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„Povezovanje proti plačnemu
dumpingu in neoliberalni politiki“
Čezmejnega sodelovanja ne dojemamo
kot dodatnega dela poleg našega dela na
nacionalni ravni, temveč kot nujnost, da
se bomo lahko postavili po robu premoči koncernov in njihovim neoliberalnim
pomagačem v desničarskih vladah
Evrope, kajti njihov cilj je oslabiti
pravice sindikatov in delojemalcev, kot to jasno kažejo trenutna
poslabšanja v avstrijski in madžarski zakonodaji o delovnem
času (12-urni delovnik in povečanje letnega obsega nadurnega
dela).

V današnjih globaliziranih časih je nujno
potrebna redna izmenjava informacij o gospodarskem, političnem in panožnem položaju v državah Dunajske memorandumske
skupine, hitra in kompleksna komunikacija
ob selitvah proizvodnje in delavskih konflik-

2

5

199

6

199

7

199

8

Zvezni predsednik PRO-GE

9

199

199

ustanovitev Dunajske
memorandumske skupine (DMS)

4

199

Rainer Wimmer

začetek pristopnih pogajanj za širitev EU

3

199

pristop Avstrije k EU

2

199

razpad Češkoslovaške in nastanek
Slovaške in Češke republike

ustanovitev Republike Slovenije

1

199

ponovna združitev Nemčije

0

199

padec železne zavese
ustanovitev Republike Madžarske

9

198

tih ter priprava skupnih stališč o temah, kot
so evropska integracija, napotitve delovne
sile, agencijsko delo ali zaščita zaposlenih
spričo prihajajoče digitalizacije.

Pred nami je torej še veliko dela! Še
naprej bomo krepili naše sodelovanje, da
bi preprečili poseganje v pravice naših kolegov in kolegic in s pomočjo močnih kolektivnih pogodb odpravili plačni razkorak med
našimi državami.
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širitev EU na Vzhod

Tako se je porodila zamisel o
sodelovanju kovinarskih sindikatov iz Avstrije, Nemčije, Slovaške,
Slovenije, Madžarske in Češke, da
bi preprečili, da bi nas podjetja medsebojno izigravala, da bi se borili proti dumpingu plač in da bi med sindikati
vzpostavili zaupanje.

DMS: pozitivno stališče do
širitve EU na Vzhod

Domala ni države, ki bi ji spremembe v naših
srednjeevropskih in vzhodnoevropskih sosednjih državah po letu 1989 prinesle več
pozitivnega, kot je Avstrija. Kljub temu je
imelo veliko naših kolegov zadržke ob
širitvi EU na vzhodne države – zlasti zaradi pričakovanega pritiska na
plače zaradi nižjih stroškov dela v
teh državah.

„Mreža prijateljstva“
Ko je bila spomladi 1999 na Dunaju ustanovljena Dunajska memorandumska skupina, sem v mednarodnem oddelku ob robu
skrbela za organizacijsko pripravo tega srečanja.

sindikatov iz Madžarske, Slovaške, Češke
in Slovenije v najkrajšem možnem času pridobiti znanja o sindikalnem delu pod tržno-gospodarskimi pogoji. Dodatno so morale
te države prevzeti še celoten pravni red EU.

V teh letih smo postali prijatelji in svojega
dela si brez rednih stikov z Moniko iz Bratislave, Dano iz Prage, Bogdanom iz Ljubljane in Balazsom iz Budimpešte ne znam
več predstavljati.

Takrat se še nisem zavedala, kako znamenit bo ta dogodek in da dvajset let kasneje
še vedno potekata vsako leto vsaj dve delovni srečanji tedanjih ustanovnih sindikalnih organizacij in seminar ekspertov v Inzellu (Nemčija).

Začetnih napetosti in predsodkov, ki so bili
po desetletja dolgi ločitvi in življenju v dveh
različnih političnih sistemih povsem naravni,
kmalu ni bilo več.

V teh letih smo veliko dosegli: Smo tako rekoč edino še obstoječe regionalno omrežje
prvotno skupno sedmih držav in smo vzornik za druge v Evropski uniji.
Zame to ni bila le politična izkušnja, temveč
tudi izkušnja, ki me je v vseh teh letih osebno oplemenitila, za kar sem hvaležna.

V vseh teh letih smo se razvijali naprej:
Na prvih zasedanjih skupine je bilo v
ospredju posredovanje osnovnega
znanja o kolektivnih pogodbah, delovnem času ali o plačnih zahtevah
na podlagi gospodarskih parametrov, kot bilo tedaj običajno v Avstriji in Nemčiji.

Mag.a Martina Schneller

Vodja mednarodnega oddelka
Avstrijski sindikat proizvodnje
PRO-GE

Pritisk po informacijah in usklajevanju je bil takrat ogromen,
saj so morali kolegi iz partnerskih
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Poglavje 1:

Čezmejna solidarnost
Vse od nastanka sindikatov v 19. in zgodnjem 20. stoletju so se le-ti povezovali
na nacionalni in mednarodni ravni. Ena od
najstarejših sindikalnih zvez je Mednarodna zveza kovinarjev, ki jo je avgusta 1893
v Zürichu ustanovilo šest sindikatov, ki so
združevali 60.000 delojemalcev. Že v pozivu k ustanovitvi zveze je zapisana nujnost
mednarodnega sodelovanja: „Tako kot so
proizvodi, ki jih izdelujemo, mednarodni v
svoji sestavi in uporabi; nam torej dovolite, da kovinarji sodelujemo na mednarodni
ravni, da bi se lahko borili proti našemu
skupnemu sovražniku, kapitalizmu.“ Zelo
podobne cilje si je več kot 100 let pozneje
postavila kooperacijska mreža sindikatov za
medregionalno politiko kolektivnih pogajanj,
Dunajska memorandumska skupina.
Spomladi 1989 je padla železna zavesa.
Deset let kasneje, 25. in 26. marca 1999,
so na Dunaju predsedniki šestih sindikatov
kovinske industrije podpisali ustanovitveno
listino čezmejne mreže, Dunajski memorandum. Člani Dunajske memorandumske
skupine so avstrijski sindikat kovinske industrije, rudarstva in energetike (GMBE;
danes sindikat proizvodnje PRO-GE), nemški sindikat kovinske industrije (IG Metall),
slovenski SKEI, madžarski VASAS, češki
OS KOVO in slovaški OZ KOVO. Za svoj
cilj si je postavila, da se skupina v diskurzu
z mednarodnimi korporacijami pojavlja kot
enakovreden sogovornik, da podjetja ne bi
medsebojno izigravala sindikatov in da bi
preprečevali dumping plač. Z oblikovanjem
notranjega trga in spričo skorajšnje širitve
EU na vzhodno evropske države je bilo tedaj pomembno preprečiti razpršitev plačne
politike na raven podjetij in regij.
V teh letih se je skupina proti „plačnim pritiskom“ razvila v veliko več: Na bilateralni
ravni se sindikati podpirajo pri sporih z delo-

Emil Machyna (OZ KOVO), Jaroslav Souček (OS KOVO), Werner Neugebauer (IG Metall),
Klaus Zwickel (IG Metall), Rudolf Nürnberger (GMBE), László Paszternák (VASAS), Albert
Vodovnik (SKEI), Nani Kauer (GMBE-Presse)

Rainer Wimmer (PRO-GE), Josef Stredula (OS KOVO), Béla Balogh (VASAS), Lidija Jerkič
(SKEI), Jürgen Wechsler (IG Metall), Emil Machyna (OZ KOVO)

dajalci ali pri sklepanju kolektivnih pogodb,
pa tudi pri ustanavljanju interesnih predstavništev na podjetniški ravni. Skupaj se v
javnosti redno pojavljajo s skupnimi stališči

in resolucijami. Na posebnih tematskih konferencah so izdelali skupne strategije in se
nenehno borijo proti plačnemu razkoraku
med Vzhodom in Zahodom.
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Komentar gosta: Luc Triangle
Generalni sekretar IndustriAll Europe Trade Union

Dunajska memorandumska
skupina: zgodovinski mejnik
v evropskem čezmejnem
sindikalnem sodelovanju
Čezmejno sodelovanje in solidarnost sta
del genskega zapisa evropskih sindikatov
kovinske industrije, ki so vedno poskušali
združevati delojemalce preko meja.
Že v času ustanavljanja Evropske zveze
kovinarjev (EMF) leta 1971 je bil vzpostavljen odbor za politiko kolektivnih pogajanj.
Slednji je kazal politično voljo svojih ustanoviteljev in deloval kot forum, v katerem so
si lahko sindikati izmenjevali informacije o
rezultatih kolektivnih pogajanj, o plačah in
pogojih dela ter o splošni socialni in gospodarski situaciji v posameznih državah.
V panogi, ki ni vezana na meje določene države, ni presenetljivo, da so bile izmenjave
informacij in razprave o kolektivnih pogajanjih absolutno prednostnega značaja.
Dunajska memorandumska skupina (s
sindikati iz Avstrije, Slovenije, Češke, Slovaške, Madžarske in Nemčije/Bavarske) je
ostala vse do danes ena najuspešnejših in
dinamičnih regionalnih mrež v kovinski panogi. Za organizacijo IndustriAll Europe je
Dunajski memorandum referenčna blagovna znamka oz. ‘benchmark’, ki bi jo bilo treba udejanjati povsod po Evropi.

Dunajski memorandum:
gibalo socialnega napredka
v avtomobilski industriji
Evropa je tako rekoč zibelka avtomobilske
industrije. Pred približno 130 leti se je po

6

evropskih cestah peljal prvi avtomobil. Še
danes proizvaja evropska avtomobilska industrija enega od treh avtomobilov na svetu.
Skozi dolgo tradicijo in z zbranim znanjem
se je Evropa izoblikovala v vodilnega igralca
na svetovnem trgu: pri inovacijah produktov,
s fleksibilnimi proizvodnimi procesi, z visoko
kakovostnim dizajnom, pri upravljanju kompleksnih verig ustvarjanja dodane vrednosti
ter na področju alternativnih pogonskih tehnologij.
V tej trdnjavi evropske industrije so zavzele
države Dunajske memorandumske skupine
ključni položaj. Od 2,5 milijona zaposlenih v
avtomobilski industriji v EU jih dela 1,5 milijona v državah Dunajskega memoranduma,
to je 60 odstotkov vseh evropskih delovnih
mest v tej panogi.
Po padcu Berlinskega zidu so bile srednjeevropske države zelo uspešne pri pridobivanju tujih neposrednih investicij za svojo
avtomobilsko industrijo. Izborile so si ključen
položaj v stalno rastoči verigi ustvarjanja dodane vrednosti v avtomobilski industriji (70
do 80 odstotkov vrednosti avtomobila se
ustvari v verigi dodatne vrednosti).
Zaradi poceni, vendar kvalificirane delovne sile, dolge industrijske tradicije in bližine
do zahodnoevropskih trgov so skoraj vsi
največji deležniki v tej panogi v teh regijah
zgradili svoje proizvodnje kapacitete.
Istočasno pa so lahko na tem globaliziranem trgu, kjer se bije hud boj, ostale lokalne
znamke, kot sta Škoda ali Dacia. Prav zato
se je proizvodnja vozil v tej regiji v zadnjem
desetletju skoraj podvojila. S 180 proizvedenimi vozili na 1.000 prebivalcev je Slovaška

svetovni rekorder na področju proizvodnje
motornih vozil.

