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„Sít‘ proti mzdovému dumpingu
a neoliberální politice“
Chápeme přeshraniční spolupráci ne jako
doplněk naší mezinárodní práce, ale jako
nutnost, abychom mohli vystoupit proti
nadměrné moci koncernů a jejich neoliberálním přisluhovačům v pravicových
vládách Evropy, neboť jejich cílem je
oslabit práva odborů a zaměstnanců, jak nám jasně ukazují aktuálně
zhoršení rakouského a maďarského zákona o pracovní době
(12 hodin denně a rozšíření
ročních přesčasů).

Žádná ze zemí neprofitovala ze změn našich
středoevropských a východoevropských
sousedů po roce 1989 tolik, jako Rakousko.
Přesto hodně našich kolegů mělo předsudky ohledně rozšíření EU na východ
– zvláště pak kvůli očekávanému tlaku
na mzdy z důvodu nižších nákladů
na práci v těchto zemích.
Z tohoto důvodu vznikla myšlenka spolupracovat v síti odborů v kovoprůmyslu z Rakouska,
Německa, Slovenska, Maďarska,
České republiky a Slovinska.

Je toho tolik na práci! Budeme dále
prohlubovat naší spolupráci, abychom odvrátili útoky na práva našich
kolegů a kolegyň a abychom prostřednictvím silných kolektivních smluv uzavřeli
mzdové nůžky mezi našimi zeměmi.
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nanosti za podmínek digitalizace jsou v dobách globalizace nepostradatelné.

VM: Přihlášení se k rozšíření EU
o východoevropské země

Pravidelná výměna informací o hospodářské, politické a oborově specifické
situaci v zemích Memoranda, okamžitá a
komplexní komunikace při přesunu výroby
a pracovních konfliktech stejně tak jako definování společných pozic k tématům jako
integrace do EU, vysílání pracovní síly,
práce přes agentury nebo zajištění zaměst-

„Sít‘ přátelství“
Když se založila síť Vídeňského Memoranda v roce 1999 ve Vídni, pracovala jsem
v mezinárodním oddělení na organizační
přípravě tohoto setkání. Tehdy jsem ještě
netušila, jaký dopad tento čin bude mít a že
dvacet let poté se stále ještě budou konat
minimálně dvě pracovní setkání zákládajících odborových svazů ročně, a navíc seminář expertů v Inzellu (Německo).
Po celá tato léta jsme se dál rozvíjeli: během prvních zasedání se jednalo o předávání základních informací o kolektivních
smlouvách, pracovní době nebo o odmítnutí mzdových požadavků kvůli hospodářským parametrům, jak bylo zvykem
v Rakousku a Německu.

gové a kolegyně partnerských odborových
svazů z Maďarska, Slovenska, České republiky a Slovinska učit odborové práci za
podmínek tržního hospodářství. K tomu ještě patřil tlak přebírání právních norem EU.

Během doby jsme se stali přáteli a já si již
neumím představit svoji činnost bez pravidelných kontaktů s Monikou z Bratislavy,
Danou z Prahy, Bogdanem z Ljubljany a
Balazsem z Budapešti.

Počáteční napětí a předsudky, které zde
pochopitelně byly po desetiletích odloučení
a dvou rozdílných politických systémech, se
brzy rozpustily.

Během této doby jsme lecčehos dosáhli:
jsme vlastně jediná dosud existující regionální síť z původních sedmi a jsme předobrazem Evropské unie, jejíž charakter
máme.
Byla to nejen politická, ale také osobní zkušenost, která mě celá ta léta obohacovala a
já za ní děkuji.

Mag.a Martina Schneller

Vedoucí Mezinárodního oddělení
Výrobní odborový svaz PRO-GE

4

201

5

201

9

201

201

201

8

201
Výročí 20 let Vídeňského Memoranda

3

201

Setkání VM: Důchodové systémy
a nerovnost mezd

2

201

Prohlášení VM: Migrace, mzdová
konvergence, digitalizace

1
201

VM: Projekt AutoGlobal

0

201

VM: Požadavek na sociální
pakt směrem k EU

200

Konec přechodného období (Německo, Rakousko)
Rakousko: Mzdový a sociální dumping – zákon

9

200

VM: Prohlášení k finanční a
ekonomické krizi, úsporná opatření

8

7

200

Světová hospodářská krize

6

200

VM: Konference o agenturním zaměstnávání

5

200

Referendum o Brexitu ve Velké Británii

Vzhledem k tomu, že informační
tlak a tlak přizpůsobování byl
tehdy enormní, museli se kole-
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Kapitola 1:

Přeshraniční solidarita
Od vzniku odborů v 19. a raném 20. století se spojila národní a mezinárodní úroveň.
Jedním z nejstarších odborových svazu
byl Mezinárodní odborový svaz kováků,
založený v srpnu 1893 v Curychu osmi
odborovými svazy, který sdružoval 60.000
pracujících. Již v zakládacím provolání se
poukazuje na nutnost mezinárodní spolupráce: „Výrobky, které vyrábíme, jsou svým
složením a použitím mezinárodní; působme
tedy jako pracující v kovoprůmyslu mezinárodně, abychom se bránili našemu společnému nepříteli, kapitalismu“. Podobné cíle
sleduje o více jak 100 let později síť spolupráce odborů pro meziregionální tarifní politiku, skupina Vídeňského Memoranda.
V roce 1989 padla železná opona. O deset
let později, 25. a 26. března 1999 podepsali předsedové šesti kováckých odborových
svazů ve Vídni zakládací provolání přeshraniční sítě Vídeňského Memoranda. Členy
jsou rakouský odborový svaz Kovo-Hornictví-Energie (GMBE; dnes výrobní odborový svaz PRO-GE), německý průmyslový
odborový svaz KOVO (IG Metall), slovinský
SKEI, maďarský VASAS, český Odborový
svaz OS KOVO a slovenský Odborový svaz
OZ KOVO. Vytyčeným cílem je postavit vůči
internacionalizovaným podnikům síť, aby
pracující nebyli stavěni proti sobě a aby se
bránilo mzdovému dumpingu. Během vytváření vnitřního trhu a rozšiřování EU na
východ platilo pravidlo zabránit roztříštění
mzdové politiky na podnikovou a regionální
úroveň.
Mezitím se stalo ze sítě proti „tlaku na mzdy“
něco daleko víc: na bilaterální úrovni se odborové svazy podporují při konfliktech se
zaměstnavateli, při uzavírání kolektivních
smluv, stejně tak jako při zakládání podnikových struktur zastupování zájmů zaměst-

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)

nanců. Vystupují pravidelně se společnými
prohlášeními na veřejnosti. Na konferencích ke speciálním tématům vypracovávají

společné strategie a bojují nepřetržitě proti
mzdovým rozdílům východu a západu.
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Komentář: Luc Triangle
Generální tajemník evropské odborové federace IndustriAll European Trade Union

Skupina Vídeňského Memoranda:
milník v dějinách evropské
přeshraniční odborové spolupráce
Přeshraniční spolupráce a solidarita jsou
součástí DNA evropských kováckých odborů, které se vždy snažily přeshraničně spojit
zaměstnance.
Již během zakládací fáze Evropské federace kováků (EMF) v roce 1971 byl založen
tarifně politický výbor. Ten demonstroval politickou vůli svých zakladatelů nabídnout fórum, na kterém by si odborové svazy mohly
vyměňovat informace o výsledcích tarifního
vyjednávání, o mzdách a pracovních podmínkách a o všeobecné sociální a hospodářské situaci v jednotlivých zemích.
V oboru, který není ohraničen hranicemi
jedné země, není jistě zarážející, že výměna informací a debaty o výsledcích tarifního
vyjednávání mají absolutní prioritu.
Skupina Vídeňského Memoranda (s odborovými svazy z Rakouska, Slovinska, České
republiky, Slovenska, Maďarska a Bavorska) je dodnes jedna z nejúspěšnějších a
nejdynamičtějších regionálních sítí v odvětví kovoprůmyslu. Pro IndustriAll Europe je
Vídeňské Memorandum benchmark, který
by měl být aplikován v celé Evropě.

Vídeňské Memorandum:
motor sociálního pokroku v
automobilovém průmyslu

6

Evropa je kolébkou automobilového průmyslu. Před zhruba 130 lety jelo první auto po
evropských cestách. Ještě dnes vyrábí evropský automobilový průmysl jedno ze třech
aut na světě. Dlouhá tradice a nahromaděné know-how udělaly z Evropy světového
lídra: výrobní inovace, flexibilní výrobní postupy, hodnotný design, řízení utváření hodnot a alternativní technologie pohonu.
V této baště evropského průmyslu zaujímají
země Vídeňského Memoranda klíčovou pozici. Z 2,5 milionu zaměstnaných v automobilovém průmyslu v EU pracuje 1,5 milionu
v zemích této sítě, to je 60 procent všech
evropských pracovních míst v tomto oboru.
Po pádu Berlínské zdi mohly získat středoevropské země velice úspěšně přímé investice do automobilového průmyslu. Vybojovaly si klíčovou pozici ve stále rostoucím
řetězci výroby automobilů (70 až 80 procent
hodnoty jednoho auta se vytváří ve výrobním procesu).
Díky levné, ale kvalifikované pracovní síle, s
dlouhou průmyslovou tradicí, a blízkosti západoevropským trhům, stavěli takřka všichni aktéři sektoru výrobní kapacity v těchto
regionech.
Současně mohly lokální značky jako Škoda,
nebo Dacia uspět na tomto globalizovaném
a tvrdém trhu. V důsledku tohoto se výroba
aut v tomto regionu za poslední desetiletí
takřka zdvojnásobila. Se 180 vyrobenými

auty na 1000 obyvatel je dnes Slovensko
mistr světa ve výrobě motorových vozidel.

