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Predgovor

Spoštovani bralci,

na konferenci o politiki zaposlovanja „Jobs for Europe“, ki je potekala septembra 2012, je José
Manuel Durăo Barroso, predsednik Evropske komisije, povedal, da „so socialni dialog,
kolektivno pogajanje in posvetovanje del naše DNK“. Ravno zato si je treba po najboljših
močeh prizadevati za nadaljnji razvoj in napredek socialnega dialoga, predvsem v novih državah
članicah in državah kandidatkah, kjer je bilo prepoznanih več pomembnih izzivov od zadnjih dveh
krogov širitve EU. Slaba nacionalna delovna zakonodaja, slabo zasnovani institucionalni okviri,
težave z reprezentativnostjo tako na strani delodajalcev kot tudi delojemalcev, ovire v zunanjih
(jezik in mednarodno komuniciranje, razširjanje informacij v povezavi z evropskim socialnim
dialogom članom sindikatov) in notranjih zmogljivostih (pomanjkljivo znanje o oblikah in procesih
evropskega socialnega dialoga) ter priznanje, da sta panožni socialni dialog in kolektivno
pogajanje najšibkejša člena, je samo nekaj vprašanj, ki lahko ogrozijo dosežke evropskega
socialnega dialoga kot celote, če se jih ne bomo lotili pravočasno in pravilno. Evropski socialni
dialog mora prinesti rezultate, ki bodo koristili tako socialnim partnerjem, njihovim članom in družbi
v vseh državah članicah. V novih državah članicah in državah kandidatkah je nujno potrebna nova
kultura socialnega dialoga, ki gradi medsebojno zaupanje in zavzemanje socialnih partnerjev, da
bodo skupaj oblikovali in izvajali agendo socialnega dialoga o vprašanjih splošnega interesa s
področij na državni in evropski ravni. Socialni dialog je močan in uspešen, če so organizacije
socialnih partnerjev močne in mu zavezane. Izobraževanje v sindikalnih organizacijah igra ključno
vlogo pri krepitvi zmogljivosti vašega sindikata. Na tej poti vas bo s svojo ekipo mentorjev spremljal
urad ACTRAV ITC-MOD!

Pred vami je novo pedagoško orodje, ki ga je razvil Program za delavske aktivnosti ITC-MOD v
okviru sodelovanja med Evropsko komisijo (EK) in Mednarodno organizacijo dela (MOD) na
področju socialnega dialoga ter odnosov med delodajalci in delojemalci v letih 2011–2012.
Sestavni del projekta je bila krepitev zmogljivosti delavskih organizacij v luči krepitve panožnega
socialnega dialoga v novih državah članicah in državah kandidatkah EU v izbranih panogah.
Izveden je bil v sodelovanju z EFFAT1 in EMCEF2 (od maja 2012 industriALL3) kot odgovor na cilj
proračunske postavke 04.03.03.01. Podpora za evropski socialni dialog. Priročnik, kot praktični
sklop sedmih samostojnih modulov za izobraževanje v sindikalnih organizacijah na državni ravni,
je bil zasnovan v tem evropskem kontekstu. Pomagal bo pri oblikovanju osnovne zbirke znanja o
socialnem dialogu v panožnih sindikatih ter povečal njihovo sodelovanje v organih in procesih
evropskega socialnega dialoga. Največje koristi bo priročnik prinesel državnim sindikatom iz novih
držav članic in držav kandidatk na panožni ravni, ki so včlanjeni v evropske zveze sindikatov, s
katerimi je ITC-MOD sodeloval pri prejšnjih projektih za vzpostavitev institucij in kadrov, ki jih je
podpirala EU, in sicer industriALL, EFFAT, ETF, UNI in EFBWW.
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1 EFFAT je kratica za European Federation of Food, Agriculture and Tourism Trade Unions, evropsko federacijo
sindikatov prehrambne industrije, kmetijstva in turizma.

2 EMCEF je kratica za European Mine, Chemical and Energy Workers’ Federation, evropsko federacijo delavcev v
rudarstvu, kemiji in energetiki.

3 industriALL European Trade Union je na novo ustanovljena evropska zveza sindikatov, ki je nastala leta 2012 z
združitvijo Evropske zveze kovinarjev (EMF), Evropske zveze sindikatov – tekstil, oblačila in usnje (ETUF-TCL) ter
EMCEF.



Na seriji petih delavnic o socialnem dialogu so bile preverjene in testirane različne vaje, priročnik
pa sta avtorja Kristin Carls in Jeff Bridgford prvič v celoti predstavila na zaključni konferenci
Strengthening sectoral social dialogue in NMSCC in EFFAT and industriALL sectors, ki je
potekala od 13. do 14. septembra 2012 v Bruslju, na kateri se je zbralo čez štirideset sindikalnih
vodij iz panog kmetijstva, gostinstva, turizma, ekstraktivne industrije, kemične industrije in
energetike iz naslednjih držav: Bolgarija, Hrvaška, Češka, Estonija, Madžarska, Latvija, Litva,
Romunija, Slovaška, Slovenija in Makedonija. Za večjo dostopnost informacij je priročnik, ki je bil
napisan v angleščini, preveden v številne druge jezike.

Preberite ga, uporabljajte ga in pokažite ga tudi drugim!

Evelin Toth Mucciacciaro
Vodja dejavnosti

Programme for Workers’ Activities
ITC-MOD
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Uvod

Kdo?

Priročnik o socialnem dialogu je namenjen sindikalnim izobraževalcem, ki so odgovorni za
organizacijo izobraževanj na panožni in/ali državni ravni. Poseben poudarek je dam državam
Srednje in Vzhodne Evrope (države SVE), tako novim državam članicam in državam kandidatkam
EU, ter tako specifičnim razmeram in potrebam, s katerimi se srečujejo sindikalisti iz teh držav, ko
gre za krepitev socialnega dialoga.

Kaj?

Priročnik sindikalnim izobraževalcem podaja osnovno znanje o delovanju procesov socialnega
dialoga in jim daje ideje za interaktivne načine poučevanja. Namenjen je zlasti tistim, ki niso
strokovnjaki za to tematiko, in je zasnovan tako, da lahko vsi, ki so odgovorni za usposabljanje v
sindikalnih organizacijah, izvajajo strokovno in učinkovito usposabljanje o socialnem dialogu. Cilj
predvidenih oblik usposabljanja je povečanje zmogljivosti sindikalistov za aktivno sodelovanje v
procesih socialnega dialoga na panožni, državni in evropski ravni. Kot del procesa usposabljanja je
treba najprej razviti skupno razumevanje tega, kaj je socialni dialog, kakšne prednosti lahko
prinese sindikatom v praksi in kakšne izzive predstavlja. Nadalje mora usposabljanje sindikalistom
omogočiti, da si izmenjajo svoje izkušnje, ki jih že imajo. Nato pa mora na podlagi takšnih izkušenj
ponuditi možnost za razvoj strategij za krepitev socialnega dialoga v različnih državnih kontekstih.

Priročnik vključuje sedem krajših modulov usposabljanja, od katerih vsak obravnava specifično
vprašanje. Moduli 1–4 so namenjeni temu, da sindikalisti dobijo boljši vpogled v različne vidike in
ravni socialnega dialoga. Ti moduli obsegajo osnovni uvod v socialni dialog, nekoliko podrobnejšo
razlago procesov na državni in evropski ravni ter predstavitev evropskih svetov delavcev kot enega
od specifičnih instrumentov nadnacionalnega dialoga v podjetju. Modula 5 in 6 sta namenjena
pridobivanju spretnosti. Usmerjena sta v specifične kompetence socialnega dialoga – spretnosti za
reševanje sporov in pogajalske spretnosti. Modul 7 obravnava integracijo načela enakosti spolov,
ključno temo, ki je prisotna v vseh procesih socialnega dialoga.

Kako?

Medtem ko ti različni moduli usposabljanja skupaj odpirajo široko paleto različnih vidikov znanja o
socialnem dialogu in spretnosti zanj, pa je mogoče vsak posamezni modul uporabljati tudi kot
samostojno enoto. To pomeni, da lahko kot izobraževalec izberete različne module za različne
namene usposabljanja. Vsak modul je sestavljen na naslednji način: v prvem delu so osnovne
informacije za izobraževalca o obravnavani temi, navedeno pa je tudi nekaj drugega
informativnega gradiva; v drugem delu so predlagane različne aktivnosti za interaktivne oblike
usposabljanja. Ti predlogi običajno vključujejo kratko predstavitev, ki jo pripravite in izdelate kot
izobraževalce na osnovi predhodno navedenih osnovnih informacij. Predstavitev dopolnite z
različnimi interaktivnimi vajami, kot so vodene plenarne razprave, razprave v parih in delovne faze
v manjših skupinah ali simulacija procesov socialnega dialoga. Po potrebi so priloženi delovni listi,
ki jih lahko skopirate in razdelite udeležencem za delo v skupinah.
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Modul 1.
Osnovno o
socialnem
dialogu

Definicija:
� pogajanje, posvetovanje, obveščanje

� dvo- ali tristranski → nadnacionalna raven,
raven države, panoge, podjetja, obrata

Funkcije:
� partnerski pristop → doseganje soglasja

� strateški cilji MOD in evropskega socialnega modela

Izzivi:
� zavzemanje

� izvajanje

Interaktivna vaja: skupni in različni interesi



OSNOVNE INFORMACIJE

Kaj je socialni dialog, kako deluje ter kakšne so prednosti in izzivi?

Kaj je socialni dialog?

Po besedah Mednarodne organizacije dela (MOD) socialni dialog vključuje

‘„vse vrste pogajanj, posvetovanj ali preprosto izmenjavo informacij med predstavniki vlad,
delodajalcev in delojemalcev glede vprašanj splošnega interesa, ki so povezana z
gospodarsko in s socialno politiko. Lahko je tristranski, v katerega je vlada uradno vključena,
ali pa dvostranski, torej poteka samo med delavci in vodstvom (ali sindikati in združenji
delodajalcev), vlada pa je vanj posredno vključena ali pa ne. Proces socialnega dialoga je
lahko neformalen ali institucionaliziran, pogosto pa gre za kombinacijo obeh. Lahko poteka na
državni, regionalni ali podjetniški ravni. Lahko je medpanožni, panožni ali kombinacija obeh.“ 4

Kot je razvidno iz te definicije, lahko socialni dialog poteka v številnih različnih oblikah, vključuje
namreč ne samo kolektivno pogajanje, ampak tudi druge oblike pogajanja, posvetovanja in
komunikacije med socialnimi partnerji in navsezadnje tudi z vladami. Nasprotno pa je jasno, da
enostranski dogovori, kot so kodeksi ravnanja v podjetjih, ne morejo predstavljati oblike socialnega
dialoga.

Krepitev socialnega dialoga je eden od štirih ključnih strateških ciljev MOD za spodbujanje
dostojnega dela, skupaj s spodbujanjem delovnih standardov, temeljnih načel in pravic pri delu,
ustvarjanjem večjih priložnosti za varno in dostojno zaposlitev tako moških kot žensk ter pokritostjo
in učinkovitostjo socialne zaščite za vse.

Je tudi del evropskega socialnega modela, saj

„odraža demokratično načelo (vključeno v člen 11 Pogodbe o Evropski uniji – PEU), da
morajo predstavniška združenja imeti možnost za izražanje svojih stališč, posvetovanje in
dialog z javnimi organi, ter da morajo biti delojemalci in delodajalci vključeni v odločanje o
vprašanjih, ki jih neposredno zadevajo.’“5

Upravičenost takšnih načel je poleg tega mogoče izpeljati iz Listine o temeljnih pravicah Evropske
unije, ki vključuje pravico delavcev do informiranja in posvetovanja znotraj podjetja kot tudi pravico
do kolektivnih pogajanj in ukrepanja (člena 27 in 28).

Konvencije in priporočila MOD, ki so najpomembnejši za socialni dialog, so Konvencija št. 144 o
tristranskih posvetovanjih, skupaj z zadevnim priporočilom št. 152, Konvencija št. 87 o sindikalni
svobodi in pravici do organiziranja ter Konvencija št. 98 o kolektivnem dogovarjanju in ponovno
pravici organiziranja. Tako kot velja za te Konvencije, je ena od temeljnih aktivnosti MOD za
podporo socialnega dialoga prav takšno določanje standardov. Poleg tega so pomembni še
tehnična pomoč, nasveti o politiki in usposabljanje ter neposredna podpora socialnim partnerjem s
strani uradov delojemalcev in delodajalcev MOD (ACTRAV in ACT/EMP).
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4 Glejte razdelek na spletnem mestu MOD o delovnih področjih:
http://www.ilo.org/ifpdial/areas-of-work/social-dialogue/lang—en/index.htm

5 Evropska unija (2012): Social Europe Guide, Vol. 2/Social Dialogue, Luksemburg: Urad za publikacije Evropske unije, str. 12.



Kako deluje in kakšne so njegove prednosti?

Ključni vidik socialnega dialoga je njegov partnerski pristop. Začne se ob predpostavki, da sindikati
in združenja delodajalcev priznajo obstoj skupne težave ter se zavežejo, da jo bodo reševali s
skupnimi ukrepi. Socialni dialog je torej orodje za doseganje soglasja. Poleg tega v tristranski
različici socialnim partnerjem (sindikatom in združenjem delodajalcev) da instrument, s katerim
lahko vplivajo na vladne odločitve in lobirajo za svoje interese na politični ravni.

MOD v tem pristopu z dialogom vidi dve glavni možni prednosti: prva je demokratizacija
oblikovanja gospodarske in socialne politike, druga pa zmanjšanje socialnih konfliktov.6 Tristranski
socialni dialog predstavlja vključujoči način demokratičnega odločanja. Kot tak lahko doda
legitimnost ukrepom držav ter sindikatom in združenjem delodajalcev, ki imajo svoje lastne
interese in koristi zaradi dejstva, da so prisotni pri odločanju. Socialni dialog v svoji tristranski in
dvostranski obliki poteka na podlagi praktičnega pristopa, ki temelji na sodelovanju ter omogoča
razvoj skupnega razumevanja težav, iskanja kompromisov in skupnih odgovorov. Kot takšno
orodje za doseganje soglasij in zmanjševanje konfliktov je dragocen predvsem v času
gospodarskih kriz in v prehodnih obdobjih.

To je nekaj od glavnih možnih prednosti, ki jih pripisujemo partnerskemu pristopu socialnega
dialoga. Vendar pa takšna sodelovalna naravnanost ni edini možni pristop do odnosov med
delodajalci in delojemalci. Izbira med sodelovanjem in sporom je strateška, kar je odvisno od
konkretne situacije in posameznega vprašanja. Vendar pa se med seboj ne izključujeta, ampak
dopolnjujeta. Delodajalce je mogoče prisiliti v sodelovanje v pogajanjih samo z večjo stavko,
medtem ko lahko uspešen proces dialoga s pozitivnimi izidi za delavce poveča članstvo v sindikatu
in tako njegovo moč pri naslednjem sporu.7

Kakšni so izzivi?

Za delovanje takšnega pristopa s socialnim dialogom morajo biti izpolnjeni nekateri pomembni
predpogoji. Ker so institucije za socialni dialog naravni habitat socialnih partnerjev, so prvi
predpogoji za njihovo pravilno delovanje demokratični temelji in omogočanje zakonodaje za
socialni dialog. Obstajati morajo močne in reprezentativne organizacije delojemalcev in
delodajalcev, ki lahko sodelujejo kot udeleženci v procesu dialoga. Poleg tega morata biti na vseh
straneh prisotna nekakšen skupni interes in pripravljenost za vključitev v konstruktiven dialog na
podlagi sodelovanja. Dejansko pa so cilji vpletenih strani pogosto zelo različni. Vselej ni mogoče
priti do situacije, ki bi prinesla koristi za vse, ali kompromisa in včasih je prisotno tudi pomanjkanje
pripravljenosti za dialog, predvsem s strani združenj delodajalcev. V takšni situaciji pristop z
dialogom samo s strani sindikata ne bo nujno uspešen, saj gre za iskanje sodelovanja z nasprotno
stranjo, ki dejansko ne želi kompromisov, ampak se bori za svoje interese. Zato je ključnega
pomena, da se pogajalska vprašanja za agendo socialnega dialoga izbira zelo previdno. Pametno
je na primer, da se socialni dialog začne na področjih, kjer je nekaj učinkovitega prostora za
soglasje in kjer je mogoče doseči manjše uspehe. Takšne manj sporne teme so lahko zdravje in
varnost, enake možnosti in nediskriminacija ali usposabljanje in vseživljenjsko učenje.

