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„Hálózatok a bérdömping és a
neoliberális politika ellen“
A határokon átnyúló együttműködést nem
a saját országunkon belül folytatott munka
tartozékának tekintjük, hanem úgy értelmezzük, mint egyfajta szükségszerűséget azért, hogy ezáltal is ellensúlyozni
tudjuk a konszernek és az európai
országok jobboldali kormányaiban
működő neoliberális csatlósaik
által gyakorolt túlerőt, akiknek
céljuk, hogy a szakszervezeti
és munkavállalói jogokat gyengítsék. Ez a törekvés egyértelműen tetten érhető az osztrák és
a magyar munkaidő szabályozásában (12 órás munkanap és az éves
túlórakeret emelése).

átfogó kommunikációja, valamint a közös
álláspont kialakítása az EU-integrációval,
a munkavállalók kiküldetésével, a kölcsönmunkával vagy a foglalkoztatottság a digitalizáció feltételei mellett történő fenntartásával kapcsolatos kérdésekben.
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Ausztria EU-csatlakozása

A globalizált világban elengedhetetlen a
rendszeres tapasztalatcsere a Memorandum csoport egyes országainak gazdasági,
politikai és ágazatspecifikus helyzetéről, elengedhetetlen a termelés áthelyezésének,
a munkahelyi konfliktusoknak gyors és

Éppen ezért még sok dolgunk van! Együttműködésünket tovább fogjuk mélyíteni
annak érdekében, hogy ennek révén sikerüljön elhárítani a kollégáink jogait sértő
támadásokat és erős kollektív szerződések
segítségével megszűnjenek az országok
közötti bérkülönbségek.
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EU keleti bővítés

Ezzel a háttérrel jött létre az
a kezdeményezés, hogy az
osztrák, német, szlovák, szlovén,
magyar és cseh fémipari szakszervezetek hálózat formájában együttműködjenek annak megakadályozására, hogy a vállalatok egymás ellen
kijátsszák őket, valamint felvegyék a harcot a bérdömping ellen, és bizalomra épülő
kapcsolat jöjjön létre az egyes szakszervezetek között.

BM: Elköteleződés az EU
keleti bővítése mellett

Alig van még egy ország, amely a kelet-közép-európai országokban zajlott változásokból olyan mértékben profitált volna, mint
Ausztria. Ennek ellenére sok kollégánk
fenntartással kezelte az Európai Unió
kelet-európai bővítését, elsősorban a
várható bérnyomás és az ezekben
az országokban tapasztalt alacsony munkaerőköltségek okán.

„Barátság hálózat“
évtizedes különválása következtében természetesek voltak, rövid idő alatt feloldódtak.

ban, a Cseh Köztársaságban és Szlovéniában tevékenykedő partnerszervezeteknek
igen rövid időn belül kellett a szakszervezeti
munkával és a piacgazdasági feltételekkel
kapcsolatos tudást megszerezni. Ehhez jött
még hozzá az Európai Unió vívmányainak
átültetése.

Amikor a Bécsi Memorandum hálózat 1999
tavaszán, Bécsben megalakult, a nemzetközi osztályon én voltam felelős a találkozó
megszervezéséért.
Akkoriban még fogalmam sem volt arról,
mennyire emlékezetessé fog válni ez az
esemény és arról sem, hogy az alapító
szakszervezetek még húsz év elteltével is
rendszeresen, évente kétszer találkoznak,
valamint szakértői szemináriumokat rendeznek a németországi Inzellben.

Idővel barátokká váltunk, és munkámat
immáron a pozsonyi Mónikával, a prágai
Danával, a ljubljanai Bogdánnal és a budapesti Balázzsal ápolt rendszeres kapcsolat
nélkül már el sem tudnám képzelni.

Azok a kezdeti feszültségek és előítéletek,
amelyek az eltérő politikai rendszerek több

Ezekben az években sikerült eredményeket elérnünk: mi vagyunk az eredetileg hét
szervezetből az egyetlen, még működő
regionális hálózat, ezért tevékenységünk
az egész Európai Unióban példaértékű és
követendő.

