podjetjih, kot pa v malih.

Poleg cilja si moramo zastaviti tudi strategijo včlanjevanja. Na začetku pripravljanja strategije
moramo najprej v svojem okolju analizirati, koliko članov imamo v primerjavi z vsemi zaposlenimi in
koliko zaposlenih bi lahko potencialno še pridobili, da vstopijo v naše vrste. Nato pripravimo seznam
vseh potencialnih članov in si pri vsakem označimo datum in uro, kdaj bomo z njim opravili razgovor.
Na seznamu si poleg imen pustimo prostor za opombe, kamor vpišemo ali je bil razgovor uspešen, ali
je potreben še en ali več pogovorov, vzroke, zakaj se delavec ali delavka ne želi včlaniti in podobno.
Opombe nam bodo koristile pri kasnejši analizi uspeha oziroma neuspeha včlanjevanja. Takšen način
včlanjevanja je primeren v tistih sredinah, kjer je večje število zaposlenih in kjer že imamo določeno
število članov sindikata.

Pred pogovorom z delavko ali delavcem, ki ga nameravamo včlaniti, je treba tudi dobro premisliti,
kakšno sporočilo mu bomo posredovali, oziroma, kako ga bomo nagovorili naj postane član sindikata.
Pri včlanjevanju je zelo pomemben osebni pogovor sindikalnega zaupnika z delavko ali delavcem, ki
še ni član sindikata. Za uspešno včlanjevanje ne moremo uporabljati raznih modernih oblik
komuniciranja ali pa medijev. Pomembno je tudi, da je sindikalni zaupnik zaupanja vredna oseba, da
ima ugled in da mu delavci zaupajo. Sindikalni zaupnik, ki včlanjuje, mora biti tudi primerno izobražen
in mora poznati vlogo sindikata v družbi, sindikalno organiziranost in delovanje sindikatov, rezultate,
ki jih je dosegel sindikat, da lahko odgovarja na vprašanja potencialnih članov. Nekatere izkušnje iz
tujine kažejo, da predsedniki sindikalnih organizacij pri delodajalcih zaradi prezasedenosti težko
opravljajo še včlanjevanje delavcev v sindikat. Zato to nalogo pogostokrat poverijo posebej
izbranemu sindikalnemu zaupniku, na primer članu izvršnega odbora sindikata, ki opravlja samo to
nalogo. Sindikalnega zaupnika, ki bo včlanjeval, je treba še pred tem posebej usposobiti za to nalogo.
Pristop do včlanjevanja v sredinah, kjer nimamo članov sindikata, je nekoliko drugačen. Z delavkami
in delavci v podjetjih in ustanovah, kjer ni sindikalnih članov, je treba po navadi stopiti v stik zunaj
podjetja ali ustanove. Zato je treba na območni organizaciji izbrati sindikalnega zaupnika, po
možnosti takšnega, ki pozna sektor, v katerem bo včlanjeval in ga zadolžiti za to nalogo ter ga
predhodno usposobiti. Sindikalni zaupnik si mora najprej narediti seznam podjetij in ustanov v
območju ter število zaposlenih v njih, v katerih še ni sindikaliziranih delavcev. Na podlagi tega
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seznama si naredi načrt kontaktov z zaposlenimi. S pomočjo znancev in drugih sindikalistov poskuša
poiskati v vsakem od podjetij ali ustanov podatke o možnem delavcu ali delavki, s katerim bi lahko
stopil v stik, najbolje s takšnim, kateremu delavci zaupajo oziroma, ki je mnenjski voditelj. Nato se
poskuša sestati z njim in se pogovoriti o možnostih včlanitve delavcev v sindikat.

Ciljne skupine za včlanjevanje:
1. zaposleni, a še neorganizirani delavci;
2. mladi (mladi delavci in bodoči delavci);
3. ženske;
4. zaposleni za določen čas, agencijski delavci in zaposleni v drugih negotovih oblikah dela;
5. delavci migranti;
6. člani drugih sindikalnih organizacij;
7. upokojenci

1. Zaposleni, a še neorganizirani delavci
Dejstvo, da zaposleni delavci še niso organizirani v sindikat še ne pomeni, da tega ne bi hoteli ali pa
da ne želijo biti aktivni. Pri mnogih ljudeh je človeška narava takšna, da sami od sebe ne bodo izrazili
željo, da bi se včlanili v sindikat. Ljudje običajno pričakujejo, da bo k njim nekdo pristopil, oziroma se
pogovoril z njimi. Če jih prvi pogovor ni prepričal, se je treba z njimi pogovarjati večkrat.
Pri pristopanju k neorganiziranim delavcem je treba misliti tudi na to, kdo bo opravil pogovor z njimi.
Najbolje je, če lahko ta pogovor z njimi opravi nekdo, ki ga poznajo in mu zaupajo. Lahko je to
prijatelj, sosed, sodelavec, ali nekdo, ki je vpliven v okolju, kjer dela ali živi. V kolikor ne najdemo
takšne osebe, potem naj pogovor opravi sindikalni zaupnik.

2. Mladi delavci in bodoči delavci
Pri tej skupini moramo biti še posebej pozorni. Še posebej zato, ker bodo, če jih bomo uspeli včlaniti,
najdlje člani naše sindikalne organizacije in bodo v prihodnje nosilci sindikalnega gibanja. Če bomo k
njim torej pravilno pristopili, bo uspeh večji. Naslednje, kar je pomembno v pristopu k mladim je, da
vedo zelo malo o sindikatu. O njem praktično ničesar niso slišali med izobraževanjem, zato o
sindikatu in njegovem delovanju vedo zelo malo ali pa imajo le informacije iz medijev, največkrat
negativne. Za mlade je sindikat danes pogostokrat »dinozaver«, nekaj preživetega, ostanek
preteklosti. Poleg tega sta neoliberalizem s poudarjanjem individualnosti ter potrošništvo povzročila,
da so mladi skupina, ki najbolj gleda na to, kakšne koristi bodo imeli od vstopa v sindikat. Zato
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moramo pred pogovorom z mladimi dobro premisliti, kakšne informacije jim bomo posredovali:
najbolje nekaj kratkih osnovnih informacij, kaj je sindikat, za katere pravice se bori, kako je
organiziran in kakšni so bili dosedanji uspehi. Pojasniti jim je treba, da se bodo za svoje specifične
pravice in razreševanje problemov lažje borili skupaj z drugimi mladimi znotraj sindikata. Na drugi
strani pa jim je treba v pozitivnem tonu tudi povedati, da če mladi ne bodo nadomestili starejših v
sindikatu, potem bodo njihove pravice vedno manjše, saj ne bo nikogar več, ki se boril za njih.

Pri tej ciljni skupini je uspeh lahko večji, če pogovor z mladim delavcem ali bodočim delavcem opravi
oseba podobne starosti, saj imajo mladi »svoj jezik«, se bolje med seboj razumejo, pristop mladega
človeka k mlademu pa daje tudi občutek enakopravnosti oziroma pogovora na enaki ravni.

3. Ženske
Tudi ženske imajo, podobno kot mladi, svoje specifične probleme. Pri njih je na primer zelo
pomemben problem, kako usklajevati delovno in družinsko življenje. Zato moramo upoštevati, da
ženske najpogosteje delajo v »dveh izmenah« (podjetju ali ustanovi in doma) in da so poleg tega še
matere, kar vse vpliva na to, da se kljub željam in sposobnostim pogostokrat ne morejo posvetiti
sindikalnim aktivnostim. Zato je treba še ne včlanjene ženske hrabriti, jim pomagati in jim dati vedeti,
da cenimo njihovo delo. Povejmo jim tudi, kaj smo sindikati dosegli za izboljšanje njihovega položaja
in za katere njihove pravice se bomo še borili – pri tem nam bo lažje, če se bodo včlanile v sindikat in
povečale njegovo moč.

Tudi pri tej ciljni skupini lahko dosežemo boljše rezultate, če k ne včlanjenim ženskam pristopi ženska
(sodelavka, prijateljica, soseda, itd.), saj se hitreje doseže medsebojno razumevanje oziroma bo
pogovor hitreje potekal »na isti valovni dolžini«, kot pa če jim bo pristopil moški.