Drug osrednji, in pogosto problematičen, vidik je zagotovitev izvajanja doseženih sporazumov.
Prvo ključno vprašanje v tem pogledu je bolj ali manj zavezujoč značaj izidov socialnega dialoga.
Funkcije dialoga lahko zajemajo samo šibko raven komunikacije in obveščanja, brez kakršnega
koli potrebnega zavzemanja za doseganje konkretnih rezultatov politik, pa do učinkovitih pogajanj
s pravno zavezujočimi ali nezavezujočimi izidi. Nekaj pozitivnih primerov: posebno pomembni
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6 MOD (2004): Promoting national social dialogue, An ILO Training manual, Ženeva: Mednarodni urad za delo, str. 23.
7 Glejte na primer Stevis, Dimitris (2010): International framework agreements and global social dialogue. Parameters

and prospects, Ženeva: Mednarodni urad za delo, str. 5–6.



rezultati dialoga so sporazumi med evropskimi socialnimi partnerji o starševskem dopustu, o delu s
skrajšanim delovnim časom in delu za določen čas, ki so bili vsi uvedeni kot direktive Evropskega
sveta, čeprav njihovo izvajanje v različnih državah članicah še vedno ostaja problematično8. Na
mednarodni ravni Konvencije MOD – sprejete kot rezultat tristranskega socialnega dialoga med
vladami, reprezentativnimi organizacijami delodajalcev in sindikati – postanejo pravno veljavne in
zavezujoče za tiste države, ki so jih ratificirale, potem ko je doseženo zahtevano število držav, ki so
jih ratificirale. Na državni ravni Konvencije MOD postanejo pravno zavezujoče, potem ko jih države
ratificirajo in vključijo v svojo državno zakonodajo. Vse nove države članice in države kandidatke
EU so ratificirale vseh osem glavnih delovnih standardov in večje število drugih Konvencij MOD,
čeprav je Odbor strokovnjakov za uporabo konvencij in priporočil (CEACR) včasih obveščen o
kršitvah. Nadaljnji pomembni primeri socialnega dialoga na globalni ravni so mednarodni okvirni
sporazumi, ki so jih podpisale multinacionalke in mednarodne zveze sindikatov. Vendar pa ti
mednarodni sporazumi niso pravo zavezujoči in do danes pokrivajo samo 0,1 % od 82.000
obstoječih multinacionalk.9

Zavezujoči ali ne, bo izvajanje morda še vedno ostalo izziv v vseh primerih, saj korak od pisne
obljube do konkretnega dejanja ni avtomatičen. Če omenimo samo nekaj morebitnih izzivov:
stranke sporazuma so morda obljubile več, kot so v resnici nameravale izpolniti, socialni partnerji
lahko naletijo na upor v svojih organizacijah in/ali med svojimi člani, koordinacija med različnimi
stopnjami socialnega dialoga lahko povzroča težave, predvsem ko gre za prenos nadnacionalnih
in evropskih oblik socialnega dialoga na nižje ravni. Z drugimi besedami, izvajanje ponovno
predpostavlja resnično pripravljenost za vključitev v skupne ukrepe.
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8 To bo podrobneje obravnavano v Modulu 3 o evropskem socialnem dialogu.
9 UNCTAD (2010): World Investment Report 2010: Investing in a Low-Carbon Economy, New York/Ženeva.



DRUGO INFORMATIVNO GRADIVO

Besedila

MOD: Social Dialogue, Finding a common voice, Ženeva: Mednarodni urad za delo,
http://www.ilo.org/public/english/dialogue/download/brochure.pdf

MOD/Kuruvilla (2003): Social dialogue for Decent Work, Ženeva: IILS Publications,
http://www.ilo.org/public/english/bureau/inst/publications/discussion/dp14903.pdf

Spletni viri in podatkovne zbirke

Evropska komisija: http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=329&langId=en

IDEJE ZA USPOSABLJANJE

Ta modul usposabljanja udeležencem omogoča boljše razumevanje pomena socialnega dialoga
na osnovi prve izmenjave izkušenj in mnenj.

1. Predstavitev:

Na začetku srečanja predstavite definicijo socialnega dialoga, ki jo je zapisal MOD. Najdete jo
lahko med osnovnimi informacijami. Najbolje bi bilo, če jo bodo udeleženci lahko videli skozi
celotno obliko usposabljanja, zato jo na primer navedite med ključne besede na diapozitiv v
PowerPointu ali na tablo, da se boste lahko pozneje vrnili nanjo. Kot izobraževalec lahko pri branju
in razlagi definicije izhajate iz dveh sklopov vprašanj. V prvem sklopu vprašajte po razumevanju
udeležencev, v drugem pa o njihovih izkušnjah s socialnim dialogom. Postavite lahko na primer
naslednja vprašanja:

� Ali ste že kdaj sodelovali v (a) tristranskem socialnem dialogu, (b) dvostranskem socialnem
dialogu?

� Ali ste že kdaj sodelovali v socialnem dialogu na ravni podjetja/panoge/države oziroma v
evropskem/mednarodnem socialnem dialogu?

� Če ste, za kakšen socialni dialog je šlo: kolektivno pogajanje, posvetovanje, izmenjavo
informacij ali kaj drugega?

Da bo predstavitveni del razmeroma kratek, udeležence prosite, naj dvignejo roke, vi pa jih
preštejte in jim nato sporočite rezultate. Namen te stopnje je, da pridobite prvi vtis o svoji skupini
udeležencev in njihovem ozadju. Po tem sklopu vprašanj nadaljujte s krajšo predstavitvijo, ki naj
temelji na zgornjih osnovnih informacijah, pri čemer poudarite predvsem kooperativni duh
socialnega dialoga, povezane potencialne prednosti in izzive.

ČAS: 10 minut za uvodno definicijo in vprašanja, 15 minut za predstavitev, 10 minut za morebitno
razpravo in pojasnila.
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2. Razprave v skupinah in plenarne razprave: skupni interesi

Pri tej vaji naj udeleženci ugotovijo, katere interese imajo delojemalci in delodajalci skupne oziroma
različne, in tako določijo morebitno področje za soglasne pobude za socialni dialog.

Metoda: Udeležence razdelite v manjše skupine po največ 6 ljudi in jim dajte nalogo, da s pomočjo
naslednjega delovnega lista ugotovijo, kateri so skupni interesi delojemalcev in delodajalcev, ter jih
navedejo. Rezultate dela v skupinah naj potem predstavniki posameznih skupin predstavijo na
plenarnem srečanju.

ČAS: 5 minut za razlago vaje, 20 minut za delo v skupinah, 5 minut na skupino za plenarne
predstavitve in 10 minut za zaključno skupno razpravo.

Skupni čas za to srečanje: 90 minut (s 4 delovnimi skupinami).
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Interesi delojemalcev in delodajalcev

NALOGA: Sestavite seznam (a) interesov, ki jih imajo izključno delojemalci, in (b) interesov, ki
jih imajo izključno delodajalci, ki vam pridejo na misel. Nato si s pomočjo naslednje sheme, ki
prikazuje prekrivajoča se kroga, predstavljajte območje skupnih interesov. Interese delojemalcev
zapišite v desni rdeči krog, interese delodajalcev v levi modri krog, skupne interese pa v
prekrivajoči se del. Ali lahko vse interese umestite brez težav in ali se v skupini vedno strinjate,
kam jih boste umestili? Izberite predstavnika, ki bo o vaših rezultatih in razpravi poročal na
plenarnem srečanju.

DELOVNI LIST 1:





Modul 2.
Socialni
dialog na
državni ravni

Funkcije:
� kolektivno pogajanje kot
najpomembnejša oblika → določanje

standardov

� oblikovanje politik, odločanje in izvajanje

Institucionalne ureditve v državah
SVE:

� močan tristranski socialni dialog na ravni države

� slabo kolektivno pogajanje na državni in panožni ravni

Izzivi:
� neenoten značaj pogajanja v panogah (države SVE)

� omejeni dejanski učinki socialnega dialoga na sprejemanje
odločitev

Interaktivna vaja: dobre in slabe prakse socialnega
dialoga
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OSNOVNE INFORMACIJE

Kaj je socialni dialog na državni ravni, kako deluje ter kakšne so
prednosti in izzivi?

Kaj je socialni dialog na državni ravni?

Najpomembnejša oblika socialnega dialoga v posamezni državi je kolektivno pogajanje, ki se
nanaša na pogajanja med sindikati in delodajalci o plačah in delovnih pogojih, ki običajno pripeljejo
do zavezujoče in izvršljive kolektivne pogodbe. Kot pa je navedeno že v modulu 1 z naslovom
„Osnovno o socialnem dialogu“, imamo tudi različne druge vrste socialnega dialoga, od pogajanj
do posvetovanj in izmenjave informacij. Socialni dialog lahko poteka na različnih ravneh: na ravni
države, panoge, podjetja ali obrata. Poleg tega gre lahko za dvostransko obliko, ki poteka samo
med sindikati in delodajalci, ali pa za tristransko med predstavniki sindikatov, delodajalcev in vlad.

Socialni dialog na ravni države običajno zajema teme, ki so tesno povezane z vprašanji odnosov
med delodajalci in delojemalci ter delovnimi pogoji (kot v primeru kolektivnega pogajanja), ali pa
lahko obravnava vprašanja gospodarske in socialne politike v širšem smislu. Socialni partnerji so v
socialni dialog lahko vključeni na tri različne načine. Prvič, socialni partnerji lahko sodelujejo pri
postopku oblikovanja politik, na primer tako, da svetujejo in se jih vpraša za nasvete glede vladnih
osnutkov zakonodaje ali pa tako da objavijo dvostranska skupna stališča in izjave o namenu.
Drugič, lahko sodelujejo pri odločanju, na primer glede vladnih politik ali pa prek priprave
samostojnih dvostranskih sporazumov in kolektivnega pogajanja. Tretjič, socialni partnerji imajo
lahko vlogo pri upravljanju in nadzorovanju izvajanja uveljavljenih dogovorov in zakonodaje, kot na
primer v primeru skupnega upravljanja sistemov socialne varnosti s strani francoskih, nemških in
italijanskih socialnih partnerjev.

Kako deluje?

Institucionalna ureditev socialnega dialoga je odvisna od posamezne države. V povezavi s
strukturami tristranskega dialoga na državni ravni v nekaterih državah obstajajo posebne institucije
za usklajevanje politik, kot so ekonomski in socialni sveti. Posvetovanje socialnih partnerjev prek
teh teles je lahko za vlade zakonsko obvezno (na primer v Franciji), lahko pa preprosto temelji na
neformalnem pristopu dogovarjanja (kot na primer v Avstriji). V drugih državah, kjer ne obstajajo
nobene posebne institucionalne strukture, se je za nacionalne sporazume mogoče pogajati na ad
hoc osnovi, vendar pa je to odvisno od pripravljenosti vlade na dialog (na primer v Italiji, Španiji in
Nemčiji). Vseeno pa lahko institucije v vseh primerih predstavljajo podporni okvir za socialni dialog,
vendar pa ni nobenega zagotovila, da bo deloval učinkovito, saj je za to nujno potrebno
zavzemanje vseh vpletenih strani. Včasih se ločnica med tristranskim in dvostranskim dialogom
zabriše, na primer takrat ko se dvostranska pogajanja začnejo zaradi vladnih zahtev za
posvetovanje ali pa se kolektivne pogodbe izvajajo prek državne zakonodaje (na primer v Franciji
in Španiji).10

Tristranski socialni dialog na državni ravni je pomemben v številnih državah EU. To je
najpomembnejša raven socialnega dialoga v državah Srednje in Vzhodne Evrope, a manj razvita v
skandinavskih državah (kjer je norma dvostranski socialni dialog), Nemčiji (z večinoma
neformalnim in ad hoc sodelovanjem) in Združenem kraljestvu (brez socialnega dialoga na državni
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10 Glejte MOD/Ishikawa, Junko (2003): Key Features of National Social Dialogue: a Social Dialogue Resource Book,
Ženeva: Mednarodni urad za delo, str. 15–26.



ravni). V vseh državah Srednje in Vzhodne Evrope tristranski dialog na državni ravni poteka v
okviru posebnih uradnih institucij, ki so običajno imenovane ekonomski in socialni sveti. V
nasprotju z Ekonomskim in socialnim svetom na evropski ravni, ki je sestavljen iz treh skupin
(skupina delodajalcev, skupina delojemalcev in skupina za različne interese), so ekonomski in
socialni sveti v državah SVE, v duhu tristranskih vrednot MOD, sestavljeni iz predstavnikov vlade
ter reprezentativnih sindikatov in organizacij delodajalcev. Izjeme so samo Bolgarija, Madžarska in
Romunija, kjer so sveti odprti za nosilce civilne družbe in nevladnih organizacij.

Nasprotno pa dvostranski medpanožni socialni dialog na državni ravni v obliki rednega
kolektivnega pogajanja trenutno obstaja samo v Španiji, Belgiji, Grčiji in do neke mere v Sloveniji.
Takšno redno kolektivno pogajanje na državni ravni so imeli tudi na Irskem, Finskem in v Romuniji,
vendar pa so to prakso v teh državah nedavno opustili. V Bolgariji in na Madžarskem socialni
partnerji samo oblikujejo nezavezujoča priporočila na medpanožni ravni. Mogoče je doseči tudi
druge oblike medpanožnih sporazumov o specifičnih vprašanjih (kot je usposabljanje,
zaposlovanje ali varnost in zdravje), zlasti v zahodnoevropskih državah članicah (predvsem v
Belgiji, na Finskem, v Franciji, Italiji, Luksemburgu, na Nizozemskem, Portugalskem, v Španiji in
na Švedskem), vendar so ti veliko manj pogosti v državah Srednje in Vzhodne Evrope. Izjeme so
Bolgarija, Estonija, Latvija in Poljska, kjer so podpisali vsaj nekaj medpanožnih sporazumov. Na
Danskem in Švedskem je norma samostojni dvostranski socialni dialog, saj je takšen dialog, prej
kot zakonodaja, tisto, kar običajno določa pravila za odnose med delodajalci in delojemalci.

Dvostranski panožni dialog je najbolj razvit v zahodnoevropskih državah članicah (predvsem v
Avstriji, Belgiji, na Danskem, Finskem, v Franciji, Grčiji, Italiji, Nemčiji, na Nizozemskem,
Portugalskem, v Španiji in na Švedskem), kjer poteka v obliki rednega kolektivnega pogajanja. To
pa ne velja na primer za Irsko, Luksemburg in Združeno kraljestvo. V državah Srednje in Vzhodne
Evrope je pogajanje v panogah zelo redko, pokritost s kolektivnimi pogodbami je manjša in
pogajanje večinoma poteka samo na ravni obrata ali podjetja. Kjer pa pogajanje v panogi v Srednji
in Vzhodni Evropi obstaja, je običajno omejeno na samo nekaj panog. Čeprav je nekoliko
pogostejše samo v Bolgariji, Romuniji, na Slovaškem in v Sloveniji, pa je bilo nekaj posameznih
sporazumov sklenjenih tudi na Češkem, Madžarskem in Poljskem, pogosteje pa se je začelo
pojavljati tudi v Estoniji.11

Kakšne so prednosti in izzivi?

Glavna potencialna prednost socialnega dialoga kot instrumenta za upravljanje odnosov med
delodajalci in delojemalci na državni ravni je, da lahko prek iskanja kompromisov in skupnih rešitev
pomaga pri reševanju sporov. Oblikuje prostor za interakcijo in odločanje s strani socialnih
partnerjev ter daje priložnost tako sindikatom kot tudi združenjem delodajalcev, da prevzamejo
aktivno, institucionalizirano in prepoznavno vlogo v procesu oblikovanja politik na državni ravni,
bodisi prek samostojnih sporazumov bodisi prek tristranskega dialoga o vladnih politikah trga dela
in socialnih politikah. Panožni in medpanožni dialog na državni ravni sta pomembna predvsem v
obliki kolektivnega pogajanja kot sredstvo za določanje minimalnih standardov za delovne in
zaposlitvene pogoje, v izogib razdrobljenosti delovne sile in konkurenci na osnovi razlik v stroških
dela in delovnih pogojih.