„Perfektní bouře“ v
automobilovém světě
Přes všechny silné stránky automobilového
průmyslu zuří dnes „perfektní bouře“. Současně probíhá mnoho rušivých strukturálních změn, které povedou k nové průmyslové revoluci v tomto sektoru.
Automobilový průmysl se musí přizpůsobit
měnícím se podmínkám a změnit tyto výzvy
v šance, v něco jako progresívní globalizaci, nutnost snížit exhalace CO2 a přestoupit na elektrická vozidla, automatizovanou
výrobu, změnu soukromého použití vozidel
(Car-Sharing), stejně tak jako oblast samo
jedoucích vozidel.
Auto je prakticky znovu objevováno a v příštím desetiletí dojde k více změnám než za
celé poslední století. Digitalizace již zapříčinila revoluci v jiných oborech jako zábavná elektronika, telekomunikace a osvětlení.
Automobilový průmysl nezůstane výjimkou.

Komentář: Torsten Müller a Thorsten Schulten
Dr. Torsten Müller, Senior výzkumník Evropského odborového institutu (ETUI) v Bruselu,
je zodpovědný za oblast mezd a tarifní politiky v Evropě
Prof. Dr. Thorsten Schulten, vedoucí tarifního archivu Ústavu hospodářství a
sociálních věd (WSI) Nadace Hanse Böcklera v Düsseldorfu a čestný profesor
Ústavu politické vědy Eberharda Karlse Univerzity v Tübingenu

Skupina Vídeňského Memoranda
– hlavní stavební kámen tarifněpolitické koordinace v Evropě
Skupině Vídeňského Memoranda bude 20
a tím vyrostla z teenagerovských let. Srdečné blahopřání k 20 letům úspěšné přeshraniční odborové spolupráce!
Aby bylo možné zařadit a ohodnotit důležité
přispění skupiny Vídeňského Memoranda z
pohledu evropské koordinace tarifní politiky
ve světle aktuálního vývoje, je třeba se nejprve podívat na začátek. Založení regionálních tarifně politických sítí byl ústřední prvek
konce devadesátých let ze strany tehdejší
Evropské federace kováků (EMF), tzn. strategie koordinace tarifní politiky na evropské
úrovni. Výchozím bodem této strategie bylo
očekávání, že zavedením hospodářské a
měnové unie se vyostří nadnárodní konkurenční tlak a tím se zvýší nebezpečí rostoucího konkurenčního mzdového dumpingu.
Cílem cílené koordinace národních odborových tarifních politik EMF bylo odvrátit tato
nebezpečí a vytvořit solidární mzdovou politiku v Evropě. Finanční krize, která začala v
roce 2008 a zvláště jednostranné zaměření
na řešení krize v oblasti konkurenceschopnosti ukazuje na to, že tato strategie neztratila na své důležitosti.

Usnesení o mzdově politických
koordinačních pravidlech
Koordinační dodatek, který byl přijat na 3.
Tarifně politické konferenci EMF dne 9. /10.
prosince 1998 ve Frankfurtu odkazuje na tři
hlavní stavební kameny: (1) na mzdové politické koordinační pravidlo, podle kterého by
se růst platů v jednotlivých zemích měl řídit
inflací a produktivitou, aby tím byla zajištěna kupní síla pracujících a přiměřená účast
na růstu produktivity; (2) na elektronický
informační a komunikační systém EUCOBAN, sloužící ke zlepšení shromažďování
dat a výměně informací o aktuálním tarifně
politickém vývoji v jednotlivých evropských
zemích; a (3) na zřízení regionálních tarif-

ně politických sítí ke zlepšení přeshraniční
koordinace v regionech, ve kterých existují
tradiční úzké hospodářské vztahy a společné pracovní trhy.

Regionální tarifně politické sítě
Z tohoto důvodu vzniklo v té době v oblasti
pokryté EMF sedm regionálních tarifně politických sítí. Vedle sítě tradičně úzce spolupracujících severských odborových svazů
a sítě Belgie, Německo – Severní Porýní
Vestfálsko se skupina Vídeňského Memoranda rychle rozvinula v jednu z nejaktivnějších, a především nejkontinuálnějších struktur. To mimo jiné ukazuje i na to, že skupina
Vídeňského Memoranda rozšířila své zájmy
v průběhu doby nad čistě mzdová a tarifně
politická témata.
Při každoročních setkáních se stále více
uchopovala aktuální témata a vývoj v přeshraniční spolupráci, jako třeba rizikové pracovní poměry, práce přes agenturu, učňovské vzdělávání nebo dopady digitalizace.
V tomto smyslu tkví zvláštní role regionální
sítě v tom, že se přibližuje strategie celoevropské tarifně politické koordinace odborové práce práci běžného všedního dne. To
se týká například výměny pozorovatelů při
tarifním vyjednávání v jednotlivých zemích,
přímé výměny zkušeností o národních tarifních systémech a tarifně politickém vývoji,
stejně tak jako zvláštností skupiny Vídeňského Memoranda, kterou je pomoc při budování tarifně politických struktur v zemích
střední a východní Evropy.
Regionální sítě tedy ucelují vodítka jako koordinační pravidla, ve kterých přináší konkrétní zkušenosti z evropské dimenze tarifní
politiky a zabývají se konkrétními problémy,
které se vyskytují v příhraničních regionech.
Přímý osobní kontakt odborových svazů
různých zemí nezlepšuje jen chápání různorodých situací a vyjednávacích podmínek
ostatních, ale také vytváří nutnou důvěru
pro společné akce, aby se zabránilo vzá-

jemným konfliktům odborů a zaměstnanců
z různých zemí.

Vídeňské Memorandum –
kousek „žité Evropy“
Skupina Vídeňského Memoranda je nástroj
pro aplikaci strategie evropské koordinace
tarifní politiky. Díky zlepšené výměně informací a vzájemné podpoře kampaní a aktivit
v jiných zemích za účelem posílení struktur kolektivního vyjednávání a proti nízkým
mzdám s sebou nese nejen aplikování evropských koordinačních pravidel a tím i následování aktivní mzdové politiky, ale staví
se také proti – v současné době Evropskou
Komisí a národními vládami podporované
politice politických zásahů do národní tarifní
politiky, k prosazení umírněné mzdové politiky a decentralizace tarifních systémů.
Dopady regionálních sítí, jako je skupina
Vídeňského Memoranda jdou nad rámec
tarifní politiky. Jsou kouskem „žité Evropy“
a přispívají jako takové k podstatnému posílení legitimizace evropského integračního
projektu. Důležitým stavebním kamenem
jsou zde snahy speciálně skupiny Vídeňského Memoranda proti mzdovým rozdílům
mezi západoevropskými a východoevropskými zeměmi a zasadit se o narovnání životních a pracovních podmínek. Tváří v tvář
narůstajícím Evropě nepřátelským tendencím populistických stran, zneužívání evropské skepse v mnoho členských státech EU,
přináší tento kousek „žité Evropy“ důležitý
příspěvek k zachování Evropské unie.
Přejeme skupině Vídeňského Memoranda
hodně úspěchů a minimálně dalších 20 let!
7
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Kapitola 2:

Interview
Slovinsko
Albert Vodovnik
Bývalý předseda slovinského odborového svazu kováků a elektroprůmyslu SKEI
správné dohody byly významně lepší než
německé tarifní smlouvy.

Alberte, jaký byl stav slovinských odborů před založením Vídeňského Memoranda?
Již před vyhlášením Republiky Slovinsko
v prosinci 1991 navštívili naši odboroví
funkcionáři s podporou německých průmyslových odborů IG Metall (IGM) školení
v Německu, aby se naučili, co by mohlo
znamenat tržní hospodářství na slovinský
způsob. Tyto semináře byly pro účastníky
nicméně šokem. Všechny naše samo-

Ve Slovinsku byl za pomoci stran založen
„nezávislý odborový svaz“, vedený lidmi,
kteří nejprve chtěli zavést kapitalismus a
teprve potom mysleli na práva zaměstnanců. To by byla sebevražda slovinského zastupování zaměstnanců. Proti těmto
lídrům zaměstnanců jsme se bránili, demonstrovali jsme a hledali jsme v Evropě
odbory, které by nám pomohly při řešení
tohoto problému.
Na jedné straně jsme spolupracovali s
německými, rakouskými a maďarskými
odbory a připravovali jsme se na přijetí do
Evropské a Světové federace kováků. Na
druhé straně jsme hledali ve Visegradské
skupině partnery, kteří nekuli plány, jak
podvést lidi.
Na základě této spolupráce vznikla myšlenka vzájemné dohody, Vídeňského Me-

moranda. Je ale smutné, že právě přesně
v den podepsání začaly USA bombardovat Srbsko. Byly zničeny dvě továrny v
Čačaku, umírali lidé a 10.000 pracujících
ztratilo svá pracovní místa.
Proč bylo a je Vídeňské Memorandum
důležité pro SKEI?
Vídeňské Memorandum bylo a je něco
zvláštního. Díky našemu členství vzrostlo
naše uznání mezi odborovými svazy v nových státech bývalé Jugoslávie. Finanční
podpora skandinávských odborů a švédské Nadace Olafa Palmeho nám umožnily
získat pozici prostředníků. Naši funkcionáři pořádali semináře pro odborové důvěrníky z odborů bývalé Jugoslávie.
Tehdy jako dnes je skupina Memoranda
jedním z motorů SKEI – tehdy jako dnes
platí, že moc odborů tkví v počtu členů, neboť samo od sebe se nestane nic.