4. Zaposleni za določen čas, agencijski delavci in zaposleni v drugih negotovih oblikah dela
Glede na razširjenost negotovih oblik dela pri nas je to pomembna ciljna skupina za včlanjevanje. Na
zaposlene v teh oblikah dela ne smemo gledati kot na način »pridejo in odidejo« ampak kot na
delavce, katerih raven pravic je precej nižja, kot pri zaposlenih za nedoločen čas in zaradi tega
predstavljajo za redno zaposlene socialni damping. Cilj vseh članov sindikata mora zato biti, da
poskušajo doseči izenačenje pravic zaposlenih v negotovih oblikah dela s pravicami zaposlenih za
nedoločen čas. Zato je izenačitev pravic lahko eden od močnih argumentov pri prepričevanju te vrste
zaposlenih, da se včlanijo v sindikat. Poleg tega jih lahko informiramo o njihovih pravicah, jim lahko
strokovno svetujemo in pomagamo pri razreševanju njihovih problemov, če se včlanijo v sindikat.
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Povemo jim lahko, da bomo lažje uredili njihove pravice v podjetniški ali kolektivni pogodbi na
državni ravni (z metodami pritiska), če jih bo več včlanjenih v sindikat.
5. Delavci migranti
Delavci migranti so prav tako pomembna ciljna skupina za včlanjevanje. Večina teh delavcev, ko
pridejo na delo v našo državo ni seznanjenih s svojimi pravicami, zato so lahek plen izkoriščevalskih
delodajalcev. Zato je treba pristopiti k njim in se pogovoriti o njihovi včlanitvi v sindikat, saj jih bomo
lažje seznanili z njihovimi pravicami in jim pomagali pri razreševanju njihovih problemov. Tudi pri tej
ciljni skupini lahko doseže boljše rezultate, kar se tiče včlanjevanja delavec migrant, član sindikata, ki
ima primerno znanje o sindikatu in pravicah delavcev migrantov, pa tudi zaradi tega, ker mu delavci
migranti bolj zaupajo in je pogovor zaradi tega lažji in na enakopravnejši ravni.

6. Člani drugih sindikalnih organizacij
K tem članom je treba pristopiti s spoštovanjem in brez obtožb, ker so v konkurenčnem sindikatu. K
njim je treba pristopiti afirmativno in s poudarjanjem, kaj naš sindikat dela dobro, ne pa, kaj dela
njihov sindikat slabo, ker je to odbijajoče. Zavedati se moramo, da člani sindikatov niso naklonjeni
sporom in prepirom med sindikati, ampak sodelovanju. K njim pristopimo tako, kot da še niso
včlanjeni v sindikat in jih poskušamo prepričati, da vstopijo v naš sindikat. Pri tem nam lahko
pomagajo tudi različne storitve, ki jih nudimo članom v našem sindikatu. Glede na to, da so ti
zaposleni že člani sindikata in torej vedo, kaj je sindikat ter kaj so njegove naloge in so po prepričanju
sindikalisti, je ta ciljna skupina lahko dober vir novih članov našega sindikata.

7. Upokojenci
Upokojenci so pomembna skupina za včlanjevanje v sindikate, predvsem tisti delavci, ki so že člani
sindikata in odhajajo v pokoj. Zato je treba stopiti do njih, se jim zahvaliti za delo v sindikatu in jih
skušati prepričati, da postanejo člani sindikata upokojencev. V primeru, da bi sicer želeli tudi po
upokojitvi ostati člani sindikata, vendar pa sindikata tiste dejavnosti v kateri so bili pred upokojitvijo,
jim je treba povedati, da bodo na ta način v bistvu postali le člani »kluba« upokojencev pri svojem
sindikatu dejavnosti in tako ne bodo mogli prispevati k boljšemu položaju upokojencev ter njihovi
borbi za višje pokojnine, boljšo zdravstveno oskrbo in nego in podobno. Za te pravice se lahko borijo
le skupaj v sindikatu upokojencev, ki bo, če bo primerno številčno močan, učinkovito zastopal njihove
klasične upokojenske interese, pri tem pa seveda ni pomembno, v kateri dejavnosti je delavec delal
pred upokojitvijo. Naloga vseh sindikalnih zaupnikov torej je, da poskušajo delavce ob upokojitvi
prepričati, da se včlanijo v sindikat upokojencev.
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Načela organiziranja
Organiziranje ni izbira, prav tako ne sme biti prepuščeno naključju. Organiziranje je strategija
prihodnost, ki bo zagotovila prihodnost sindikata, zato so pomembna nekatera ključna načela. Ta
načela veljajo za katerega koli delavca na katerem koli delovnem mestu. Najpomembnejše načelo je,
da mora sindikat vključiti in mobilizirati svoje člane okoli problema, ki je povezan z njihovim
interesom.
a) Kampanjo organiziranja je treba graditi na strategiji
Pomembno je, da organiziranje temelji na izdelani strategiji, v kateri opredelimo svoje prioritete in
pazljivo izberemo ciljne skupine. Vzpostavljati moramo številne neformalne stike z delavci in
prilagajati svojo taktiko. Pogovarjati se moramo z delavci, se seznaniti z njihovimi problemi,
spraševati za možne rešitve in graditi odnose z njimi. Planiranje tega, kar bomo delali, nam daje večjo
možnost za uspeh.
b) Komuniciranje z delavci
Potrebno je razumeti okolje, iz katerega delavci prihajajo, zakaj so zadržani do sindikata in kako
razmišljajo o svojem delovnem mestu. Z vsakim posebej se moramo pogovarjati in poslušati njihove
pripombe. Potencialni člani redko pristanejo na to, da bi se takoj včlanili, zato jim je treba dati dovolj
časa.
c) Razvijati in obdržati je treba aktivnost članstva
Naš cilj mora biti vzpostaviti odporno sindikalno strukturo na delovnih mestih. Uspešen projekt
sindikalnega organiziranja običajno zahteva visoko stopnjo podpore in usklajevanja na vseh
sindikalnih ravneh. Naloga višjih sindikalnih struktur je, da usposobi čim več članov za organiziranje
njihovih kolegov. Novim sindikalnim aktivistom je treba dati naloge, ki jih lahko izpeljejo, nato
preverimo, kako so jo opravili.
d) Prepoznavanje dejanskih problemov na delovnem mestu
Naša naloga je, da prepoznamo probleme in vprašanja, ki se tičejo potencialne člane. Člane moramo
opogumiti, da bodo postali aktivni pri razreševanju teh problemov in jim pomagati pri skupnem
razreševanju. Način, kako bomo pristopili k razreševanju teh problemov, bo pokazal članom, kakšna
je vloga sindikata. Ključno je, da sodelujemo in dajemo podporo članom pri razreševanju vseh
problemov. Vsak problem, ki ga uspemo pozitivno rešiti nam daje priložnost, da pokažemo
pomembnost in uspešnost sindikata na delovnem mestu.
e) Vrednotenje naše kampanje organiziranja
Sindikalna kampanja te vrste je redko kdaj brez problemov. Zaradi tega moramo stalno spremljati in
vrednotiti naše rezultate in dosežke in odvisno od tega prilagajati kampanjo. Jasno nam mora biti, da
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organiziranje še zdaleč ni lahko in da ne bomo dosegli zmeraj tistega, kar smo si zadali. Vendar pa se
moramo vedno učiti iz lastnih napak in z drugimi deliti tudi uspehe.
Vodje
Ker je organiziranje in včlanjevanje zapleteno delo, ga težko opravljamo sami. Poleg tega ne vemo in
ne znamo vsega, zato je dobro, če lahko najdemo člane ali druge delavce, dovolj sposobne in
motivirane za to delo, ki nam bodo pomagali in bodo hkrati tudi naša podaljšana roka v podjetju ali
ustanovi.

Vodje nam bodo pomagale pri pridobivanju prvih in osnovnih podatkov o podjetju ali ustanovi: o
lastniku podjetja, o številu zaposlenih, njihovem razporedu v podjetju in problemih. Z našo pomočjo
bodo vodje pričele s prvimi aktivnostmi znotraj podjetja ali ustanove: razgovor s kolegi o sindikatu,
socialnih in delovnih pravicah, ugotavljanje problemov na delovnem mestu in podobno.

Vodje morajo seveda imeti osebne lastnosti, na nas pa je, da jih prepoznamo. Seveda se bo zgodilo,
da bo naša izbira vodij lahko tudi napačna, vendar pa moramo biti dovolj odprti in prilagodljivi, da to
popravimo. Pri izbiri moramo imeti v mislih, da bodo te osebe slika našega sindikata, zato moramo
biti pazljivi, saj se bo sindikat prepoznaval prek te osebe.