Ezekben az években mindannyian fejlődtünk: a hálózat első ülésein az osztrák
és a német kollektív szerződésekkel
és munkaidővel kapcsolatos alapvető ismeretek átadása, illetve a
gazdasági paraméterek alapján
levezetett bérkövetelések ismertetése volt napirenden.

Az együttműködés évei során nem
csupán politikai, hanem személyemet gazdagító tapasztalatokat
szereztem, és ezt szeretném ebből az alkalomból megköszönni.

Mag.a Martina Schneller

A tájékoztatással és az alkalmazkodással kapcsolatos nyomás akkoriban igen nagy volt,
mivel a Magyarországon, Szlovákiá-
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1. fejezet:

Határokon átnyúló szolidaritás
A szakszervezetek a XIX. és a XX. században történő létrejöttük óta úgy nemzeti,
mint nemzetközi szinten összefogtak. Az
egyik legkorábbi szakszervezeti szövetség
az összesen 60.000 munkavállalót tömörítő
Nemzetközi Fémipari Szakszervezeti Szövetség, amelyet 1893-ban alapított nyolc
szakszervezet Zürichben. Már a szövetség alapító nyilatkozatában utalás történt a
nemzetközi együttműködés szükségszerűségére: „Ahogy az általunk legyártott termékek összetételükben és felhasználásukban
nemzetközi jelleggel bírnak; úgy mi, fémipari munkások is fogjunk össze nemzetközi
szinten annak érdekében, hogy együttes
erővel sikerüljön magunkat megvédeni közös ellenségünktől, a kapitalizmustól”. Több
mint 100 évvel később az interregionális
bérpolitika területén hasonló célokat tűzött
ki maga elé a szakszervezetek együttműködési hálózata, a Bécsi Memorandum Csoport.
1989 tavaszán lehullott a vasfüggöny. Tíz
évvel később, 1999. március 25-26-án, hat
fémipari szakszervezet elnöke Bécsben
aláírt egy alapító nyilatkozatot a határokon
átnyúló hálózat létrehozására. Így jött létre a Bécsi Memorandum Csoport. A Bécsi
Memorandum tagjai: az osztrák Metall-Bergbau-Energie (GMBE; ma PRO-GE), a német fémipari szakszervezet, az IG Metall,
a szlovén SKEI, a magyar fémipari dolgozók szakszervezete, a VASAS, a cseh OS
KOVO és a szlovák OZ KOVO. A csoport
deklarált célja, hogy a nemzetközi tevékenységet folytató vállalatokkal szemben
felállítson egy hálózatot, annak érdekében,
hogy megállítsa a bérdömpinget és megakadályozza azt, hogy ezek a vállalatok
kijátsszák őket egymás ellen. A belső piac
létrehozásával és a küszöbön álló EU-bővítéssel párhuzamosan az volt a csoport
legfontosabb feladata, hogy megakadályozza a bérpolitika szétaprózását vállalatok és
régiók között.

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

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

Időközben a „bérnyomás” ellen küzdő hálózatból sokkal több lett: a szakszervezetek
bilaterális szinten támogatják egymást a
munkáltatóval kapcsolatos konfliktushelyzetekben vagy kollektív szerződések megkötésekor, valamint akkor, ha munkahelyi
szakszervezetet akarnak létrehozni. Rend-

szeresen megjelennek a nyilvánosság előtt
közösen kiadott nyilatkozatokkal. Különböző kérdésekkel foglalkozó konferenciákon
közös stratégiákat dolgoznak ki, és folyamatosan harcolnak a kelet és nyugat között
fennálló bérkülönbségek ellen..
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Vendégkommentár: Luc Triangle
az IndustriAll European Trade Union főtitkára