Lidija Jerkič
Předsedkyně slovinského odborového svazu kováků a elektroprůmyslu SKEI od roku 2006;
Předsedkyně Slovinské odborové konfederace ZSSS
Lidie, proč je důležitá skupina Vídeňského Memoranda?
Vzhledem k narůstajícímu populismu,
narůstajícím emocím ohledně některých
témat a nepřátelství k cizorodému, je skupina Memoranda povolána, aby se zasazovala o jednotu EU. Odbory jsou hrdinové, kteří bojují za člověka a pracující ve
spravedlivé Evropě.
Nadhodnota skupiny Memoranda je v
principech spolupráce, rovnosti šancí,
příkladů dobré praxe, především v oblasti
tarifních smluv a posílení pozice zástupců

zaměstnanců a pracujících v průmyslové
demokracii. Aktuální výzvy jsou boj proti

diskriminaci, proti vyloučení skupin obyvatel a proti chudobě.
Jako přímý úspěch hodnotím Manifest výzev a ochrany pracujících ve slovinském
automobilovém průmyslu. Bylo o něm rozhodnuto po Workshopu-Autoglobal skupiny Memoranda v roce 2017.
Jak vidíš aktuální situaci v Evropě a v
EU? Může síť Vídeňského Memoranda
přispět k evropské jednotě?
Kruh dvanácti hvězd na vlajce EU se zastává hodnot jednoty, solidarity a harmo-
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nie mezi evropskými národy. Proto patří
také k naší práci témata „odborový boj a
akční síla odborů“ spolu s bojem za sociální rovnost a lidskou důstojnost. To vede
opět k větší rovnosti v EU.
Proto vedeme politiku SKEI zcela jasně a
tuto pozici zastupujeme také ve skupině
Vídeňského Memoranda: zasazování se
za udržitelnou, stabilní, spojenou a jednotnou EU.

Globální a lokální výzvy nás nutí k zásadnímu a integrativnímu zamyšlení se nad
budoucností EU, nejen kvůli Brexitu, ale
také díky pokusům pravicově populistických stran EU destabilizovat. Zasazujeme
se nejen za úspěšnou a bezpečnou, ale
také sociální Evropu.

nanosti. Musíme zajistit, aby vznikala jistá
pracovní místa a pracující dostali důstojnou mzdu.
Samozřejmě je to velmi dlouhá cesta k
větší jednotě a rovnosti v EU, ale odborové svazy skupiny Vídeňského Memoranda
ji mohou zkrátit.

Pravidla společného vnitřního obchodu
chápeme jako garanta hospodářského
růstu a s ním spojeným nárůstem zaměst-

Česká Republika
Jan Uhlíř
Bývalý předseda českého odborového svazu kovopracujících OS KOVO 1992-2005
Honzo, jak jsi prožil změnu systému v
roce 1989?

Jsem technik a řemeslník s vysokoškolským diplomem. Během komunistické éry
existovaly absurdní doby, kdy jsem jako
diplomovaný inženýr vydělával méně než

předtím jako dělník. Díky mé práci jsem
poznal řadu podniků zevnitř, a i když jsem
se tehdy o odbory nezajímal, ovlivnily mě
zkušenosti z různých podniků v mojí pozdější odborové práci.
Na začátku listopadu 1989 jsem se stal
odborovým funkcionářem. Moji kolegové mě delegovali tehdy na odborovou
konferenci, ale komunistické vedení to
zakázalo. Nicméně po generální stávce
27. listopadu 1989 jsem byl zvolen předsedou podnikové organizace v mé firmě a
po transformaci v roce 1992 jsem se stal
předsedou odborového svazu OS KOVO
a zůstal jsem jím 13 let.
Proč je a bylo Vídeňské Memorandum
důležité?

Vídeňské Memorandum bylo a je důležité,
protože se jedná o mezinárodní spolupráci
na podnikové a národní úrovni, a protože
zlepšilo síť spolupráce mezi signatáři.
Díky Memorandu jsme se naučili rozlišovat pravdu od lži, rozpoznat „fake news“ a
potlačit xenofobii a populismus. To je pro
nás enormně důležité.
Na začátku se tato skupina zasazovala o
narovnání platů v Evropě a bojovala proti
sociálnímu dumpingu. Proto mi vadí, že
dnes masmédia prezentují argumenty různých „ekonomů“, jejichž příjmy jsou mnohonásobně vyšší než mzdy pracujících,
aby kritizovali zvyšování mezd a platů.
A proto: odbory – braňte se! Zlomte vaz!

Josef Středula
Bývalý předseda OS KOVO a současný předseda Českomoravské konfederace odborových svazů (ČMKOS)
Josefe, jak si prožil rozšíření EU na východ v roce 2004?
Splnil se jeden sen z listopadových dnů
roku 1989. Již to nebyl sen, ale návrat k
normálnímu stavu. Teprve s časovým odstupem osobně oceňuji, co to bylo za důležitý den a moment v dějinných celého
světa, nejen v dějinách EU.
Z iniciativy tehdejšího generálního tajemníka Evropské federace kováků (EMF)
Reinharda Kuhlmanna, byli zástupci odborů nových států EU v předvečer vstupu do
10

EU, 30. dubna 2004, pozváni do Berlína na
„Červenou radnici“. Reinhard nám tím dal
pocit, že nyní již do EU patříme a poslal
kritikům rozšíření EU na východ, kteří v našem vstupu viděli nebezpečí, jasný signál.
Chtěl bych ale také zmínit některé jiné
kolegy – například bývalého oblastního
vedoucího IG Metall Bavorsko, Wernera
Neugebauera a jeho celý tým. Již dávno
před rozšířením EU s námi spolupracovali.
Werner stál vždy za námi a odpovídal kritikům rozšíření EU, že tam patříme a že se
na náš vstup těší.

Vzpomínám si na jednu příhodu, která je
pro náš vstup do EU symbolická. Tehdy

jsem bydlel na hranicích České republiky a
Slovenska. Vezl jsem domů na Slovensko
tehdejší vedoucí mezinárodního oddělení
OZ KOVO Moniku Hrušeckou (provdanou
Sitárovou). Dostal jsem se na hranici ve
23:55, kdy Česká republika ještě nebyla

členem EU. Když jsem se vracel, cestoval
jsem již do EU. Tam, kde dříve byla státní
hranice, byl náhle volný prostor. A že celní úředníci v ten moment již vesele slavili,
bylo posledním bodem krásného návratu

do civilizované Evropy, který jsme si, jak
jsem již zmínil, v roce 1989 vysnili.
Ale nejkrásnější dodnes je to, že sen z
roku 1989 se stal skutečností.

Jaroslav Souček
Předseda českého odborového svazu kovoprůmyslu OS KOVO od 2014
Jardo, čeho si ceníš na skupině Vídeňského Memoranda?

se nám podařilo překonat sedmiletou tzv.
“přechodnou dobu” kdy pracující z “východu” i navzdory vstupu jejich zemí do EU
nemohli být zaměstnáni na “západě”. Vyřešila se řada podnikových případů v dobách, kdy se zaměstnavatelé spoléhali na
to, že odbory mezi sebou nespolupracují
nebo se přeshraničně nepodporují.
Jaké dohody již byly uzavřeny?

Čeho si cením? Otevřenosti, každodenní
spolupráce, důvěry a přátelské atmosféry.
Díky spolupráci v rámci skupiny Vídeňského Memoranda se nám podařilo obeplout
útesy na obou stranách železné opony,
jako třeba při přesunu pracovních míst z
Německa a Rakouska do České republiky,
na Slovensko, do Maďarska a Slovinska
z důvodu nižších mzdových nákladů. Dále

Byla jich celá řada. Například v roce 2001
Prohlášení k rozšíření EU a volnému pohybu pracujících, společné prohlášení
k tématu migrace v roce 2006, rezoluce
“Společně proti fiskální dohodě a za sociální pakt v Evropě” v roce 2012 a rezoluce
zvláštního zasedání v červenci 2017. V ní
zaujímáme pozici za narovnání platů v EU
a proti zakládání žlutých odborů, totiž těch,
které oslabují existující odbory a tím i pozici pracujících.

Jak vidíš aktuální stav v Evropě, EU a
čím může síť jako je skupina Memoranda
přispět k zachování evropské jednoty?
Situace se oproti konci devadesátých let
silně změnila. Dnes jsou všichni signatáři
členy EU. Naše národní hospodářství jsou
navzájem propojená, i když ne všechny
signatářské země zavedly Euro.
Uvnitř skupiny Vídeňského Memoranda
jsou rozdílné názory, co se týká přílivu
migrantů z afrických zemí, stejně tak jako
přílivu migrantů z ekonomických důvodů,
kteří přicházejí za lepším životem. Ve skupině nepanuje strach o tomto otevřeně
diskutovat, zatímco jiní v EU by s tím měli
problém z důvodu politické korektnosti.
Hledáme vždy nejlepší řešení a nejlepší
kompromisy.
Solidarita a dlouholetá spolupráce je stále
úspěšná a bude i do budoucna velkým přispěním skupiny Vídeňského Memoranda.
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Mad‘arsko
László Paszternák
Bývalý předseda maďarských odborů v kovoprůmyslu VASAS (1989-1999)
László, po poklidné změně systému v
roce 1989 a vyhlášení Maďarské republiky v roce 1990 se nezměnila jen státní
forma, ale také odborová práce.

transformačního procesu novým výzvám,
jako tržní hospodářství místo plánovaného hospodářství, privatizaci místo státního
vlastnictví a systému více politických stran
místo systému jedné strany.
Změny vedly k tomu, že forma sociálního
dialogu, kolektivního vyjednávání a interakce mezi pracujícími a zástupci zájmů
zaměstnanců se zásadně změnily.
Pro nás odbory vznikla otázka, jak zachováme pracovní místa v době mnoha insolvencí a zajistíme, že pracující dostanou
každý měsíc svůj plat. Odpovědí byl nový
systém hlasování o zájmech, začalo to zakládáním podnikových sdružení.