Kako prepoznati vodjo?
Za prepoznavanje vodje moramo pazljivo poslušati in opazovati ljudi: vodje bomo prepoznali po tem,
kaj govorijo in storijo.
Značilnosti vodje
Delo organizatorja oziroma včlanjevalca
Njegovo ime se večkrat pojavlja v pogovorih z Opazujemo, kdo medsebojno komunicira in na
delavci
kakšen način
Delavci mu sledijo
Vprašamo tudi druge delavce za mnenje o osebi,
ki jo imajo za vodjo
Tudi izven delovnega mesta je vodja neke Poslušamo komentarje delavcev in oseb, ki so
organizacije ali društva
možne vodje
Izvaja aktivnosti na delovnem mestu
Poskušamo čim več izvedeti o tej osebi iz več
različnih virov
Ostali delavci ga imajo za vodjo, je pošten in Preverimo aktivnosti tega delavca na prejšnjih
cenjen
delovnih mestih in v podjetjih
Ne boji se povedati svoje mišljenje pred delavci
Preverimo našega potencialnega vodjo s tem, da
Drugi pričakujejo njegovo mnenje in ga pazljivo mu damo lažjo nalogo in spremljamo, kako jo bo
izpeljal
poslušajo
Ima dovolj izkušenj in pozna okolico
Drugi ga pogostokrat vprašajo za mišljenje
Je dober delavec!
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Seveda ne bomo našli vedno osebe, ki bo imela večino teh lastnosti vodje, vendar pa imajo lahko te
osebe neke osebne lastnosti, na podlagi katerih bi z ustreznim usposabljanjem in spodbujanjem
postali dobre vodje. Nekatere od teh osebnih lastnosti so: racionalno razmišljanje, razmišljanje in ne
takojšnje reagiranje, kazanje odgovornosti do kolegov, poštenost, kolegi ga cenijo in on ceni kolege,
ima nekaj poguma, ne boji se pokazati nezadovoljstvo, ne boji se vprašati, dobro komunicira in je
pozoren. V tistih sredinah, kjer ne moremo najti izrazite vodje, se moramo potruditi, da prepoznamo
osebe s takšnimi lastnostmi. Seveda pa jih moramo tudi usposobiti in opogumiti za takšno delo. Z
njimi je treba delati več, kot pa z izrazitimi vodji.

Vodje morajo beležiti razgovore in probleme, ki so jim jih zaupali delavci ter možne rešitve, ki so jih
predlagali delavci. Vendar naj pred tem vodje delavce vprašajo za dovoljenje, če lahko zapišejo
bistvene stvari iz razgovora z njimi, da ne bi kaj bistvenega pozabili ali izpustili. Na ta način se bomo
izognili blokadi delavcev, ker se ne more zgoditi, da bo delavec iz strahu, da bo za njegove izjave
izvedel delodajalec, takoj prenehal komunicirati, ko bo vodja pričel zapisovati pogovor. Ko vodje
opravijo vse razgovore in zberejo probleme in možne rešitve le-teh, ki so jih izpostavili delavci in
katere so tudi pripravljeni podpreti, vse zbrane informacije damo na velik pano oziroma papir in jih
nato strukturiramo in analiziramo.

Pri tem pa se moramo zavedati, da čisto vse probleme, ki so jih izpostavili delavci:


ne moremo razrešiti,



ne moremo rešiti takoj, ampak postopoma,



jih nismo dolžni rešiti, še posebej ne brez njih,



nimamo dovolj moči, da bi rešili vse ali pa predvsem velike probleme.

Vodje naj pristopijo samo k tistim delavcem, ki imajo pozitivno mišljenje ali pa izražajo simpatije do
sindikata. Tiste, ki imajo izrazito negativno stališče do sindikata, pustimo pri miru. Pomembno je tudi,
da vodja ne dovoli delavcu, da odnese pristopno izjavo za sindikat domov ali pa na delovno mesto,
ampak mu v neposrednem pogovoru z njim da možnost, da jo podpiše ali pa ne. Zavedati se moramo,
da si bo del delavcev, za katere smo mislili, da bodo zagotovo stopili v sindikat takrat, ko morajo
podpisati pristopno izjavo, premislil ali pa bo skušal preložiti svojo odločitev. Če računamo s tem in
na to vodje pripravimo, potem bo njihovo razočaranje manjše.

Pri organiziranju in včlanjevanju poskušamo storiti vse, da ne ponavljamo napak in počnemo, tisto,
kar nam je prineslo uspeh. Prav tako upoštevajmo, da tisti delavci, ki ne simpatizirajo s sindikatom in
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nimajo razumevanja za sindikalne probleme niso avtomatično tudi sovražniki sindikata. Svoje stališče
lahko tudi spremenijo, še posebej če smo uspešno rešili probleme, ki so bili tudi njihovi problemi in
če smo naše uspehe uspeli predstaviti vsem delavcem. Zato moramo uspehe, ki smo jih dosegli
proslaviti in jih javno predstaviti. Proslava uspehov je priložnost, da se skupaj zbere staro in novo
članstvo ter da novi člani vidijo, da niso sami in da sindikat ima številčnost in moč, da razrešuje
probleme. Vodje takrat lahko tudi ocenijo, ali je pravi čas, da ponovno pristopijo k tistim delavcem, ki
niso bili naklonjeni sindikatu, saj se je njihov odnos do njega morda spremenil.
Prepoznavanje potreb delavcev
Sposobnost poslušanja in postavljanja pravih vprašanj so glavni elementi uspešnosti organiziranja. Na
tem mora temeljiti naša strategija.
Kot smo že dejali, se delavci včlanjujejo v sindikat iz različnih razlogov. Ti so med drugimi lahko:
a) osebni interesi,
b) razreševanje določenih osebnih problemov,
c) povečanje moči in vpliva na svoje delovno okolje,
d) občutek varnosti v veliki organizaciji.
Eden izmed najpogostejših vzrokov za včlanjevanje so osebni interesi. Tisti, ki včlanjujemo, se
moramo tega zavedati. V razgovoru z delavci moramo prepoznati njihove potrebe in interese. Od
poznavanja sindikalne scene, globalnih, državnih in lokalnih aktivnosti sindikata namreč nimamo
kakšne velike koristi, če ne upoštevamo osebne interese delavcev in jih ne vključimo v skupne
aktivnosti sindikata.

Pomemben motiv za včlanjevanje je tudi želja delavcev, da rešijo svoje osebne probleme, oziroma
probleme, ki so povezani z njegovim delovnim mestom. Razreševanje njegovih osebnih problemov je
delavcu pomembnejše od dogajanja v dejavnosti, na ravni države ali v svetu. Delavec se bo lažje
odločil za članstvo v sindikatu, če bo ocenil, da bo z včlanitvijo lažje razrešil osebne probleme.

Povečanje moči in vpliva sindikata je prav tako eden od razlogov za včlanitev. Del delavcev se vedno
zaveda, da mora ustvariti svojo organizacijo, ki bo protiutež moči kapitala in politike.

Občutek varnosti je prav tako eden izmed razlogov za včlanitev v sindikat. Delavci se zavedajo, da
njihov nastop ali pa odnos kot posameznika proti močnemu delodajalcu ni enakopraven. Delodajalec
ima več moči in vpliva, poleg tega pa on sprejema odločitve. Še posebej pomembno je, da se večina
delavcev zaposli na ta način, da pošlje prošnjo za delo. Na ta način je delavec v podrejenem položaju
in to ga spremlja v celotnem njegovem delovnem obdobju. Zato je vloga sindikata pri zaposlovanju
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zelo pomembna, še posebej, če je sindikat uspel vzpostaviti določena pravila in kriterije, pod katerimi
se zaposlujejo novi delavci in s katerimi je omejil samovoljo delodajalca.

Pristop k delavcu je izredno pomemben. Če pristopimo k njemu na način, da ga nagovarjamo, da mu
»dajemo lekcije« ali pa mu damo vedeti, da smo mi v nadrejenem, on pa v podrejenem položaju je
zagotovo obsojen na neuspeh. Zelo pomembno je, da delavca poslušamo, da pokažemo sočutje za
njegove probleme in da mu postavljamo prava vprašanja. Tisti, ki včlanjujemo moramo iz prave stika
z delavcem dobiti naslednje informacije:
-

več moramo izvedeti o samem delavcu,

-

več moramo izvedeti o njegovem delovnem mestu in pogojih v katerih dela,

-

prepoznati moramo probleme, ki ga tarejo in možne rešitve,

-

pridobiti moramo zaupanje delavca,

-

oceniti moramo njegov odnos do sindikata,

-

seznaniti moramo delavca s sindikatom in organiziranjem,

-

prepoznati moramo potencialne vodje in aktiviste.