„Vihar vseh viharjev“
v avtomobilizmu
Kljub vsem prednostim avtomobilske industrije pa se je na tem področju razvil „vihar
vseh viharjev“. Sočasno se pojavljajo številne strukturne disruptivne spremembe in
vplivajo na razvoj nove industrijske revolucije v tej panogi.
Avtomobilska industrija se mora prilagoditi tem spremenjenim pogojem in te izzive spremeniti v priložnosti, denimo vedno
močnejšo globalizacijo, nujnost zmanjšanja
izpustov CO2 in prehod na električna vozila, avtomatizacijo proizvodnje, spremembo
zasebne uporabe vozil (souporaba oz. car
sharing) ter področje avtonomne vožnje.
Avto tako rekoč izumljajo znova, naslednje
desetletje pa bo prineslo več sprememb kot
celotno prejšnje stoletje. Digitalizacija je revolucionarno spremenila že druge panoge,
denimo zabavno elektroniko, telekomunikacije in razsvetljavo. Avtomobilska industrija
ne bo ostala izjema.

Komentar gostov: Torsten Müller in Thorsten Schulten
Dr. Torsten Müller, višji raziskovalec na Evropskem sindikalnem inštitutu (ETUI) v Bruslju, pristojen za področje plač in
politike kolektivnih pogajanj v Evropi
Prof. dr. Thorsten Schulten, vodja tarifnega arhiva ekonomskega in družbeno socialnega inštituta (WSI) fundacije HansBöckler-Stiftung v Düsseldorfu in izredni profesor na Inštitutu za politologijo univerze Eberhard Karls Universität Tübingen

Dunajska memorandumska
skupina – osrednji gradnik
koordinacije na področju politike
kolektivnih pogajanj v Evropi
Dunajska memorandumska skupina praznuje 20 let in se tako poslavlja od najstniških let. Iskrene čestitke za 20 let uspešnega, čezmejnega sindikalnega sodelovanja!
Da bi lahko v luči aktualnih dogodkov
ustrezno umestili in ovrednotili pomemben
prispevek Dunajske memorandumske skupine h koordinaciji evropske politike kolektivnih pogajanj, se je treba najprej ozreti
k njenim začetkom. Ustanavljanje regionalnih mrež za kolektivna pogajanja
je bil osrednji element strategije za
evropsko koordinacijo politike kolektivnih pogajanj, ki ji je sledila
tedanja Evropska zveza kovinarjev (EMF). Izhodišče te strategije je bilo pričakovanje, da
bo uvedba Ekonomske in monetarne unije zaostrila čezmejni
konkurenčni pritisk, zaradi česar bi
se povečala nevarnost tekmovalnega plačnega dumpinga. Cilj samostojne sindikalne koordinacije nacionalnih
politik kolektivnih pogajanj, za katerega si
je prizadevala zveza EMF, je bil odpraviti te
nevarnosti in prispevati k razvoju solidarne
plačne politike v Evropi. Leta 2008 nastala
finančna kriza in krizni menedžment, ki se
je enostransko usmeril zgolj na konkurenčnost, dokazujeta, da ostaja strategija aktualna še danes.

Sklep koordinacijskega pravila
glede plačne politike
Koordinacijski pristop, ki je bil nato sprejet
na 3. konferenci o politiki kolektivnih pogajanj EMF, ki je potekala 9. in 10. decembra v Frankfurtu, temelji na treh bistvenih
elementih: (1) na koordinacijskem pravilu
glede plačne politike, po katerem naj se
plače v posameznih državah zvišujejo vsaj
v odvisnosti od stopnje inflacije in produktivnosti, da bi tako zagotovili kupno moč
zaposlenih in ustrezno udeležbo pri rasti
produktivnosti; (2) na elektronski informacijski in komunikacijski mreži „EUCOBAN“ z

namenom izboljšanja zbiranja podatkov in
izmenjave o razvoju aktualne politike kolektivnih pogajanj v zadevni evropski državi; in
(3) na vzpostavitvi regionalnih mrež za politiko kolektivnih pogajanj s ciljem izboljšanja
čezmejne koordinacije v regijah, s katerimi
obstajajo tradicionalno tesni gospodarski
odnosi in skupni trg dela.

Regionalne mreže za politiko
kolektivnih pogajanj

V tem smislu je posebna vloga regionalnih mrež v tem, da strategijo evropskega
koordiniranja politike kolektivnih pogajanj
približajo vsakodnevnemu delu sindikatov.
Slednje zajema izmenjavo opazovalcev
kolektivnih pogajanj v zadevnih državah,
neposredno izmenjavo informacij o nacionalnih sistemih kolektivnih pogodb in razvoju politike kolektivnih pogajanj, ter kot
posebnost Dunajske memorandumske skupine pomoč pri vzpostavitvi struktur politike
kolektivnih pogajanj v srednjeevropskih in
vzhodnoevropskih državah.
Prav zato dopolnjujejo regionalne mreže
širše smernice, kot je tudi koordinacijsko
pravilo, s tem ko v politiko kolektivnih
pogajanj vnašajo konkretno izkušnjo
evropske dimenzije in obravnavajo
konkretne probleme, ki nastajajo
v obmejnih regijah. Neposreden
osebni stik sindikalnih zaupnikov
različnih držav ne izboljšuje le
vzajemnega razumevanja situacije in pogojev delovanja, temveč
vzpostavlja tudi potrebno zaupanje
za skupne aktivnosti, da se prepreči
medsebojno izigravanje sindikatov in
delojemalcev iz različnih držav.

Dunajska memorandumska
skupina – košček „žive Evrope“
Tako se je v tistem času na organizacijskem
področju EMF oblikovalo sedem regionalnih
mrež za politiko kolektivnih pogajanj. Poleg mreže tradicionalno tesno sodelujočih
skandinavskih sindikatov in mreže Belgije,
Nemčije – Severno Porenje Vestfalija, Nizozemske se je Dunajska memorandumska
skupina hitro razvila v eno najaktivnejših
in predvsem stalnih struktur s kontinuiteto.
Slednje se kaže med drugim tudi v tem,
da je tematsko težišče Dunajske memorandumske skupine čez čas preseglo zgolj
teme plačne politike in kolektivnih pogajanj.
Na letnih srečanjih so vedno znova obravnavali tudi aktualne razvojne tendence in
teme, pomembne z vidika čezmejne izmenjave, kot denimo prekarno delo, delo za
določen čas in agencijsko delo, poklicno
izobraževanje ali vplivi digitalizacije.

Dunajska memorandumska skupina je pomemben instrument pri izvajanju strategije
evropske koordinacije politike kolektivnih
pogajanj. Z izboljšano izmenjavo informacij in z medsebojno podporo pri izvedbi
kampanj in aktivnosti v drugih državah s
ciljem krepitve struktur kolektivnih pogajanj in pogodb in v boju proti nizkim plačam
ne prispeva zgolj k izvajanju evropskega
koordinacijskega pravila in s tem k uresničevanju aktivne plačne politike, temveč se
zoperstavi politiki političnega poseganja v
nacionalno politiko kolektivnih pogajanj, ki
jo danes izvaja Evropska komisija in mnoge
nacionalne vlade z namenom, da bi dosegle izvajanje zmerne plačne politike in decentralizacijo sistemov kolektivnih pogajanj.
Vplivi regionalnih mrež, kot je Dunajska
memorandumska skupina, daleč prese7
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gajo okvir politike kolektivnih pogajanj. So
del „žive Evrope“ in bistveno prispevajo h
krepitvi upravičenosti evropskega integracijskega projekta. Pomemben gradnik pri
tem so predvsem prizadevanja Dunajske
memorandumske skupine proti velikemu
razkoraku med plačami v zahodno in vzhod-
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noevropskimi državami in za dosego izenačenih življenjskih pogojev in pogojev dela.
Spričo vedno večje evro-skeptičnosti v številnih državah članicah EU, ki jo podžigajo
in izkoriščajo Evropi sovražne populistične
stranke, prispeva ta košček „žive Evrope“

pomemben prispevek k ohranitvi Evropske
unije.
Zato želimo Dunajski memorandumski
skupini veliko uspeha za naslednjih vsaj še
20 let!

Poglavje 2:

Intervjuji
Slovenija
Albert Vodovnik
Nekdanji predsednik Sindikata kovinske in elektroindustrije Slovenije SKEI
V Sloveniji je bila s pomočjo strank ustanovljena „neodvisna konfederacija sindikatov“ na čelu z ljudmi, ki so želeli najprej
uvesti kapitalizem, potem pa šele razmišljati o delavskih pravicah. To bi pomenilo
samomor delavskega gibanja v Sloveniji.
Borili smo se proti tem „delavskim liderjem“, demonstrirali in iskali v Evropi sindikate, ki bi nam lahko pomagali pri reševanju tega problema.

Albert, kakšen je bil položaj slovenskih
sindikatov pred ustanovitvijo Dunajskega memoranduma?
Že pred razglasitvijo samostojne Republike Slovenije decembra 1991 so sindikalni
funkcionarji s pomočjo nemškega sindikata kovinske industrije (IGM) obiskovali
izobraževanja v Nemčiji, da bi se naučili,
kaj bi lahko pomenilo tržno gospodarstvo
na „slovenski način“. Ta izobraževanja pa
so bila za udeležence tudi šok. Naši samoupravni sporazumi so bili namreč veliko boljši kot nemške kolektivne pogodbe.

Na eni strani smo sodelovali z nemškimi,
avstrijskimi in madžarskimi sindikati in
pripravljali pristop naše države v Evropsko in Mednarodno zvezo kovinarjev.
Na drugi strani smo iskali partnerje v Višegrajski skupini, ki niso kovali načrtov,
kako prepeljati ljudi žejne čez vodo.
Na podlagi tega sodelovanja je nastala
zamisel medsebojnega sporazuma, Dunajskega memoranduma. Toda žalostno
je bilo, da so prav na dan podpisa sporazuma, začele ZDA bombardirati Srbijo.
Dve veliki tovarni v Čačku sta bili uničeni,

ljudje so umirali in 10.000 delavcev je izgubilo svoja delovna mesta.
Zakaj je bil in je pomemben Dunajski
memorandum za SKEI?
Dunajska memorandumska skupina je
bila in ostaja nekaj edinstvenega. Z našim članstvom je zrasel naš ugled pri sindikatih novih držav na območju nekdanje
Jugoslavije. Finančna podpora skandinavskih sindikatov in švedske fundacije
Olaf-Palme nam je omogočila, da delujemo kot posredniki. Naši funkcionarji
so predavali in organizirali seminarje za
sindikalne zaupnike iz sindikatov bivše
Jugoslavije.
Takrat kot danes je Dunajska memorandumska skupina eden od motorjev SKEI
– takrat kot danes velja, da je moč sindikatov v številčnem članstvu, kajti nič se
ne zgodi samo od sebe.