Kontakty k západním odborům existovaly
již před politickou změnou. Ty se omezily pouze na příležitostné návštěvy a všeobecnou výměnu informací. Po změně
politického systému jsme čelili během
změny společenského a hospodářského

Zahraniční investice a nadnárodní koncerny internacionalizovali také naší odborovou práci. Stále více podniků bylo
stěhováno do „zemí laciných mezd“ tedy
i do Maďarska a tím stouplo nebezpečí

mzdového a sociálního dumpingu na západě. Také proto přišel z Rakouska návrh
na založení společné platformy.
Proč je Vídeňské Memorandum důležité?
Pokládám založení Vídeňského Memoranda a zavedení společných tarifně politických cílů za jeden z nejdůležitějších
úkolů během mého předsednictví. Vzájemná výměna informací, zlepšení odborných kompetencí odborových funkcionářů
pravidelným školením a podpora při různých konfliktech jsou stěžejními body.
Přeji všem členům Vídeňského Memoranda hodně úspěchů při dosažení cílů – především v dobách, kdy někteří politici mají
silnější hlas, kterým volají po izolaci na
výzvy světového hospodářství, podporují
národní egoismus místo mezinárodní solidarity a chtějí skutečná řešení sociálních
problémů nahradit řešeními populistickými.

Béla Balogh
Předseda maďarského odborového svazu kovopracujících VASAS od 2004
Bélo, co znamená členství ve Vídeňském Memorandu pro VASAS?

vat kolektivní smlouvy a zajistit, že jsou
respektována základní práva, že existuje
rovnost šancí na pracovišti a že za poctivou práci dostanou poctivou mzdu. To jsou
body, o kterých se hovoří na zasedáních
Vídeňského Memoranda.
Čeho mohlo být dosaženo Vídeňským
Memorandem a další mezinárodní spoluprací?

Pro naše odbory není důležitějšího úkolu
než zastupování pracujících na národní a
mezinárodní úrovni. Skupina Vídeňského
Memoranda bojuje za uskutečnění cílů,
které jsou prospěšné národním a nadnárodním zájmům. Naši členové si cení
toho, že pracující dostali volnost pohybu,
bylo jim posíleno spolurozhodování v mezinárodních podnicích, možnost vyjedná-
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Jedním výborným příkladem mezinárodní
spolupráce je založení nadnárodní partnerské kanceláře IG Metall a VASAS v
Györu (Audi) a Kecskemétu (Mercedes
Benz). Cílem je podpořit zástupce pracujících v tom, aby pořádali pro podnikové
funkcionáře přípravné kurzy, aby byl podpořen dialog s pracujícími a zlepšeny pracovní podmínky.
Po dvaceti letech můžeme konstatovat, že
se spolupráce dobře doplňuje a organizace se navzájem posilují.

Jak odhaduješ aktuální stav v Evropě,
lépe řečeno v EU, jak může tato síť přispět k evropské jednotě?
Kontinuální rozšiřování EU je garantem
míru a stability a dnes by nikdo nezpochybnil evropskou myšlenku a evropské
společenství hodnot. Sami ti političtí šílenci, kteří slovně atakují instituce EU, uznávají myšlenku společných křesťanských
kořenů nebo se pokouší profilovat se jako
vůdci rebelujících mas proti elitám.
Odbory mají na národní a mezinárodní
bázi hodně úspěchů, ale čeká je ještě hodně práce. Po zvládnutí rozšíření EU na východ a hospodářské krize nás čekají další
úkoly. Některá hesla jsou uprchlíci, Brexit,
změna klimatu a negativní dopady nové
obchodní politiky USA.

Slovensko
Emil Machyna
Předseda slovenských kováckých odborů OZ KOVO od 1996
Emile, jaké vzpomínky máš na rok 1989?

solidarity, ale také strachu z represálií ze
strany politbyra.
Změna se povedla, v roce 1990 se konaly
první parlamentní volby, od 1. ledna 1993
je Slovensko parlamentní republikou a od
roku 2004 členem EU.
V roce 1999 bylo založeno také Vídeňské Memorandum. Čeho bylo dosaženo
za 20 let?

Rok 1989 si pamatuji dobře. Věděli jsme,
očekávali jsme, že se něco musí změnit.
Tehdejší komunistický vládní systém mohl
přežít pouze za použití násilí.
Jako hudebník jsem byl vždycky tak trochu rebel, tedy jsem byl účasten nutných
změn. Během sametové revoluce na podzim 1989 se konala 27. listopadu dvouhodinová generální stávka, a já jsem ji organizoval v Žilinském kraji. Tehdy začala
moje odborářská kariéra, v době nadšení,

Tato síť nám umožnila dosáhnout úspěchů, naučit se, jak fungují jiné odborové
svazy, a především navázat kontakty.
Vídeňské Memorandu je prostor pro spolupráci, semináře a školení, ale také pro
vzájemnou podporu při stávkách a protestech.
Pouze když se lidé setkají, aby hovořili o
problémech, mohou společně najít řešení. V našem případě se povedlo, spojit se
s členy odborů, členy podnikových rad v
mezinárodních podnicích a solidárně spolupracovat. Diskutujeme o problémech a

řešíme je, naše práce je plná zodpovědného sebevědomí a je profesionální. S takovým pozitivním efektem, že se z původně
pracovních vztahů stala přátelství.
Jak vidíš momentální situaci v Evropě a
jak mohou sítě jako Vídeňské Memorandum přispět k zachování EU?
Evropa zažívá v tomto momentu špatné
časy. Brexit, populismus, a pravicový extremismus. Lidé již nevěří v evropské hodnoty. Zapomínají, co znamená solidarita, a
vzdávají se sociální výměny ve virtuálním
světě.
Věřím, že jediná síla, která může situaci
uvolnit, jsou odbory. Nesmím vypadat pouze jako sociální demokrat, musím také tak
jednat. Nemohu jen říkat, jsem odborář,
musím jako odborář pracovat a myslet.
Naším úkolem je spojovat lidi, aby spolu
komunikovali a znovu vytvářeli důvěru.
Důvěru, že v Evropě platí pravidla, která
mohou udělat Evropu stabilnější.

13

ké

s
Vídeň

Německo
Werner Neugebauer
Bývalý oblastní vedoucí IG Metall Bavorsko (1998-2010)
Wernere, umíš si vzpomenout, co jsi dělal a co sis myslel 9. listopadu 1989?
Na to nikdy nezapomenu. Na zpáteční
cestě ze setkání s italskými kováckými odbory CISL v Miláně jsem slyšel v rakouském rádiu: hranice s NDR padla. Moje
první myšlenka byla okamžitá, a sice že
budou veliké změny v NDR a možná také
u nás. Co se pak stalo a jakou rychlostí,
to jsem nikdy nepokládal za možné. Vybudovali jsme společně s našimi kováky ze
Saska IG Metall ve východoněmeckých
zemích, 90 kolegů z Bavorska a Bádenska
– Württemberska bylo nasazeno v Sasku,
založili jsme nové kanceláře. Vedli jsme
první tarifní vyjednávání v Sasku a k 1.
lednu 1991 přešel IG Metall Ost (Východ)
do IG Metall.
Kdy jsi poprvé navštívil pozdější země Vídeňského Memoranda a co jsi tam dělal?
Otevřené hranice vedly k tomu, že tisíce
zaměstnanců z Československa šlo až
do Norimberku a nabízelo se za dvě až tři
eura na hodinu jako pracovní síla. První
kontakt s nově založeným OS KOVO jsem
měl v Praze s tehdejším předsedou Janem
Uhlířem, který byl zvolený teprve před pár
týdny. Rozhovory měly teplotu na úrovni
lednice. Měli strach a nulovou důvěru. Měli
pocit, že se jim děje něco podobného jako
v bývalé NDR, při výprodeji průmyslu.
Pak přišlo s rozdělením na Českou republiku a Slovenskou republiku i rozdělení OS
KOVO. Začal jsem nová jednání s Janem
Uhlířem a slovenským předsedou Emilem
Machynou. Nabídli jsme setkání k tématům každodenní odborové práce, jako
vybírání příspěvků, členové podnikových
rad, výkonnostní prémie a organizace pracovní doby.
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V roce 1994 jsme pozvali OS KOVO a OZ
KOVO na zasedání naší tarifní komise.
Byli dokonce v delegaci na bavorské stávce 1995. S každým setkáním byla atmosféra přátelštější a budovali jsme důvěru.
Každý rok jsme vedli – nejprve v Lohru a
pak v Inzellu – tarifně politické semináře.
Většinou jsem tam byl jeden celý den, pokud jen to bylo trochu možné.
V Německu mělo brzy hodně pracujících strach z přesunutí jejich pracovních míst do východní Evropy. Jak jsi to
vnímal?
Samozřejmě takové strachy byly. A také
se ukázalo to, co chápal Rýnský kapitalismus pod sociální zodpovědností. Jeden
příklad: v prvních pěti letech odešly takřka
všichni výrobci kabelů. Jen v Bavorsku
jsme přišli o 30.000 pracovních míst, především pro ženy. Strachy a teprve reálné
důsledky ale nebyly tak zlé, jako předtím v
nových spolkových zemích. Důležité bylo,
že naši kolegové a kolegyně v podnicích a
funkcionáři IG Metall pochopili, že potřebujeme silné odbory ve středoevropských
a východoevropských zemích a že je důležité obětovat čas a energii, abychom je
podpořili.
Vídeňské Memorandum bylo založeno
v roce 1999 jako přeshraniční protiváha
proti zaměstnavatelům a kapitálu. Jaká
byla tehdy Tvoje očekávání toho, co by
mohly odbory v tomto spolku dosáhnout?
Já sám jsem nejprve hodně naslouchal a
učil se, abych chápal potřeby pracujících z
jiných zemí. Důležité bylo, že Artur Horwedel jezdil takřka týdně za IG Metall do daných zemí, aby zjistil požadavky na místě
a často je již na místě vyřešil. Poté, co se