Predvsem pa moramo biti iskreni!
Osebni stik
Stari načini včlanjevanja so dostikrat potekali »masovno«. V današnjih razmerah ta način včlanjevanja
ni več primeren. Poleg tega, če želimo delavcu vrniti zaupanje v sindikat, je najboljša metoda
pogovora »eden na enega« oziroma pogovor na »štiri oči«.
Pri tem je pomembno, da:
-

poskušamo opraviti pogovor z delavcem na njegovem delovnem mestu, če to ni mogoče
pa izven delovnega mesta,

-

ga poslušamo: vzpostaviti moramo odnos razumevanja in postavljati prava vprašanja, se
ne samo seznaniti z njegovimi problemi ampak se pogovoriti tudi o možnih rešitvah,

-

mu predstavimo sindikat: kako mu sindikat lahko pomaga, če si ne more sam; ga
seznaniti s pogledom uprave na sindikat in o možnih posledicah ter katere so prednosti
članstva v sindikatu,

-

ocenimo razpoloženje delavca do sindikata, da bi izvedeli, kakšno je njegovo mnenje o
sindikatu in ali podpira naše aktivnosti.

Planiranje delovnih mest
Sestavni del strategije organiziranja in včlanjevanja je tudi planiranje delovnih mest. Olajšajmo si delo
in si pripravimo plan delovnih mest v podjetju ali ustanovi, kar pomeni:
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-

ugotoviti skupno število delavcev,

-

razdeliti to skupno število po posameznih oddelkih,

-

si narediti časovni plan, kdaj bomo koga obiskali,

-

razmisliti, kdo bi bil lahko v posameznem oddelku vodja ali sindikalni aktivist.

Po pogovorih s posameznimi delavci si naredimo zabeležke pri vsakem o tem, kako so naklonjeni
sindikatu in jih nato razvrstimo v skupine po naslednjih kriterijih:
1. člani sindikata,
2. delavci, naklonjeni sindikatu, vendar pa niso člani,
3. neodločni delavci,
4. delavci, ki niso naklonjeni sindikatu, vendar pa tolerirajo njegovo delo,
5. delavci, ki so absolutno proti sindikatu in delujejo proti njemu.
Ko smo delavce razvrstili v te skupine, začnemo z organiziranjem najprej pri tistih delavcih, ki so
naklonjeni sindikatu, vendar še niso člani in širimo mrežo proti tistim, ki so še neodločni ter tistim, ki
so sindikati manj naklonjeni. Delavce, ki so absolutno proti sindikatu pa pustimo ob strani.

V primeru, da je za organiziranje in včlanjevanje zadolžen nekdo v območni organizaciji, mu lahko
pomagajo pri tem nekatere okoliščine, kot na primer: v nekem okolju že obstaja sindikat, pozna že
nekoga v podjetju ali ustanovi, ni velikih problemov, odnosi z delodajalcem so korektni, delavci sami
iščejo sindikat ali pa ga želijo ustanoviti in podobno.

Na koncu je treba še enkrat ponoviti: organiziranje delavcev v sindikat ni ena izmed možnosti. To je
stalna obveznost tistih, ki so že sindikalisti do prihodnjih generacij delavcev in do družbe kot celote.
Delavci bodo zaznali svoj interes za včlanjevanje v sindikat samo, če bomo mi, profesionalni
sindikalisti in sindikalni aktivisti prepoznali interese delavcev in njih same vključili v procese
uresničevanja teh interesov!

Različne metode dela pri organiziranju delavcev
Kako poteka organiziranje delavcev na terenu, predstavimo na primeru metod dela. Pri organiziranju
delavcev si sindikati namreč pomagajo z najrazličnejšimi metodami, ki jih najpogosteje izvajajo
sindikalni organizatorji, katerih naloga je skrbeti za rekrutacijo novih članov. Še posebej uspešne so
sledeče taktike8:

8

Yates, Michael D. 2009. Why Unions Matter. New York: Monthly Review Press, 2nd ed.
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Oblikovanje organizacijskega odbora: organizacijski odbor mora biti sestavljen iz čim večjega
deleža zaposlenih ter mora v vseh svojih značilnostih (narodnost, rasa, spol …) odražati
delovno okolje.



Klici na dom: pomemben je osebni pristop in stik, kjer se zaposleni s sindikatom identificira
tudi na emocionalni ravni, kar organiziranju daje pristnost in še večji povezovalni element.



Organiziranje večjih in manjših sestankov: ker so sindikati kolektivne organizacije, zahtevajo
redne sestanke za boljšo delovno učinkovitost in demokratičnost. Ti sestanki niso namenjeni
samo informiranju, temveč tudi izobraževanju, druženju ter sodelovanju med člani sindikata.



Organizirati dneve solidarnosti: to so dnevi, ki so namenjeni skupnim akcijam in aktivnostim,
kot je nošenje raznih sindikalnih emblemov, organizirana simbolna akcija ob določenih
priložnostih itd.



Oblikovanje pogajalske skupine: kadar ljudje vidijo, da bi lahko nekaj postalo mogoče, se še
močneje zavežejo to tudi doseči. S pripravo konkretnih predlogov kolektivne pogodbe se
prizadevanja za ustanovitev sindikata okrepijo, kar lahko označimo z nekakšno
samoizpolnjujočo prerokbo.

Med drugim pa sindikati skušajo organizirati in delavce med seboj povezati tudi na podlagi nošenja
skupnih logotipov, sloganov, natisnjenih na majice, priponk, letakov, sestankov, medijskih oglasov,
zanimivih analiz med delavci člani sindikata in nečlani. Vse več pa se sindikati obračajo tudi na
delavce preko interneta in elektronskih sporočil. Vedno več pozornosti vložijo v pravilno
predstavljanje pomena in moči sindikata za delavce, v smeri, kaj lahko delavci naredijo za sebe v
okviru sindikata, kot pa kaj lahko sindikat kot tretja oseba naredi za delavce.
Poznamo 10 stopenjsko krepitev delovanja sindikata9, ki ga lahko uporabimo na katerikoli
organizacijski ravni:
1. IDENTIFICIRAJTE DELOVNO OKOLJE IN CILJNE SKUPINE
Preučite svoje delovno okolje: kakšni so pogoji dela, kakšne vrste zaposlitvenih pogodb imajo
delavci, kako je z varnostjo in zdravjem pri delu, kakšna je poslovna strategija
podjetja/zavoda, kakšni so poslovni rezultati, kakšna je struktura zaposlenih, s kakšnimi
težavami se delavci vse srečujejo, kaj pričakujejo od sindikata, itd.
2. PREUČITE OBSTOJEČE PRAVICE

9

Takšno stopenjsko krepitev sindikalnega delovanja je opisala Svetovna konfederacija dela (WCL) v priročniku iz
leta 2004 z naslovom "10 sindikalnih taktik za krepitev statusa delavcev v neformalni ekonomiji". Priročnik sicer
obravnava delavce v neformalni ekonomiji, vendar njihov načrt pristopa h krepitvi položaja delavcev po našem
mnenju lahKO, nekoliko prilagojen, navežemo oz. uporabimo tudi pri delovanju sindikata.
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Analizirajte pravne okvire delovanja vašega podjetja, zakonske podlage vaših pravic; preučite
kolektivno pogodbo, če obstaja v vaši dejavnosti, itd.
3. RAZIŠČITE POMANJKLJIVOSTI ZAŠČITE DELAVCEV
Zapišite si probleme s katerimi se delavci srečujejo in možne rešitve. K oblikovanju analize
problemov in iskanju možnih rešitev ter ukrepov poskušajte povabiti širši krog zaposlenih.
4. ZAGOTOVITE SPOŠTOVANJE ZAKONODAJE
Zapišite zahteve za odpravo kršitev, pozovite pristojne, da delujejo v skladu z zakonodajo. V
kolikor ne morete zagotoviti spoštovanje pravic delavcev, se obrnite na pristojne inšpekcijske
službe in na višje sindikalne strukture.
5. POVEŽITE SE S ŠIRŠO SINDIKALNO STRUKTURO IN SKUPNOSTJO
Preko povezovanja si pridobite potrebne informacije za uspešno delovanje znotraj delovnega
okolja, poiščite primere dobrih praks, preučite možnost vključevanja drugih struktur in
akterjev. Naredite si graf potencialnih akterjev (ostali sindikati, družinski člani, ostali
zaposleni, lokalne oblasti, izobraževalne institucije, poslovni partnerji, naročniki, kupci,
interesne skupine, mediji, itd.)
6. INFORMIRAJTE
Poskrbite za informiranje zaposlenih (pisno in ustno) o njihovih pravicah, o pomenu
sindikata, o delu sindikata,...Informacije so veliko krat ključne pri mobilizaciji delavcev in pri
izvajanju uspešnih sindikalnih akcij. Pripravite si načrt kampanje (sporočila naj bodo kratka in
jedrnata, organizirajte mrežo sodelavcev, bodite odzivni in odprti za komunikacijo z
zaposlenimi in vodstvom,...)
7. ORGANIZIRAJTE IZOBRAŽEVANJE / USPOSABLJANJE
Pomembno je, da imajo delavci prave informacije in da širijo svoje znanje ter ozaveščenost.
Organizirajte