Vendar pa je, predvsem ko govorimo o tristranskem dialogu, prisotno tudi tveganje, da se lahko
sindikati znajdejo v položaju, ko morajo legitimirati vladne politike in vzdrževati socialni mir, ne da
bi za svoje člane dobili kakršne koli prave koristi. Pravzaprav je ena od glavnih kritik s strani
sindikatov po celi Evropi ta, da je tristransko posvetovanje pogosto samo formalnost in da ne
morejo imeti pravega vpliva na politike in odločanje vlade. V raziskavi, ki sta jo leta 2010 skupaj
izvedla ITC-MOD in ETUC, je približno 50 % sindikatov navedlo, da imata tako tristranski kot tudi
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11 V povezavi s temi različnimi sistemi socialnega dialoga na državni ravni glejte Evropska unija (2012): Social Europe
Guide, Vol. 2/Social Dialogue, Luksemburg: Urad za publikacije Evropske unije, str. 16–23.
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dvostranski socialni dialog, kakršna sta sedaj, malo dejanskega vpliva v smislu upravljanja z
gospodarskimi spremembami in prestrukturiranja na ravni panoge.12

Poseben izziv za dvostranski panožni socialni dialog je njegov pogosto neenoten značaj,
predvsem v državah Srednje in Vzhodne Evrope. Ta razdrobljenost vodi v splošno poslabšanje
delovnih pogojev in standardov. Tesno je povezana s šibkostjo institucij za odnose med delodajalci
in delojemalci kot tudi s panožnimi sindikalnimi strukturami v teh državah. Medtem ko določanje
standardov običajno poteka na državni in zakonodajni ravni, sindikati niso dovolj močni v
neposrednih pogajanjih z delodajalci in za ta proces. Odsotnost panožnega dialoga še nadalje
poslabša položaj sindikatov, saj so uspešne kolektivne pogodbe pomembno orodje za določitev in
uvedbo minimalnih standardov ter tudi prvi pogoj za povečanje zanimanja in sodelovanje delavcev
v sindikatih. Vendar pa ta težava z razdrobljenostjo ni omejena samo na Srednjo in Vzhodno
Evropo. V številnih evropskih državah lahko opazimo čedalje večjo naravnanost k decentralizaciji
in razdrobljenosti kolektivnega pogajanja, in sicer kot rezultat neoliberalnih reform strategij glede
trga dela ter odnosov med delodajalci in delojemalci, ter tudi pritiska delodajalcev za večjo
prilagodljivost.

Šibke državne strukture panožnega socialnega dialoga poleg tega onemogočajo učinkovito
vključevanje sindikatov v procese evropskega socialnega dialoga. Nasprotno pa so imeli poskusi
na ravni EU, da bi razvili in okrepili institucije ter prakse dialoga na državni ravni, kot je zahteva, da
morajo vlade pripraviti nacionalne akcijske načrte za evropsko strategijo zaposlovanja, uvedeno z
Amsterdamsko pogodbo (1997), omejen vpliv ali pa ga sploh niso imeli. Če želimo izboljšati
priložnosti za socialni dialog, predvsem v državah Srednje in Vzhodne Evrope, je potrebna
strukturna reforma sindikatov na ravni panog, da bodo na ta način dobili večjo moč kot socialni
partnerji na državni ravni. Predvsem pa je za okrepitev moči sindikatov potrebno odločilno
povečanje števila članov. Če želimo, da je socialni dialog na državni ravni smiseln, je poleg treba
potrebno tudi zavzemanje delodajalcev za sodelovanje, medtem ko v teh državah učinkovita
panožna združenja delodajalcev pogosto ne obstajajo, so premajhna ali pa se ne želijo pogajati na
ravni panoge.
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12 Mario Švigir (2010): Sectoral Social Dialogue in EU 12 and Candidate Countries, Torino/Bruselj: Poročilo
ITC-MOD/ETUC, str. 17–20.



DRUGO INFORMATIVNO GRADIVO

Besedila in gradivo za usposabljanje

MOD/Ishikawa, Junko (2003): Key Features of National Social Dialogue: A Social Dialogue
Resource Book, Ženeva: Mednarodni urad za delo,
http://www.ilocarib.org.tt/images/stories/contenido/pdf/
SocialDialogue/National%20Social%20Dialogue%20key%20features.pdf

MOD (2004): Promoting National Social Dialogue. An ILO training manual, Ženeva: Mednarodni
urad za delo,
http://www.ilocarib.org.tt/images/stories/contenido/pdf/SocialDialogue/promote.pdf

Švigir, Mario (2010): Sectoral Social Dialogue in EU 12 and Candidate Countries, Torino/Bruselj:
Poročilo ITC-MOD/ETUC.

IDEJE ZA USPOSABLJANJE

Ta modul usposabljanja udeležencem omogoča boljše razumevanje različnih ravni in oblik
socialnega dialoga v državi ter razmislek o svojih izkušnjah na državni ravni, predvsem glede
prednosti in izzivov socialnega dialoga.

1. Predstavitev:

Na podlagi zgoraj navedenih osnovnih informacij pripravite kratko predstavitev o delovanju
socialnega dialoga na državni ravni, pri čemer omenite različne ravni, udeležence in oblike ter tudi
položaj različnih držav v širšem modelu EU, kot je opisano v besedilu.

ČAS: 20 minut za predstavitev, plus 10 minut za morebitna pojasnila

2. Razprave v parih in plenarne razprave: dobre in slabe prakse
socialnega dialoga

Pri tej vaji imajo udeleženci nalogo, da si izmenjajo mnenja o dobrih in slabih praksah socialnega
dialoga na državni ravni in izkušnje z njimi.

Metoda: Udeležencem razdelite delovni list 2 in jih povabite, da najprej sami odgovorijo na
vprašanja, tako da izpolnijo tabelo, nato pa svoje izkušnje in mnenja delijo v skupinah po dva
člana. V ta namen naj se vsak udeleženec obrne k svojemu sosedu na desni strani in se z njim
pogovori o odgovorih. V drugem krogu naj se udeleženec obrne k svojemu sosedu na levi strani ter
se z njim spet pogovori o izkušnjah in mnenjih. Druga možnost je, da udeležencem naročite, naj si
sami izberejo partnerja za razpravo, in tako poskrbite za bolj raznoliko izmenjavo izkušenj. Na
koncu lahko na plenarni razpravi poročajo o razlikah, ki so se pojavile, in/ali skupnih izkušnjah
oziroma strategijah.
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ČAS: 10 minut za razlago vaje, 15 minut za samostojno delo, 15 minut za vsakega od dveh krogov
izmenjave partnerjev in 30 minut za plenarno razpravo.

Skupni čas za to srečanje: 115 minut
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Učinkovito izvajanje socialnega dialoga

NALOGA: Navedite odgovore na vprašanja v naslednji tabeli, pri čemer pomislite na situacijo
glede socialnega dialoga v svoji državi in panogi. Cilj naloge je, da ugotovimo, kakšne so
prednosti in dobre prakse kot tudi izzivi in strategije za spremembo.

Prakse socialnega dialoga na državni ravni

Kakšne so prednosti socialnega dialoga v vaši državi in panogi?

Kakšne so dobre prakse socialnega dialoga v vaši državi in panogi? Kaj deluje?

Kakšne so ovire za socialni dialog v vaši državi in panogi? Kaj ne deluje?

Kakšen je dober oziroma slab socialni partner? Kakšne so pozitivne in negativne
lastnosti? socialnega partnerja?

Dobre lastnosti socialnega partnerja:

Slabe lastnosti socialnega partnerja:

Kako bi socialni dialog v vaši državi in panogi po vašem mnenju lahko postal uspešnejši?
Kaj treba in česa se ne sme storiti za krepitev socialnega dialoga?

Da:

Ne:

DELOVNI LIST 2:





Modul 3.
Evropski
socialni
dialog

Definicija:
� dvostransko delo → medpanožna in
panožna raven

Funkcije:
� sporazumi med socialnimi partnerji → skupni
minimalni standardi

� skupna besedila in delovni programi → lobiranje

Izzivi:
� omejeno število zavezujočih sporazumov in neenotno izvajanje

� težavna povezava med evropsko in državno ravnjo

Interaktivna vaja: prednosti in izzivi evropskega
socialnega dialoga



OSNOVNE INFORMACIJE

Kaj je evropski socialni dialog, kako deluje ter kakšne so prednosti in
izzivi?

Kaj je evropski socialni dialog?

Na evropski ravni se izraz socialni dialog uporablja za dvostransko delo socialnih partnerjev,
sindikatov in združenj delodajalcev. V skladu s členi 151–155 Pogodbe o delovanju Evropske unije
(PDEU) se je Evropska komisija o vprašanjih gospodarske in socialne politike dolžna posvetovati s
socialnimi partnerji, socialni partnerji pa imajo pravico do samostojnih pogajanj na ravni Evropske
skupnosti. Takšen dvostranski socialni dialog je sestavni del evropskega socialnega modela,
institucije Evropske unije pa imajo nalogo, da aktivno spodbujajo socialni dialog (člen 152 PDEU).

Kako deluje?

Evropski socialni dialog obstaja na medpanožni in panožni ravni. Na obeh ravneh lahko poteka v
obliki posvetovanja pod okriljem Evropske komisije ali kot samostojni pogajalski proces. Na
medpanožni ravni je glavni razpravljalni organ Odbor za socialni dialog, ki se sreča trikrat na leto.
Sestavlja ga 32 predstavnikov obeh strani evropskih socialnih partnerjev, predseduje pa mu
Evropska komisija. Delojemalce zastopa Evropska konfederacija sindikatov (ETUC), delodajalce
pa tri različna evropska združenja: Konfederacija evropskih gospodarskih združenj
(BUSINESSEUROPE, prej UNICE), Evropski center za podjetja z javno udeležbo in podjetja
splošnega gospodarskega pomena (CEEP) ter Evropsko združenje obrti, malih in srednje velikih
podjetij (UEAPME).

Podatki iz leta 2012 kažejo, da na panožni ravni deluje 41 različnih odborov za sektorski socialni
dialog, ki zajemajo okoli 145 milijonov delojemalcev, t.j. več kot tri četrtine delovne sile v EU. V te
odbore je vključenih 63 panožnih organov delodajalcev, ki delujejo na evropski ravni, in 15
panožnih sindikalnih organizacij. Večina sindikalnih organizacij so evropske zveze sindikatov, ki so
članice ETUC. Odbore za sektorski socialni dialog je mogoče oblikovati na skupno zahtevo
zadevnih socialnih partnerjev. Če se socialni partnerji želijo udeležiti njihovih razprav, morajo biti
reprezentativni in organizirani na evropski ravni. Njihove organizacije članice morajo biti
prepoznavni del struktur socialnih partnerjev v državah članicah, biti sposobne za pogajanja o
sporazumih in imeti ustrezne strukture, s katerimi je mogoče zagotoviti učinkovito sodelovanje na
ravni evropskega dialoga (Sklep Evropske komisije: 98/500/EK). Odbori za sektorski socialni
dialog se morajo sestati vsaj enkrat na leto. Na teh srečanjih lahko sodelujejo predstavniki vseh
državnih organizacij, ki so včlanjene v evropske zveze. Vsa srečanja glede socialnega dialoga na
evropski ravni financira EU, ki povrne potne stroške in stroške namestitve ter poskrbi za tehnično in
administrativno infrastrukturo.

Najpomembnejša funkcija evropskega socialnega dialoga je vzpostavitev sporazumov med
socialnimi partnerji. Kadar se z njimi posvetuje Komisija, lahko socialni partnerji podajo skupno
mnenje o zakonodajnem predlogu Komisije, o katerem bosta nato razpravljala Svet in Evropski
parlament, ga dokončno popravila in o njem glasovala. Druga možnost je, da se odločijo za svoja
pogajanja, ki lahko vodijo do sporazuma med socialnimi partnerji. Sporazum med socialnimi
partnerji je mogoče izvajati na dva načina. Socialni partnerji lahko zaprosijo Komisijo, da ga uvede
kot Direktivo, in na ta način, ko ga sprejme Svet, sporazum postane pravno zavezujoč ter ima
pravno moč. Po drugi strani se lahko socialni partnerji odločijo, da bodo sporazum izvajali sami, in
v tem primeru so državni socialni partnerji odgovorni, da poskrbijo za izvajanje določb sporazuma v
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vseh državah članicah EU ‘v skladu s postopki in praksami, ki so specifični za upravljanje, delo in
države članice (Člen 155 PDEU). V tem primeru se konkretne oblike izvajanja lahko v posameznih
državah razlikujejo.

Poleg tega se socialni partnerji na medpanožni ali panožni ravni lahko kadar koli odločijo in začnejo
svoja samostojna pogajanja, s katerimi dosežejo sporazume glede političnih vprašanj skupnega
interesa. Evropski socialni partnerji lahko, kot nadaljnje oblike samostojnega socialnega dialoga,
dosežejo različne rezultate. Tu gre večinoma za prednostne naloge in usmeritve politik, strategije
in akcijske načrte, ki so usmerjeni v evropske institucije ali pa vključujejo socialne partnerje same
(glejte tabelo na koncu modula). Lahko se vključijo tudi v nadnacionalne projekte, kot so skupne
publikacije, seminarji, konference ter vzpostavitev institucij in kadrov v novih državah članicah, ali
pa spremljajo izvajanje podpisanih sporazumov na državni ravni.

Kakšne so prednosti in izzivi?

Evropski socialni dialog je lahko močno orodje za izboljšanje delovnih pogojev in vzpostavitev
skupnih minimalnih standardov po celi Evropi. Glede na dosedanje rezultate lahko od 1990-ih
govorimo o dveh fazah. V drugi polovici devetdesetih let so bili doseženi trije medpanožni
sporazumi na podlagi posvetovanja socialnih partnerjev s Komisijo in nazadnje uvedeni z
direktivami – o starševskem dopustu (1996, popravljena 2008), o delu s skrajšanim delovnim
časom (1997) in delu za določen čas (1999). Od leta 2001 naprej so medpanožne pobude
socialnih partnerjev prešle v bolj samostojno obliko, kar je privedlo do niza samostojnih
sporazumov, ki so jih izvedli socialni partnerji sami na državni ravni. Ti samostojni sporazumi
zajemajo vprašanja, kot so delo na daljavo (2002), stres na delovnem mestu (2004), nadlegovanje
in nasilje na delovnem mestu (2007) ter vključujoči trgi dela (2010). Poleg tega so socialni partnerji
v tem obdobju podpisali prve tri medpanožne večletne delovne programe in dva okvira ukrepov.
Slednja navajata prednostne naloge politik na področju vseživljenjskega učenja (od 2002 do 2006)
in enakosti spolov (od 2005 do 2009).

Na panožni ravni je nekaj sporazumov med socialnimi partnerji, ki so bili uvedeni z direktivami, in
nekaj drugih, ki so jih samostojno izvedle državne organizacije socialnih partnerjev. Pet
sporazumov je bilo uvedenih z direktivami: predpisi o delovnem času za pomorščake (1998) in
mobilno osebje v civilnem letalstvu (2000), delovni pogoji za čezmejne mobilne delavce v
železniškem sektorju (2004), minimalni zaposlitveni pogoji za pomorščake (2008) in zaščita
delavcev pred poškodbami z ostrimi pripomočki v bolnišnicah in zdravstvenem sektorju (2009). Za
dva nadaljnja sporazuma so takšno izvajanje z direktivo zahtevali socialni partnerji. Ta dva
sporazuma sta bila podpisana leta 2012, urejata pa organizacijo delovnega časa v prometu po
celinskih plovnih poteh ter varnost in zdravje pri delu v frizerstvu. Od socialnih partnerjev se
pričakuje, da bodo na začetku leta 2013 EK poslali še eno zahtevo glede izvajanja Konvencije o
delu na področju ribolova Mednarodne organizacije dela (Konvencija št. 188) z direktivo. Pet
sporazumov pa so namesto tega samostojno izvedli državni socialni partnerji: prvega o
železniškem sektorju glede uvedbe evropskega dovoljenja za voznike (2004), drugega kot
večpanožni dogovor, ki zajema 14 panog, o varovanju zdravja in varnosti delavcev, ki so
izpostavljeni kristalnemu kremenu (2006), tretjega o evropskem potrdilu in skupnih izobraževalnih
standardih za frizerje (2009) ter četrtega glede profilov usposobljenosti in minimalni osnovni
usposobljenosti za upravljavce procesov in neposredne nadrejene v kemični industriji (2011).
Najnovejši samostojni sporazum, ki ga morajo socialni partnerji še izvesti, je bil podpisan aprila
2012. Pri tem gre za minimalne zahteve za standardne pogodbe igralcev v profesionalnem
nogometu.