Rakousko stalo členem Evropské unie,
jsme Artur a já dostali nápad navrhnout
Memorandum. Rakouský „kovák“, předseda Rudolf Nürnberger, byl nadšený. Když
jsme toto prodiskutovali se všemi zeměmi,
byly dohodnuty texty a připraveno první
setkání ve Vídni. Bylo to něco zvláštního:
dva členové EU, čtyři nečlenové, šest odborových svazů kovopracujících s milionem členů.
Prosil jsem o to, aby nenastala nadměrná
očekávání, která by nikdo nemohl splnit. A
ukázalo se, že to bylo správné. Bylo hodně pozic, na kterých jsme se jednohlasně
shodli, ale také některé velice kontroverzní. Dva příklady: Držet se od politiky dále,
nebo se do ní zapojit? Jak budeme zacházet s volným pohybem zaměstnanců ze
středoevropských a východoevropských
zemí? Po kontroverzních debatách jsme
ve slovinské Portoroži našli cestu.
Jaké byly z Tvého pohledu nejdůležitější úspěchy během 20 let Vídeňského
Memoranda?
Nejprve to, že jsme vůbec měli odvahu
spolu hovořit. Potom fungovalo dobře to,
že jsme si nemysleli o ostatních zemích,
že o jejich situaci víme vše nejlépe. Důležitým úspěchem byla vzájemná podpora
při podnikových konfliktech, zastavení práce a stávkách, vzájemné návštěvy – také
účast na demonstracích. To nejdůležitější
je, že mezi kováky ze šesti zemí vzniklo
přátelství.

Johann Horn
Zemský vedoucí IG Metall Bayern
Johanne, 30 let po pádu zdi a 20 let od
založení Vídeňského Memoranda – jak
hodnotíš aktuální situaci v Evropě?
Sjednocená Evropa nebyla od svého založení v takovém nebezpečí, jako dnes.
Všude posilují pravicoví populisté, a navíc
pravicoví extremisté. Chtějí Evropu potlačit a sází místo toho na nacionální izolaci.
S Velkou Británií stojí první země před vystoupením z Evropské unie. EU se nesmí
rozpadnout. Potřebujeme dnes opak: Evropu, která více spolupracuje.
Proč?
Protože pouze úzká spolupráce v Evropě
je nejlepší odpovědí na různé nejistoty,
které momentálně existují. Brexit způsobuje nejistotu, stejně tak jako stav světového hospodářství s restriktivní obchodní
politikou USA a stále silnější Čínou.
Největší nejistotu způsobuje průmyslová
změna díky digitalizaci a vývoji v automobilovém průmyslu směrem k bez-emisním
pohonům. Mnoho lidí má strach o svá pracovní místa a o svou budoucnost. Současně se cítí ignorováni politiky. Odbory musí
společně se zaměstnavateli a politiky najít
řešení pracovních míst a silněji je zabezpečit. Potřebujeme více sociálních jistot
jako protipól těchto nejistot. K tomu patří
silnější tarifní závazek.
To by přece mohla udělat každá země.

To by nebylo dostačující. Automobilový
průmysl a jeho subdodavatelé jsou přítomni všude v Evropě. Proto potřebujeme
dohodnutou evropskou průmyslovou politiku, která pro všechny země zajistí nové
technologie a zabrání, že některé výrobní
lokality nebo celé regiony vykrvácí.
A potřebujeme jednu evropskou sociální
politiku, která by ve všech zemích nabídla
dobrou úroveň sociálních jistot.
Co mohou udělat odbory?
Odbory by měly tento proces posouvat
dopředu jako hnací síla. Naším úkolem je
například vyjasnit politice, že průmyslová
změna bude mít enormní důsledky, pokud
se nechá jen tak běžet.
Masová nezaměstnanost, a ještě více nízkých mezd nemohou být také zájmem politiky. Pravicový populismus tady padá na
úrodnou půdu proto, protože spousta lidí
má pocit, že z dobrého ekonomického vývoje posledních let nemá dostatečný profit.
Politika tedy musí zavázat podniky, aby přiměřeným způsobem při průmyslové změně
zohlednily zájmy pracujících.
Mzdy v evropských zemích jsou stále
velice rozdílné. Co mohou odbory udělat pro sociální spravedlnost?

se zorganizují. K sociální Evropě patří narovnání životních podmínek a spravedlivá
odměna. Proti sociální Evropě stojí koncerny, které chtějí tvořit své zisky nízkými
mzdami. Tím hrozí v jiných zemích zpětná
spirála. Už jenom proto by měli mít všichni
pracující zájem na tom, že se všude budou
platit dobré mzdy. Zaměstnanci a odbory v
evropských zemích se nenechají poštvat
proti sobě. Jenom díky přeshraniční solidaritě můžeme nadnárodním koncernům
pohlédnout přímo do očí.
Úplně konkrétně si umím představit dokonce cíl, že se budou v budoucnu uzavírat evropské tarifní dohody. To by z mého
pohledu byla logická myšlenka.
Jaký význam má Vídeňské Memorandum v těchto procesech?
Obrovský. S Vídeňským Memorandem
byly vytvořeny struktury, ve kterých se můžeme pravidelně zabývat otázkami mzdové spravedlnosti a tarifní politiky. Takováto
prohloubená spolupráce důvěry je základ,
abychom mohli vypracovávat společné
strategie.

My jsme právě zažili u AUDI v Maďarsku,
jaký tlak mohou pracující vyvinout, pokud
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Rakousko
Rainer Wimmer
Předseda rakouského výrobního odborového svazu PRO-GE
Rainere, jak jsi prožil změnu v Evropě
od roku 1989, jaké byly tvoje rozhodující
zážitky z osmdesátých a počátku devadesátých let?

to jsme pak mohli po 1989 roce navázat.
Rozhodujícím zážitkem z této doby pro
mě bylo, že po vstupu do EU v roce 1995,
když padl solný monopol, bylo zabráněno
uzavření solného dolu a byla zachráněna
pracovní místa.
Čeho se dosáhlo za posledních dvacet
let existence této sítě?
Když padla železná opona, Rakousko z
toho profitovalo. Nejen proto, že soused
se stal znovu skutečným sousedem, ale
také z hospodářských důvodů.

Já jsem vyučený elektrikář a byl jsem
zaměstnaný jako havíř v solném dole. V
polovině osmdesátých let jsem se stal
členem centrální podnikové rady Salinen
Austria. V oblasti dolů jsou soudržnost a
solidarita kvůli nebezpečné práci velice
důležité. Od počátku jsme měli kontakty
s „hornickými odbory“ přes hranice, na
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Existovaly ale také výzvy: naše mzdová
politika se dostala díky investicím v „nízkopříjmových zemích“, jak se tehdy nazývaly, pod tlak.
Z tohoto důvodu byla spolupráce s odborovými svazy ve střední a východní Evropě rozhodující – na začátku to bylo předávání know-how, do určité doby, po delší
době rovný pohled do očí.

Naše síť je dvacet let mladá a existuje déle
než jakákoliv jiná koordinační síť v tomto
regionu. Jsme úspěšní, protože vedle
stálého cíle mzdové konvergence přicházejí stále nové a nové aktivity, jako např.
Projekt „Autoglobal“ nebo podniková spolupráce.
Dnes jako tehdy platí: pokud nepostavíme
nic proti globálním strategiím koncernů,
budeme na národní úrovni slabší.
Jak může taková síť v aktuální situaci
přispět k tomu, aby byla zachována jednotná Evropa?
V Evropě potřebujeme opět investice a
progresívní sociální politiku. V zemích
střední a východní Evropy musí existovat
značný reálný nárůst mezd, protože jinak
své země opustí generace kvalifikovaných
pracovních sil.
Přispějeme k sociální a solidární Evropě!

Kapitola 3:

Provolání, resoluce, Memoranda
a poziční stanoviska
Během dvou desetiletí existence sítě byly
schváleny různé rezoluce, které se zabývají
aktuálním vývojem integrace EU, regionálními pracovními trhy a mzdovou konvergencí. Shrnutí.

Memorandum „Meziregionální
tarifně politická kooperační síť“
Březen 1999, Vídeň

Memorandum „Meziregionální tarifně politická kooperační síť“ odborových svazů
popisuje výzvy během evropského integračního procesu a definuje úkoly jednotlivých
odborových svazů, aby bylo dosaženo společných cílů.
Členové Vídeňského Memoranda si dali za
úkol využít šance hospodářské a měnové
unie pro pracující, aby byla zlepšena konkurenceschopnost ne sociálním dumpingem,
ale pozitivním vývojem pracovních a životních podmínek. Musí se tak dít prostřednictvím společné mzdové politiky. Všude musí
platit stejný vzorec: kompenzace inflace a
podíl pracujících na hospodářském úspěchu podniků.
Vídeňské Memorandum definuje v základním prohlášení také vyjednávací pole, počínaje budováním informační sítě v podnicích,
které působí přeshraničně přes podporu
odborových bojových opatření po vysílání
pozorovatelů na regionální a národní tarifní
vyjednávání.