jim

seminar

s

pomočjo

zunanjih

strokovnjakov,

sindikalne

mreže

izobraževalcev,... Pripravite program seminarja, preučite kakšne vsebine so potrebne in
izračunajte potencialne stroške in možne načine izvedbe takšnega ukrepa.
8. OKREPITE SOCIALNI DIALOG Z DELODAJALCEM
Poskušajte sodelovati z vodstvom, delodajalcem vendar ne na škodo zaposlenih. Delodajalcu
morate dati vedeti, da je sindikat lahko dober partner, ki skrbi za usklajeno delovanje
zaposlenih in vodstvenih struktur. Obe strani si morata prizadevati za graditev zaupanja in
sodelovanja ter biti pripravljeni sklepati kompromise.
9. ORGANIZIRAJTE DEJAVNOSTI ZA RANLJIVE SKUPINE (MLADI, ŽENSKE, MIGRANTI, INVALIDI)
Temelj našega delovanja mora biti zagotavljanje enakosti vseh. Ker so ranljive skupine
najpogosteje zapostavljene in se mnogokrat srečujejo s specifičnimi težavami, je potrebo za
njih imeti posebno skrb.
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10. POSKRBITE ZA PRAVNO POMOČ
Nudenje pravne pomoči je velikega pomena za člane sindikatov in dober argument pri
včlanjevanju. Preučite možnosti za dolgoročno sodelovanje s pravniki.

Kako ohranjati članstvo
Poleg oblikovanja novih strategij pridobivanja članov v sindikat pa je že ohranjanje njihovega števila
poseben izziv. Takšne organizacijske težave sindikatov namreč izhajajo iz pomanjkanja močne
identifikacije družbe z delavskim razredom. Vrednote srednjega razreda so namreč v današnji družbi
v nasprotju s cilji in metodami sindikata, kar je najpogosteje vidno predvsem pri organiziranju
zaposlenih v ruralnih okoljih in tistih, ki so višje izobraženi. Problem je prav tako organiziranje mlajših
delavcev, ki zaradi nepoznavanja delovnih razmer nekoč (ko še ni bilo močnih sindikatov) in danes, ne
vidijo utemeljenih razlogov za plačevanje sindikalne članarine. Veliko delavcev, kljub zavedanju o
pomembnosti sindikata in njegovih dosežkih, ne stopa v članstvo, saj lahko ugodnosti, ki jih je
sindikat izpogajal, vseeno koristi. Takšna je namreč narava industrijskih razmerij, kjer delodajalci na
skupnih pogajanjih v sindikalno organiziranem sektorju dane industrijske panoge (ali tudi v
organiziranih podjetjih) oblikujejo kolektivne pogodbe, katerih določila zavezujejo vse delodajalce in
delavce, ne glede na to, ali so njihova podjetja sindikalizirana ali ne. Na tem mestu naj še enkrat
izpostavim, da takšen sistem industrijskih odnosov poznamo predvsem v Evropi.

Številne organizacije izgubijo člane tako hitro, kot jih tudi včlanijo. Storiti moramo vse, da odpravimo
probleme, ki preprečujejo, da bi bili člani aktivni in vključeni v sindikalne kampanje. Nekateri takšni
tipični problemi so:


sestanki sindikata so dolgi in dolgočasni;



člani redko storijo kaj drugega, kot pa da poslušajo sindikalne vodje, kako govorijo;



majhna klika v organizaciji ima vso moč in ne opogumlja ostale, da bi se vključili,



člani niso cenjeni oziroma spoštovani in se jim nikoli nismo zahvalili ali pohvalili za delo, ki so
ga opravili,



člani se počutijo nekoristne ali onemogočene,



sindikat nima projektov, v katere bi člani lahko bili vključeni,



člani imajo občutek, da nimajo nič od sindikata.

Ljudje se običajno pridružijo organizaciji, ker želijo storiti nekaj za svojo skupnost. Vendar pa si želijo
še nekaj več od tega, da so samo člani. Ugotoviti moramo, kaj motivira člane in storiti vse, da jih
bomo lahko uspevali ohraniti motivirane in vključene.
Člani so običajno motivirani z:
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-

počutjem, da jih sindikalna organizacija ceni oziroma spoštuje in da ceni njihov prispevek;

-

priložnostmi, da se naučijo novih veščin ali dobijo izobraževanje o zadevah, ki jih
zanimajo;

-

sodelovanjem pri aktivnostih oziroma pri reševanju problemov, ki bodo izboljšali njihovo

-

življenje ali pa življenje njihovih družin in skupnosti;

-

občutkom, da so del skupine oziroma tima;

-

aktivnostmi, ki jih zabavajo ali pa pomenijo dodano vrednost k njihovemu družbenemu
življenju;

-

nagradami v smislu njihovega statusa, osebnega razvoja ali dostopa do zaposlitvenih
možnosti.

Nekatere osnovne stvari, ki jih moramo narediti, da bi člane obdržali motivirane in vključene:


organizirajmo uvodno uvajalno delavnico za vse nove člane, da bi lahko spoznali sindikalno
organizacijo in njeno delo;



pozdravimo in predstavimo vse nove člane na začetku vsakega sestanka;



redno izvajajmo izobraževanje in seminarje o sindikalnih aktivnostih za vse člane – ali kot
del rednih sestankov ali pa posebnih delavnic;



opogumimo člane, da se vključijo v projekte in kampanje;



dajmo novim članom odgovornost in naloge in jih vključimo v tim skupaj z izkušenimi člani počutili se bodo koristne in vredne;



zahvalimo se članom in jih na sestankih pohvalimo za delo, ki so ga opravili;



strukturirajmo naše sestanke tako, da bodo spodbujajoči in stimulativni in da bo vsakdo
dobil priložnost, da v njih sodeluje;



organizirajmo družabne dogodke za člane, kot so pikniki, zabave in izleti;



sindikalni voditelji moramo imeti čas, da spoznamo člane in se z njimi pogovarjamo.
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PRIMER DOBRE PRAKSE:
Zaščita članov sindikata v knjigarni Powell (ZDA)
Harry Bridges dela v knjigarni Powell. On pazi na svoje sodelavce. Tako, vsaj pravijo. Zgodba, ki jo
pripovedujejo mnogi člani sindikalne podružnice International Longshore in Warehouse Union, gre
nekako takole: "Vsake toliko časa se na trgovinskem domofonu zglasi poziv za Harryja Bridgesa.
"Harry Bridges v pisarno poslovodje." " Harry Bridges v skladišče." imajo zelo dober sistem
domofona, tako da lahko takšen pozive slišijo vsi. Ti člani sindikata, ki delajo pri knjigarni Powell uradniki, knjigarnarji, nakladalci, tehniki, in blagajničarji - vedo skupaj malo o vsem: kuhanje,
muharjenje, japonsko poezijo in zgodovino dela. Oni vedo kdo je bil Harry Bridges. Ljudje vedo, da je
Bridges že dolga leta mrtev. Ampak oni poznajo njegov ugled. Bil je strašen borec v sindikatu ILWU, ki
je leta 1934 vodil stavko, ki je bila vzrok za ustanovitev sindikata. Del včlanitve v sindikat ILWU
pomeni tudi malo učenja o njihovem sindikatu in kakšen pomen stoji za imenom Harry Bridges: člani
vedo, da če bo Herry preveril kaj se dogaja v skladišču morajo tudi ostali. Ko pridejo tja (in to je po
navadi 30 ali 40 ljudi, ki se odzovejo klicu), najdejo svojega sodelavca v težavnem položaju s šefom.
Lahko je nesoglasje, prepir, besedni spopad. Preden se prikažejo, je morda njihov sodelavec v
majhnih težavah. Morda se je šef spravil na zaposlenega in ga želi postaviti za zgled in razmišlja, da ga
bo odpustil. Zato dobi Harry Bridges klic. Torej, ko se prikaže 30 ali 40 ljudi, vodja odneha in se mora
popustiti. To se zgodi vsakič. Z eno ali dve osebi tam, lahko šef naredi, kar se mu zahoče. Ampak s 30
ali 40 ljudi imaš že pravo gibanje.
Nihče ni še nikoli videl Harryja Bridgesa v knjigarni Powell. Oni samo vedo, da je tam in da gleda, ter
poskrbi, da ni nihče ustrahovan, šikaniran ali kakorkoli drugače nadlegovan.
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6. POGLAVJE: Protisindikalno delovanje delodajalcev
Nasprotovanje delodajalcev izhaja iz preprostega dejstva, da sindikati že po pravilu omejujejo
vodstvo podjetja, da bi ravnalo tako, kot se jim zljubi. Če je v podjetju organiziran sindikat, so načini,
kako vodstvo podjetja dosega svoje cilje, odvisni od reakcij in sodelovanja le-tega.