Lidija Jerkič
Predsednica slovenskega Sindikata kovinske in elektroindustrije SKEI od leta 2006;
Predsednica Zveze svobodnih sindikatov Slovenije ZSSS od leta 2016
Lidija, zakaj je pomembna Dunajska memorandumska skupina?
Naj si bo vedno večji populizem, emocionalizem in ksenofobija – sindikati Dunajske memorandumske skupine so poklicani, da prispevajo k večji enotnosti EU.
Sindikati so heroji, ki se borijo za pravičnejšo Evropo za ljudi in delavce.
Dodana vrednost sindikatov Dunajske
Memorandumske skupine je nedvomno
v načelih sodelovanja, enakih možnostih

in solidarnosti, kakor tudi v primerih dobre prakse, zlasti na področju kolektivnih
pogodb in v krepitvi položaja delavskih
predstavnikov ter zaposlenih v industrijski demokraciji. Aktualni izzivi so boj proti
diskriminaciji, proti izključevanju skupin
prebivalstva in revščini.
Neposreden uspeh za nas pomeni sprejetje Manifesta za izzive delavcev v slovenski avtomobilski industriji ter njihovi
zaščiti. Sprejet je bil po delavnici projekta

Autoglobal Dunajske memorandumske
skupine leta 2017.
Kako vidiš aktualno stanje Evrope in EU?
Kako lahko Dunajska memorandumska
skupina prispeva k enotnosti Evrope?
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Zastava EU s krogom 12 zvezdic ponazarja vrednote: enotnost, solidarnost in
sožitje narodov Evrope. Zato v naše delo
spada tudi aktualna tema „sindikalnega
boja in akcijska moč sindikatov“, povezanega z bojem za socialno pravičnost
in človeško dostojanstvo, kar prispeva k
večji enakosti v EU.

Tako globalni kot lokalni izzivi zahtevajo
naš temeljit in vključujoč razmislek o prihodnosti EU, ne samo zaradi Brexita, ampak tudi zaradi poskusa nekaterih desnih
populističnih strank za destabilizacijo EU.
Ne zavzemamo se le za uspešno in varno
Evropo, ampak tudi socialno usmerjeno
Evropo.

Pri oblikovanju politike SKEI želimo biti
čimbolj jasni in jo zastopati tudi v mreži
sindikatov Dunajske memorandumske
skupine: zavzemanje za trajno stabilno,
povezano in enotno EU.

Ureditev skupnega notranjega gospodarskega trga razumemo kot poroka
za gospodarsko rast in s tem povezano
nenehno rastjo števila zaposlenih. Toda
zagotoviti moramo, da bodo ustvarjena

varna delovna mesta in bodo delojemalci
za svoje delo prejeli dostojno plačo.
Seveda pa je pot do večje enotnosti in
enakosti v EU še dolga, ki pa jo lahko sindikati Dunajske memorandumske skupine
v socialnem dialogu skrajšamo.

Republika Češka
Jan Uhlíř
Nekdanji predsednik češkega sindikata kovinarjev OS KOVO 1992-2005
Jan, kako si doživel spremembo sistema leta 1989?

številne tovarne in čeprav me takrat sindikati še niso zanimali, so različne izkušnje v različnih podjetjih vplivale na moje
kasnejše delo v sindikatu.
V začetku leta 1989 sem postal sindikalni
zaupnik. Moji kolegi so me takrat poslali
na sindikalno konferenco, komunistično
vodstvo pa je to prepovedalo. Toda po
generalni stavki 27. novembra 1989 sem
bil izvoljen za predsednika podjetniške
organizacije v moji firmi in po transformaciji sindikata leta 1992 sem postal predsednik sindikata OS KOVO in ostal na
tem položaju 13 let.

Sem tehnik in obrtnik z visokošolsko zaključeno izobrazbo. Bili so absurdni časi
v komunističnem času, ko sem kot diplomirani inženir zaslužil manj kot prej kot
delavec. Skozi svoje delo sem spoznal
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sodelovanje na podjetniški in nacionalni
ravni in ker je mreža izboljšala sodelovanje med podpisniki.
Zahvaljujoč Dunajski memorandumski
skupini smo se naučili, da ločimo resnico
od laži, da znamo prepoznati „fake news“
in se boriti proti populizmu in ksenofobiji.
To je izredno pomembno za nas.

Zakaj je bil in je pomemben Dunajski
memorandum?

Vse od začetka si je skupina prizadevala
za uskladitev plač in se borila proti socialnemu dumpingu. Zato me moti, da se
množični mediji opirajo na argumente
različnih „ekonomistov“ in „podjetnikov“,
katerih prihodki so nekajkrat večji kot
plače delojemalcev, in kritizirajo zvišanja
plač.

Dunajski memorandum je bil in je pomemben, ker gre pri tem za mednarodno

Zato naj velja: Sindikati, branite se in ne
popustite. Srečno!

Josef Středula
Nekdanji predsednik sindikata OS KOVO in zdajšnji predsednik Češko-moravske
konfederacije sindikatov (ČMKOS)
Jan, kako si doživel širitev EU na Vzhod
leta 2004?

ritve EU na Vzhod, ki so v našem pristopu
videli nevarnost, jasen signal.

Sanje iz novembrski dni 1989 so postale
resničnost. Niso bile več sanje, temveč
vrnitev v normalno stanje. Šele z določeno časovno distanco lahko osebno ocenjujem, kako pomemben dan in pomemben čas v svetovni zgodovini je to bil in ne
samo v zgodovini EU.

Spomnil bi tudi na druge kolege – denimo
na nekdanjega okrajnega predsednika
IG Metall Bavarske, Wernerja Neugebauerja, in njegovo celotno ekipo. Z nami
so namreč sodelovali že dolgo časa pred
širitvijo EU. Werner se je vedno postavil
za nas in kritikom širitve na vzhod jasno
povedal, da sodimo v EU in da se tega
veseli.

Na pobudo takratnega generalnega
sekretarja Evropske zveze kovinarjev
(EMF), Reinharda Kuhlmanna, so bili
predstavniki sindikatov novih držav članic
EU na predvečer pristopa, torej 30. aprila
2004, povabljeni v mestno hiši v Berlinu.
Reinhard nam je dal občutek, da smo del
EU zdaj tudi mi, s tem pa je dal kritim ši-

Spomnim se tudi zgodbe, ki je za naš pristop k EU simbolična. Takrat sem živel na
meji Češke republike in Slovaške. Vodjo mednarodnega oddelka sindikata OZ
KOVO, Moniko Hrušecko (poročeno: Sitárová) sem peljal na Slovaško. Mejo sem
prečkal ob 23.55 uri, ko Češka republika

še ni bila članica EU. Ko sem se nato vračal, pa sem že potoval v EU. Tam, kjer je
bila nekoč državna meja, je bil nenadoma odprti prostor. In da so cariniki v tistem trenutku že veselo praznovali, je bilo
zadnje dejanje lepe vrnitve v civilizirano
Evropo, o kateri smo, kot sem že omenil,
sanjali leta 1989.
Toda najlepše je tudi danes, da so sanje
iz leta 1989 postale resničnost.

Jaroslav Souček
Predsednik češkega sindikata kovinarjev OS KOVO od leta 2014
ko se delojemalci z „Vzhoda“ kljub pristopu njihovih držav k EU niso smeli zaposliti na „Zahodu“. Rešili smo celo vrsto
primerov na ravni podjetij, v časih, ko so
se delodajalci zanašali na to, da se sindikati ne bodo medsebojno povezovali ali
se podpirali preko meja.
Kateri dogovori so že bili sprejeti?

Jaroslav, kaj ceniš pri Dunajski memorandumski skupini?
Kaj cenim? Odprtost, dnevno sodelovanje, zaupanje in prijateljsko vzdušje. Zahvaljujoč sodelovanju v okviru Dunajske
memorandumske skupine nam je uspelo
obiti skupne čeri na obeh straneh železne
zavese, denimo pri selitvi delovnih mest
iz Nemčije in Avstrije v Češko republiko,
na Slovaško, Madžarsko in v Slovenijo
zaradi veliko nižjih stroškov plač. Prav
tako nam je uspelo premagati tako imenovano sedemletno „prehodno obdobje“,

Cela vrsta jih je. Denimo leta 2001 dokument glede širitve EU na Vzhod in prostega pretoka delavcev, skupen dokument
na temo migracije leta 2006, resolucija
„Skupaj proti fiskalni pogodbi in za socialni pakt v Evropi“ leta 2012 in resolucija
izrednega zasedanja julija 2017. V teh
dokumentih se zavzemamo za uskladitev
plač v EU in nasprotujemo ustanavljanju
rumenih sindikatov, torej tistih, ki obstoječe sindikate slabijo in s tem tudi položaj
delojemalcev.
Kako vidiš trenutni položaj v Evropi, v
EU in kako lahko mreža, kot je Dunajska
memorandumska skupina, prispeva k
ohranitvi evropske enotnosti?

Situacija se od konca 90. let močno spremenila. Danes so vse države podpisnice
Memoranduma države članice EU. Naša
narodna gospodarstva so bolj povezana,
četudi niso vse države podpisnice uvedle
evro.
Znotraj Dunajske memorandumske skupine sicer obstajajo različni pogledi, denimo glede pritoka beguncev iz afriških
držav in arabskega sveta ter pritoka beguncev iz ekonomskih razlogov, ki „romajo“ po tej poti do boljšega življenja.
V skupini se ne bojimo o teh vprašanjih
razpravljati povsem odprto, medtem ko
imajo drugi v EU zaradi politične korektnosti s tem probleme. Vedno iščemo najboljšo rešitev in najboljše kompromise.
Solidarnost in dolgoletno sodelovanje sta
bila vedno uspešna in bosta tudi v prihodnje največji prispevek Dunajske memorandumske skupine.
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Madžarska
László Paszternák
Nekdanji predsednik madžarskega sindikata kovinarjev VASAS (1989-1999)
László, po mirni spremembi političnega
sistema leta 1989 in razglasitvi Republike Madžarske leta 1990 se ni spremenila
le oblika države temveč tudi sindikalno
delo.

skega gospodarstva, privatizacije namesto državne lastnine in večstrankarski sistem namesto enostrankarskega.
Preobrat je povzročil tudi to, da se je oblika socialnega dialoga, kolektivnih pogajanj in interakcije med delodajalci in predstavniki interesov temeljito spremenila.
Za nas sindikate se je postavljalo vprašanje, kako bomo lahko kljub številnim
stečajnim postopkom in privatizaciji državnih podjetij ohranili delovna mesta in
zagotovili, da bodo delojemalci mesečno
prejemali svojo plačo. Odgovor je bil nov
sistem usklajevanja interesov, začelo pa
se je z ustanavljanjem svetov delavcev.