Prohlášení k rozšíření EU
Září 2001, Portorož

V tomto provolání se Vídeňské Memorandum hlásí zcela jasně k EU a rozšíření na
východ. Maďarsko podalo žádost o přijetí
v roce 1994, Slovensko 1995, Slovinsko a
Česká republika v roce 1996. Pouze rozšířená EU by mohla splňovat trvale udržitelný
rozvoj hospodářského růstu a sociální spravedlnosti. K tomu patří sukcesívní zavedení
volnosti pohybu pro pracující stelně jako
denních pendlerů, přičemž se musí klást
zvláštní důraz na to, že nebude docházet

ke mzdovému a sociálnímu dumpingu. Proto je proces dorovnání platů a pracovních
podmínek nadále prioritou.
Zúčastněné odborové svazy se přihlásily
k přechodným obdobím jako k časovému
oknu pro narovnání pracovních trhů.

Co jsme ještě při integraci nestihli
2006, Praha

Volný pohyb pracujících je jedna ze základních svobod EU. Od rozšíření EU v roce
2004 pozorovali členové skupiny Vídeňského Memoranda vývoj na regionálních
trzích. Platily bilaterální dohody pro sezónní
pracující a pro vysílání stejně tak jako přechodná pravidla, která pracujícím z nových
členských zemí nyní umožňují, aby mohli v
Rakousku nebo Německu legálně pracovat.
Po uplynutí první etapy z celkem třech možných přechodných lhůt omezení volného
pohybu pracujících v roce 2006 se jednalo
o otázku, zda Rakousko a Německo otevřou své pracovní trhy nebo omezí přístup
na další tři roky.
Skupina nechápala přechodná období jako
izolaci, ale jako cílové okno, aby podpořila
sociální integraci, něco jako aktivní narovnání mezd a pracovních podmínek a jejich
přizpůsobení v „nových“ členských státech
EU, stejně tak jako podporu vývojového potenciálu v příhraničních regionech. Vlády a
Evropskou Komisi vyzvala skupina Vídeňského Memoranda, aby podnikly opatření
na pracovním trhu, v regionální politice a
politice infrastruktury a aby zákonem zakázaly ilegální zaměstnávání a tvrdě ho trestaly.

Společné prohlášení k agenturní
práci
Říjen 2008, Praha

Již v roce 2007 diskutovala skupina Vídeňského Memoranda o dopadech narůstající
agenturní práce na typické formy zaměstnanosti. V říjnu 2008 se aktéři setkali na další

konferenci v Praze a dohodli se na společném prohlášení. V něm vyjádřili své obavy
o dramatické změny na pracovních trzích,
vymanění se z kolektivních smluv opětovným nasazováním pracovníků přes agenturu a podpořili férové a sociální podmínky
pro agenturní práci.

Stanovisko k hospodářské a
finanční krizi
Duben 2009, Piešťany

Poziční dokument stojí ve světle světové
hospodářské krize, která vedla nejen k bankrotům firem a zavírání továren, ale stála
také pracovní místa a snížila životní standard pracujících. Sociální krize kromě toho
podpořila posílení pravicových radikálů a sil
nepřátelských demokracii.
Vídeňské Memorandum proto požadovalo
zásadní změnu hospodářské politiky EU,
vytvoření dozoru a rámcového práva pro
finanční sektor, rozšíření a lepší koordinaci
konjukturálních balíků, které byly určeny pro
členské státy EU, aby se zastavilo oslabování reálného hospodářství, stejně tak jako
zajištění pracovních míst a rozhodnutí o
opatřeních pro zaměstnanost. Skupina také
zcela odmítla snižování mezd za hospodářské krize a omezení práv pracujících.

Prohlášení ke zdolání krize v
Evropě
Červen 2010

Po hospodářské krizi v letech 2008/2009
přišlo pomalé zotavení. Nicméně neoliberální recepty byly v hospodářství vždy a stále
budou.
V momentální hospodářsky nejisté fázi stále častěji podniky přistupovaly k agenturní
práci a rizikovým formám zaměstnávání.
Proto musí být důsledně sledována implementace a praktikování Evropské směrnice
o agenturní práci (2008) na národní úrovni.
Odborové svazy skupiny Vídeňského Memoranda se rozhodly komunikaci mezi sebou zintenzívnit. A stály před ještě jednou
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výzvou: v roce 2011 skončily poslední přechodné lhůty pro maďarské, české, slovenské a slovinské pracující. Proto začalo platit, že bude postupováno ještě ostřeji proti
mzdovému a sociálnímu dumpingu.

Novelizace základního prohlášení
Vídeňského Memoranda
Březen 2017, Vídeň

Až do hospodářské krize v 2008/2009 se
mzdová úroveň „nových“ členských zemí
EU pohybovala směrem k evropskému průměru, v roce 2010 přišlo ustrnutí. Stagnující

mzdy dostávaly mzdovou politiku okolních
států stále více pod tlak.

Resoluce proti rozbíjení odborů

Základní prohlášení bylo rozšířeno také o
tematický okruh pokračující digitalizace a
s ní souvisejícími formami atypického zaměstnávání a rozhraničené pracovní doby.
Proti obojímu je nutné bojovat. Kromě toho
musí být odstraněny nedostatky v Evropské
směrnici o vysílání pracujících v oblasti služeb, platné od roku 1996 a musí být prosazena opatření proti přeshraničnímu dumpingu a fiktivnímu vysílání pracujících.

Předsedové členských odborových svazů
konstatovali, že rozšíření konkurenčních
a zdánlivě nezávislých odborů ve střední a východní Evropě začíná mít enormní
rozměry. Pokrok mzdových a pracovních
podmínek ve všech zemích Vídeňského
Memoranda mohou zajistit pouze dlouhou
dobu existující a mezinárodně zasíťované
odborové svazy. Nezávislé odbory na podnikové úrovni by v případě konfliktu zájmů
zastupování pracujících ztížily a oslabily by
působnost odborů.

Červenec 2017, Bad Hofgastein

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

Konference
Meziregionální konference o agenturní práci
2007, Grafenau
Práce přes agentury je narůstající fenomén
v Evropě. Od poloviny prvního desetiletí po
roce 2000 se zabývá Vídeňské Memorandum dopady agenturní práce na mzdy a pracovní podmínky kmenových zaměstnanců.
Podle údajů International Confederation of
Private Employment Agencies (CIETT) se
zdvojnásobil počet pracujících přes agentury mezi lety 1996 a 2007 z 1,5 na 3,8 milionů.

Zákonná ustanovení
práce přes agenturu
Až do schválení Evropské směrnice o
agenturní práci v roce 2008 platilo globální ustanovení „Úmluva č.181“ Mezinárodní organizace práce (MOP), která
vstoupila v platnost v květnu 2000 s tématem „soukromí pracující“. Řeší práva
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a povinnosti soukromých pracujících a
zapůjčených pracujících. Členové MOP
museli podniknout požadovaná vnitrostátní opatření zásahem do státní legislativy, aby se na zapůjčené pracující v
zaměstnávajících podnicích vztahovala
svoboda sdružování (odbory), kolektivní
smlouvy, minimální mzdy, ochrana matek
apod.

Tarifní a kolektivní smlouvy
pro pracující přes agenturu
Jenom v Rakousku od roku 2002 a od roku
2004 i v Německu se uzavírají tarifní a kolektivní smlouvy pro pracující přes agenturu. V Rakousku vyjednává PRO-GE ročně
mezisektorovou kolektivní smlouvu pro pracující přes agenturu, která obsahuje mimo
jiné minimální mzdy a příplatky obvyklé v

jednotlivých sektorech stejně tak jako započtení karenčních dob.

Meziregionální konference k
agenturní práci v Grafenau
V polovině června 2007 se setkalo 80 zástupců členských odborových svazů, podnikových rad a expertů z Vídeňského Memoranda v Grafenau (Bavorsko) na dvoudenní
konferenci. Tématem byla práce přes agenturu, její dopad na mzdy a pracovní podmínky kmenových pracujících a pravidla a
příklady praxe ze šesti zemí.
Od zavedení Směrnice o agenturní práci v
roce 2008 mezitím nastaly podstatné změny pravidel práce přes agenturu ve střední a
východní Evropě, stejně tak jako ve slovenském Zákoníku práce.

Počet agenturních (dočasně zapůjčených)
zaměstnanců
1.200.000

1.080.000

Zaměstnavatelé viděli dosud práci přes agenturu jako
atraktivní možnost, jak zvýšit svou flexibilitu a zamezit
problémům, které by vznikly s řetězením opětovného
zaměstnávání a propouštění pracujících z důvodu
sezónní poptávky, přičemž počet pracujících přes
agenturu stále stoupal.
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Graf: Počet agenturních (dočasně
zapůjčených) zaměstnanců
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Konference o rizikovém zaměstnávání
Říjen 2008, Praha
7. a 8. října 2008 se následně po světovém
akčním týdnu proti rizikové práci konala z
iniciativy skupiny Vídeňského Memoranda
a českého odborového svazu OS KOVO v
Praze konference k tématům rizikového zaměstnávání a zaměstnávání přes agenturu.
Byla to dosud největší konference svého
druhu se 120 účastníky.
Diskutovali o nárůstu atypických forem zaměstnávání a jejich nebezpečí a dali si za
cíl tyto atypické formy zaměstnávání identifikovat a vyvinout strategie proti zneužívání.

Výsledky
Díky konferencím v Grafenau a v Praze a tlaku různých národních členských
organizací a sítí, jako je Vídeňské Memorandum, se rozhodly evropské a mezinárodní
odborové federace EMF a IMF zorganizovat mezinárodní akční den za
lidsky důstojnou práci. Ten se koná od
roku 2008 každoročně 7. října.