Negativne delodajalske taktike
Zavedati se moramo, da bodo delodajalci storili vse, da bodo delavcem dokazali, da je sindikat odveč,
prepričevali jih bodo, da se jim ni treba včlaniti sindikat in da jim oni ravno tako lahko pomagajo pri
njihovih problemih. Delodajalci so po svetu iznašli posebne načine, da bi preprečili ustanavljanje ali
delovanje sindikata v svojih sredinah. Te metode so:

1. kupovanje problemov:
pod to lahko štejemo vse, od trenutnega povečanja plače, do povečanja nadomestil, kot na primer
prehrane, pa vse do boljših pogojev za delo.

2. kupovanje glavnih sindikalnih aktivistov:
to je eden od najstarejših trikov. Ni sicer poceni, vendar pa je zato pri delodajalcih zelo priljubljeno.
Najpomembnejšim sindikalistom delodajalci individualno povečajo materialne pravice, plače, dobijo
boljše delo, službene avtomobile in podobno.

3. odpuščanje nepopularnih delovodij, poslovodij, posameznih članov uprave:
tudi to je stari trik. Odpuščanje, premeščanje ali degradacija oseb, ki so bile doslej v »milosti«
delodajalca je njegov kratkoročni odgovor, s katerim želi sporočiti delavcem »moja vrata so vam
zmeraj odprta« in napeljuje na neposredno obračanje delavca na delodajalca.

4. igranje na karto lojalnosti:
nekateri delodajalci bodo sindikat prikazovali kot nepomembno organizacijo, outsiderja, ki nima
nobenega znanja o poslovanju podjetja in delovnih odnosih in da je zato interes delavcev, da
ostanejo lojalni delodajalcu.

5. širjenje laži o sindikatu:
delodajalci in menedžerji bodo namerno širili laži o sindikatu, običajno o tem, kako niso pomagali
svojim članom, o previsoki članarini, o malverzacijah s sindikalno članarino, da delajo v dogovoru z
delodajalci, itd.
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6. protisindikalna propaganda:
delodajalci bodo izkoristili svojo prednost pristopa k delavcem in jim bodo takoj začeli predstavljati
svoje argumente proti sindikatu. Predpostavljamo lahko, da bo po sestanku sindikata kdo od
delavcev vse povedal delodajalcu in bo le-ta lahko pravočasno vedel, kje, kdaj in kako je treba
preprečiti aktivnost sindikata.

7. gospodarski argumenti:
nekateri delodajalci bodo strašili delavce, da bodo zaprli podjetje, če bo vanj prišel sindikat ter da
bodo poslovni partnerji izgubili zaupanje v podjetje. Menedžerji bodo trdili, da bodo poslovni
partnerji umaknili svoja naročila ali pa da bodo lastniki odšli s kapitalom v druge države.

8. neposredni napad:
novi člani sindikata in zaupniki bodo s pomočjo nekega izgovora odpuščeni. S tem bodo delodajalci
dali vedeti ostalim delavcem, kaj se jim lahko zgodi, če bodo postali člani sindikata.

9. prestrukturiranje:
najlažje je napasti in zastrašiti najbolj ogroženo skupino delavcev, kot so delavci za določen čas ali pa
tiste z najnižjimi plačami. Zato delodajalci zmanjšujejo možnosti zaposlovanja – selijo proizvodnjo,
podpisujejo pogodbe s podizvajalci ali pa zmanjšujejo število zaposlenih za nedoločen čas.

10. deli in vladaj:
pod tem razumemo različne plače za člane in nečlane sindikatov, ker se na ta način spodbuja
konkurenca ali pa zavist med delavci.

11. forum zaposlenih, ki ga organizira delodajalec:
lahko se to tudi drugače imenuje, kot na primer delavski sveti, svetovalni odbori ali pa posvetovalni
odbori. Ti dajejo občutek delavcem, da je delodajalec pripravljen sodelovati in se z njimi posvetovati
in da je sindikat drag in nepotreben.

12. kljubovanje:
nekateri delodajalci bodo vstop sindikata v njihovo podjetje smatrali kot osebno grožnjo in žalitev.
Lahko pride do tega, da se v hipu zmanjšajo nekatere pravice delavcev.
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To so samo nekatere od klasičnih potez delodajalcev, da bi preprečili vstop sindikata v podjetje, saj
jih obstaja še znatno več. Ne sme nas nič presenetiti. Zato je naše člane in potencialne člane treba
pravočasno seznaniti, kaj lahko pričakujejo od delodajalca.
Pričevanja in pojav protisindikalnega delovanja zasledimo povsod v Evropi. V državah članicah EU je
protisindikalno obnašanje v vzponu predvsem v privatnem sektorju ter med večjimi mednarodnimi in
nacionalnimi delodajalci, čeprav je protisindikalna diskriminacija v večini držav članic EU prepovedana
z zakonom. Takšno stanje je deloma posledica nezadostnih kazenskih določil, ki so postavljena v
nacionalnih zakonodajah. Vse pogostejša pričevanja o proti sindikalnem delovanju delodajalcev,
oviranju delovanja sindikalnih predstavnikov, grožnjah delavcev z odpustitvijo ali zmanjšanju plač, če
se pridružijo sindikatu, prihajajo iz novih držav članic.

Še posebej se je protisindikalno delovanje razvilo v Združenih državah Amerike. Tam sindikat
predstavlja izrazito predvsem moteči element pri mnogih delodajalcih. Tisti, ki v svojem podjetju ne
želijo imeti organiziran sindikat ali želijo, da bi bil čim manj vpliven, se poslužujejo različnih negativnih
praks:
-

Zasipajo zaposlene s protisindikalno propagando, po pošti zaposlenim in njihovim
družinam pošiljajo propagandni material. Ta propaganda ni nujno resnična.

-

Dodelijo nadzorne delavce, da izvajajo dnevne pogovore z delavci, ki so naklonjeni
sindikatu.

-

Prepovejo vstop na zemljišče podjetja vsem sindikalnim organizatorjem, ki niso v
podjetju zaposleni.

-

Izvajajo prisilne sestanke za delavce na delovnem mestu. Na teh obveznih in zavezujočih
sestankih nadzorniki goreče prepričujejo delavce, kakšna katastrofa se bo zgodila, če
bodo vstopili v sindikat. Obljubljajo jim boljše razmere, če v podjetju ne ustanovijo
sindikata.

Pomembo je, da se tudi v Sloveniji zavedamo, kakšne so prakse v ZDA in drugod po Evropi, saj je
zaradi močnega vpliva globalizacije, velika verjetnost, da se bodo takšne negativne prakse začele
pojavljati tudi v slovenskem prostoru, če se že ne.

V zadnjih nekaj letih so namreč na Evropski trg stopila ameriška svetovalna podjetja, ki so
specializirana za preprečevanje organiziranja delavcev v sindikate. Stroka jih imenuje »podjetja za
izogibanje sindikatom«. Eno izmed takšnih podjetij je TBG, ki s svojo mednarodno ekipo svetovalcev
sedaj deluje že tudi v Kanadi, Mehiki, Južni Ameriki, Združenem kraljestvu, Belgiji in Nemčiji. Svojo
dejavnost promovira kot podjetje z mednarodno priznanim ugledom v zatiranju poskusov
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sindikalnega organiziranja. Svetovalci podjetja TBG so v zadnjih letih delovali v sledečih evropskih
podjetjih: T-Mobile, Amazon.co.uk, Virgin Airlines, Honeywell, GE caledonian, Eaton Corporation,
Calor gas, Silberline Ltd, FlyBe, Cable & Wireless in Kettle Chips.