Stiki z zahodnimi sindikati so obstajali
pred političnim preobratom. Vendar so
bili ti omejeni na priložnostne obiske in
splošno izmenjavo informacij. Po spremembi sistema smo se v času družbenih
in gospodarskih transformacijskih procesov soočali s številnimi novimi izzivi, kot
je bilo tržno gospodarstvo namesto plan-

Tuje investicije in multinacionalke so dale
določen mednarodni pečat tudi našemu
sindikalnemu delu. Vedno več podjetij je
selilo svojo proizvodnjo v „državo z nizkimi plačami“ Madžarsko, s tem pa je rasla tudi nevarnost plačnega in socialnega
dumpinga na Zahodu. Morebiti je bil tudi

zato podan predlog iz Avstrije za ustanovitev skupne platforme.
Zakaj je pomemben Dunajski memorandum?
Ustanovitev Dunajskega memoranduma
in izvajanje skupnih ciljev na področju
politike kolektivnih pogajanj dojemam kot
eno od najpomembnejših nalog v času
mojega predsedniškega mandata. Bistveni mejniki so medsebojna izmenjava
izkušenj, izboljšanje strokovnosti in sindikalnih zaupnikov z rednim izobraževanjem in podpora pri morebitnih sporih.
Članom Dunajske memorandumske skupine želim veliko uspeha pri doseganju
njihovih ciljev – predvsem v časih, kot so
zdaj, ko so glasni tisti politiki, ki se na izzive svetovnega gospodarstva odzivajo z
zapiranjem, ki namesto mednarodne solidarnosti spodbujajo nacionalni egoizem in
ki želijo prave rešitve socialnih problemov
nadomestiti s populističnimi rešitvami.

Béla Balogh
Predsednik madžarskega sindikata kovinarjev VASAS od leta 2004
Béla, kaj pomeni članstvo v Dunajski
memorandumski skupini za VASAS?
Za naš sindikat ni pomembnejše naloge,
kot je zastopanje interesov delojemalcev
na nacionalni in mednarodni ravni. Dunajska memorandumska skupina se bori
za uresničevanje ciljev, ki služijo tako nacionalnim kot mednarodnim interesom.
Za naše člane je pomembno ohraniti
prost pretok delojemalcev, okrepiti pravico do soodločanja v mednarodnih podjetjih, se pogajati o kolektivnih pogodbah in
zagotoviti, da se spoštujejo temeljne pravice, da se zagotavljajo enake možnosti
na delovnem mestu in da se za pošteno
opravljeno delo plača poštena plača. To
so točke, o katerih se razpravlja na srečanjih Dunajske memorandumske skupine.
Kaj je bilo možno doseči s sodelovanjem
v Dunajski memorandumski skupini in
drugih mednarodnih kooperacijah?

12

Odličen primer mednarodnega sodelovanja je ustanovitev transnacionalne
partnerske pisarne IG Metall in sindikata
VASAS v Györu (Audi) in Kecskemétu
(Mercedes Benz). Cilj je podpreti predstavnike interesov v tem, da ponujajo sindikalnim zaupnikom na podjetniški ravni
pripravljalna usposabljanja, da spodbujajo dialog z delodajalci in s tem izboljšujejo
pogoje dela.
Po 20 letih lahko ugotovimo, da se posamezne kooperacije dobro dopolnjujejo, s čimer
se medsebojno krepijo tudi organizacije.
Kako ocenjuješ aktualni položaj Evrope
oz. EU, kako lahko mreža prispeva k ohranitvi evropske enotnosti?
Nenehno širjenje EU jamči za mir in stabilnost in danes nihče več ne bo zanikal
evropske ideje, evropske skupnosti vrednost. Celo tisti politični ‘amok’ posamezni-

ki, ki kot domnevno ljudski zagovorniki napadajo institucije EU, priznavajo evropsko
idejo, četudi z opozarjanjem na skupne
krščanske korenine ali ko se poskušajo
povzdigniti kot zagovorniki množic, ki se
borijo proti eliti.
Sindikati so na nacionalni in mednarodni
ravni že veliko dosegli, toda pred njimi je
še veliko dela. Potem ko smo uresničili
širitev EU na Vzhod in premagali gospodarsko krizo, nas zdaj čakajo nove naloge.
Nekaj ključnih besed: begunci, Brexit, podnebne spremembe in negativne posledice
nove trgovinske politike ZDA.

Slovaška
Emil Machyna
Predsednik slovaškega sindikata kovinarjev OZ KOVO od leta 1996
Emil, kako se spominjaš leta 1989?
Leta 1989 se še dobro spominjam. Vedeli
smo, pravzaprav pričakovali, da se nekaj
mora spremeniti. Tedanji komunistični
vladajoči sistem se je na položaju ohranjal le še s silo.

Mreža nam je omogočila, da smo dosegli
uspehe, se učili, kako delujejo drugi sindikati in predvsem navezali stike. Dunajski
memorandum je prostor za sodelovanje,
seminarje in izobraževanja, pa tudi za medsebojno podporo pri protestih in stavkah.

Leta 1999 je bil ustanovljen tudi Dunajski
memorandum. Kaj je bilo mogoče doseči
v zadnjih 20 letih?

Kako vidiš trenutno situacijo v Evropi
in kako lahko mreže, kot je Dunajska
memorandumska skupina, prispevajo k
ohranitvi EU?
Evropa trenutno doživlja slabe čase:
Brexit, populizem in skrajno desničarstvo.
Ljudje ne verjamejo več v evropske vrednote. Pozabljajo, kaj pomeni solidarnost
in se odpovedujejo socialnim izmenjavam
zunaj virtualnega sveta.

Kot glasbenik sem bil že od nekdaj nekoliko uporniški, zato sem sodeloval pri
potrebnih spremembah. Med žametno
revolucijo jeseni 1989 je 27. novembra
potekala dvourna generalna stavka, sam
sem jo organiziral v regiji Žilna. Takrat se
je začela tudi moja sindikalna pot, v času,
polnem navdušenja, solidarnosti, pa tudi
strahu pred nasilnimi povračilnimi ukrepi
politbiroja.
Spremembe so uspele, leta 1990 so potekale prve parlamentarne volitve, od 1.
januarja 1993 je Slovaška parlamentarna
republika in od leta 2004 članica EU.

poslovnih odnosov že dolgo nazaj razvila prijateljstva.

Le če se ljudje srečujejo, da se pogovorijo o problemih, lahko skupaj najdejo
rešitve. V našem primeru je uspelo povezati sindikalne zaupnike s predstavniki sveta delavcev v multinacionalkah v
smislu solidarnega delovanja. Razpravljamo in odpravljamo probleme, ki nas
ovirajo pri tem, da bi lahko naše delo
opravljali odgovorno in profesionalno. S
pozitivnim učinkom, da so se iz prvotnih

Po mojem mnenju so lahko edina sila, ki
lahko to situacijo nekoliko sprosti, prav
sindikati. Ni dovolj, če samo dajem videz
socialnega demokrata, temveč moram
kot takšen tudi delovati. Ne morem le
reči, da sem sindikalni zaupnik, temveč
moram tako tudi delati in razmišljati.
Naša naloga je povezovati ljudi, da bodo
komunicirali med seboj in ponovno črpali
zaupanje. Zaupanje, da v Evropi veljajo
pravila, s pomočjo katerih je lahko Evropa
ponovno stabilna.
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Nemčija
Werner Neugebauer
Nekdanji okrajni predsednik IG Metall Bavarske (1988-2010)
Werner, se še spomniš, kaj si počel 9.
novembra 1989 in o čem si razmišljal?
Tega ne bom nikoli pozabil. Na poti nazaj
s pogovorov z italijanskim sindikatom kovinarjev CISL v Milanu se na avstrijskem
radiu slišal: Meja z NDR je padla. Moja
prva misel je bila takoj, da bo to s seboj
prineslo veliko sprememb v NDR, mnoge
pa tudi pri nas. To, kar se je zgodilo potem
in s kakšno hitrostjo, se mi je zdelo nemogoče. Skupaj z našimi kovinarji s Saške
smo zgradili IG Metall v vzhodnonemških
zveznih deželah, na Saškem je bilo stalno prisotnih 90 profesionalnih in neprofesionalnih sindikalnih zaupnikov z Bavarske in iz Baden-Württemberga, ustanovili
smo devet upravnih organizacijskih enot.
Izvedli smo prva kolektivna pogajanja na
Saškem in že 1. januarja 1991 se je IG
Metall Vzhod združila z IG Metall.

Leta 1994 smo OS KOVO in OZ KOVO
povabili na seje naše komisije za plačno politiko in kolektivna pogajanja. Na
stavko na Bavarskem so leta 1995 poslali celo delegacije. Z vsakim srečanjem
je postalo vzdušje prijaznejše in gradili
smo zaupanje. Vsako leto smo – najprej
v Lohru in kasneje v Inzellu – izvajali tridnevne seminarje na temo politike kolektivnih pogajanj. Po večini sem bil vedno
kak dan prisoten, če se je le izšlo.
V Nemčiji je bilo kmalu številne zaposlene strah zaradi selitve njihovih delovnih
mest v Vzhodno Evropo. Kako si sam to
doživljal?

Kdaj si prvič obiskal katero od kasnejših držav Dunajskega memoranduma in
ob kakšni priložnosti?
Odprte meje so pomenile tudi, da so se
tisoči delavcev iz Češkoslovaške pripeljali vse do Nürnberga in ponujali svojo delovno silo za dva do tri evre na uro. Prvi
stik z novo ustanovljenim sindikatom OS
KOVO sem imel v Pragi s tedanjim predsednikom Janom Uhlířjem, ki je bil na ta
položaj izvoljen le nekaj tednov pred tem.
Pogovori so potekali pri temperaturi ledišča. Strah jih je bilo, niso zaupali. Bali
so se, da se jim bo zgodilo enako kot v
nekdanji NDR, namreč z razprodajo industrije.
Potem sta se po razdelitvi države na Češko republiko in Slovaško republiko oblikovala dva sindikata OS KOVO. Podal
sem se na nov obisk pri Janu Uhlířju in
slovaškem predsedniku Emilu Machyni.
Ponudili smo srečanje, na katerem bi
spregovorili o vsakodnevnih sindikalnih
aktivnostih in delu, kot je plačevanje članarine, sveti delavcev, nagrada za normirano delo in oblikovanje drsečega delovnega časa.
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Seveda so obstajale te bojazni. In izkazalo se je tudi, kaj je v socialnem tržen
gospodarstvu (t.i. Rhine capitalism po M.
Albertu) pomenila družbena odgovornost.
Naj navedem primer: V prvih petih letih so
odšli domala vsi proizvajalci kablov. Tako
smo samo na Bavarskem izgubili 30.000
delovnih mest, zlasti za ženske. Strahovi
in šele dejanske posledice pa še zdaleč
niso bile tako hude kot prej v novih nemških zveznih deželah. Pomembno je bilo,
da so naši kolegi v podjetjih in sindikalni
zaupniki IG Metall dojeli: Potrebujemo
močne sindikate v srednje- in vzhodnoevropskih državah in pomembno je vlagati
čas in energijo, da jih podpremo.
Dunajski memorandum je bil leta 1999
ustanovljen kot čezmejna protiutež delodajalcem in kapitalu. Kakšna so bila
takrat tvoja pričakovanja o tem, kaj bi
lahko dosegli sindikati s to zvezo?