Poleg teh sporazumov so prek procesov socialnega dialoga nastala številna skupna besedila: do
leta 2011 kar 667 različnih dokumentov. Večina predstavlja skupna mnenja o vprašanjih
gospodarske in socialne politike. Najpogosteje obravnavane teme so gospodarska in/ali panožna

29

Modul 3.
Evropski socialni dialog



vprašanja, postopki socialnega dialoga, izobraževanje in vseživljenjsko učenje, varnost in zdravje,
spodbujanje zaposlovanje, delovni pogoji, socialni vidiki politik EU, družbena odgovornost podjetij,
delovni čas, enakost spolov in trajnostni razvoj.

Ne glede na prednosti in velik pomen vprašanj, ki jih zajemajo ti sporazumi, se je moral evropski
socialni dialog spopasti tudi z vrsto izzivov. Kot je bilo omenjeno že v uvodu, pojem dialoga
predpostavlja skupno pripravljenost za vključitev v sodelovalno, konstruktivno in v soglasje
usmerjeno obliko interakcije. Vendar pa so dejansko cilji vpletenih strani pogosto zelo različni. Na
splošno velja, da je ETUC načeloma naklonjen doseganju pravno zavezujočih pravic in zaščite za
delavce na ravni EU. Delodajalci, predvsem BusinessEurope, običajno nasprotujejo predpisom na
ravni celotne EU, vendar pa so kljub temu lahko naklonjeni podpisu evropskih sporazumov med
socialnimi partnerji, če je alternativa direktiva.

Jasno je, da je izvajanje ključnega pomena, če želimo uživati čim večje koristi evropskega
socialnega dialoga. To še vedno predstavlja pomemben izziv. Kljub temu, da je v pripravo in
pogajanje o skupnih besedilih in mnenjih vloženega veliko truda, kot smo lahko videli zgoraj, je
število doseženih zavezujočih sporazumov še vedno skromno. Izmed teh so najučinkovitejši tisti, ki
so uvedeni kot direktive, saj pridobijo status evropske zakonodaje. Ko gre za samostojne
sporazume, je izvajanje še težje. Kot rezultat državnih razlik v sistemih odnosov med delodajalci in
delojemalci, izvajanje pogosto ostane neenotno, zato ni mogoče učinkovito doseči skupnih
minimalnih standardov po celi EU. Povezava med evropsko in državno ravnjo je zapletena tudi
zato, ker državne organizacije članice socialnih partnerjev na ravni EU nimajo vedno neposredne
pogajalske vloge na lokalni ravni in imajo pogosto le omejeno moč nad svojimi panožnimi
članicami. Zaradi teh težav z izvajanjem lahko opisan prehod v medpanožnem dialogu s
sporazumov, ki se uvedejo z direktivami, na samostojne sporazume in vedno večji poudarek na
izjave o namenu (v obliki »delovnih programov« ali »okvirov za ukrepanje«) smatramo kot
zmanjševanje učinkovitosti evropskega socialnega dialoga.

Dodatni izzivi za evropski socialni dialog so posledica pomanjkanja orodij in struktur. Pogosto je na
državni ravni na voljo premalo informacij, podatkov, finančnih in človeških virov ter usposabljanja,
da bi bilo mogoče zagotoviti učinkovito sodelovanje v dialogu na evropski ravni in izvajanje
sporazumov. Poleg tega jezik predstavlja resno oviro za polno sodelovanje. Te različne strukturne
ovire so najmočnejše v državah Srednje in Vzhodne Evrope, v katerih imajo običajno slabše
sisteme odnosov med delodajalci in delojemalci. V teh državah pogosto primanjkuje
reprezentativnih združenj delodajalcev, sindikati pa so bolj razdrobljeni. Medtem ko evropski
socialni dialog kot tak ne bo rešil teh posameznih državnih težav, zavzemanje vseh državnih
socialnih partnerjev na evropski ravni pomaga okrepiti položaje socialnih partnerjev na državni
ravni.
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DRUGO INFORMATIVNO GRADIVO

Besedila in gradivo za usposabljanje

Evropska komisija (2010): European Sectoral Social Dialogue, Recent Developments,
Luksemburg: Urad za publikacije Evropske unije, na voljo v angleščini, francoščini in nemščini:
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=738&langId=en&pubId=570&type=2&furtherPubs=no

Evropska unija (2012): Social Europe Guide, Vol. 2: Social Dialogue, Luksemburg: Urad za
publikacije EU, na voljo v angleščini, francoščini in nemščini:
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=738&langId=en&pubId=6352&type=2&furtherPubs=no

Izzivi glede evropskega panožnega socialnega dialoga so predstavljeni v dodatku 3 tega
priročnika, kot dokument PowerPoint. Predstavitev je na voljo v več jezikih Srednje in Vzhodne
Evrope.

Spletni viri in podatkovne zbirke

Evropski panožni socialni dialog:

Evropska komisija: http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=329&langId=en

ETUC: http://www.etuc.org/r/59

ETUI: http://www.worker-participation.eu/EU-Social-Dialogue

MOD: http://www.ilo.org/public/english/dialogue/index.htm

Tipologija besedil v okviru evropskega socialnega dialoga

VRSTA
BESEDILA

IME VSEBINA FUNKCIJA

Sporazumi, ki
vzpostavljajo
obvezujoče norme:

Okvirni sporazumi,
uvedeni z
direktivami EU

določajo zavezujoča
splošna načela za delovne
standarde na ravni celotne
EU, ki so uvedena prek
direktiv EU

omogočajo
izvajanje

Samostojni okvirni
sporazumi

določajo splošna načela za
delovne standarde, ki so
zavezujoča za podpisnice in
se izvajajo na državni ravni
skladno z različnimi sistemi
odnosov med delodajalci in
delojemalci
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Tipologija besedil v okviru evropskega socialnega dialoga

Priporočila za
standarde in
načela
(nezavezujoča
besedila,
usmerjena v
postopke):

Okviri za ukrepanje določajo prednostne naloge
politik

vključujejo socialne
partnerje v
spremljanje na
državni ravni,
vključno z oceno
doseganja ciljev

Smernice in kodeksi
ravnanja

navajajo priporočila za
določanje državnih
standardov

Usmeritve politik spodbujajo določene politike

Izmenjava
informacij
(prostovoljno):

Skupna mnenja zagotavljajo osnovo za
institucije EU ali državne
organe, funkcija lobiranja

usmerjeno v širjenje
informacij

Izjave opisujejo zavezanost
prihodnjemu delu,
usmerjenemu v socialne
partnerje same

Orodja podajajo informacije
zaposlenim in podjetjem
(npr. v obliki vodnikov ali
priročnikov)

Procesni akti
(prostovoljno):

Poslovniki se uporabljajo za določanje
pravil postopka, predvsem
za odbore za sektorski
socialni dialog

določajo pravila za
dvostranski dialog

(tabela prilagojena po Evropska unija (2012): Social Europe Guide, Vol 2: Social Dialogue,
Luksemburg: Urad za publikacije EU, str. 52.)

IDEJE ZA USPOSABLJANJE

Ta modul usposabljanja omogoča udeležencem boljše razumevanje tega, kako deluje evropski
socialni dialog ter kakšne so njegove prednosti in izzivi. Poleg tega jih mora spodbuditi, da si
izmenjajo mnenja o zavezanosti svojih državnih sindikalnih struktur evropskemu socialnemu
dialogu ter pomembnosti njegovih rezultatov za sisteme odnosov med delodajalci in delojemalci na
državni ravni.

1. Predstavitev:

Ker je evropski socialni dialog precej zapleteno vprašanje, je najprej potrebna strukturirana
predstavitev informacij. V ta namen uporabite zgoraj navedene osnovne informacije in pripravite
predstavitev o delovanju evropskega socialnega dialoga.

ČAS: 20–30 minut, vključno s časom za pojasnila.
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2. Razprave v skupinah in plenarne razprave: prednosti in izzivi
evropskega socialnega dialoga (ESD)

Po uvodni predstavitvi naj sledi plenarna razprava, ki med udeleženci sproži diskusijo o (a) ESD in
njegovih prednostih, (b) pomembnih področjih delovanja ESD ter (c) sodelovanju državnih
sindikatov v ESD z državnega in/ali panožnega vidika.

Metoda:

Na koncu predstavitve postavite ta tri vprašanja in jih uporabite kot teme za razpravo v treh sklopih
ter udeležence prosite, da se nanje odzovejo. V tam namen lahko uporabite vprašanja, ki so
predlagana v nadaljevanju, pri čemer izberite najustreznejša za svoje usposabljanje. Za vsako
temo izberite ene osebo in jo prosite, naj v tabelo beleži argumente, da boste lažje spremljali
razpravo. S pomočjo teh zapiskov lahko na koncu povzamete razpravo in izpostavite najbolj
konkretne predloge ali tudi najbolj kontroverzne točke. Če želite, lahko namesto takojšnje plenarne
razprave skupino naprej razdelite v manjše delovne skupine, od katerih naj vsaka razpravlja o eni
temi, nato pa svoja razmišljanja predstavi na plenarnem srečanju.

Vprašanja za plenarno razpravo:

(a) Prednosti: Kakšne so prednosti ESD za vašo specifično panogo? Kakšni so vaši argumenti
za in proti ESD?

(b) Področja delovanja: Katere teme bi bilo najprej treba obdelati na evropski ravni z vidika
vašega državnega in/ali panožnega konteksta? Katerih vprašanj ni mogoče zadovoljivo rešiti
na državni ravni in bi bil zanje morda potreben dogovor na evropski ravni? O katerih vprašanjih
se ne bi smelo odločati na evropski ravni oziroma bi bilo pametneje, da bi se reševala v okviru
odnosov med delodajalci in delojemalci na državni ravni ? Pri katerih vprašanjih bi lahko prišlo
do soglasja na evropski ravni?

(c) Sodelovanje: Ali vaš sindikat sodeluje v ESD? Ali menite, da bi moral vaš sindikat
intenzivneje sodelovati v ESD? Če ste odgovorili pritrdilno, kakšne bi lahko bile realistične
strategije? Kaj bi vaš sindikat lahko naredil, da bi se bolj vključil, in kaj je za to potrebno? V
kolikšni meri je vaš sindikat vključen v sodelovanje in izmenjavo informacij z ustreznimi
evropskimi zvezami sindikatov? Ali je to sodelovanje zadovoljivo?

ČAS: Najmanj 10 minut za razpravo o vsaki od treh tem. Če se odločite za uvodno delo v skupinah,
bo le-to trajalo dlje časa: 5 minut za razlago naloge, najmanj 15 minut za delo v skupinah in 15
minut za predstavitve (za vsako 5 minut), poleg tega pa še nekaj časa za komentarje drugih
udeležencev (nadaljnjih 15 minut, 5 za vsako temo) in vaš končni povzetek rezultatov (5 minut).

Skupni čas za to srečanje: od 55 do 85 minut
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Modul 4.
Evropski
sveti
delavcev

Definicija:
� prva resnično evropska institucija, ki
zastopa interese na podjetniški ravni

Funkcije:
� obveščanje in posvetovanje

� evropska solidarnost

Izzivi:
� še vedno nizka stopnja pokritosti (1/3)

� še vedno omejeno sodelovanje predstavnikov delavcev iz držav
SVE

Interaktivna vaja: učinkovita uporaba evropskih
svetov delavcev



OSNOVNE INFORMACIJE

Kaj so evropski sveti delavcev, kako delujejo ter kakšne so prednosti
in izzivi?

Kaj so evropski sveti delavcev?

Evropski sveti delavcev so organi, ki podpirajo pravico do obveščanja delavcev in posvetovanja z
njimi v mednarodnih družbah v Evropski uniji. Možnost za ustanovitev takšnih organov za
zastopanje delavcev na evropski ravni je bila uvedena leta 1994 z Direktivo o ustanovitvi
Evropskega sveta delavcev (Direktiva 94/45/ES), ki je bila naknadno posodobljena leta 2009
(preoblikovana Direktiva 2009/38/ES). Kot navaja Evropska fundacija za izboljšanje življenjskih in
delovnih pogojev:

„Evropski sveti delavcev so zelo pomembni na ravni evropskih odnosov med delodajalci in
delojemalci, saj predstavljajo prvo resnično evropsko institucijo, ki zastopa interese na
podjetniški ravni. So odraz vedno večjega zavedanja, da se je treba odzvati na evropeizacijo
poslovanja, ki izhaja iz enotnega evropskega trga, z dopolnjevanjem obstoječih državnih
kanalov za obveščanje in posvetovanje, ciljem, ki je bil izražen v Socialni listini iz leta 1989 in
spremljajočem programu socialnih ukrepov.“13

Evropski sveti delavcev so primer socialnega dialoga na evropski ravni. To pomeni, da jih
razumemo kot orodje za sodelovanje, ta sodelovalni duh med predstavniki delodajalcev in
delojemalcev, ki temelji na spoštovanju medsebojnih pravic in obveznosti, pa je izrecno zahtevan v
Direktivi o ustanovitvi Evropskega sveta delavcev. Je ključni element delovanja evropskih svetov
delavcev, tudi zato ker Direktiva prepušča prostor vpletenim stranem, da se same odločajo o
natančnem delovanju in strukturi svetov ter načinih, kako želijo sodelovati. Vendar pa je, tako kot
velja za socialni dialog na splošno, takšen kooperativni duh težko predpisati z zakonom in ga je
lahko zelo težko zakonsko uveljaviti.

Kako delujejo?

Osnovne funkcije in pravice evropskih svetov delavcev so obveščanje in posvetovanje o poslovnih
odločitvah. Medtem ko je posvetovanje možno samo za tiste teme, ki vključujejo poslovno
odločitev s strani vodstva, je treba informacije posredovati o vseh nadnacionalnih zadevah
podjetja, ki vplivajo na interese zaposlenih. Takšne nadnacionalne zadeve so tiste, ki zadevajo
podjetja v vsaj dveh državah članicah, imajo potencialne vplive na delovno silo v podjetjih na
evropski ravni ali pa vključujejo prenos dejavnosti med državami članicami.

Informacije, ki jih poda vodstvo, bi morale predstavnikom delavcev omogočati poglobljeno oceno
možnega vpliva odločitev vodstva. Posvetovanje bi moralo predstavnikom zaposlenih dati
priložnost, da izrazijo svoje mnenje o predlaganih ukrepih, ki ga vodstvo lahko upošteva v procesu
sprejemanja odločitev. Do takšnega posvetovanja mora priti v razumnem času, brez nepotrebnega
oviranja ali podaljšanja postopkov odločanja in brez poseganja v pristojnosti vodstva. Vodstvo
mora dati odgovor na mnenje, ki ga je podal evropski svet delavcev.

Evropski sveti delavcev se lahko oblikujejo v podjetjih, ki imajo najmanj 1.000 zaposlenih v EU in
najmanj 150 zaposlenih v vsaki od najmanj dveh držav članic. Uvede jih lahko centralno vodstvo ali
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pa se jih ustanovi na zahtevo delavcev. V slednjem primeru je za ustanovitev evropskega sveta
delavec potrebna podpora najmanj 100 zaposlenih ali njihovih predstavnikov iz najmanj dveh
različnih podjetij v najmanj dveh državah članicah. Natančna pravila za delovanje samega
evropskega sveta delavcev se določijo na pogajanjih med predstavniki vodstva in delavcev v
okviru t.i. „posebnega pogajalskega telesa“.

Kakšne so prednosti in izzivi?

Leta 2012 je evropski svet delavcev imelo 935 mednarodnih podjetij. To predstavlja samo dobro
tretjino 2.400 multinacionalk, ki so potencialno pokrite z Direktivo o ustanovitvi Evropskega sveta
delavcev.14 Po besedah Evropske konfederacije sindikatov (ETUC) na to stopnjo pokritosti

„lahko gledamo kot na nezadovoljiv rezultat. Sindikalna stran pa jo vidi kot pomemben
dosežek, saj pozna bitke, ki jo jih morali biti delavci, da so prišli tako daleč. Kljub temu je
jasno, da je premajhen. Podjetja, ki do sedaj niso uspela ustanoviti evropskega sveta
delavcev, so običajno manjša podjetja, njihova sindikalna organizacija je pogosto na nizki
ravni, vodstvo ni naklonjeno vključevanju delavcev v sprejemanje odločitev, ali pa so to
podjetja, ki so v zadnjih letih doživela drastično prestrukturiranje. Aktivna, reprezentativna
sindikalna organizacija je prva garancija za dobro delujoč evropski svet delavcev.“15

Prednosti, ki jih evropski sveti delavcev prinašajo sindikatom in delavcem, so številčne. Poleg
osnovne funkcije obveščanja in posvetovanja so evropski sveti delavcev potencialna sredstva za
oblikovanje in krepitev evropske solidarnosti. Zato je pomembno, da predstavniki delavcev na svoj
mandat v evropskem svetu delavcev gledajo z evropskega vidika in ga uporabijo za čezmejno
sodelovanje, ne pa za tekmovanje in boj samo za državne interese. Državni sindikati lahko igrajo
pomembno vlogo pri podpiranju in nadzorovanju dela evropskih svetov delavcev. Med drugim jih
evropski sveti delavcev lahko povabijo kot strokovnjake, zato lahko na sestankih sodelujejo s
svetovalnim statusom. Na ta način dobijo priložnost, da pridobijo informacije o razvoju in
strategijah podjetja iz prve roke, okrepijo mednarodna omrežja ter tudi povečajo svojo vidljivost in
prepoznavnost na ravni obrata.