A Bécsi Memorandum
Csoport: Mérföldkő az európai
határokon átívelő szakszervezeti
együttműködések történetében
A határokon átívelő szakszervezeti együttműködést és szolidaritást az európai
fémipari szakszervezetek alapvető feladatuknak tartják, a szakszervezetek folyamatosan arra törekednek, hogy egyesítsék
a különböző országokban tevékenykedő
munkavállalókat.
Már az Európai Fémipari Szakszervezeti Szövetség (EMF) 1971-es alapításakor
létrehoztak egy bérpolitikával foglalkozó bizottságot. Ez a bizottság volt hivatott az alapítók politikai akaratát kinyilvánítani és egy
olyan fórummá válni, ahol a szakszervezetek információt cserélnek az adott országban folytatott bértárgyalások eredményeiről, a bérekről és a munkakörülményekről,
valamint az egyes országok általános szociális- és gazdasági helyzetéről.
Olyan ágazatok esetében, amelyek nem
kötődnek egy ország határaihoz, semmi különleges nincs abban, ha a bértárgyalásokkal kapcsolatos információcsere, valamint
azok megvitatása prioritással bír a munkavállalói képviselők számára.
Az Ausztria, Szlovénia, Csehország, Szlovákia, Magyarország és Németország/
Bajorország szakszervezeteiből álló Bécsi
Memorandum Csoport mind a mai napig
az egyik legsikeresebb és legdinamikusabb
regionális hálózat a fémiparon belül. Az In-

dustriAll Europe számára a Bécsi Memorandum egy viszonyítási alap, melyet egész
Európában követni kellene.

Bécsi Memorandum: A szociális
előrelépés motorja az autóiparban
Európa az autóipar bölcsője. Körülbelül 130
éve indult el az első autó az európai utakon.
Ma három, a világban legyártott autóból egy
még mindig Európában készül. A sok éves
hagyomány és az időközben összegyűjtött
tudás Európát piacvezetővé tette az autógyártásban: ide tartoznak a termékújítások,
a rugalmas gyártási folyamatok, a minőségi
design, az összetett értékteremtési láncok
kezelése, valamint az alternatív hajtástechnológiák.
Az európai autógyártásban a Bécsi Memorandum országai kulcsfontosságú szerepet
játszanak. Az Európai Unió autóiparában
foglalkoztatott 2,5 millió munkavállalóból 1,5
millió él a hálózat által lefedett országokban,
ami az összes európai munkahely 60 százalékát jelenti.
A berlini fal leomlását követően a közép-európai országok igen sikeresek voltak abban,
hogy külföldi beruházókat találjanak saját
autóiparuk számára. Az autóiparon belül a
folyamatosan növekvő értékteremtési láncban kulcspozícióra tettek szert (az autó értékének 70-80 százaléka az értékteremtési
láncban keletkezik).
Az olcsóbb, de magasan képzett munkaerő,
a nagy ipari hagyományokkal rendelkező

országrészek, valamint a nyugat-európai
piacokhoz való közelség olyan vonzó volt,
hogy az ágazat majdnem összes szereplője
kiépítette saját gyártási kapacitását a régióban.
Ugyanakkor volt pár olyan helyi márka – a
Skoda vagy a Dacia –, amely meg tudott
maradni ebben a kemény versenynek kitett
piaci környezetben. Ennek következtében a
gépjárműgyártás a régióban az elmúlt évtizedben majdnem megduplázódott. Szlovákia a járműgyártás úttörője, mivel ebben
az országban 1.000 lakosra 180 legyártott
gépkocsi jut.