Konference AutoGlobal
5. a 6. června 2014, Norimberk
Střední a východní Evropa byla a je centrum růstu automobilového průmyslu. Oblast
je známá jako „Detroit východu“, ve finále
se tu vyrábí 20 % automobilů v porovnání s
celým světem a automobilových součástek.
Na setkání předsedů v březnu 2012 rozhodli účastníci o zorganizování evropské autokonference.
Projektovým cílem byla sumarizace aktuálního vývoje v automobilovém průmyslu
v oblasti působnosti odborových svazů Vídeňského Memoranda. Kromě toho měly
být vypracovány podklady, aby mohly být
narovnány mzdové a pracovní podmínky a
pracovní doba v různých výrobních lokalitách jednotlivých společností.
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Národní konference
Před vlastní konferencí v červnu 2014 se v
jednotlivých zemích konaly semináře s podnikovými zástupci zaměstnanců. V Bratislavě představilo OZ KOVO nutné kroky, aby
bylo zajištěno, že výrobní lokalita Slovensko
není atraktivní pouze kvůli nízkým mzdám.
Na semináři odborů SKEI v Lublani se diskutovalo o chybějící likviditě subdodavatelů a
s tím spojenou nestabilitou pracovních míst.
V České republice je automobilový průmysl
páteří celého průmyslu. Platí, že automobilový průmysl se nemá pouze zachovat, ale
také rozvíjet. Na to je potřeba do budoucnosti celá řada opatření: zavedení nových
technologií stejně tak jako podpora ze stra-

ny politiky v oblastech hospodářství a školství a oblasti sociální.
Celonárodní konference OS KOVO k autoprůmyslu, která proběhla v Praze, 10.4.2008
se zúčastnili zástupci odborových organizací OS KOVO ze 49 podniků, mezi jinými i
ŠkodaAuto a.s. a zástupci svazu autoprůmyslu (SAP), stejně tak jako němečtí zástupci z IG Metall. Společně formulovali cíle
jako narovnání pracovních podmínek a platů v dceřiných firmách střední a východní
Evropy vůči standardům mateřských podniků na západě. Od EU požadovali vytvoření
minimálních standardů v sociální oblasti.

Konference AutoGlobal
V červnu 2014 se sešlo 120 zástupců pracujících v Norimberku, aby si vyměnili informace o situaci v automobilovém průmyslu a u
jeho subdodavatelů. Byli jednotní v tom, že
evropský automobilový průmysl stojí před
velkou výzvou: zostření soutěže, stagnující
poptávka, rostoucí nadkapacity, stoupající
tlak na ceny, nové obchodní možnosti, elektromobilita a zasíťování automobilů, radikální změny hodnotových řetězců a přibývající
atypické formy zaměstnávání, jako práce
přes agenturu a smlouvy o dílo. Celý tento
vývoj by mohl mít turbulentní dopady na odbory, stejně jako přibývající pokusy zaměstnavatelů poštvávat pracující a odbory z různých výrobních lokalit proti sobě a vyvinout
nákladový tlak na osazenstvo podniku.

Cílem konference byla výměna informací a
zkušeností o procesních změnách v jednotlivých zemích, dlouhodobým cílem bylo definování sociálních a minimálních standardů

na úrovni podniku a na evropské úrovni. Dalšími body byly vývoj společných projektů na
evropské úrovni k vytvoření a zajištění pracovních míst, vytvoření lepších pracovních

podmínek a podpora spolupráce sociálních
partnerů na národní a evropské úrovni.

23

ké

s
Vídeň

Komentář: Renate Blauensteiner
Předsedkyně podnikové rady Opel Wien, Vicepresidentka Dělnické komory Vídeň

Význam konference AutoGlobal
v Norimberku 2014 a
mezinárodní spolupráce
Konference sama, které se zúčastnilo přes
100 členů podnikových rad, ale také zástupci z podniků a vědy, byla důležitá, neboť
nejen že informovala o aktuálním vývoji v
automobilovým průmyslu přímo, ale sloužila
také k zasíťování jiných výrobních lokalit našich koncernů například v Maďarsku nebo v
Německu.
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Přeshraniční spolupráce je důležitá. Já
jsem členka podnikové rady v mezinárodním podniku a během mé činnosti jsem zjistila, jak je důležité komunikovat a domlouvat
se se zástupci zastupujícími zájmy pracujících z jiných výrobních lokalit. To je důležité
také na národní úrovni. Tedy se setkávám
pravidelně s členy podnikových rad jiných
automobilek, jako je Magna a BMW.

Kapitola 5:

Sít‘ solidarity
V zakládacím dokumentu Vídeňského Memoranda stojí mimo jiné že „členské odborové svazy jsou žádány, budovat vzájemné
vztahy na všech úrovních a ve všech formách, posilovat solidární aktivity a využít
všech možností vést společné diskuse“.
Toto neplatilo pouze na úrovni členských
odborových svazů, ale také pro semináře
a pro budování kontaktů a spolupráci na
podnikové úrovni, zastupování zájmů zaměstnanců jednotlivých výrobních lokalit,
zakládání evropských rad zaměstnanců
v zemích střední a východní Evropy a pro
společné protestní akce a solidární akce.
Po politické změně 1989/1991 začala ve
střední a východní Evropě privatizační vlna
s množstvím investic ze zahraničí, které existují dodnes. Kolegové a kolegyně z těchto
regionů pracují nyní pro mezinárodní podniky. Tyto vycházely z toho, že místní odbory
si nevyměňují informace přes hranice nebo
že spolu vůbec nebudou spolupracovat.

První vzdělávací aktivity
Základní kámen spolupráce odborových
svazů byl položen již před založením Vídeňského Memoranda v roce 1999. Německý
pionýr a organizátor cest Artur Horwedel
z IG Metall se zasadil již v devadesátých
letech o sociální dialog mezi německým
průmyslovým odborovým svazem IG Metall (IGM) a kováckých odborových svazů
ve střední a východní Evropě. Rozuměl
mentalitě svých sousedů a zprostředkoval

bez povýšenosti nespočetná přeshraniční
setkání. Několikrát ročně se setkali zástupci zaměstnanců, aby hovořili o konkrétních
problémech v podnicích původem z Německa jako Schwan-Stabilo, Otis, VW, Kern
Liebers, Magna, Halbergerhütte GmbH, Rieter, Forschner, Kiekert, Ronal, Grammer/
Gramtex,Metacon Metall, Recont, Knürr,
Vishay, Brawe, Rohde & Schwarz a Evobus
a organizovali společné semináře.
Z této doby existuje dodnes seminář Siemens, který je organizován jednou ročně v
létě českým odborovým svazem OS KOVO
pro české, slovenské, maďarské, německé,
a rakouské odboráře, kteří jsou zastoupeni
v Evropském Fóru Siemens (SEC).
Současně byly organizovány semináře IG
Metall a PRO-GE v Inzellu, v Lohru a vzdělávacím centru PRO-GE v Bad Hofgasteinu,
stejně tak jako byly organizovány vzdělávací semináře ve vzdělávacím centru IG Metall pro funkcionáře a referenty vzdělávání
z odborových svazů střední a východní Evropy.
Obsahem těchto vzdělávacích akcí byly
informace o přípravě kolektivních vyjednávání, vyhotovení katalogu požadavků
pro vyjednávací kola podle hospodářských
indikátorů, výsledky vyjednávání mezd a
součástí mzdy, pravidla pro pracovní dobu
a její ustanovení, BOZP, stejně jako sociální
jistoty a budování odborových struktur.

Tyto znalosti pomohly středoevropským a
východoevropským kolegům a kolegyním
vystupovat sebevědomě a požadovat přiměřené mzdy prostřednictvím kolektivních
smluv.

„Hašení malérů“
Na začátku byla spolupráce a podpora v případě přesunu výroby nebo při řešení pracovních konfliktů důležitou součástí skupiny
Vídeňského Memoranda. Ne vždy bylo toto
„hašení malérů“ úspěšné, ale pravidelná
spolupráce často umožnila rychle a obsáhle
„varovat“ a solidárně vystupovat proti zaměstnavatelům. Často takové solidární vystoupení proti nadnárodnímu podniku stačilo k tomu, aby byly konflikty nebo nestejné
zacházení vyřešeny.

Kromberg und Schubert 2008
Vleklý, ale nakonec úspěšný byl pracovní
konflikt u automobilového subdodavatele
Kromberg und Schubert na Slovensku. V
dubnu 2008 se podnik zdráhal slnit požadavky 3.000 zaměstnanců na navýšení mezd a
zlepšení pracovních podmínek a vyjednávat
s podnikovými odbory. Osazenstvo podniku
vstoupilo do stávky. Podnik reagoval tím, že
vykázal členy stávkového výboru z podniku a
podal na ně žalobu.
Do toho se pak zapojili rakouští kolegové.
Přesvědčili se o špatných pracovních podmínkách v dceřiné společnosti a intervenovali u vedení podniku. Také díky tlaku veřejnosti byl proces vyhrán a pracovní konflikt
byl vyřešen ke spokojenosti zaměstnanců.