Čeprav odločanje ni v rokah evropskih svetov delavcev, sta lahko njihovi pravici do obveščanja in
posvetovanja uporabni veliko širše kot v dialogu z vodstvom, tudi za mreženje med različnimi
državnimi predstavniki delavcev in sindikatov ter tako za usklajevanje in obveščanje o težavah na
mednarodni podjetniški ravni. Pravočasno pridobivanje informacij in usklajene sindikalne
dejavnosti preko meja so posebej pomembni v globaliziranem svetu, v katerem lahko mednarodna
podjetja izkoristijo državne razlike med delovnimi standardi, stroški ter tudi potencialno konkurenco
pri investicijah in delovnih mestih v svoj prid, zaradi česar sindikati posebej težko varujejo pravice
in interese. Čezmejno obveščanje in usklajevanje sta posebno pomembna, ko pride do selitve
poslovnih aktivnosti iz ene države v drugo. Vendar pa so tudi v manj dramatičnih situacijah
obveščanje, posvetovanje in usklajevanje na evropski ravni pomembni za sindikate, med drugim
pri prizadevanju za uskladitev delovnih pogojev na višji ravni, oblikovanju vzajemne podpore za
kolektivno pogajanje in sindikalne kampanje ali tudi pri krepitvi pravic delavcev, ki se selijo med
podjetji v različnih državah itd.

Eden od pionirskih primerov, ki ponazarja, kako pomemben je evropski svet delavcev v smislu
prednosti in izzivov, je Renault Vilvoorde. Leta 1997, ko so se v obratu Vilvoorde v Belgiji soočili z
zaprtjem, je evropski svet delavcev v podjetju Renault organiziral vseevropsko stavko in sprožil
sodni postopek proti podjetju. Sodišče je dvakrat razsodilo, da je bilo zaprtje obrata nezakonito, saj
je do njega prišlo brez prehodnega obveščanja evropskega sveta delavcev in brez posvetovanja z
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njim. Predstavniki delavcev so dosegli spremembo že obstoječega sporazuma o evropskem svetu
delavcev, ki je okrepila pravice do pravočasnega obveščanja in posvetovanja, zaradi česar je
mogoče vplivati na proces odločanja. Kljub pravni zmagi pa ta primer kaže tudi pomanjkljivost
evropskih svetov delavcev pri upravljanju sprememb v industriji in vplivanju na odločitve vodstva.
Na koncu postopka je obrat ostal zaprt, izgubljenih je bilo 3.000 delovnih mest.

Drug problematičen vidik dejanskega delovanja evropskih svetov delavcev je omejena vključenost
predstavnikov delavcev iz Srednje in Vzhodne Evrope. 42 % od 1.242 multinacionalk, ki poslujejo v
državah Srednje in Vzhodne Evrope (države SVE), ima evropske svete delavcev, vendar pa so
njihovi sedeži večinoma v zahodnih državah in običajno se zelo malo pozornosti posveča
vključevanju predstavnikov delavcev iz Srednje in Vzhodne Evrope v delo teh obstoječih evropskih
svetov delavcev.16

V zvezi z evropskim socialnim dialogom na splošno so nadaljnji izzivi za učinkovito vključevanje
sindikatov posledica pomanjkanja virov, predvsem časa in jezikovnih kompetenc iz tujih jezikov, ki
omogočajo razumevanje informacij in upravljanje komunikacije med dvema državama. Še eno
pomembno vprašanje je »zaupnost«. Pri sodelovanju v evropskih svetih delavcev se predstavniki
delavcev znajdejo v težkem položaju, ko imajo opravka z zaupnimi poslovnimi informacijami, hkrati
pa morajo ščititi interese članov sindikatov, predvsem kadar lahko informacije v zvezi s poslovnimi
odločitvami negativno vplivajo na delovne in zaposlitvene pogoje (kot v primeru selitve, zaprtja
obrata in odpuščanja).
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DRUGO INFORMATIVNO GRADIVO

Besedila in gradivo za usposabljanje

ETUI/Picard, Séverine (2010): European Works Councils: a trade union guide to directive
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o-directive-2009-38-EC
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your meetings more successful, Bruselj: ETUI,
http://www.etui.org/Publications2/Guides/Manual-for-European-Workers-Representatives.-
How-to-make-your-meetings-more-successful

Eurofound/Voss, Eckhard (2007): The experience of European Works Councils in new EU Member
States,
http://www.eurofound.europa.eu/pubdocs/2006/65/en/1/ef0665en.pdf

Spletni viri in podatkovne zbirke

Podatkovna zbirka o sporazumih evropskega sveta delavcev ETUI: www.ewcdb.eu

Evropski sveti delavcev:

Direktiva 94/45/ES o ustanovitvi Evropskega sveta delavcev:
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:1994:254:0064:0072:EN:PDF

Direktiva 2009/38/ES: preoblikovana prvotna Direktiva o Evropskem svetu delavcev iz leta 1994:
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:122:0028:0044:EN:PDF

Direktiva 2001/86/ES, ki dopolnjuje statut evropskih družb:
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2001:294:0022:0032:EN:PDF

Direktiva 2002/14/ES o določitvi okvira za obveščanje in posvetovanje z delavci:
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2002:080:0029:0033:EN:PDF
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IDEJE ZA USPOSABLJANJE

Ta modul usposabljanja udeležencem omogoča boljše razumevanje osnovnega delovanja
evropskih svetov delavcev in načinov, katere lahko sindikati uporabijo za varovanje interesov
delavcev in krepitev evropske solidarnosti.

1. Predstavitev:

Na podlagi zgoraj navedenih osnovnih informacij pripravite krajšo predstavitev, v kateri udeležence
seznanite z nekaterimi osnovami o vlogi in delovanju evropskih svetov delavcev.

ČAS: Načrtujte približno 15 minut za predstavitev, plus 10 minut za pojasnila.

2. Razprave v skupinah in plenarne razprave: kako učinkovito uporabiti
evropske svete delavcev

Pri tem delu v skupinah bodo udeleženci dobili priložnost, da si izmenjajo svoje izkušnje z
evropskimi sveti delavcev, pri čemer bodo prepoznali najboljše prakse za čezmejno sindikalno
sodelovanje ter oblikovali zahteve in strategije za uspešno delo svetov.

Metoda: Udeležence razdelite v skupine po največ 6 ljudi – če je mogoče, naj zastopajo različne
države, vendar iz podobnih panog, da bodo možne čezmejne izmenjave. Naročite jim, naj sestavijo
seznam potencialnih prednosti za sindikate in delavce, ki jim jih prinaša ustanovitev in delovni
proces evropskega sveta delavcev, ter tudi seznam izzivov, ki jih prinaša takšno delo. Nato naj
delovne skupine razpravljajo o naslednjih vprašanjih. Pri delu v skupinah si lahko pomagate z
delovnim listom 3.

(a) Kako je mogoče uporabiti evropske svete delavcev za sindikalne namene in interese
delavcev? Katere so najpomembnejše informacije, ki jih je mogoče pridobiti pri tem delu in
kako jih je mogoče uporabiti?

(b) Kaj je naloga evropskega sveta delavcev? Katera so ali bi bila pomembna področja delovanja
evropskih svetov delavcev, glede na različne izkušnje na ravni države in/ali panoge? Kakšne
so razlike in skupne točke med različnimi državnimi in/ali panožnimi konteksti?

(c) Kako je s pomočjo evropskih svetov delavcev mogoče vzpostaviti in okrepiti evropsko
solidarnost med sindikati in delavci? Kakšne so potencialne strategije za premagovanje
obstoječih ovir zaradi jezika, kulture in konkurence pri poslovnih investicijah?

Skupine naj v tabelo zapišejo povzetek rezultatov razprave ter ga predstavijo skupaj s seznamom
prednosti in izzivov na zaključni plenarni razpravi.

ČAS: 5 minut za razlago vaje, najmanj 45 minut za delo v skupinah (15 minut za sezname
prednosti in izzivov, 10 minut za vsako vprašanje), 5 minut za predstavitev vsake skupine in
najmanj 15 minut za zaključno plenarno razpravo.

Skupni čas za to srečanje: 110 minut (s štirimi delovnimi skupinami)
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NALOGA: Sestavite dva seznama, enega s potencialnimi prednostmi za
sindikate in delavce, ki jim jih prinaša evropski svet delavcev, in enega z izzivi,
ki jih prinaša takšno delo. Nato razpravljajte o spodaj navedenih vprašanjih glede
strateške uporabe evropskih svetov delavcev, najpomembnejših področij delovanja in njihove
vloge pri krepitvi evropske solidarnosti.  Na koncu na kratko predstavite rezultate razprave na
plenarnem srečanju.

Delo evropskih svetov delavcev

Prednosti za sindikate in delavce: Izzivi, s katerimi se soočajo:

Kako je mogoče uporabiti strukturo evropskega
sveta delavcev za sindikalne namene in
interese delavcev?

Katere so najpomembnejše informacije, ki jih je
mogoče pridobiti pri tem delu in kako jih je mogoče
uporabiti?

Kaj je naloga evropskega sveta delavcev?

Katera so ali bi bila pomembna področja delovanja
evropskih svetov delavcev, glede na različne
izkušnje na ravni države in/ali panoge?

Kakšne so razlike in skupne točke med različnimi
državnimi in/ali panožnimi konteksti?

Kako je s pomočjo evropskih svetov delavcev
mogoče vzpostaviti in okrepiti evropsko
solidarnost med sindikati in delavci?

Kakšne so potencialne strategije za premagovanje
obstoječih ovir zaradi jezika, kulture in konkurence
pri poslovnih investicijah?

DELOVNI LIST 3:





Modul 5.
Reševanje
spora

Definicija:
� spori kot borbe za interese

� pozitivni in negativni vidiki

Strategije za reševanje sporov:
� konkurenčna: zagovarjanje lastnih interesov →
sredstva moči

� sodelovalna: skupna rešitev → odnos

� kompromisna, prilagodljiva in izogibajoča

Interaktivne vaje: izkušnje s spori pri sindikalnem
delu in strateška uporaba jezika



OSNOVNE INFORMACIJE

Kaj je spor in kakšne so potencialne strategije za njegovo reševanje?

Kaj je spor?

Spor je stanje neenotnosti glede razporeditve materiala ali simboličnih sredstev med vpletenimi
stranmi. Do njega pride zaradi dejanskega ali občutnega nasprotja potreb, vrednot in interesov. Na
področju odnosov med delodajalci in delojemalci se takšna navzkrižja interesov vrtijo okoli pogojev
dela in zaposlitve, njihovih stroškov, pravil in omejitev ter pravic delavcev. V praksi to zajema
plače, pogodbe o zaposlitvi in stabilnost zaposlovanja, delovni čas in delovne pogoje, varnost in
zdravje pri delu, socialno zaščito, kolektivne pravice in sindikalno organiziranost, pa tudi vprašanja,
kot so kakovost dela, priznavanje in sodelovanje v delovnem procesu. Spori imajo lahko pozitivne
in negativne vidike. Spori se začnejo, ko se nekdo postavi za svoje pravice in interese. Lahko so
priložnost za spremembo in rast. Lahko spodbujajo ustvarjalnost in pomagajo pri razmisleku o
starih načinih delovanja. Lahko so potrebni za upravljanje obstoječih razlik in učinkovito reševanje
težav. Vendar pa so spori lahko tudi neproduktivni. Poleg tega, da so zanje potrebni energija,
sredstva in čas, je spore seveda mogoče tudi izgubiti, lahko so škodljivi ali pa ostanejo nerešeni.

Za reševanje sporov je mogoče uporabiti različne strategije in na formalni ravni je ena od njih
socialni dialog. Na splošno velja, da se v sporu vsaka vpletena stran poskuša boriti za svoje lastne
interese. V povezavi s sposobnostjo za zmago v tej bitki so ključnega pomena pozicije moči in
sredstva. To še toliko bolj velja na področju odnosov med delodajalci in delojemalci, kjer so ta
sredstva najpogosteje neenakomerno razporejena. Sredstva, ki jih je mogoče uporabiti v sporu, so
raznolika. Poleg materialne moči, neposredne moči prisile in/ali gospodarske moči vključujejo tudi
družbene in kulturne vidike, kot je sposobnost analitičnega razmišljanja, ki je temeljnega pomena
pri izbiri učinkovite strategije za reševanje sporov. Ali pa sposobnost sodelovanja, usklajevanja
interesov in združevanja moči. Ker pa je spor interaktiven, so poleg tega za učinkovito uresničitev
izbrane strategije v praksi potrebne relacijske in komunikacijske spretnosti. Ključnega pomena sta
na primer izbira ustreznega jezika ter sposobnost razumevanja stališč in motivov nasprotne strani
(v našem primeru interesov delodajalca).

Kakšne so potencialne strategije za reševanje spora?

Strategije za reševanje sporov, ki so predlagane v tem modulu, se zgledujejo po pristopu k
reševanju nesoglasij modela Thomas–Kilmann. Pojmi so razloženi s pomočjo virov za
obvladovanje konfliktov, ki so na voljo v spletu. Opisanih je pet strategij za reševanje sporov, ki se
med seboj razlikujejo po stopnji odločnosti in stopnji sodelovalnosti, ki ju vključujejo. Najbolj očitni
strategiji, ki sta primerni za spore v povezavi z delom, sta tekmovanje in sodelovanje ali pa
kombinacija obeh. Primerjajmo in soočimo pet predlaganih strategij: tekmovalna, prilagodljiva,
izogibajoča, kompromisna in sodelovalna. Tekmovalna strategija je zelo odločna in
nesodelovalna. Pri tekmovalni strategiji je bistveno zagovarjanje svojih lastnih interesov z
uporabo lastnih pozicij moči in neposrednega napada nasprotne strani. V tem primeru je cilj, ki ga
želimo doseči, veliko bolj pomemben kot odnos, ki ga imamo z nasprotno stranjo. Takšen pristop je
lahko učinkovit pri zavzemanju za pravice in interese delavcev ter tudi za prepoznavnost.
Tekmovalna strategija lahko tudi okrepi pozicije moči sindikatov. Vendar pa je pri odločitvi za
uporabo takšne tekmovalne strategije potrebna temeljita analiza šibkih točk delodajalca, da se
ugotovi, kje bi bil napad najučinkovitejši. S sindikalnega vidika je uporaba tekmovalne strategije
pogosto edini možni način za odziv delodajalcem, ki uporabljajo isto strategijo.
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Po drugi strani pa je pri sodelovalni strategiji poudarek na prizadevanju za sodelovanje z
nasprotno stranjo, s čimer je mogoče doseči cilje in rešitve, s katerimi sta zadovoljni obe strani. Ta
strategija je zelo odločna in zelo sodelovalna. V tem primeru je odnos med udeleženci, torej
sindikati in delodajalci, na prvem mestu, ne nazadnje zato, ker je za sodelovanje nujno potrebno
obojestransko zavzemanje. Zanimiva je zato, ker lahko vodi do situacije, ki je koristna za obe
strani, in ima potencial za vzpostavitev nehierarhičnega odnosa med obema stranema. Vendar pa
se pri takšnem sodelovanju predpostavlja, da obstaja neka možna stična točka in zato
pripravljenost obeh strani, da stopita korak nazaj od svojih interesov in pozicij moči. Odločitev za
sodelovanje, namesto za tekmovanje, bo redko posledica humanističnega pristopa, pri katerem je
spodbujanje pozitivnih odnosov samo po sebi cilj. Namesto tega gre pogosto za taktično odločitev,
za katero se skrivajo lastni interesi, na primer izogibanje stroškom in tveganjem, ki jih prinese
tekmovalna interakcija. Lahko pa gre tudi za poskus ogrožanja tekmovalne strategije nasprotne
strani, če lastna sredstva ne zadoščajo za zmago v takšnem tekmovanju. Za sodelovanje so
potrebne razvite spretnosti za reševanje sporov, ki temeljijo na medsebojnem spoštovanju,
pripravljenosti prisluhniti drugim in ustvarjalnosti pri iskanju rešitev.