Sam sem moral najprej veliko poslušati
in se učiti, da sem sploh razumel potrebe kolegov iz drugih držav. Pomembno je
bilo, da je bil Artur Horwedel za IG Metall
Bavarske skoraj vsak teden prisoten v
teh državah, da bi se seznanil s številnimi potrebami na kraju samem. Pogosto
so jih tudi že takoj razjasnili. Po pristopu
Avstrije k EU se nama je z Arturjem porodila zamisel o ustanovitvi memoranduma. Avstrijski Predsednik ‘kovinarjev’,
Rudi Nürnberger, je bil navdušen. Potem
ko smo se o tem pogovorili z vsemi državami, smo uskladili besedila in pripravili prvo srečanje na Dunaju. Bilo je nekaj
posebnega: dve članici EU, štiri nečlanice
EU, šest sindikatov kovinske industrije s
skupno enim milijonom članov.
Takrat sem prosil, da naj si ne postavljamo pričakovanj in upov, ki jih nihče
ne bo uspel izpolniti. In izkazalo se je,
kako prav sem imel. Bili so časi zelo
usklajenih stališč, pa tudi časi, ko smo si
stali zelo nasproti. Dva primera: Naj se
ne vmešavamo v politiko ali pač? Kako
razumemo prost pretok delovne sile iz
srednje- in vzhodnoevropskih držav? Po
kontroverznih razpravah smo v slovenskem Portorožu prišli na nazaj skupno
pot.
Kateri so po tvojem mnenju najpomembnejši uspehi 20-letnega delovanja
Dunajske memorandumske skupine?
Najprej, da smo si sploh upali spregovoriti drug z drugim. Kar je prav tako dobro
delovalo, je bilo dejstvo, da smo se vživeli v vsako posamezno državo in nismo ravnali, kot da njihovo situacijo sami
najbolje poznamo. Pomembni uspehi
so bili medsebojna podpora pri sporih v
podjetjih, prekinitve dela in stavke z medsebojnimi obiski – tudi demonstracijami.
Najpomembnejše in najlepše pa je, da so
se med kolegi ‘kovinarji’ iz šestih držav
razvila prava prijateljstva.

Johann Horn
Okrajni vodja IG Metall Bavarska
Johann, 30 let po padcu zidu in 20 let po
ustanovitvi Dunajske memorandumske
skupine – kako ocenjuješ trenutno situacijo v Evropi?
Združena Evropa vse od svoje ustanovitve bi bila bolj v nevarnosti, kot je prav
zdaj. Povsod se krepijo desno populistične struje in celo skrajni desničarji. Evropo hočejo potisniti nazaj in zato stavijo
na zapiranje v lastne nacionalne okvirje.
Velika Britanija je prva, ki se nahaja pred
izstopom iz Evropske unije. EU ne sme
razpasti. Danes potrebujemo prav nasprotno: Evropo, ki še bolj sodeluje.
Zakaj?
Ker je tesno sodelovanje v Evropi najboljši odgovor na številne negotovosti,
ki trenutno obstajajo. BREXIT ustvarja v
enaki negotovost kot položaj svetovnega
gospodarstva s strogo trgovinsko politiko
ZDA in vedno močnejšo Kitajsko.
Največjo negotovost pa povzroča industrijski preobrat zaradi digitalizacije in
razvoja v avtomobilski industriji v smeri
pogonskih motorjev brez emisij. Mnoge
skrbijo njihova delovna mesta in njihova
prihodnost. Hkrati pa se jim zdi, da jih politika ignorira. Sindikati moramo skupaj z
delodajalci in politiko najti rešitve za delovna mesta zaposlenih in jih močneje zaščitit. Potrebujemo več socialne varnosti
kot protiutež tem negotovostim. Sem sodi
tudi močnejše povezovanje na področju
politike kolektivnih pogajanj.
A to bi lahko naredila tudi vsaka država
sama.

To ne bi zadoščalo, kajti veliki avtomobilski koncerni in dobavitelji so domala povsod v Evropi. Iz tega razloga potrebujemo
usklajeno evropsko industrijsko politiko,
ki v vseh državah vzpodbuja nove tehnologije in produkte in preprečuje, da bi izkrvavele posamezne gospodarske lokacije
ali cele regije.
Potrebujemo tudi evropsko socialno politiko, ki bo Evropejcem zagotavljala dobro
raven socialne varnosti.
Kaj lahko naredijo sindikati?
Sindikati morajo ta proces nadaljevati kot
gonilna sila in snovalec. Naša naloga denimo je, da politiki povsem jasno povemo,
da bo imel industrijski preobrat uničujoče posledice, če mu bomo dovolili, da se
preprosto razvija tako naprej.
Množična brezposelnost in še več minimalnih plač vendarle niso v interesu politike.
Desni populizem je tudi zato tako uspešen, ker imajo mnogi občutek, da jim dober
gospodarski razvoj zadnjih let ni prinesel
dovolj. Torej bi morala politika od podjetij
zahtevati, da pri industrijskem preobratu
ustrezno upoštevajo interese zaposlenih.
Plače v evropskih državah se še vedno
zelo razlikujejo med seboj. Kako lahko
sindikati prispevajo k večji pravičnosti
plač?

Evropi so koncerni, ki hočejo svoj dobiček
doseči z nizkimi plačami. Na tak način
grozi v drugih državah razvoj negativne
spirale. Že zato bi se morali vsi zaposleni
zavzemati, da se bodo povsod izplačevale dobre plače. Delojemalci in sindikati v državah Evrope se ne smejo pustiti
izigravati. Le s pomočjo transnacionalne
solidarnosti se lahko z mednarodno delujočimi koncerni pogajamo na isti ravni.
Povsem konkretno si lahko kot cilj predstavljam, da bi sklepali evropske kolektivne pogodbe. To bi bil z mojega vidika
posledičen razvoj v pravi smeri.
Kakšen pomen ima Dunajski memorandum v teh procesih?
Izreden pomen. Z Dunajskim memorandumom se ustvarjajo strukture, v okviru
katerih lahko redno izmenjujemo vprašanja o pravičnosti plač in politiki kolektivnih
pogajanj. Takšno poglobljeno in zaupanja
polno sodelovanje je temelj za razvoj skupnih strategij.

Pravkar smo pri Audiju na Madžarskem
doživeli, kakšen pritisk lahko razvijejo zaposleni, če se organizirajo. Del socialne
Evrope je tudi približevanje življenjskih
pogojev in pravično plačilo. Proti socialni
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Avstrija
Rainer Wimmer
Predsednik avstrijskega sindikata proizvodnje PRO-GE od leta 2009
Rainer, kako si doživljal preobrat v
Evropi od leta 1989 naprej, kateri so bili
po tvojem mnenju odločilni dogodki konec 80. in v začetku 90. let prejšnjega
tisočletja?

dogodek tega časa je zame bil po pristopu k EU leta 1995, ko je bil odpravljen
monopol na področju pridobivanja soli in
smo uspeli preprečiti zaprtje solin in ohraniti delovna mesta.
Kaj je bilo vse doseženo v zadnjih dvajsetih letih delovanja mreže?
Ko je padla železna zavesa, je Avstrija
pridobila. Ne zgolj zaradi dejstva, ker so
sosedne države spet postale pravi sosedje, temveč tudi v gospodarskem smislu.

Sem izučen elektrikar, zaposlen sem
bil kot rudar v rudniku soli. Sredi 80. let
sem postal predstavnik centralnega sveta delavcev v podjetju Salinen Austria. V
rudarstvu sta sodelovanje in solidarnost
pomembna tudi zaradi nevarnega dela.
Že od vsega začetka smo imeli čezmejne
stike s sindikati rudarjev, na katere smo
se lahko oprli tudi po preobratu. Odločilen
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A pojavili so se tudi izzivi: Naša plačna
politika se je zaradi investicij in premeščanja proizvodnje v „države z nizkimi
plačami“, kot smo jih imenovali takrat,
znašla pod pritiskom.
Prav iz tega razloga je bilo sodelovanje
sindikatov v Srednji in Vzhodni Evropi odločilnega pomena – najprej je to potekalo
v obliki posredovanja znanja, že kar nekaj
časa pa sodelujemo enakovredno, na isti
ravni.

Naša mreža je ‘mlada’ dvajset let, pa vendar obstaja dlje kot druge kooperacijske
mreže v tej regiji. Smo uspešni, ker si poleg stalnega cilja glede usklajevanja plač
zastavljamo vedno nove aktivnosti, npr.
projekt „Autoglobal“ ali sodelovanje na
ravni podjetij.
Tako danes kot tedaj pa velja: Če se ne
bomo zoperstavili globalnim strategijam
koncernov, bomo šibkejši tudi na nacionalni ravni.
Kako lahko ta mreža v trenutni situaciji
prispeva k ohranitvi enotne Evrope?
V Evropi ponovno potrebujemo investicije in progresivno socialno politiko. V
srednje- in vzhodnoevropskih državah
mora priti do občutnega zvišanja realnih
plač, saj bodo sicer še naprej generacije
izobražene delovne sile zapuščale svoje
države.
Še naprej bomo prispevali k socialni in
solidarni Evropi!

Poglavje 3:

Izjave, resolucije, memorandumi
in skupna stališča
V 20 letih obstoja Dunajske memorandumske skupine so bile sprejete različne resolucije in izjave, ki se nanašajo na aktualen
razvoj v EU, regionalne trge dela in usklajevanje plač. V nadaljevanju so izpostavljeni
bistveni poudarki.

Memorandum „Kooperacijske
mreže sindikatov za medregionalno
politiko kolektivnih pogajanj“
Marec 1999, Dunaj

Memorandum za „medregionalno politiko
kolektivnih pogajanj“ kooperacijske mreže
sindikatov opisuje izzive v času evropskega integracijskega procesa in opredeljuje
naloge posameznih sindikatov za dosego
skupnih ciljev.
Člani Dunajske memorandumske skupine so si zadali nalogo, da gospodarske in
družbene priložnosti Ekonomske in monetarne unije izkoristijo za delojemalce, da se
izboljšanje konkurenčnosti ne bi odvijalo
prek socialnega dumpinga, temveč bi prispevalo k pozitivnemu razvoju pogojev dela
in življenjskih pogojev. To naj bi uspelo s
skupno plačno politiko. Povsod mora veljati
ista formula: izravnava za stopnjo inflacije in
udeležba delojemalcev pri gospodarskem
uspehu podjetij.
Dunajski memorandum je v svojih temeljnih
načelih opredelil tudi področja delovanja, od
vzpostavitve informacijskih mrež čezmejno
delujočih podjetij, prek podpore pri ukrepih
sindikalnega boja, pa vse do pošiljanja opazovalcev na regionalna in nacionalna kolektivna pogajanja.

Izjava glede širitve EU
September 2001, Portorož

V tej izjavi se je Dunajska memorandumska
skupina jasno opredelila za EU in za širitev
na Vzhod. Svojo prošnjo za članstvo v EU
so predložile Madžarska leta 1994, Slovaška leta 1995, Slovenija in Češka pa leta
1996. Svojo odgovornost za trajni razvoj
gospodarske rasti in socialne pravičnosti

bi lahko izpolnila le razširjena EU. Sem je
sodilo tudi postopno in dosledno izvajanja
prostega pretoka delojemalcev ter dnevnih
migrantov, pri čemer je treba paziti posebej
na to, da ne bo prišlo do plačnega in socialnega dumpinga. Zato ostaja spodbujanje
procesa dohitevanja pri plačah in pogojih
dela še naprej prednostna naloga.
Sodelujoči sindikati so poudarili tudi pomen
prehodnih obdobij kot časovni okviru za prilagoditev trgov dela.