V ZDA obstaja celotna industrija, ocenjena na okoli 4 milijarde ameriških dolarjev, sestavljena iz
podjetij, ki pomagajo delodajalcem, da spodkopavajo sindikalno organiziranje in kolektivna
pogajanja. Tako imenovani svetovalci za izogibanje sindikatov so se pojavili v ZDA takoj po drugi
svetovni vojni. Do sedemdesetih let prejšnjega stoletja je profesionalno delovalo manjše število
svetovalcev, saj njihova dejavnost še ni bila del vsakdanjih industrijskih odnosov. Po drugi polovici
sedemdesetih let prejšnjega stoletja pa je dejavnost svatovalcev za izogibanje sindikatov doživela
velik razcvet. Kadar so delodajalci soočeni z organiziranjem delavcev v sindikat, jih po navadi kar dve
tretjini najame svetovalce. Svetovalci med protisindikalno kampanjo nadzirajo celoten proces,
največkrat iz ozadja, usposabljajo in svetujejo vodstvenemu osebju o tem, kako delavce zasliševati,
ustrahovati in preganjati. Pri svojem delu največkrat uporabljajo razne neosebne komunikacijske
mehanizme, kot so protisindikalni letaki, videi, internetne strani, skupinski »prisilni« sestanki in
osebne komunikacijske mehanizmi, na primer pogovor na štiri oči. Nekatere prakse, ki se jih ti
svetovalci poslužujejo, bi v katerikoli drugi življenjski situaciji lahko veljale za nezakonito pridržanje.
Glavni cilj delodajalcev je preprečitev izvajanja pravice delavcev do organiziranja, kar dosegajo s
taktikami zavajanja in ustrahovanja delavcev.10

Primer steklarskega podjetja PPG iz Pensilvanije:
To podjetje je primer uvedbe inovativnih metod v organizaciji delovnega procesa, ki jih lahko
vodstvo podjetja uporabi, da bi preprečilo organiziranje sindikata. Podjetje je odpiralo svoje obrate v
dokaj izoliranih ruralnih okoljih, kjer ni bilo sindikalne tradicije. Ob zaposlovanju novih delavcev so lete skrbno izbirali, da ne bi bil kdo sindikalno usmerjen. Iz enega kraja so zaposlili le peščico ljudi, da bi
s tem zmanjšali njihovo medsebojno druženje. Plače so bile primerljive sindikalnim v drugih podjetjih.
Vodstvo je oblikovalo ekipe oziroma kreativne skupine, katerih vodje so se lahko dodatno
izobraževali. Delavce so spodbujali k oblikovanju kakovostnih skupin, ki so doprinesle k kreativnemu
razmišljanju in reševanju problemov. Delavci posameznih skupin so lahko rotirali med delovnimi
mesti in imeli priložnost prevzemati tudi odgovornosti nižjega menedžmenta. Vsi ti ukrepi pa so
nazadnje služili lastnikom, da delavce ob morebitni odsotnosti niso rabili nadomeščati, temveč je
delo prevzel nekdo iz skupine, ideje in rešitve so uporabili za izboljšanje delovnega procesa, kar je
lahko privedlo do zmanjšanja števila zaposlenih in tudi večjega medsebojnega nadzora dela v
skupinah. Takšna strategija dela je pogosto zasnovana na psihologiji manipulacije, kjer vodstvo svoje

10

Logan, John. 2008. U.S. Anti-Union Consultants: A Threat to the Rights of British Workers. London: TUC
Publications.
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zaposlene naziva z besedo »sodelavec« ali »partner« in ne delavec ali zaposleni, kar zaposlenim
ponuja lesk moči, ne da bi delodajalec predal kakršenkoli pravi nadzor.11
Na podlagi poročanj sindikatov v Sloveniji (predvsem znotraj ZSSS), ugotavljamo, da se kršitve na
področju svobode organiziranja v sindikate pojavljajo predvsem v manjših podjetjih in se
manifestirajo predvsem v obliki diskriminacije članov sindikata. Zadnja leta se je povečalo število
delavcev, ki se v sindikat včlanjujejo v tajnosti (brez vednosti delodajalca) in članarino poravnavajo
preko plačilnih nalogov ali trajnika. Najpogostejši ukrepi delodajalca, da bi preprečil organiziranje
delavcev so: šikaniranje, onemogočanje širjenja sindikalne literature in obveščanja, najem detektiva,
sprememba delovnega mesta zaposlenega, ki simpatizira s sindikatom, v bolj oddaljen kraj dela,
ignoriranje ustanovljenega sindikata v podjetju, prepričevanje zaposlenih, da se izčlanijo iz sindikata,
mobing, neformalni pritiski, grožnje na štiri oči, drugačno obravnavanje sindikalistov (npr. da ni
napredovanja), manipulacije (glede plačevanja članarine, negativne misli), osebne grožnje, lansiranje
govoric, da je to slabo za podjetje, da se lahko vse dogovorijo znotraj itd. V Sloveniji poznamo tudi
pojav t.i. "rumenih sindikatov", kjer delodajalec sam ustanovi sindikat, določi njegovo vodstvo ter
popolnoma nadzoruje njegovo delo. Mnogokrat člani takšnega sindikata sploh ne vedo, da v resnici
ne zastopa interesov članstva, temveč zagovarja le interese vodstva. V večini primerov je takšen
sindikat bolj podoben društvu, ki se ukvarja z zabavo, druženjem zaposlenih, prirejanjem izletov ter
ponuja raznorazne ugodnosti, ki so po večini še subvencionirane s strani podjetja. Žal pa ne opravlja
nikakršne regulative in nadzora, ki je v interesu zaposlenih.
Primer delovanja multinacionalke TNT v Sloveniji:
V podjetju je vodstvo prepričevalo delavce, naj ne ustanovijo sindikata, kasneje pa z
novoustanovljenim sindikatom ni hotelo sodelovati. V podjetju tako ne priznavajo avtonomije
sindikata, sindikalni zaupniki pa so na marsikaterem področju vidno diskriminirani. Tukaj torej gre za
odkrito kršenje pravic delavcem, ki izhajajo iz mednarodnega prava.
Strategije delodajalcev, da se odvrne ideja o sindikatu
Poznamo strategijo zatiranja in strategijo zamenjave. Pri prvi gre za preprečitev oziroma sabotažo
kakršnihkoli pričakovanih poskusov sindikalnega organiziranja oziroma priznavanja sindikata.
Strategija temelji na zastraševanju in ustvarjanju delovne klime polne strahu, nesproščenosti in
tesnobe. Najbolj očitni ukrepi so odpuščanje, ustvarjanje presežnih delavcev, disciplinski postopki in
ostale oblike groženj ter pritiskov na zaposlitveni status delavcev. Pri drugi strategiji si delodajalec
prizadeva ustvariti delovno okolje »brez problemov«, kjer poskuša nadomestiti potencialno vlogo
sindikata in pokazati, da ni potrebe po sindikalni organiziranosti zaposlenih. Najpogosteje se zgodi, da
delodajalce nenadoma razreši dolgoletne zamere, poviša plače in uredi ostale splošne izboljšave
delovnih pogojev. Delodajalec pogosto uvede tudi politiko »odprtih vrat« oziroma dostopnost
11
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vodstva in osebne komunikacije. Ustanovijo pa lahko tudi posvetovalne skupine oziroma forume, ki
so namenjeni za razreševanje problemov, zamer in pritožb zaposlenih.

V Evropi so delodajalci še vedno bolj naklonjeni ustvarjati pozitivno delovno okolje za odvrnitev
sindikalne organiziranosti zaposlenih, saj so nekatere raziskave pokazale, da se jih kar dve tretjini
poslužuje strategije zamenjave.