Dve nadaljnji, a manj ciljno usmerjeni, strategiji sta izogibanje sporu ali pa zatiranje spora s
prilagodljivo strategijo. To vključuje popuščanje in odrekanje lastnim interesom, zaradi česar je
mogoče vzdrževati skladnost in ohranjati odnos z nasprotno stranjo. Izogibajoča strategija
predstavlja neodločen in nesodelovalen pristop k sporu, pri katerem se odločite, da se boste
izognili vprašanjem, zaradi katerih je prišlo do spora, in ljudem, s katerimi ste v sporu. Izogibanje
lahko poteka v obliki diplomatskega izmikanja vprašanju, preložitvi vprašanja na primernejši čas ali
preprosto umik iz ogrožajoče situacije. Prilagodljiva strategija je sodelovalna in neodločna, pri
čemer so odnosi zelo pomembni, lastni cilji pa ne. Pri tej strategiji se ljudje bojijo, da bi bil v primeru
nadaljevanja spora nekdo lahko prizadet in da bi to uničilo odnos. Zato so pripravljeni na
popuščanje in odrekanje lastnim interesom, zaradi česar je mogoče vzdrževati skladnost in
ohranjati odnos z nasprotno stranjo.

Zadnja peta strategija je kompromisna, torej leži nekje na sredi med sodelovanjem in
prilagajanjem. Je odločna in sodelovalna, vendar samo do neke mere, kar pomeni, da se
osebe, ki se odločijo za kompromisno strategijo, zmerno zavzemajo za svoje lastne cilje in
odnose z nasprotno stranjo. Pripravljeni so žrtvovati del svojih ciljev in odnosov, da dosežejo
dogovor za skupno dobro. Prednostna naloga kompromisne strategije je v doseganju kompromisa
med lastnimi cilji in cilji nasprotne strani na osnovi izmenjave medsebojnega popuščanja, namesto
doseganja prave skupne rešitve težave. Za razliko od prilagodljive strategije je popuščanje v tem
primeru vedno samo pogojno.

(Za primerjavo petih strategij za reševanje sporov glejte tudi izroček na koncu modula in grafe v
dodatku 4.)

Izbira med temi različnimi strategijami ali strategijami je odvisna od razporeditve zmogljivosti,
sredstev in razmerij moči med vpletenimi stranmi, vrste spora, vprašanj, za katera gre, in njihovega
pomena za vsako stran. To je brez dvoma strateška odločitev, ki določa najprimernejša orodja za
dosego ciljev in poskuša ustrezno strukturirati interakcijo. Pomembno vprašanje pri izbiri bolj
tekmovalne ali sodelovalne strategije za reševanje spora je, kako pomembno je, da ohranite odnos
in dosežete dogovor z drugimi udeleženci, oziroma ali si je mogoče lastne interese priboriti
neposredno, ne da bi se morali zanašati na kakršno koli sodelovanje in skrb za nadaljnjo
interakcijo. Takšna analiza je še toliko bolj potrebna v primeru delovnih sporov, kjer odnos z
delodajalcem sam po sebi ni cilj, vendar pa je lahko strateškega ali taktičnega pomena za
doseganje sindikalnega cilja varovanja pravic delavcev. V spodnjem besedilu predlagamo številne
situacije, v katerih je lahko primerna ena ali druga strategija.
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IDEJE ZA USPOSABLJANJE

Ta modul usposabljanja udeležencem omogoča boljše razumevanje tega, kakšna je narava
različnih strategij za reševanje sporov, kako lahko okrepijo svoje sposobnosti za analiziranje
sporov ter izberejo primerne strategije.

1. Predstavitev:

S pomočjo zgoraj navedenih osnovnih informacij pripravite krajšo predstavitev o vrstah sporov in
strategijah za njihovo reševanje. Poleg tega lahko s pomočjo delovnega lista 4 pojasnite razlike
med petimi predstavljenimi strategijami za reševanje sporov.

ČAS: 15 minut za predstavitev, plus 10 minut za pojasnila

2. Razprave v skupinah in plenarne razprave: vrste sporov in strategije
za njihovo reševanje

Ta aktivnost bo udeležencem pomagala pri razlikovanju med različnimi vrstami sporov ter jih
spodbujala k razpravljanju o povezavi med temi različnimi vrstami in izbiro določene strategije za
reševanje spora na področju odnosov med delodajalci in delojemalci.

Metoda: Udeležence razdelite v manjše skupine po največ 6 ljudi in jim dajte nalogo, da si
izmenjajo izkušnje s spori iz svojega vsakdanjega sindikalnega dela. Razdelite jim delovni list 5, da
bodo rešili vajo. Po delu v skupinah naj rezultate razprave predstavijo na plenarnem srečanju.

ČAS: 5 minut za razlago aktivnosti, 45 minut za delo v skupinah, približno 30 minut za plenarno
razpravo, odvisno od števila udeležencev in delovnih skupin.
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3. Razprave v skupinah in plenarne razprave: in strateška uporaba
jezika

Cilj te aktivnosti je povečati ozaveščenost udeležencev o vplivih in strateški uporabi različnih vrst
jezika v konfliktni situaciji.

Metoda: Tudi ta vaja je za manjše skupine s približno 4 ljudmi. Lahko oblikujete enake skupine kot
za prejšnjo aktivnost, zato da bodo imeli udeleženci možnost, da se navežejo na prejšnje razprave
o svojih lastnih izkušnjah s spori. Na kratko ponovno pojasnite, kakšen je pomen jezika pri
reševanju sporov, ter predstavite značilnosti negativnega in pozitivnega jezika, navedene v tabeli
na delovnem listu 6. Nato pa naj udeleženci v skupinah komentirajo te značilnosti, na seznam
dodajo nove postavke in se pogovorijo o razlogih, ki stojijo za izbiro določene vrste jezika. Po delu
v skupinah naj rezultate razprave tudi tokrat predstavijo na plenarnem srečanju.

ČAS: 5 minut za razlago naloge, 30 minut za delo v skupinah in približno 30 minut za plenarno
razpravo, odvisno od števila udeležencev in delovnih skupin.

Skupni čas za to srečanje: 170 minut, odvisno od števila delovnih skupin.
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SODELOVANJE je primerna oblika za reševanje spora v naslednjih
situacijah:

�Kadar je zaupanje na visoki ravni.
�Kadar želite, da so rešitve tudi last drugih.
�Za večje zavzemanje z vključevanjem stališč drugih v soglasno odločitev.
�Za iskanje združevalne rešitve, kadar so stališča z obeh strani preveč pomembna, da bi

sklepali kompromise.
�Kadar je vaš cilj, da se nekaj naučite – npr. preverjanje lastnih predpostavk, razumevanje

pogledov drugih.
�Kadar so ljudje, ki so vključeni, pripravljeni spremeniti svoje razmišljanje, ker je na dan prišlo

več informacij in so predlagane nove možnosti.
�Za združevanje spoznanj ljudi z drugačnimi stališči glede problema.
�Kadar morate premagati negativno nastrojenost ali zamere.
Strateška filozofija: Postopek odpravljanja razlik bo vodil do ustvarjalnih rešitev, ki bodo
zadovoljile obe strani.
Pomanjkljivosti: Za proces je potrebnega veliko časa in energije, nekateri lahko izkoristijo
zaupanje in odprtost nasprotne strani.

TEKMOVANJE je primerna oblika za reševanje spora v naslednjih situacijah:

�Kadar imate na voljo zelo malo časa in so potrebne hitre odločitve oziroma dejanja.
�Kadar je rezultat ključnega pomena in kompromisi niso mogoči.
�Kadar ste prepričani, da imate prav in da ravnate pravilno.
�V nujnih primerih ali kadar je ogrožena varnost.
�Kadar je to, da imate prav, bolj pomembno kot ohranitev odnosa z nasprotno stranjo.
�Kadar so potrebni pomembni, vendar nepriljubljeni, ukrepi, kot je uveljavljanje pravil ali

uporaba discipline.
�Kadar so izzvani položaj, avtoriteta ali pravice nekoga.
�Kadar uvajate strateško spremembo in je treba pokazati močno, prepričljivo vodilno vlogo.
Strateška filozofija: Kadar so cilji izredno pomembni, je včasih za zmago treba uporabiti moč.
Pomanjkljivosti: Lahko poveča obseg spora, poraženci se lahko maščujejo. Kadar »zmaga za
vsako ceno« vodi v škodo za ljudi ali organizacijo.

IZOGIBANJE je primerna oblika za reševanje spora v naslednjih situacijah:

�Kadar je vprašanje trivialno in so druga vprašanja pomembnejša oziroma nujnejša.
�Kadar ni nobene priložnosti za konstruktivno reševanje vprašanja – poskusi reševanja težave

se bodo verjetno izjalovili ali pa še poslabšali zadeve. Čas in kraj morda nista prava.
�Kadar so potencialni stroški, ki bi jih imeli zaradi soočanja s sporom, večji kot prednosti, ki bi

jih prineslo njegovo reševanje – za to je potrebna ocena in presoja.

DELOVNI LIST 4:
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�Kadar želite pridobiti čas in ponuditi jeznim ljudem priložnost, da se ohladijo, tako da se
napetosti lahko zmanjšajo – pomembno je, da si strani oddahneta ter tako ponovno razmislita
o stališču in dosežeta mirnost, kadar situacija postane napeta.
�Kadar se želite vzdržati nagle odločitve in hočete dopustiti čas za pridobitev več informacij ali

podpore – dobro načrtovane in pripravljene odločitve so običajno najboljše odločitve.
�Kadar je bolj primerno, da spor rešijo drugi – izogibajte se vmešavanju v spore, za katere bi

bilo pametneje, da bi vanje posegli drugi ljudje.
�Kadar je obstoječe vprašanje divergentno ali „dimna zavesa“, za katero se skriva prava

težava, ki jo je treba odpraviti – poiščite jedro težave in ne le znake.
Strateška filozofija: Izogiba se sporom z umikom, izmikom ali preložitvijo.
Pomanjkljivosti: Pomembne odločitve so lahko sprejete v vaši odsotnosti, prelaganje lahko
stvari samo še poslabša.

PRILAGAJANJE je primerna oblika za reševanje spora v naslednjih
situacijah:

�Kadar se zavedate, da nimate prav (ali nimate dovolj izkušenj oziroma znanja) – dajte
priložnost drugim, da izrazijo boljše stališče, in pokažite, da ste razumni.
�Kadar ste drugim pripravljeni dopustiti, da se učijo iz napak.
�Kadar je vprašanje veliko bolj pomembno nekomu drugemu, kakor pa vam – da zadovoljite

potrebe drugih in kot poteza dobre volje, s katero pomagate vzdrževati sodelovalni odnos.
�Zaradi socialnih koristi za poznejša vprašanja, ki so vam pomembna.
�Kadar bi neprestano tekmovanje samo škodovalo vašemu razlogu – kadar vas kdo prekaša

in izgubljate.
�Kadar sta ohranitev skladnosti in izogibanje razdoru posebno pomembna.
�Kadar so skupne točke nasprotnih strani veliko pomembnejše od njihovih razlik.
Strateška filozofija: Pomiritev drugih z manjšim poudarkom na sporu in zato varovanje odnosa.
Pomanjkljivosti: Posameznikove lastne ideje ne pritegnejo pozornosti, verodostojnost in vpliv
se lahko izgubita.

KOMPROMIS je primerna oblika za reševanje spora v naslednjih situacijah:

�Kadar si nasprotni strani z enako močjo zelo prizadevata za medsebojno izključujoče cilje.
�Kadar se nasprotni strani odločita, za kaj se lahko pogajata in kaj želita v zamenjavo, da

lahko dosežeta kompromis.
�Kot rezervni način, kadar sodelovanje ali tekmovanje nista uspešna.
�Kadar je mogoče prihraniti čas z vmesnimi poravnavami za posamezne dele zapletenejših

vprašanj.
�Za ugodne rešitve pod časovnim pritiskom.
�Kadar so cilji zmerno pomembni.
Strateška filozofija: Obe strani se znajdeta na sredini, medtem ko poskušata delovati v
„skupno dobro“ in sta pri tem prepričani, da lahko obdržita nekaj od svojega prvotnega stališča.
Pomanjkljivosti: Pomembne vrednote in dolgoročni cilji lahko v tem procesu iztirijo, lahko se
zgodi, da ne deluje, če so prvotne zahteve previsoke, lahko pride do cinizma, predvsem če ni
prizadevanja za spoštovanje kompromisnih rešitev.
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NALOGA: Razmislite o sporih pri svojem vsakodnevnem sindikalnem delu.
Vsaka oseba v skupini naj drugim opiše eno konfliktno situacijo. Prvi, ki pove
svojo zgodbo, izpolni 1. stolpec v spodnji tabeli, tako da obkljuka tista polja, ki
veljajo za njegovo izkušnjo s sporom, drugi izpolni 2. stolpec itd. S pomočjo tabele boste lahko
primerjali različne izkušnje s spori in jih opredelili glede na vrsto spora, razmerja moči med
udeleženci, izbrane strategije za reševanje spora in končne rezultate. Na tej osnovi se v svoji
skupini pogovorite, zakaj in pod katerimi pogoji ste z določenimi strategijami dosegli svoje cilje
in rešili spore ter zakaj vam z drugimi to ni uspelo. Na koncu rezultate razprave predstavite na
plenarnem srečanju.

Izkušnje s spori

Spor 1 2 3 4 5 6

Vrsta spora v povezavi z odnosom

v povezavi z interesi

Razporeditev
moči med
udeleženci

uravnotežena

neuravnotežena v prid moje/naše strani

neuravnotežena v prid nasprotne strani

Strategije, ki
jih je moja/
naša stran
uporabila za
reševanje
spora

tekmovanje

sodelovanje

kompromis

prilagajanje

izogibanje

Strategije, ki
jih je
nasprotna
stran
uporabila za
reševanje
spora

tekmovanje

sodelovanje

kompromis

prilagajanje

Izogibanje

Končni
rezultati

uveljavljeni so bili vsi moji/naši interesi

moji/naši interesi so bili delno uveljavljeni

moji/naši interesi niso bili uspešno uveljavljeni

nasprotna stran je uveljavila vse svoje interese

nasprotna stran je delno uveljavila svoje interese

reševanje spora je bilo uspešno

reševanje spora ni bilo uspešno

DELOVNI LIST 5:
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NALOGA: V spodnji tabeli preberite, kakšne so značilnosti negativnega in
pozitivnega jezika. Ali lahko na seznam dodate še druge vidike na podlagi
lastnih sindikalnih izkušenj? V svoji skupini se pogovorite, kakšni so razlogi za
izbiro ene od teh dveh vrst jezika v okviru konfliktne interakcije na področju odnosov med
delodajalci in delojemalci ter kakšni so njuni potencialni vplivi in rezultati v povezavi z iskanjem
rešitev spora. Razmislite tudi o komunikacijskih strategijah, ki bi bile uporabne za posamezno
strategijo za reševanje spora (tekmovalna, kompromisna, sodelovalna, prilagodljiva,
izogibajoča). Na koncu rezultate razprave predstavite na plenarnem srečanju.

Negativen jezik Pozitiven jezik

Pove, česa ni mogoče narediti Pove, kaj je mogoče narediti

Daje rahel občutek krivde Predlaga alternative in možnosti

Besede, ki sporočajo, česa ne smete storiti: ne
smete, ne boste, ni mogoče

Zveni ustrežljivo in spodbudno

Ne poudarja pozitivnih dejanj Poudarja pozitivna dejanja in posledice

Kakšne jezikovne in komunikacijske strategije bi bilo treba uporabiti za:

tekmovalna strategija:
(JAZ ZMAGAM, TI IZGUBIŠ)

sodelovalna strategija:
(JAZ ZMAGAM, TI ZMAGAŠ)

kompromisna strategija:
(NEKAJ DOBIMO, NEKAJ ZGUBIMO)

prilagodljiva strategija:
(JAZ ZGUBIM, TI ZMAGAŠ)

izogibajoča strategija:
(BREZ ZMAGOVALCEV, BREZ PORAŽENCEV)

DELOVNI LIST 6:





Modul 6.
Pogajanje z
delodajalci

Definicija:
� sporazum med nasprotujočimi si interesi

� korak vstran

Faze:
� priprava

� cilji in strategija
� argumenti

� pogajalska skupina

� dejansko pogajanje

� informacije
� predlogi in popuščanje

� sporazum in izvajanje

Interaktivna vaja: simulacija pogajalskega procesa



OSNOVNE INFORMACIJE17

Kaj je pogajanje in kakšne so njegove različne faze?