Siemens kolejová vozidla 2008
Pro české odbory OS KOVO je uzavření
výrobní lokality v Praze Zličíně příkladem
přeshraniční solidarity:
V červenci 2008 se zaměstnanci dozvěděli
z tisku, že koncernové vedení chce uzavřít
výrobní lokalitu v Praze do 30. září 2009.
Tím Siemens porušil zákony České republiky, stejně tak jako Německé Spolkové Republiky.
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Okamžitě po tomto zjištění zahájil OS
KOVO boj za zachování této výrobní lokality. Kontaktoval partnerské organizace včetně členů skupiny Vídeňského Memoranda,
Evropskou federaci kováků, velvyslanectví
Spolkové Republiky Německo a Evropskou
radu zaměstnanců SEC Siemens. Odboráři
IG Metall a OS KOVO se setkali na jednání.
Byli jednotní v tom, že problémy Siemens
nesmí uškodit vzájemným vztahům mezi
odborovými svazy. Oba odborové svazy se
dohodly, že společným cílem je zachování
podniku. Nicméně pro 1.000 zaměstnanců,
kteří by ztratili pracovní místo, se měla zajistit rekvalifikace, předčasné důchody, podpora při hledání nového pracovního místa a
také by se muselo vyplatit vysoké odstupné.
IG Metall ujistil OS KOVO o všemožné podpoře, kontaktoval předsedu Bertholda Hubera a pomohl při organizaci setkání představenstva Siemens a.s. a OS KOVO. U
několika jednání byl přítomen též Wolfgang
Müller z IG Metall. S ním mohlo OS KOVO
okamžitě konzultovat stanoviska a nabídky
managementu.
Prvním úspěchem bylo, že vyjednávání
mezi managementem a zástupci OS KOVO
se konalo ještě v červenci 2008. Zástupci
podniku slíbili odborům, že nebude propuštěn žádný zaměstnanec a že hodnota podniku před prodejem nebude snížena.
I když byl podnik nakonec zavřen a 1.000
zaměstnanců ztratilo svá místa, přece jen
se povedlo uzavřít dohodu o takovém odstupném, které bylo do té doby v České republice ojedinělé.

KBA Mödling 2014
V prosinci 2013 oznámila německá centrála
výrobce tiskařských strojů Koenig & Bauer
(KBA) propouštění ve dvou rakouských výrobních lokalitách, ze 750 zaměstnanců jich
mělo 450 ztratit své pracovní místo. Před
zasedáním dozorčí rady v lednu 2014 demonstrovalo zhruba 500 lidí, přivítali členy
dozorčí rady pískotem a heslem: „Matko,
nech nás žít!“
Německý IG Metall intervenoval u vedení
mateřského koncernu. Rakouský PRO-GE
se také zapojil, předkládal návrhy na zachování pracovních míst, které byly představenstvem KBA odmítnuty. Poté se osazenstvo podniku rozhodlo začít od 6. února
neomezeně stávkovat. Firemní vedení odpovědělo vyhrožováním: stávkující budou
propuštěni a ztratí nárok na odškodnění.
Čtvrtý den stávky se podařilo PRO-GE dosáhnout zlepšení pro postižené: počet výpovědí mohl být významně zredukován a

byl dohodnutý sociální plán, jako třeba zřízení pracovní nadace.

Stávka u Audi v Györu, leden 2019
24. ledna 2019 v šest hodin ráno přerušili pracující v Audi Györ (Maďarsko) práci.
Stávkovali za prosazení svých požadavků za
transparentní systém odměňování, průměrné navýšení mezd o 18 procent, minimálně o
236 EUR. Podnikové vedení nabídlo na další
rok navýšení platů o 10 procent. To 12.000
zaměstnancům největší motorárny v koncernovém svazu nestačilo, neboť zaměstnanci
montáže vydělávají průměrně 1.100 EUR,
což je nejméně v evropském koncernu Audi,
a to i přesto, že na západě Maďarska panuje
nedostatek pracovních sil.
IG Metall Bavorsko byl se stávkujícími solidární a zveřejnil prohlášení: „proti sociální
Evropě stojí koncerny, které chtějí vydělávat
peníze vyplácením nízkých mezd. Tím hrozí
také kolegům a kolegyním v jiných zemích
zpětná spirála.“ Oblastní vedoucí IG Metall,
Johann Horn, varoval zaměstnavatele předtím, aby zaměstnance v Evropě štvali proti
sobě. Stávka začala mít vliv na výrobu v Německu, výrobní linky v ústředí společnosti v
Ingolstadtu stály, v Bratislavě a Lipsku vypadly směny. Nakonec koncernové vedení
souhlasilo s navýšením mezd o 18 procent.

Bilaterální intervence
Výměna zkušeností a spolupráce mezi
podnikovými zástupci, zastupujícími zájmy
zaměstnanců napříč všemi hranicemi patří
ke každodenní práci členských odborových
svazů Vídeňského Memoranda.
Jeden z příkladů podnikové spolupráce
PRO-GE
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• Ve výrobní lokalitě jedné rakouské firmy
v České republice s 450 zaměstnanci
nebyl dodržován zákoník práce a nebyly
správně vedeny pracovní výkazy. PRO-GE intervenoval. Poté bylo zahájeno
šetření osob zodpovědných za špatné
vedení výkazů a pracujícím, kterých se
to týkalo, byly vyplaceny diferencované
částky.
• Greiner Holding je koncern s 10.000 zaměstnanci po celém světě. V divizi obalů existuje od roku 2014 mezinárodní
spolupráce mezi zástupci pracujících v
Rakousku a v České republice. Odbory PRO-GE a OS KOVO zorganizovaly
setkání, na kterém se dohaduje založení
evropské rady.
• Slovenská dcera americké společnosti
United States Steel Corporation, U. S.
Steel Košice, dodává surovou ocel rakouskému podniku VoestAlpine. Dobrý
důvod, aby se slovenští a rakouští kolegové zasíťovali.
• Od roku 2017 organizují PRO-GE a VASAS setkání mezi podnikovými zástupci
zaměstnanců rakouského podniku Hirtenberger Automotive Safety. Cílem je
zvýšení platů v maďarské výrobní lokalitě Papa.

Nadnárodní partnerská kancelář
IG Metall a VASAS 2016
Maďarský odborový svaz VASAS a německý IG Metall vzaly svoji společnou minulost
ve Vídeňském Memorandu za základ pro
inovativní projekt: zřízení nadnárodní partnerské kanceláře. Pilotní projekt odstartoval
v Györu, cílem bylo získat v deseti projektech
až 3.000 členů odborů a vybudovat v podnicích odborové struktury. Kromě toho měly
být rozšířeny vyjednávací pozice VASAS v
německých podnicích a maďarská a německá odborová grémia se měla zasíťovat. 14.
ledna 2016 byla založena společnost TPI
Györ nonprofit Kft., byla zařízena partnerská
kancelář a od té doby je nabízeno vzdělávání
a poradenství pro maďarské pracující. Partnerská kancelář je také v závodě Mercedes
Kecskemét.

šení rozšiřovat informace o odborových
akcích partnerských odborových svazů a
těchto protestních aktivit a demonstrací
se účastnit.
• V květnu 2002 podpořil český OS KOVO
a slovenský OZ KOVO IG Metall v jeho
boji za zlepšení sociálních a pracovních
podmínek pracujících v evropském kovoprůmyslu.
• 21. října 2006 se konaly demonstrace v
řadě německých měst. Odbory vyzvaly k
protestům proti odbourávání sociálních
vymožeností a za solidární alternativy.
Demonstrující požadovali mezi jiným
solidární a spravedlivě financované pojištění občanů, více míst ve vzdělávání,
ochranu před zvůlí na pracovním místě,
spravedlivou daňovou politiku a mzdy,
které by stačily k životu. Odboráři ze Slovenského odborového svazu OZ KOVO

a českého odborového svazu OS KOVO
byly solidární a demonstrovali společně s
německými kolegy v Mnichově.
Od počátku finanční krize v roce 2008 vyzývala Evropská odborová konfederace k
demonstracím v celé Evropě. Motto byl boj
proti úsporné politice na účet pracujících,
k překonání krize a za zvýšení reálných
mezd. Pro členské odborové svazy skupiny Vídeňského Memoranda bylo samozřejmostí se těchto demonstrací zúčastnit.
• Úvodní demonstrace se konala v dubnu
2008 v Lublani. Kolem 35.000 odborářů demonstrovalo za vyšší mzdy, větší
spravedlnost příjmů, za přiměřenou minimální mzdu, za potlačení chudoby v
Evropě, za stejné platové ohodnocení
mužů a žen, a posílení kolektivního vyjednávání na evropské úrovni.

Společné akce solidarity a protesty
• Od počátku naplňovaly zúčastněné odborové svazy výzvu základního prohlá-
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• V dubnu 2009 demonstrovalo v Praze
20.000 odborářů za evropský sociální
pakt, za jistá pracovní místa, za budování spolurozhodování, stejně tak jako
regulaci finančních trhů. Požadovali Evropu, která aktivně potírá chudobu, nezaměstnanost a vyčlenění ze společnosti,
garantuje dobrou veřejnou péči stejně
tak jako „stejnou mzdu za stejnou práci
na stejném místě“.
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• Více než 50.000 lidí demonstrovalo v
dubnu v Budapešti pod mottem „Ne asociální úsporné politice – za sociální Evropu, férové platy a práci!“
• Na podzim 2011 se zúčastnili rakouští
kolegové a kolegyně protestní akce na
slovenské hranici proti anti odborovým
plánům tehdejší neoliberální vlády
• PRO-GE a VASAS mobilizují od roku
2018 proti zákonnému zhoršení pra-

covní doby, jako je na podzim 2018 v
Rakousku zavedení 12hodinového pracovního dne a v Maďarsku podle odborů
otrokářského zákona o zvýšení přesčasů
ze současných 250 na 400 hodin s kalkulační dobou 3 let. PRO-GE nastartoval kampaň solidarity. Jako v Rakousku
PRO-GE, požaduje nyní i VASAS zlepšení pravidel pracovní doby v kolektivních smlouvách oproti zákonu a tím vyrovnání pro pracující.
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Kapitola 6:

Vývoj mezd
Nejdůležitějším cílem Vídeňského Memoranda je harmonizace mzdových a pracovních
podmínek pracovníků v rámci jedné společnosti, bez ohledu na rozmístění závodů.

Vývoj průměrné mzdy
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