Primeri odzivov sindikatov
Stopenjsko reševanje konfliktov
V kolektivnem pogajanju vsaka izmed strani (sindikati in delodajalci) zastopa interese svojih članov, ki
so seveda različni in največkrat tudi nasprotni. Zaradi različnih stališč do istih vprašanj nastajajo spori
ki jih imenujemo kolektivni delovni spori. Ti se lahko rešujejo na dva načina:
1. mirni načini reševanja sporov:
a) pomirjevanje ali mediacija
b) razsodništvo ali arbitraža
2. borbeni načini reševanja sporov:
a) stavka
b) izprtje
Mirni načini reševanja sporov
Pomirjevanje ali mediacija je reševanje sporov s posredovanjem uglednih poznavalcev in
strokovnjakov, ki jih določita obe sprti strani, torej sindikati in delodajalci sporazumno ali na paritetni
osnovi. Mediacijska skupina prouči sporna vprašanja, njihove vzroke, se posvetuje z obema
strankama v mediacijskem postopku in poskuša oblikovati stališče, ki bo sprejemljivo za obe strani.
Če je pomirjevanje uspešno, se kolektivna pogodba sprejme na podlagi zbližanih predlogov.
Posredniki ne smejo prisilno reševati spore. Po navadi je sporazum, ki ga mediacijska skupina sklene s
strankama v kolektivni pogodbi v pisni obliki in dopolni ali nadomesti vse tiste določbe kolektivne
pogodbe, ki so za nasprotne strani sporne. V primeru, da pomirjevanje ni bilo uspešno potem o
spornih vprašanjih odloča razsodništvo.

Razsodništvo ali arbitraža pomeni bolj aktivno vpletanje zunanjih dejavnikov v razreševanje sporov
ob sklepanju, spreminjanju ali dopolnjevanju kolektivnih pogodb. Razsodniki so pristojni za odločitev
o vprašanju, o katerem sprte strani ne morejo doseči soglasja. V primeru spora, ki ga ni mogoče rešiti
po mirni poti ali po neuspeli mediaciji, obe strani imenujeta razsodnike, ki najprej skušajo doseči
soglasno pomiritev spora. Če to ne uspe, razsodniki sami sprejmejo odločitev o spornem vprašanju.
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Taka odločitev deloma ali v celoti nadomesti kolektivno pogodbo vse dotlej, dokler sindikati in
delodajalci sporazumno ne sprejmejo drugačne odločitve.
Borbeni načini reševanja sporov:
Stavka je oblika varstva kolektivnih interesov delavcev, velja pa za skrajno obliko delavskega boja. V
vseh sodobnih demokratičnih družbah je priznano sredstvo delavskega boja, s katerim delavci
organizirano, kolektivno in zavestno pod vodstvom sindikata izrazijo nezadovoljstvo zaradi svojega
ekonomskega položaja v družbi. Stavka je v naprej napovedan in organiziran odpor delavcev proti
delodajalcem, katerega najpogostejši vzrok so zahteve za povišanje plač. Sindikat s stavko varuje
kolektivne interese članov, posredno pa tudi interese delavcev, ki niso člani sindikata. Ti sicer niso
dolžni sodelovati v stavki, koristi, ki jih bo sindikat izboril s stavko, pa bodo prav tako uživali.

Izprtje
Delodajalci nimajo pravice do stavke, vendar jim ponekod pravni red priznava pravico do izprtja.
Izprtje v nobenem primeru ne moremo enačiti s stavko, ampak s sredstvom boja na strani
delodajalcev, s katerim skušajo prisiliti delavce, da predčasno prenehajo s stavko ali pa da pravočasno
preprečijo stavko. S to obliko skušajo delodajalci prisiliti vodstva sindikatov in delavce v takojšnja
pogajanja in razrešitev interesnega spora.
Izprtje pomeni, da delodajalec zaklene vrata podjetja in delavcem ne dovoli delati. Hkrati pa to
pomeni takojšnjo suspendiranje pogodb o delu, s tem pa delodajalec ni dolžan delavcem izplačati
plače. Delovno razmerje delavcu še traja in delavci lahko nadaljujejo z delom, če se za stavko ne
odločijo ali jo prekinejo. Pri izprtju ne gre za individualni spor med delodajalcem in posameznim
delavcem ampak za spor med delodajalcem in skupino delavcev, zato delodajalec ne more izbirati
posameznih delavcev, ki jim bo zaprl vrata.

Naš pravni sistem ne pozna izprtja, zato bi bilo takšno dejanje delodajalca obravnavano kot
nezakonito.
Sindikalne kampanje
Mnogo sindikatov po Evropi in drugod se redno poslužuje širših sindikalnih kampanj za pridobivanje
novih članov, predvsem mladih. Sindikalne kampanje pa niso namenjene samo včlanjevanju in
organiziranju še ne organiziranih delavcev, temveč se z njimi poskuša izvajati tudi promocija
sindikalnega dela in vpliv na javno mnenje, kakor tudi dvig ugleda sindikalnemu gibanju.
Nekaj najbolj uspešnih sindikalnih kampanj:
Pravica za hišnike

Ob organiziranju čistilnih servisov se sindikat ni obrnil SEIU (ZDA)
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na delodajalce, temveč na naročnike storitev, lastnike
velikih poslovnih stavb. Sindikat je najel raziskovalca,
ki je preučil situacijo v tem sektorju, da bi odkril šibke
točke. Sindikalni aktivisti so kontaktirali lastnike
poslovnih stavb kjer koli so ti bili (na golf igrišču, pred
gledališčem, v restavraciji...) V okviru kampanje so tudi
povabili upravni odbor multinacionalke iz Danske, da
si ogledajo, kako njihova izpostava cv ZDA ravna z
delavci. Povezali so se z lokalnimi politiki, ostalimi
interesnimi organizacijami in organizirali proteste ter
shode.
Delavski centri
Zaradi vedno večjega števila malih in mikro podjetij,
agencijskega in začasnega dela, kjer so delavci
razpršeni in kjer ni večjih kolektivov je pomembno, da
se delavce organizira, ne kjer delajo ampak kjer živijo.
V njihovem lokalnem okolju. Pomembno je v lokalnih
okoljih vzpostaviti delavske centre, pisarne, kjer se
nudi pravna in ostala strokovna podpora. Takšni centri
mnogokrat zagotavljajo tudi usposabljanja. Za uspešno
delovanje takšnih centrov je potrebno pridobiti več
sindikalnih aktivistov. Velikokrat pa se zgodi, da so
vključeni tudi prostovoljci. Da ne bi ljudi razvadili, da
prepustijo reševanje svojih težav ostalim, so uvedli
prakso, da povabijo vse, ki pridejo po pomoč, da se
vključijo kot organizatorji in pomagajo centru vsaj 10
ur na mesec v zameno za neomejen dostop do storitev
centra.
Sindikalni avtobus
Avtobus, opremljen z glasbo, kolom sreče, ki prinaša
sindikalne nagrade in ostalimi materiali, se ustavlja
pred srednjimi poklicnimi šolami, kjer imajo dijaki
možnost spoznavati sindikat in se v njega tudi včlaniti.
Sindikalisti so se povezali s šolami kjer lahko v okviru
učnih ur predstavijo sindikat, kolektivne pogodbe in
pravice vajencev/pripravnikov.
Sindikalni tabor za Tabor se organizira za do 40 mladih med 20 in 35 let.
mlade
Namen tabora je spoznavanje sindikalnih vrednot,
ozaveščanje in informiranje mladih o njihovih
pravicah, razpravi o aktualnih temah v družbi ter
izmenjavi izkušenj.
Spletna
karierna Namen takšne svetovalnice je okrepitev načrtovanja
svetovalnica
kariere posameznika in podpora članom sindikata na
nenehno spreminjajočem se trgu dela. Poleg
individualnih svetovanj, sindikat organizira tudi
skupinske seminarje za posamezne skupine članov
(zaposlene, brezposelne, mlade,..).

(ZDA)

Ver.di (Nemčija),
GPA (Avstrija)

OTOE
(Grčija),
ASPEK (Indonezija)

SIF (Švedska)
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Tečaji
o
uporabi Sindikat za svoje člane organizira tečaje računalništva ASPEK (Indonezija)
računalniških
(osnovne in nadaljevalne), kjer se učijo pravilno
programov
uporabljati različne popularne in uporabne
računalniške programe.
Akcija – pridobite Vsak član, ki je pridobil novega člana se je avtomatsko IBOA (Irska)
člana in se uvrstite na vključil v žrebanje za nov avto. Če je član pridobil štiri
žrebanje za avto
člane je imel toliko več možnosti na žrebanju.
Priporočamo še oglede sledečih sindikalnih videov:


(UNISON) You deserve better - join a union
http://www.youtube.com/watch?v=NnYDzJkXXVM



(UNISON) We Still Have Trade Unions In Britain, You Know
http://www.youtube.com/watch?v=kthALIGDz9w



Unison Bear http://www.youtube.com/watch?v=iewSJ6nTEv4



Union songs
http://www.youtube.com/watch?v=Ly5ZKjjxMNM&list=PLYgLUnaVLh8iqugiRQq1FMtQVtfCU
SS75
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