Kaj je pogajanje?

Pri pogajanju gre za iskanje soglasja med nasprotnimi interesi. Je glavno sredstvo socialnega
dialoga in velja za eno od osnovnih aktivnosti sindikatov. Pogajanje predstavlja varovanje
interesov delavcev, ki ga je mogoče doseči prek nekakšnega kompromisa z delodajalci in ne prek
odkritega soočenja oziroma stavke. Vendar pa je jasno, da se pogajalske strategije in strategije za
reševanje sporov nujno ne izključujejo med seboj. Stavka je lahko sredstvo za okrepitev položaja
sindikatov za pogajalsko mizo, obratno pa je lahko tudi pogajanje eden od načinov za reševanje
spora med delodajalci in delojemalci ter prenos nastalega pritiska, npr. prek stavke, v obliko
sporazuma o boljših plačnih in delovnih pogojih.

Pri pogajanju je ključnega pomena, da naredimo korak vstran: korak proč od lastnega
„najugodnejšega stališča“ proti stični točki, ki je sprejemljivo tako za delodajalce kot tudi
delojemalce. Vendar pa ima ta korak vedno neko mejo, „prelomno točko“, na kateri bodo vse
vpletene strani raje razdrle odnos, namesto da bi sprejele neugoden sporazum. Kot primer za to
potrebno mediacijo vzemimo naslednje – ko pride do kolektivnega odpuščanja, si morajo sindikati
pogosto zastaviti naslednja vprašanja: kakšna je razumna cena, ki jo je treba plačati, v imenu
zaščite delovnih mest? So nižje plače ali slabši delovni pogoji sprejemljivi, če na ta način delavci
obdržijo svoja delovna mesta, in če to drži, do katere točke? Ali je odpuščanje omejenega števila
delavcev sprejemljivo, če pri tem večina delavcev še vedno obdrži svoje delo?

Pomemben predpogoj za dosego sporazuma je, da pogajanja ne usmerite na nasprotna, trdna
stališča, ampak na konkretne interese in potrebe, ki so osnova za ta stališča. Na ta način so lahko
pogajanja koristna za obe strani, saj si strani prizadevata povečati območje konvergentnih
interesov in tako učinkovito zadovoljita svoje lastne potrebe. Vendar pa je, kot je že bilo opisano v
modulu 5 o reševanju sporov, izbira med bolj tekmovalno ali sodelovalno strategijo pogajanja
strateška, kar je odvisno od vrste pogajanja, problemov, ciljev in ne nazadnje razmerij moči med
udeleženci. Na koncu so za situacijo, ki je koristna za vse, potrebne ne samo dobre pogajalske
spretnosti, ampak tudi pripravljenost delodajalcev in sindikatov na učinkovit kompromis.

Kako deluje?

Pogajalski proces ima več faz – pripravo, dejansko pogajanje, dosego soglasja in njegovo
izvajanje. Za dosego ciljev sindikatov je ključnega pomena dobra priprava pogajanja. Najprej je
treba ugotoviti, za kakšne težave gre, analizirati njihove vzroke in posledice ter jih postaviti v
kontekst. To vključuje identifikacijo različnih udeležencev, njihovih interesov in ustreznih pozicij
moči ter potencialnih zaveznikov. Nato je treba postaviti cilje pogajanja in določiti njihov prednostni
vrstni red. To vključuje tudi določitev „najboljše alternative dogovoru“ (BATNA)18, za katero si je
treba prizadevati v primeru propada pogajanj, in razmislek o ciljih nasprotne strani, da si je mogoče
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17 Za podrobnejši opis pogajalskih strategij in nadaljnje interaktivne metode glejte na primer priročnik MOD za Latinsko
Ameriko „Dialogo Social, Negociación y Technicas de comunicación“, ki je del programa „Planificación de la formación
sindical para la promoción del Trabajo Decente- Trabajo Decente al Cubo“, Torino: 2011,
http://actrav.oit.org.pe//index.php?option=com_content&task=view&id=2509&Itemid=1740.

18 BATNA (Best Alternative To a Negotiatiated Agreement) je najboljše, na kar lahko razumno upate, če pogajanja
propadejo (Improve your negotiation skills, ETF, september 2010).



predstavljati realen sporazum. Na osnovi jasnih, prednostno razvrščenih in realnih ciljev je na
koncu mogoče izbrati najprimernejšo pogajalsko strategijo.

Po tej strateški odločitvi je treba strukturirati argumente med pogajanjem. To vključuje pripravo
močnih argumentov za ohranjanje položajev in iskanje odgovorov na morebitne protiargumente,
pripravo vprašanj za delodajalce in odločitev o morebitnih predlogih, ki bodo podani med
pogajanjem. Zadnji korak v pripravljalni fazi je razdelitev vlog v sindikalnem pogajalskem odboru
med tiste, ki vodijo pogajanje, tiste, ki moderirajo proces s sintetiziranjem ter skrbjo za urnik in
odmore (za interna posvetovanja v posameznem pogajalskem odboru), ter tiste, ki opazujejo
postopek in posredujejo svoja opažanja med odmori. Poleg teh treh jasnih funkcij morajo biti člani
odbora vešči skupinskega dela in, kjer je mogoče, jih je treba pred pogajalskim procesom ustrezno
usposobiti. Pri izbiranju skupine je treba posebno pozornost nameniti dobri mešanici spretnosti, kot
so krepitev skupinskega duha, koordinacijske in komunikacijske spretnosti, iniciativnost,
ustvarjalnost in analitično razmišljanje ter zdrav razum in osnovno znanje. Na splošno mora
pogajalska skupina predstavljati delavce, ki jih pogajanje zadeva. Ali pa mora omogočati vsaj
sodelovanje drugih, na primer skupine podpornikov, ki se je oblikovala okoli dejanske pogajalske
skupine.

Med samim pogajanjem je najprej pomembno, da pridobite čim več informacij o ciljih in namerah
delodajalcev, pri čemer pa sami razkrijte samo tisto, kar je absolutno potrebno. Zato je treba
uporabiti komunikacijsko strategijo z aktivnim poslušanjem. Nekaj osnovnih pravil je, da poslušate
več, kot govorite, zastavljate pozitivna vprašanja, zaradi katerih morajo delodajalci pojasniti svoja
stališča, na nevtralen način povzamete obravnavane teme, se ne spopadate s stališči nasprotne
strani, ampak preverite, kako močni so ti argumenti, izveste, katere so prioritete delodajalca in
potencialna področja, na katerih je mogoč kompromis.

Pogajanje ni razpravljanje. Cilj ni to, da zagovarjate svoja stališča za vsako ceno, ampak to, da
vplivate na druge in jih prepričate, da se premaknejo proti stični točki s skupnimi interesi. Ključni
elementi pogajanja so torej predlogi, ki jih je treba podati, da se najde ta stična točka. Glede na
situacijo bodo pogajalci morda začeli z nespornimi vprašanji, ki jih je mogoče rešiti na preprost
način, spornejša pa bodo pustili za konec. Druga možnost je, da se bodo pogajalci zavedali, da gre
za prava vprašanja razlik, zato bodo takoj prešli k bistvu in najprej razpravljali o najpomembnejših
vprašanjih, saj bo iskanje kompromisa lahko trajalo precej časa. Popuščanje je sestavni del takšne
izmenjave in predpogoj za sporazum o predlogu. Vendar pa morajo biti predlogi in popuščanje
vedno pogojni, saj je le tako mogoča prava izmenjava. Nobeno popuščanje ne sme biti nepovratno.

Rezultat uspešnega pogajanja je sporazum, s katerim se reši prvotni spor in ki obema stranema
omogoča, da dosežeta del svojih interesov in potreb. Delikatno vprašanje, čeprav je prišlo do
sporazuma, pa je korak od besed k dejanjem in izvedba doseženega sporazuma. V veliki meri so
uspeh in zato tudi omejitve sporazuma odvisni od učinkovitega zavzemanja udeležencev za
dosežene sporazume, potem ko zapustijo pogajalsko mizo. Kot prvi korak k izvajanju je
pomembno, da obe strani razumeta, kaj sta se dogovorili. Zato je treba sporazum na koncu
pogajanja določiti in potrditi kot pisni dokument, v katerem so navedene vse posamezne točke, o
katerih sta se stranki dogovorili.
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DRUGO INFORMATIVNO GRADIVO

Besedila in gradivo za usposabljanje

ITC-MOD(2009): Joint union/management negotiation skills, training for social partners,
participants’ workbook, Torino,
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/@asia/@ro-bangkok/@ilo-kathmandu/documents
/meetingdocument/wcms_113768.pdf

ICFTU/WCL (2005): Negotiating better working and living conditions, Gender mainstreaming in
collective bargaining, Booklet 4: Strategy and techniques of negotiation,
http://www.ilo.org/public/english/region/eurpro/moscow/info/publ/kit_4.pdf

IDEJE ZA USPOSABLJANJE

Ta modul usposabljanja udeležencem omogoča, da spoznajo različne faze in tehnike
pogajalskega procesa.

1. Predstavitev:

Na podlagi zgoraj navedenih osnovnih informacij pripravite krajšo predstavitev, v kateri pogajanje
opredelite kot eno od možnih oblik reševanja delovnih sporov in razložite posamezne faze
pogajanja.

ČAS: 15 minut, plus 5–10 minut za pojasnila
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2. Razprave v skupinah in plenarne razprave: simulacija pogajalskega
procesa

Pri tej aktivnosti bodo udeleženci vadili tehnike pogajanja v okviru simuliranega pogajalskega
procesa. Vaja vključuje pripravo in izvedbo pogajalskega procesa ter analizo simulacij in njihovih
rezultatov. Na ta način bodo udeleženci dobili nekaj praktičnih namigov, kako lahko izpopolnijo
svoje pogajalske spretnosti.

Metoda: Udeležence razdelite v enako velike skupine s štirimi do šestimi člani. Polovici skupin
dajte nalogo, da pripravijo pogajanje, v katerem zastopajo sindikate. Druga polovica pa zastopa
delodajalce. V vsaki skupini naj udeleženci sami izberejo vodja, moderatorja in opazovalca v
pogajanjih (glejte zgoraj navedene osnovne informacije). Vse skupine naj najprej pripravijo
pogajanje s pomočjo delovnih listov 7 in 8. Nato naj dve skupini, ena s strani sindikatov in ena s
strani delodajalcev, pred drugimi simulirata pogajanje. Ostali udeleženci naj opazujejo in si beležijo
opažanja za končno skupno oceno. Po 15 minutah naj se skupine zamenjajo in dve drugi skupini
naj začneta novo simulirano pogajanje.

Teme pogajanj je treba izbrati glede na potrebe skupine in ozadja udeležencev. To odločitev lahko
vnaprej sprejmete vi kot izobraževalec ali pa jo prepustite udeležencem na začetku te vaje.
Pogajanje lahko na primer obravnava vprašanje kolektivnega odpuščanja, do katerega je prišlo
zaradi selitve poslov podjetja v drugo državo, delodajalčevo zahtevo za večjo prilagodljivost
delovnega časa ali delodajalčev poskus uvedbe nižje plače in slabših pogojev za na novo
zaposleno osebje.

ČAS: 10 minut za razlago vaje in po možnosti 10 minut, da udeleženci izberejo teme za pogajanje,
45 minut za pripravljalno delo v skupinah, 15 minut za vsako simulacijo, 20 minut za končno oceno.

Skupni čas za to srečanje: najmanj 105 minut (z dvema skupinama).
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Cilji in argumenti

NALOGA: S pomočjo naslednje tabele pripravite pogajanje, pri čemer določite cilje, za katere si
bo prizadevala vaša skupina, in pripravite argumente, ki jih boste uporabili v procesu.
Razmislite tudi o ciljih in argumentih nasprotne strani.

Načrt za pogajanje I

Cilji pogajanja:

Analiza ciljev

Naša skupina Maksimum (naš najugodnejši položaj):

Minimum (pod katerim se bomo odločili za svojo najboljšo
alternativo sporazumu):

Nasprotna stran Maksimum (njihov najugodnejši položaj):

Minimum (pod katerim se bodo odločili za svojo najboljšo
alternativo sporazumu):

Argumenti

Naši argumenti Potencialni odgovori
nasprotne strani

Potencialni argumenti nasprotne strani Naši odgovori

DELOVNI LIST 7:
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Položaji in interesi

NALOGA: S pomočjo naslednje tabele pripravite pogajanje, pri čemer določite vsebino
pogajanja ter interese in potrebe udeležencev.

Načrt za pogajanje II

Cilji pogajanja:

Vsebina poganja in interesi pogajalskih strani

Kaj? Kaj je osrednje vprašanje z vidika posamezne udeležene strani?

Naša skupina Nasprotna stran

Zakaj? Za kakšno korist si prizadevate? Kakšni so interesi?

Naša skupina Nasprotna stran

S kakšnim
namenom?

Kakšne potrebe poskušajo udeleženci zadovoljiti s svojimi zahtevami?

Naša skupina Nasprotna stran

Ali obstajajo kakšni drugi zunanji interesi? Ali se pogajanje tiče tudi tretjih oseb?

DELOVNI LIST 8:





Modul 7.
Integracija
načela enakosti

spolov

Definicija:
� odpravljanje razlik med
spoloma na vseh ravneh

� pozitivna diskriminacija in
reorganizacija postopkov odločanja

Integracija načela enakosti spolov
in socialni dialog:

� aktivno sodelovanje žensk in zavzemanje vseh

� program za enakost med spoloma in spremljanje
učinkov na spola

� segregacija, razlike v plačah, delo in družina, nadlegovanje

� manj deljenja delovne sile, članstvo v sindikatih in kvalificirana
ženska delovna sila

Izzivi:
� prepoznavanje te naloge kot prednostne in učinkovito sodelovanje

Interaktivna vaja: izkušnje z integracijo načela enakosti
spolov



OSNOVNE INFORMACIJE

Kaj je integracija načela enakosti spolov, kako deluje ter kakšne so
prednosti in izzivi?

Kaj je integracija načela enakosti spolov?

Julija 1997 je Ekonomsko-socialni svet Združenih narodov takole opredelil pojem integracije
načela enakosti spolov: „Vključevanje vidika spolov je proces ocenjevanja posledic za ženske in
moške, ki jih prinaša kakršno koli načrtovano dejanje, vključno z zakonodajo, politikami ali
programi, na katerem koli področju in na vseh ravneh. To je strategija, s katero poskrbimo, da
stališča in izkušnje tako žensk kot moških postanejo sestavni del oblikovanja, izvajanja,
nadzorovanja in ocenjevanja politik ter programov v vseh političnih, gospodarskih in družbenih
sferah, tako da imajo ženske in moški enake možnosti in s čimer odpravimo neenakost. Končni cilj
integracije je enakost spolov.“

Integracija načela enakosti spolov je obsežna strategija za premagovanje razlik med spoloma na
vseh ravneh – „razmerja med spoloma je treba upoštevati pri vseh ukrepih politike, od stopnje
načrtovanja do ocene uspešnosti“ (4. akcijski program za enake možnosti EU/1995). Bistvo
integracije načela enakosti spolov je spodbujanje enakega obravnavanja in priložnosti za moške in
ženske v družbi. To vključuje dejavnosti, ki spola obravnavajo ločeno, in zagotavljanje
enakopravnosti pri zaposlovanju, ki kljubujejo neposredni in posredni diskriminaciji ter neugodnim
položajem za moške in ženske. Reorganizacija postopkov odločanja je glavnega pomena, saj
omogoča enakopravno sodelovanje ter uravnoteženo porazdelitev ukrepov in sredstev politike.
Čeprav obstoječa spolna diskriminacija večinoma še vedno zadeva ženske, je pri integraciji načela
enakosti spolov poudarjena skupna odgovornost tako moških kot žensk za doseganje enakosti
spolov. Poleg tega so v okviru tega pristopa obstoječe oblike diskriminacije prepoznane kot
družbeno določena dejstva. To sta dve pomembni razliki v primerjavi s tradicionalnimi politikami za
izboljšanje položaja žensk, ki so pogosto pripisovale razlike domnevnim ženskim specifičnostim,
njihovo zmanjševanje pa so smatrale kot odgovornost žensk.