Nadoknaditi zamujeno pri integraciji
2006, Praga

Prost pretok delojemalcev je ena od štirih
temeljnih svoboščin EU. Od širitve EU leta
2004 so člani Dunajske memorandumske
skupine spremljali razvoj regionalnih trgov
dela. Veljali so bilateralni sporazumi za sezonske delavce in za napotitve ter prehodne
določbe, ki delojemalcem iz „novih“ članic
že zdaj omogočajo, da delajo v Avstriji ali
Nemčiji zakonito.
Po preteku prvega obdobja skupno treh prehodnih obdobij glede omejevanja prostega
pretoka delavcev se je leta 2006 postavljalo
vprašanje, ali bosta Avstrija in Nemčija odprli trg dela ali pa bosta dostop omejili še
nadaljnja tri leta.
Dunajska memorandumska skupina prehodnih obdobij ni razumela kot zapiranja,
temveč kot časovni okvir za spodbujanje
socialno vzdržne integracije, denimo z aktivnim prilagajanjem plač in pogojev dela
„novih“ držav članic EU plačam in pogojem
dela „starih“ držav članic ter kot spodbujanje
razvojnih potencialov obmejnih regij. Dunajska memorandumska skupina je vlade
in Evropsko komisijo pozvala, da na področju trga dela, v regionalni in infrastrukturni
politiki sprejmejo ukrepe, ki bodo omogočili
odprtje trgov dela, a hkrati tudi preprečevali
organizirano nezakonito zaposlovanje, za
kar bi bilo treba predvideti stroge kazni.

Skupna izjava o agencijskem delu
Oktober 2008, Praga

Že leta 2007 je Dunajska memorandumska
skupina na konferenci v Nemčiji razpravljala
o posledicah vedno večjega števila agencijskih delavcev in vpliva na tipične oblike
zaposlovanja. Oktobra 2008 so se člani Dunajske memorandumske skupine srečali na
konferenci v Pragi in sprejeli skupno izjavo.
V njej so izrazili zaskrbljenost spričo dramatičnih sprememb na trgu dela, ogrožanja
kolektivnih pogodb zaradi vedno obsežnejšega zaposlovanja agencijskih delavcev
in zahtevali poštene in socialne pogoje za
agencijsko delo.

Skupno stališče o gospodarski in
finančni krizi
April 2009, Piešťany

Dokument s skupnim stališčem je bil sprejet v času svetovne gospodarske krize, ki ni
povzročila le stečajev in zapiranja podjetij,
temveč tudi odpravo delovnih mest in znižanje življenjskega standarda delojemalcev.
Socialna kriza pa je med drugim spodbudila
tudi krepitev desno skrajnih sil, uperjenih
proti demokraciji.
Dunajska memorandumska skupina je zato
zahtevala temeljito spremembo gospodarske politike EU z oblikovanjem obsežnega evropskega pravnega okvira za nadzor
in ureditev finančnega sektorja, širitev in
boljšo koordinacijo konjunkturnih svežnjev,
sprejetih v državah članicah EU z namenom
ustavitve pešanja realnega gospodarstva
ter zaščito delovnih mest in sprejem zaposlitvenih ukrepov. Skupina je povsem jasno
zavrnila možnost odpovedi plači v času gospodarske krize in omejevanje pravic delojemalcev.

Izjava o premagovanju krize v
Evropi
Julij 2010

Po gospodarski krizi v letih 2008/2009 je šel
razvoj ponovno počasi navzgor,
17

jski

Duna

toda neoliberalno ravnanje je bilo v gospodarstvu še vedno nekaj povsem običajnega.
V takšnih gospodarsko negotovih časih se
podjetja v večji meri poslužujejo agencijskega dela in prekarnih oblik zaposlovanja.
Prav tako je bilo treba do leta 2011 še posebej budno spremljati izvajanje evropske
direktive o delu prek agencij (2008) na nacionalni ravni. Sindikati Dunajske memorandumske skupine so sklenili, da na tem področju intenzivirajo izmenjavo informacij in
sodelovanje. Pred njimi pa je bil še en izziv:
Leta 2011 so prenehala veljati zadnja prehodna obdobja glede omejevanja prostega
pretoka za madžarske, češke, slovaške in
slovenske delavce. Zato je bilo pomembno
še intenzivneje nastopiti proti plačnemu in
socialnemu dumpingu.

Posodobitev besedila temeljnih
načel Dunajskega memoranduma
Marec 2017, Dunaj

Do gospodarske krize 2008/2009 se je raven plač v „novih“ državah članicah EU
stalno približevala povprečju plač v EU, leta
2010 pa se je ta razvoj ustavil. Zaradi stagniranja plač je bila plačna politika v sosednjih državah pod vedno večjim pritiskom.
Temeljna načela memoranduma so bila dopolnjena z dvema temama, namreč vedno
bolj prisotno digitalizacijo in s tem nujno povezanimi atipičnimi oblikami zaposlovanja
ter neomejenim delovnim časom. Proti obojemu se je treba boriti. Poleg tega je treba
zapolniti vrzeli v Direktivi EU o napotitvi delavcev na delo v okviru opravljanja storitev,
ki velja že od leta 1996, ter uveljaviti ukrepe

proti čezmejnemu plačnemu in socialnemu
dumpingu ter „navideznim napotitvam“.

Resolucija proti sindikalni
razpršenosti
Julij 2017, Bad Hofgastein

Predsedniki članskih sindikatov Dunajske
memorandumske skupine so ugotovili, da
so se v Srednji in Vzhodni Evropi močno
razširili konkurenčni in navidezno neodvisni
sindikati. Toda napredek na področju plač in
pogojev dela v vseh državah Dunajskega
memoranduma je mogoče doseči le s pomočjo dlje časa obstoječih in mednarodno
povezanih sindikatov. Navidezno neodvisni
sindikati, ki se pojavljajo na podjetniški ravni
in so v nasprotju interesov, bi otežili zastopanje zaposlenih in oslabili učinkovitost sindikatov.

Albert Vodovnik (SKEI), Rainer Wimmer (PRO-GE), Manfred Anderle (PRO-GE), Josef Středula (OZ KOVO), Werner
Neugebauer (IG Metall), Peter Scherrer (EMF), Béla Balogh (VASAS), Jaroslav Souček (OS KOVO),
Lidija Jerkicˇ (SKEI), Emil Machyna (OZ KOVO), Anton Mifka (OZ KOVO)
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Poglavje 4:

Konference
Medregionalna konferenca o agencijskem delu
Junij 2007, Grafenau
Agencijsko delo je vedno večji problem v
Evropi. Od sredine 2000-tih let obravnava
Dunajska memorandumska skupina vplive
in posledice agencijskega dela za plače in
pogoje dela stalno zaposlenih delavcev.
Po navedbah Mednarodne konfederacije
agencij za zaposlovanje (CIETT) se je število agencijskih delavcev v Evropi v obdobju od 1996 do 2007 podvojilo, z 1,5 na 3,8
milijona.

Zakonska ureditev
agencijskega dela
Do sprejeta evropske direktive o delu
prek agencij leta 2008 (s številnimi izjemami) je kot mednarodno veljavna pravna podlaga v Srednji in Vzhodni Evropi
od maja 2000 naprej veljala Konvencija
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Mednarodne organizacije dela (ILO) št.
181 o „zasebnih agencijah za zaposlovanje“. Urejala je pravice in dolžnosti
zasebnih agencij za zaposlovanje in posredovanih delavcev. Članice ILO pa so
morale po tej Konvenciji v skladu z nacionalno zakonodajo sprejeti potrebne ukrepe, da je tudi v podjetjih uporabnikih za
posredovane delavce veljala pravica do
svobode združevanja (v sindikate), pravica do kolektivnih pogajanj in pogodb,
minimalne plače, določbe o porodniškem
dopustu, itd.
Dodatno so obstajale in obstajajo v vseh
državah članicah Dunajske memorandumske skupine zakonske ureditve za
opravljanje dejavnosti agencij za zaposlovanje. Toda slednje leta 2007 v „novih“
državah članicah EU niso zadostno za-

gotavljale enakih plačnih pogojev in pogojev dela agencijskih delavcev in stalno
zaposlenih v podjetju.

Kolektivne pogodbe za
agencijske delavce
Kolektivne pogodbe za agencijske delavce se sklepajo samo v Avstriji od leta 2002
naprej in v Nemčiji od leta 2004 naprej. V
Avstriji vodi vsako leto kolektivna pogajanja
za krovno panožno kolektivno pogodbo za
agencijske delavce PRO-GE, ki med drugim zajema dogovore o minimalnih plačah
in za panogo običajna preplačila, pa tudi
upoštevanje bolniškega staleža pri plačilih
glede na delovni čas.

Število agencijskih delavcev
1.200.000

1.080.000

1.000.000

Medregionalna konferenca o
agencijskem delu v Grafenauu
Sredi junija 2007 se je na dvodnevni konferenci v
Grafenauu (Nemčija) srečalo 80 predstavnikov sindikatov, svetov delavcev in ekspertov iz članskih sindikatov Dunajskega memorandumske skupine. Teme
so bile agencijsko delo, njegove posledice za plače in
pogoje dela pri stalno zaposlenih in ureditev in primeri
prakse iz teh šestih držav.
Po uvedbi evropske direktive o agencijskem delu
leta 2008 je prišlo do korenitih sprememb pri ureditvi
agencijskega dela v srednje- in vzhodnoevropskih državah, deloma pa tudi do zaostritev, kot je bil denimo
slovaški Zakon o delu.
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600.000

Toda delodajalci so agencijsko delo še naprej razumeli kot alternativno možnost za povečevanje svoje
fleksibilnosti in za preprečevanje problemov, ki se pojavijo ob ponavljajočih se zaposlitvah in odpuščanjih
delavcev zaradi sezonsko pogojenega povpraševanja, zato se je število agencijskih delavcev še povečevalo.
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Konferenca o prekarnih zaposlitvah
Oktober 2008, Praga
7. in 8. oktobra 2008 je v Pragi v okviru svetovnega akcijskega tedna proti prekarnemu
delu in na pobudo Dunajske memorandumske skupine in češkega sindikata kovinarjev
OS KOVO potekala konferenca na temo
prekarnega zaposlovanje in agencijskega
dela. To je bila doslej največja konferenca te
vrste, s kar 120 udeleženci.
Razpravljali so o povečevanju atipičnih oblik zaposlovanja in njihovih nevarnostih za
tipično zaposlene delavce in si postavili cilj,
da identificirajo atipične oblike zaposlovanja
in razvijejo strategijo proti zlorabi teh oblik.