V povezavi s trgi dela in delovnimi pogoji so osrednja področja diskriminacije in zato teme za
ponudbe integracije poklicna segregacija in dostop žensk do poklicnega usposabljanja, razlike v
plačah med spoloma, usklajevanje dela in družinskega življenja na splošno ter posebno
materinstva, spolno nadlegovanje, nepravično obravnavanje in trgovanje. Ta področja obravnavajo
ključni mednarodni delovni standardi. To so med drugim Konvencija MOD št. 100 o enakem plačilu
delavcev in delavk za delo enake vrednosti (1951), št. 111 o diskriminaciji pri zaposlovanju in
poklicih (1958), št. 156 o delavcih z družinskimi obveznostmi (1981), št. 183 o varstvu materinstva
(2000, revizija št. 103 iz leta 1952) ter številne druge konvencije o delovnih pogojih (nočno delo,
delo na domu, delo s skrajšanim delovnim časom, varnost in zdravje pri delu), spodbujanju
zaposlovanja (politike zaposlovanja, kadrovski razvoj, prenehanje zaposlitve) in predvsem o
pravicah delavcev migrantov (št. 86 in št. 151) ter dostojnem delu za delavce v gospodinjstvu
(št. 189).

Na ravni evropskega socialnega dialoga (ESD) so vsi trije sporazumi ESD, uvedeni z direktivami
EU, posebej pomembni v povezavi s spoli, saj obravnavajo starševski dopust ter delo s skrajšanim
delovnim časom in delo za določen čas, kjer je število žensk preveliko. ESD je vprašanje enakosti
spolov obravnaval tudi neposredno v okviru za ukrepanje, ki je obsegal obdobje od 2005 do 2009.
Štiri prednostne naloge za ukrepanje, določene v tem okviru, so obravnavanje vlog spolov,
spodbujanje žensk pri odločanju, podpiranje trajnostnega ravnovesja med delovnim in zasebnim
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življenjem ter reševanje razlike v plačah med spoloma. Kar zadeva evropske svete delavcev 44 %
doseženih sporazumov obravnava spodbujanje enakih možnosti in zmanjševanje diskriminacije na
splošno. Samo nekaj pa se jih ukvarja prav z razmerji med spoloma, pri čemer je poudarjeno
odpravljanje spolnega nadlegovanja, poklicnih in kariernih neenakosti ter diskriminacija pri
zaposlovanju in plačilih.19

Kako deluje?

Za uspešno integracijo načela enakosti spolov sta potrebna dva glavna koraka.20 Najprej morajo
tisti, ki sprejemajo odločitve, razumeti razlike med spoloma same in jih nato sistematično
upoštevati. V ta namen je treba ugotoviti, kako obstoječe politike in postopki odločanja odražajo in
utrjujejo neenakosti med moškimi in ženskami. Samo na tej osnovi je mogoče razviti usmerjene
politike in prakse za premagovanje teh razlik. To ne zadeva samo prepoznavnosti in prostora, ki ga
posvečamo tem pomembnim temam glede spolov, ampak tudi enakopravno zastopanje in
sodelovanje s strani žensk v postopkih odločanja.

V zvezi s tem so glavne zahteve za takšen proces socialnega dialoga, ki upošteva različnost
spolov, aktivno sodelovanje in glas žensk v pogajalskih odborih, ozaveščenost o in zavzemanje za
vprašanja spolov s strani vseh članov odbora in priprava podrobnega programa za enakost med
spoloma, vključno z jasno opredeljeno strategijo za njegovo izvajanje in določitvijo prednostnih
nalog (tudi glede drugih sindikalnih vprašanj in sredstev). Med pogajalskim procesom je treba
pozorno spremljati učinke, ki jih imajo pogajalska vprašanja na spola, pri čemer je treba posebno
pozornost nameniti skritim oblikam diskriminacije, kot je podcenjevanje dela žensk, prevelikega
števila žensk na slabo plačanih in/ali negotovih delovnih mestih ali njihov omejen dostop do uradno
določenih enakovrednih pravic.

Primeri obstoječih dobrih praks za spodbujanje enakosti spolov prek kolektivnega pogajanja se
navezujejo predvsem na zmanjšanje poklicne segregacije, usklajevanje dela in družinskega
življenja ter ukrepe za odpravljanje spolnega nadlegovanja. Predvsem se nanašajo na politike
zaposlovanja delodajalcev (cilji, pozitivna diskriminacija, posebna usposabljanja) in sporazume
glede možnosti prilagodljivosti delovnega časa, polovičnega delovnega časa in starševskega
dopusta s strani zaposlenih. V povezavi s spolnim nadlegovanjem se morajo obsežne pogajalske
strategije usmeriti v preprečevanje in večjo ozaveščenost, učinkovite pritožbene postopke in
podporne strukture ter izvršljive sankcije.

Kakšne so prednosti in izzivi?

Prednosti integracije načela enakosti spolov prek socialnega dialoga in pogajanji za enakost so
številčne. Zadevajo tako moške kot ženske, tudi zato, ker večja enakost spolov pomeni tudi manj
delitve delovne sile in konkurence, torej nasprotuje politikam v smislu „deli in vladaj“, ki se jih
poslužujejo delodajalci. Poleg tega določene prednosti za ženske običajno posredno vplivajo tudi
na družine in skupnosti. Sindikati si posebej prizadevajo za ohranjanje enakosti spolov na
delovnem mestu, saj ženske predstavljajo vedno večji delež delovne sile. Zaradi prizadevanja za
integracijo načela enakosti spolov lahko članstvo v sindikatih postane privlačnejše za ženske.
Obenem pa so varstvo pred diskriminacijo, enako obravnavanje in plačilo osnovne pravice
delavcev, njihova izvedba in varovanje pa ključna elementa dejavnosti sindikatov. Integracija
načela enakosti spolov je lahko koristna tudi za delodajalce, saj pomaga privabiti bolj kvalificirane
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19 Glejte Briskin/Muller (2011): Promoting gender equality through social dialogue: Global trends and persistent obstacles,
Delovni dokument MOD 43, str. 12–13.

20 Za naslednjo argumentacijo glejte tudi ICFTU/WCL: Negotiating better working and living conditions, Gender
mainstreaming in collective bargaining, Booklet 1: Company level, str. 29, str. 34–35.



ženske, povečati produktivnost (zaradi manjše odsotnosti in prihodkov ter večjega zavzemanja
delovne sile) in pripomore k pozitivni podobi podjetja.

Vendar pa so še vedno prisotne ovire in težave. Enakost spolov je še vedno daleč od tega, da bi
bila splošno priznana in obravnavana kor prednostna naloga v vseh vidikih socialnega dialoga.
Tudi v sindikatih sta sodelovanje in moč žensk še vedno problematični in včasih tudi konfliktni
vprašanji. In celo tam, kjer si prizadevajo na področju vprašanj glede spolov, so učinkovite politike
in strukture pogosto v zaostanku. Vendar pa za nekatera združenja žensk integracija načela
enakosti spolov predstavlja predvsem orodje za ohranjanje družbenega miru. Predpostavljajo, da
bi se morali odpovedati svojim bolj radikalnim stališčem in kritikam ter se tako vključiti v novo
prevladujočo usmeritev, saj bi se v nasprotnem primeru znašli na robu ter izključeni iz procesov
oblikovanja politike in razporejanja sredstev. Na splošno ženska združenja kritizirajo tudi omejeno
količino finančnih sredstev, ki so namenjena politiki glede spolov, in nezadostno dejansko
povečanje sodelovanja žensk v procesih odločanja, ki je bilo prisotno do zdaj.21

DRUGO INFORMATIVNO GRADIVO

Gradivo za usposabljanje

ICFTU/WCL (2005): Negotiating better working and living conditions, Gender mainstreaming in
collective bargaining, Booklet 1: Company level.

MOD (2002): Promoting gender equality, A Resource Kit for Trade Unions,
http://actrav.itcilo.org/library/english/06_Gender/resource_kit_for_tu/gender_equality_index.htm

Konvencije MOD in besedila ESD

MOD (2006): Gender Equality and Decent Work. Selected ILO Conventions and Recommendations
promoting gender equality, Ženeva: Mednarodni urad za delo,
http://www.ilo.org/global/standards/information-resources-and-publications/publications/
WCMS_088023/lang—en/index.htm

International Labour Conference (2009): Report VI: Gender equality at the heart of decent work:
Sixth item on the agenda, Ženeva: Mednarodni urad za delo,
http://www.ilo.org/ilc/ILCSessions/98thSession/ReportssubmittedtotheConference/WCMS_
105119/lang—en/index.htm

ETUC, Business Europe, CEEP, UEAPME (2009): Framework of actions on gender equality,
Končno poročilo z oceno, http://www.etuc.org/a/6709
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21 Glejte na primer evropski projekt Sister Cities Going Gender (2005): Gender mainstreaming – does gender
mainstreaming improve women’s chances to participate in decision-making processes?, Dunaj, str. 17–18.



Integracija načela enakosti spolov:

MOD (2006): Gender Equality and Decent Work. Selected ILO Conventions and
Recommendations promoting gender equality, Ženeva,
http://www.ilo.org/global/standards/information-resources-and-publications/publications/
WCMS_088023/lang—en/index.htm

IDEJE ZA USPOSABLJANJE

Ta modul usposabljanja je namenjen povečanju ozaveščenosti udeležencev o razlikah med
spoloma in predstavitvi pojma integracije načela enakosti spolov, zato da bodo lahko razumeli,
zakaj so razmerja med spoloma pomembna za vse ravni in vprašanja socialnega dialoga ter tudi v
okviru sindikatov.

1. Predstavitev:

Na podlagi zgoraj navedenih osnovnih informacij udeležencem predstavite pojem integracije
načela enakosti spolov in jim pojasnite, zakaj je pomembna v socialnem dialogu.

ČAS: 15 minut, plus 10 minut za pojasnila, morebitne komentarje in razpravo.

2. Razprave v skupinah in plenarne razprave: izkušnje z integracijo
načela enakosti spolov

S pomočjo te vaje bodo udeleženci razmislili o svoji izkušnji s praksami integracije načela enakosti
spolov v svojih državah in jih delili z drugimi.

Metoda: Udeležence razdelite v manjše skupine po največ štiri do šest ljudi, pri čemer bodite zelo
pozorni, da skupino sestavljajo tako ženske kot moški. Skupine naj razpravljajo o naslednjih
vprašanjih: Katera so najpomembnejša vprašanja glede razlik med spoloma v vaši državi na štirih
ravneh: (a) trgi dela, (b) socialna varnost, (c) delovni pogoji in (d) sindikati? Kakšni protiukrepi za
integracijo načela enakosti spolov se izvajajo v okviru vlad, socialnih partnerjev in sindikatov?
Kakšen odpor in kakšne ovire za integracijo načela enakosti spolov so prisotni na posamezni
ravni? S pomočjo delovnega lista 9 si zabeležite opombe med razpravo. Na koncu naj udeleženci
predstavijo rezultate razprav v skupinah, skupaj pa se tudi pogovorite o morebitnih razlikah na
plenarnem srečanju.

ČAS: 5 minut za razlago vaje, 30 minut za delo v skupinah, 30 minut za plenarno razpravo
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3. Razprave v skupinah in plenarne razprave: priporočila za socialni
dialog

Na osnovi izkušenj z integracijo načela enakosti spolov, ki so si jih udeleženci izmenjali pri prejšnji
vaji, morajo pri tej oblikovati svoja priporočila za proces socialnega dialoga, ki upošteva različnost
spolov.

Metoda: Vsakemu udeležencu razdelite tri večje samolepilne liste (ali tri liste papirja velikosti A4),
nato pa jih povabite, naj razmislijo o treh prednostnih priporočilih, s katerimi bi lahko dosegli
integracijo načela enakosti med spoloma prek socialnega dialoga. Vsako prioriteto naj napišejo z
velikimi črkami. Priporočila se lahko nanašajo na primerne teme za pogajanja in ukrepe, ki jih je
treba sprejeti, ter strukturna vprašanja glede samega procesa dialoga. Po krajši samostojni
pripravljalni fazi naj udeleženci drug za drugim pred tablo preberejo svoja priporočila in jih nalepijo
na steno. Liste razporedite pod naslove „teme pogajanj“, „ukrepi“ in „proces dialoga“. Vaša naloga
je, da poskrbite za te klasifikacije in na koncu komentirate rezultate.

ČAS: 5 minut za razlago vaje, 10 minut za zapisovanje priporočil, 2–3 minute na posameznega
udeleženca za predstavitev svojih listov, 10 minut za končne komentarje in morebitno razpravo.

Skupni čas za to srečanje: 145–165 minut (za skupino z 20 udeleženci)
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Razprava v skupinah o razlikah med spoloma in integraciji
načela enakosti spolov

NALOGA: Pogovorite se, kakšno je stanje glede razlik med spoloma in pobud za integracijo
načela enakosti med spoloma v vaši državi, ter izpolnite naslednjo tabelo.

Razlike med spoloma in pobude za integracijo načela enakosti med spoloma

Katere so najpomembnejše razlike med spoloma v vaši državi na ravni:

� trgov dela?

� socialne varnosti?

� delovnih pogojev?

� vašega sindikata?

Kakšni ukrepi za integracijo načela enakosti spolov se izvajajo na ravni:

� vladnih politik?

� zakonodaje?

� socialnega dialoga in kolektivnega pogajanja?

� struktur v vašem sindikatu?

Kakšen odpor in kakšne ovire za integracijo načela enakosti spolov so prisotni na
posamezni ravni?

� vladnih politik:

� zakonodaje:

� socialnega dialoga in kolektivnega pogajanja:

� struktur v vašem sindikatu:

DELOVNI LIST 9:
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DODATEK 1: Uporabne povezave

Evropske konfederacije sindikatov:

EAEA (European Arts and Entertainment Alliance), evropska zveza za umetnost in razvedrilo:
http://www.iaea-globalunion.org/eaea

EUROCOP (European Confederation of Police), evropska policijska konfederacija:
http://www.eurocop.org

EFBWW/FETBB (European Federation of Building and Woodworkers), evropsko združenje
gradbenih in gozdnih delavcev: http://www.efbww.org

EFFAT (European Federation of Food, Agriculture and Tourism Trade Unions), evropska federacija
sindikatov prehrambne industrije, kmetijstva in turizma: http://www.effat.eu/public/

EFJ/FEJ (European Federation of Journalists), evropska zveza novinarjev: http://www.ifj.org/en

IndustriAll, evropsko združenje delavcev v industriji in proizvodnji:
http://www.industriall-europe.eu/

EPSU (European Federation of Public Service Unions), evropska federacija sindikatov javnega
sektorja: http://www.epsu.org/

ETF (European Transport Workers’ Federation), evropska federacija delavcev v prometu:
http://www.itfglobal.org/ETF/

ETUCE/CSEE (European Trade Union Committee for Education), evropski sindikalni odbor za
izobraževanje: http://etuce.homestead.com/ETUCE_en.html

UNI-EUROPA, evropska zveza sindikatov za storitve in komunikacije:
http://www.uniglobalunion.org/Apps/uni.nsf/pages/reg_europaEn

MOD:

ACTRAV Geneva, Urad za delavske aktivnosti: http://www.ilo.org/actrav/lang—en/index.htm

ACTRAV Turin, Program za usposabljanje delavcev Urada za delavske aktivnosti:
http://actrav.itcilo.org/index_en.php

EK:

Evropska komisija, Generalni direktorat za zaposlovanje in socialne zadeve, razdelek na spletni
strani o socialnem dialogu: http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=329&langId=en
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DODATEK 2: Glavne Konvencije MOD, ki so pomembne za
socialni dialog

Socialni dialog:

Konvencija MOD št. 87, o sindikalnih svoboščinah in varstvu sindikalnih pravic, 1948,
http://www.ilo.org/ilolex/cgi-lex/convde.pl?C087

Konvencija MOD št. 98, o uporabi načel o pravicah organiziranja in kolektivnega dogovarjanja, 1949,
http://www.ilo.org/ilolex/cgi-lex/convde.pl?C098

Konvencija MOD št. 144, o tripartitnih posvetovanjih, 1976,
http://www.ilo.org/ilolex/cgi-lex/convde.pl?C144

Konvencija MOD št. 154, o spodbujanju kolektivnega pogajanja, 1981,
http://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=1000:12100:0::NO::P12100_INSTRUMENT_ID:312299

Priporočilo MOD št. 152, o tripartitnih posvetovanjih, 1976,
http://www.ilo.org/ilolex/cgi-lex/convde.pl?R152

Priporočilo MOD št. 91, o kolektivnih pogodbah, 1951,
http://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:55:0:::55:P55_TYPE,P55_LANG,P55_DO
CUMENT,P55_NODE:REC,en,R091,/Document
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DODATEK 3: Izzivi glede evropskega panožnega socialnega
dialoga
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