Rezultati
Zahvaljujoč konferencama v Grafenauu in Pragi ter spričo pritiska različnih nacionalnih članskih organizacij in mrež, kot je Dunajski
memorandum, so se Evropska
in Mednarodna zveza kovinarjev EMF in IMF, pa tudi
Mednarodna konfederacija
sindikatov odločili, da organizirajo svetovni dan dostojnega
dela. Ta poteka od 2008 naprej
vsako leto 7. oktobra.

Konferenca AutoGlobal
5. in 6. junij 2014, Nürnberg
Srednja in Vzhodna Evropa še naprej ostajata središče rasti za avtomobilsko industrijo. To okolje je tako imenovani „Detroit
Vzhoda“, saj se ne nazadnje 20 odstotkov
avtomobilov oz. avtomobilskih delov po
vsem svetu proizvede prav tu.
na srečanju predsednikov marca 2012 so
se zbrani odločili, da organizirajo evropsko
avtomobilsko konferenco.
Cilj projekta je bila priprava posnetka stanja
o aktualnem razvoju avtomobilske industrije
na območju članskih sindikatov Dunajske
memorandumske skupine. Poleg tega naj
bi izdelali podlage za uskladitev plač in pogojev dela ter delovnega časa na različnih
proizvodnih lokacijah istega podjetja.

Nacionalne konference
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Pred konferenco, ki je potekala junija 2014,
so v posameznih državah potekali nacionalni seminarji s predstavniki interesov iz
posameznih podjetij. V Bratislavi je sindikat
OZ KOVO predstavil nujne korake, da bi zagotovili, da tuja podjetja gospodarske lokacije Slovaške ne izbirajo samo zaradi nizkih
plač. Na nacionalnem seminarju SKEI v Ljubljani so denimo razpravljali o nezadostni likvidnosti dobaviteljev in o s tem povezani
nestabilnosti delovnih mest.
V Češki republiki je avtomobilska industrija hrbtenica njihove industrije. Zato je pomembno ne zgolj ohraniti avtomobilske industrije, temveč jo je treba razvijati naprej.
V prihodnje je zato potrebna cela vrsta ukrepov: uvedba novih tehnologij ter podpora s
strani politike, denimo na področju znanosti
in šolstva ter na socialnem področju.

Na nacionalni konferenci o avtomobilski
industriji, 10. aprila 2008 v Pragi, so sodelovali predstavniki sindikata KOVO iz 49
podjetij, med drugim Škode in predstavniki
češkega združenja avtomobilske industrije
(SAP) ter nemškega sindikata IG Metall.
Skupaj so opredelili cilje, kot je uskladitev
pogojev dela in plač v hčerinskih podjetjih
v Srednji in Vzhodni Evropi s proizvodnimi
lokacijami njihovih matičnih družb. Od EU
so zahtevali oblikovanje minimalnih standardov na socialnem področju.

Konferenca AutoGlobal
Junija 2014 se je 120 predstavnikov interesov v Nürnbergu posvetovalo o situaciji avtomobilske in dobaviteljske industrije ter o položaju delavcev. Bili so enotnega mnenja, da
se nahaja evropska avtomobilska industrija
pred velikimi izzivi: zaostrovanje konkurence, padec povpraševanja, večje presežne
kapacitete, vedno večji cenovni pritisk na
dobaviteljska podjetja, nova poslovna področja, kot sta elektromobilnost in sodelovalna vozila, korenite spremembe v strukturah
ustvarjanja dodane vrednosti in vedno več
atipičnih oblik zaposlovanja, kot sta agencijsko delo in delovršne pogodbe. Ves ta razvoj
bi lahko imel za sindikate hude posledice,
denimo zaradi vedno številnejših poskusov
delodajalcev, ki bi želeli izigrati zaposlene
in sindikate ter stroškovni pritisk prevaliti na
pleča zaposlenih.

Cilj konference je bil izmenjava informacij in
izkušenj o procesih spreminjanja v zadevnih
državah, dolgoročni cilj pa sklenitev socialnih
in tarifnih minimalnih standardov na ravni

podjetij in na evropski ravni. Obravnavale so
se tudi teme, kot je razvoj skupnih projektov
na evropski ravni za oblikovanje in zaščito
delovnih mest, oblikovanje boljših pogojev

dela in spodbujanje sodelovanja socialnih
partnerjev na nacionalni in evropski ravni.
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Komentar gosta: Renate Blauensteiner
Predsednica Sveta delavcev Opel Dunaj, podpredsednica Delavske zbornice Dunaj

Pomen konference AutoGlobal
v Nürnbergu 2014 ter
mednarodnega sodelovanja
Konferenca sama, na kateri je sodelovalo
več kot 100 predstavnikov svetov delavcev,
pa tudi predstavnikov iz podjetij in znanosti,
je bila pomembna, saj ni podala le informacij o aktualnem razvoju v avtomobilski
industriji sami, temveč je služila tudi povezovanju s predstavniki drugih proizvodnih
lokacij našega koncerna na Madžarskem ali
v Nemčiji.
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Čezmejno sodelovanje je pomembno. Sem
predstavnica sveta delavcev v mednarodnem podjetju in v teku svojega dela sem
izkusila, kako pomembno je komunicirati in
se uskladiti s predstavniki interesov drugih
lokacij. To je pomembno tudi na nacionalni
ravni. Tako se redno srečujem s predstavniki sveta delavcev drugih avtomobilskih podjetij, kot sta Magna in BMW.

Poglavje 5:

Mreža solidarnosti
V ustanovnem dokumentu Dunajskega memoranduma je med drugim zapisano, da
morajo sindikati, člani mreže: „Na vseh ravneh in v vseh oblikah oblikovati izmenjavo
med sindikalnimi enotami, okrepiti solidarne
aktivnosti, izkoristiti in poiskati vse možnosti
za skupno razpravo.“
To ni veljalo le za sodelovanja na ravni članskih sindikatov, temveč tudi za seminarje
in za vzpostavitev stikov in sodelovanje na
ravni podjetij, kot na primer med predstavniki interesov posameznih proizvodnih lokacij,
za ustanovitev evropskih svetov delavcev v
srednje- in vzhodnoevropskih državah in za
skupne solidarne aktivnosti in demonstracije.
Po političnem preobratu 1989/1991 se je
v Srednji in Vzhodni Evropi začel val privatizacije z občutnejšimi vlaganji iz tujine,
ki trajajo še danes. Kolegi v teh regijah so
delali le še za tuja podjetja. Ta so izhajala
iz prepričanja, da se tam delujoči sindikati
ne izmenjujejo čezmejno ali da sploh ne sodelujejo.

Prve izobraževalne aktivnosti
Temeljni kamen za sodelovanje sindikatov
je bil položen že pred ustanovitvijo Dunajskega memoranduma leta 1999. Nemški
pionir na tem področju, Artur Horwedel iz
IG Metall, se je že v 90. letih zavzemal za
socialni dialog med nemškim sindikatom kovinske industrije (IGM) in sindikati kovinske
industrije v Srednji in Vzhodni Evropi. Razu-

mel je mentaliteto svojih sosedov in je brez
samovšečnosti organiziral številna čezmejna srečanja. Večkrat letno so sedli skupaj
predstavniki delojemalcev, da bi spregovorili
o konkretnih problemih v podjetjih iz Nemčije
– to so bila Schwan-Stabilo, Otis, VW, Kern
Liebers, Magna, Halbergerhütte GmbH, Rieter, Forschner, Kiekert, Ronal, Grammer/
Gramtex, Metacon Metall, Recont, Knürr,
Vishay, Brawe, Rohde & Schwarz in Evobus
– skupaj pa so organizirali tudi podjetniške
seminarje.
Iz tega časa je tudi Siemensov seminar, ki
ga še danes enkrat letno izvaja češki sindikat kovinarjev OS KOVO za nemške,
avstrijske, slovaške, češke in madžarske
predstavnike sindikatov v poslopju Siemens
Europa Forum SEC.
Istočasno sta IG Metall in PRO-GE v Inzellu,
Lohru in v izobraževalnem centru PRO-GE
v Bad Hofgasteinu ter v izobraževalnih središčih IG Metall organizirala izobraževalne
seminarje za sindikalne zaupnike in odgovorne za področje izobraževanja iz srednjein vzhodnoevropskih članskih sindikatov.
Vsebina teh izobraževanj so bile informacije o pripravi kolektivnih pogajanj, priprava
kataloga zahtev za plačna pogajanja na
podlagi ekonomskih kazalnikov, predstavitev rezultatov plačnih pogajanj, informacije
o strukturi plač, o ureditvi delovnega časa,
zdravju in varnosti na delovnem mestu, v
enaki meri pa tudi o socialni varnosti in o
vzpostavitvi sindikalnih struktur.

To znanje je kolegom iz srednje- in vzhodnoevropskih držav pomagalo, da samozavestno nastopijo pred tujimi delodajalci in
zahtevajo urejene delovne odnose in ustrezne plače na podlagi kolektivnih pogodb.

„Gasilske akcije“
Že od vsega začetka sta bila sodelovanje
in podpora v primeru selitve proizvodnje
ali pri reševanju delavskih sporov bistveni
element Dunajske memorandumske skupine. Te „gasilske akcije“ niso bile vedno
uspešne, toda s pomočjo rednega sodelovanja nam je pogosto uspelo kolege hitro
in izčrpno „posvarili v naprej“ in solidarno
nastopiti pred delodajalci; pogosto je to solidarno delovanje v multinacionalkah zadoščalo, da smo lahko rešili konflikte ali neenako ravnanje na različnih lokacijah.

Kromberg & Schubert 2008
Dolgotrajen, a na koncu uspešen je bil delavski spor pri avtomobilskem dobavitelju
Kromberg & Schubert v Sloveniji. Aprila 2008
podjetje ni hotelo izpolniti zahtev 3.000 zaposlenih glede zvišanja plač in izboljšanja pogojev dela in se pogajati s sindikatom v podjetju. Zaposleni so začeli stavkati. Podjetje se
je odzvalo z izključitvijo članov stavkovnega
odbora iz podjetja in proti njim vložilo tožbo.
V tej fazi so se v dogajanje vključili avstrijski
kolegi. Prepričali so se o slabih delovnih pogojih v slovenski hčerinski družbi in posredovali pri vodstvu podjetja. Prav zaradi javnega
pritiska se je sodni postopek končal v prid zaposlenim, v njihovem interesu pa je bil rešen
tudi delavski spor.

Siemens tirna vozila 2008
Za češki sindikat kovinarjev OS KOVO je
zapiranje proizvodne lokacije Siemens tirna
vozila v Pragi Zličín primer čezmejen solidarnosti:
Julija 2008 so zaposleni iz medijev izvedeli,
da želi vodstvo koncerna proizvodni obrat v
Pragi s 30. septembrom 2009 zapreti. S tem
je Siemens kršil tako zakonodajo v Češki republiki kot tudi v Nemčiji.
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Takoj po tej objavi je začel OS KOVO boj
za ohranitev proizvodnega obrata. Povezali
so se s svojimi partnerskimi organizacijami,
vključno s člani Dunajske memorandumske
skupine, Evropsko zvezo kovinarjev, veleposlaništvom zvezne republike Nemčije in
Evropskim svetom delavcev SEC pri Siemensu.
Predstavniki sindikatov IG Metall in OS
KOVO so se srečali na pogovorih. Bili so
enotnega mnenja, da problemi pri Siemensu nikakor ne smejo škoditi medsebojnim
odnosom. Sindikata sta se dogovorila, da
je skupen cilj ohranitev podjetja. Toda za
okoli 1.000 zaposlenih, ki bi izgubili svoje
delovno mesto, bi morali omogočiti prekvalifikacijo, zagotoviti predčasno upokojevanje,
obstajati bi morala podpora pri iskanju novih
delovnih mest, predvsem pa bi morala biti
izplačana visoka odpravnina.
IG Metall je kolegom iz OS KOVO zagotovil vsako možno podporo, kontaktiral predsednika Bertholda Huberja in pomagal pri
organizaciji srečanja med upravo Siemens
AG in predstavniki OS KOVO. Pri nekaterih pogajanjih je bil prisoten tudi Wolfgang
Müller iz IG Metall. Z njim so se lahko kolegi
OS KOVO takoj posvetovali glede stališč in
ponudb, ki jih je podalo vodstvo podjetja.
Prvi uspeh je bil ta, da so bila pogajanja
med vodstvom in predstavniki OS KOVO
sklicana že za julij 2008. Predstavniki podjetja so sindikatu zagotovili, da ne bodo odpuščali in da vrednosti podjetje do prodaje
ne bodo znižali.

Ko so podjetje nato vendarle zaprli in je
1.000 zaposlenih izgubilo svoje delovno
mesto, pa jim je vendarle uspelo skleniti pogodbo o odpravninah, kar je bilo do tedaj v
Češki republiki nekaj edinstvenega.

KBA Mödling 2014
Decembra 2013 nemška matična družba
proizvajalca tiskalnikov Koenig & Bauer
(KBA) napovedala odpuščanja na dveh avstrijskih proizvodnih lokacijah, od 750 zaposlenih naj bi svoje delovno mesto izgubilo
460 zaposlenih. Pred sejo nadzornega sveta januarja 2014 je demonstriralo okoli 500
ljudi in predstavnike nadzornega sveta pa
so izžvižgali in na transparent zapisali: „Mati
– pusti nam živeti!“
Pri vodstvu matične družbe je posredoval
IG Metall. Vključil se je avstrijski PRO-GE,
podal predloge za ohranitev delovnih mest,
ki pa jih je uprava KBA zavrnila. Po tem so
zaposleni sklenili, da bodo od 6. februarja naprej začeli stavko za nedoločen čas.

Vodstvo podjetja je odgovorilo z grožnjo:
Stavkajoče naj bi odpustili, izgubili pa naj bi
tudi vse finančne pravice. Četrti dan stavke
je PRO-GE dosegel izboljšanje za prizadete zaposlene: Število odpovedi so lahko
zmanjšali, dogovorili so socialni načrt in ustanovili sklad za delavce.

Stavka pri Audiju v
Györu, januarja 2019
24. januarja 2019 so ob 6. uri zjutraj delavci
v podjetju Audi v Györu (Madžarska) ustavili
delo. Stavkali so za uveljavitev svojih zahtev
glede transparentnega plačnega sistema,
povprečnega zvišanja plač za 18 odstotkov
oz. za najmanj 236 evrov. Vodstvo podjetja
je za prihodnje leto ponudilo zvišanje plač
za 10 odstotkov. To je bilo za okoli 12.000
zaposlenih največjega proizvajalca motorjev v koncernu premalo, saj zaslužijo delavci v montaži s povprečno 1.100 evri najmanj
v evropskem koncernu Audija in to kljub
temu, da se na zahodu Madžarske soočajo
s pomanjkanjem strokovno usposobljenih
delavcev.
IG Metall Bavarske je izkazal solidarnost s
stavkajočimi in objavil izjavo: „Proti socialni Evropi so koncerni, ki hočejo svoj dobiček doseči z nizkimi plačami. Na tak način
grozi tudi kolegom v drugih državah razvoj
negativne spirale.“ Okrajni vodja IG Metall,
Johann Horn, je delodajalce posvaril pred
morebitnim izigravanjem zaposlenih znotraj
Evrope. Stavka je imela počasi posledice
za proizvodnjo v Nemčiji, tekoči trakovi na
sedežu Audija v Ingolstadtu in v še dveh
nemških obratih so se ustavili, v Bratislavi
in Leipzigu so odpovedovali izmensko delo.
Končno je vodstvo koncerna privolilo v zvišanje plač za 18 odstotkov.
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Bilateralna podpora
Čezmejna izmenjava in sodelovanje med
predstavniki interesov po podjetjih je dandanes vsakodnevno delo sindikatov, članov
Dunajske memorandumske skupine.
Primer podjetniškega sodelovanja pri
PRO-GE
• Na proizvodni lokaciji avstrijske firme v
Češki republiki s 450 zaposlenimi niso
upoštevali zakona o delovnem času,
prav tako niso pravilno vodili dokumentacije o delovnem času. V dogajanje poseže PRO-GE. Uvedene so bile preiskave,
odgovorne za napačno vodenje dokumentacije o delovnem času so poklicali
na zagovor, prizadeti delojemalci pa so
prejeli izplačano manjkajočo razliko.
• Greiner Holding je mešani koncern z
8.000 zaposlenimi po vsem svetu. Na
področju embalaže obstaja od leta 2014
sodelovanje med državama med predstavniki interesov na ravni podjetij v Avstriji in Češki republiki. Sindikata PRO-GE in OS KOVO organizirata srečanje,
na katerem spregovorijo o ustanovitvi
evropskega sveta delavcev.
• Slovaška hčerinska družba ameriškega
podjetja United States Steel Corporation, U. S. Steel Košice, dobavlja surovo
železo avstrijskemu podjetju voestalpine. Zadosten razlog torej za povezovanje slovaških in avstrijskih predstavnikov
svetov delavcev.
• Od leta 2017 organizirata PRO-GE in
VASAS srečanja med predstavniki interesov na ravni podjetij avstrijskega podjetja Hirtenberger Automotive Safety. Cilj
je zvišanje plač na madžarski proizvodi
lokaciji v Papi.

lijo povezati madžarska in nemška sindikalna delovna telesa. 14. januarja 2016 je bila
ustanovljena družba TPI Györ nonprofit Kft.,
vzpostavljena transnacionalna partnerska
pisarna, ki od takrat ponuja usposabljanja in
svetovanja za madžarske delavce. Partnerska pisarna deluje tudi v proizvodnem obratu
Mercedes v Kecskemétu.

Skupne solidarne akcije
in demonstracije
Od vsega začetka so sodelujoči sindikati
izpolnjevali zahteve iz temeljnih določb memoranduma, da širijo in si izmenjujejo informacije o sindikalnih aktivnostih partnerskih
sindikatov in da sodelujejo na njihovih protestnih aktivnostih in demonstracijah.
• Maja 2002 sta češki OS KOVO in slovaški OZ KOVO podprla IG Metall v
njegovem boju za izboljšanje socialnih

in delovnih pogojev delavcev v evropski
kovinski industriji.
• 21. oktobra 2006 so v več nemških mestih potekale demonstracije. Sindikati so
pozvali k protestu proti ukinjanju socialnih
pridobitev in k podpori solidarnih alternativ. Protestniki so med drugim zahtevali
solidarno in pravično financirano zavarovanje državljanov, več izobraževalnih
mest, zaščito pred samovoljo na delovnem mestu, za pravično davčno politiko
in za prihodek, s katerim je mogoče preživeti. Slovaški sindikat OZ KOVO in češki OS KOVO sta izkazala solidarnost in
demonstrirala skupaj s svojimi nemškimi
kolegi v Münchnu.
Od začetka finančne krize leta 2008 je
Evropska konfederacija sindikatov pozvala
k demonstracijam po vsej Evropi. Vodilo je
bil boj proti varčevalni politiki za premago-

Transnacionalna partnerska
pisarna IG Metall in VASAS 2016
Madžarski sindikat VASAS in nemški IG Metall sta se na podlagi skupne preteklosti v Dunajski memorandumski skupini lotila inovativnega projekta: vzpostavitve transnacionalne
partnerske pisarne. Pilotni projekt se je začel
v Györu s ciljem, da v desetih projektnih podjetjih pridobijo do 3.000 članov sindikata in v
teh podjetjih vzpostavijo sindikalne strukture.
Prav tako naj bi razširili področja delovanja
VASASa pri nemških podjetjih, hkrati pa že27
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vanje krize na račun delavcev in za zvišanje
realnih plač. Za sindikate, člane Dunajske
memorandumske skupine je bilo samo po
sebi umevno, da sodelujejo na teh demonstracijah.

evropski socialni pakt, za varna delovna
mesta, za vzpostavitev soodločanja ter
za strogo ureditev finančnih trgov. Zahtevali so Evropo, ki se aktivno bori proti revščini, brezposelnosti in izključevanju, ki
zagotavlja dobro javno oskrbo ter „enako
plačilo za enako delo na enakem kraju“.

• Prva demonstracija je potekala aprila
2008 v Ljubljani. Zbralo se je okoli 35.000
predstavnikov sindikatov, ki so demonstrirali za višje plače, za več pravičnosti
pri prihodkih, za primerne minimalne plače za odpravo revščine v Evropi, za enakovredno plačilo za enako delo za moške
in ženske, za krepitev kolektivnih pogajanj na evropski ravni in za omejevanje
višine prihodkov menedžerjev.

• Več kot 50.000 ljudi se je aprila 2011
zbralo na demonstracijah v Budimpešti
in sledilo vodilu „Ne nesocialni varčevalni politiki – Za socialno Evropo, poštene
plače in službe!“ Namesto „Euro-Plus-Pakt“, ki želi določaje plače prenesti na
raven podjetja, so demonstranti zahtevali
uvedbo davka na finančne transakcije.

• Aprila 2009 je v Pragi demonstriralo 20.000 predstavnikov sindikatov za

• Jeseni 2011 so avstrijski kolegi sodelovali na protestni akciji na slovaški meji
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proti načrtom takratne neoliberalne vlade, usmerjenim proti sindikatom.
• PRO-GE in VASAS od leta 2018 pozivata proti zakonskemu poslabšanju delovnega časa, kot je v Avstriji jeseni 2018
sprejeta uvedba 12-urnega delovnika
in na Madžarskem zakonsko zvišanje
nadurnega dela s trenutnih 250 na 400
ur v obračunskem času treh let, kar sindikati označujejo kot suženjski zakon.
PRO-GE je nato sprožil solidarnostno
kampanjo. Tako kot PRO-GE v Avstriji zahteva zdaj tudi VASAS izboljšanje
ureditve delovnega časa s kolektivnimi
pogodbami glede na zakon, s čimer bi
dosegli izravnavo za delavce.

29

jski

Duna

Poglavje 6:

Razvoj plač
Najpomembnejši cilj Dunajske memorandumske skupine je približevanje plač in pogojev dela
za delojemalce v podjetjih, ne glede na proizvodno lokacijo oz. sedež podjetja.

Razvoj povprečnih plač
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