„Tökéletes vihar” az autóiparban
Az autóiparban – annak minden erőssége ellenére – jelenleg ún. „tökéletes vihar”
tombol. Egyidőben több, nagy horderejű
strukturális változás következett be, és ezek
együttesen új ipari forradalmat fognak az
ágazatban kiváltani.
Az autóiparnak alkalmazkodnia kell ezekhez a folyamatosan változó feltételekhez, a
változásokkal együtt járó kihívásokból – pl.
az egyre nagyobb tért hódító globalizáció,
a CO2-kibocsátás csökkentésének szükségessége és az átállás elektromos járművekre, a gyártás automatizálása, a járművek
magánhasználatának változása (car-sharing), valamint az önjáró autók területe – pedig esélyt kell kovácsolnia.
Az autót gyakorlatilag újra fel fogják találni, és az elkövetkezendő tíz évben több
változás lesz, mint az elmúlt évszázadban
összesen. A digitalizáció időközben más
ágazatokat is forradalmasított, ilyen a szórakoztató elektronika, a távközlés vagy a
világítástechnika. Az autóipari ágazat sem
marad kivétel ez alól.
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Vendégkommentár: Torsten Müller és Thorsten Schulten
Dr. Torsten Müller, vezető kutató, az Európai Szakszervezeti Intézetnél (ETUI) dolgozik Brüsszelben,
ő felelős a kollektív tárgyalások és bérpolitika területért
Prof. Dr. Thorsten Schulten, a düsseldorfi Hans Böckler Gazdaságés Társadalomtudományi Intézet (WSI) archívumának vezetője, és a
tübingeni Eberhard Karls Politikatudományi Egyetem óraadó tanára

A Bécsi Memorandum Csoport
– az európai koordináció
központi szereplője
A Bécsi Memorandum Csoport 20 éves,
már kinőtte tinédzser-korszakát. Szívélyesen gratulálok a 20 éven keresztül folytatott
sikeres, az országhatárokat átlépő szakszervezeti együttműködéshez!
Ahhoz, hogy a Bécsi Memorandum Csoport hozzájárulását a bérpolitika európai
koordinálásához – a jelenlegi fejlemények
fényében is – kellőképpen tudjuk értékelni és méltányolni, először is vessünk egy
pillantást a kezdetekre. Az 1990-es évek
végén a bérpolitikával foglalkozó hálózatok létrehozása az Európai Fémipari Szakszervezeti Szövetség (EMF) a bérpolitika
európai szintű koordinálását megcélzó stratégiájának központi kérdése volt akkoriban.
Ez a stratégia arra épült, hogy a gazdasági
és a valutaunió bevezetése kiélezi a konkurencianyomást transznacionális szinten, és
ezáltal növelve a bérdömping veszélyét. Az
Európai Fémipari Szakszervezeti Szövetség által kezdeményezett, a nemzeti bérpolitikák szakszervezeti koordinációja ezen
veszélyek elhárítását és a szolidaritásra
épülő európai bérpolitika kialakítását célozta meg európai szinten. A 2008-as pénzügyi
válság, és különösen az egyoldalú, a piaci
versenyképességre összpontosító válságkezelés megmutatta, hogy ez a stratégia
semmit sem veszített aktualitásából.

A bérpolitikai koordináció
szabályainak elfogadása
Az EMF 1998. december 9-10-én, Frankfurtban megtartott 3. bérpolitikai konferenciáján kialakított koordinációval kapcsolatos
megközelítése három pillérből áll:
1) Bérpolitikai koordinációs szabály, amely
kimondja, hogy az egyes országokban gyakorolt bérfejlesztések során legalább az
inflációs rátát és a termelékenység alakulását vegyék figyelembe, ezáltal is biztosítva
a vásárlóerőt és azt, hogy a foglalkoztatot-

tak is kivegyék részüket a termelékenység
növekedéséből;
2) Elektronikus kommunikációs hálózat,
„EUCOBAN” (Európai Kollektív Tárgyalások Hálózat) az adatnyilvántartás javítására és az egyes európai országok aktuális
bérpolitikájában végbemenő változásokra
vonatkozó adatok kicserélése érdekében;
3) Regionális bérpolitikai hálózatok létrehozása az országhatárokat átlépő koordináció
javítására az olyan régiókban, amelyekben
hagyományosan szoros gazdasági kapcsolatok és közös munkaerőpiacok jöttek létre.

Regionális bérpolitikai hálózatok
Ebben az összefüggésben az EMF szervezeti egységén belül hét regionális, bérpolitikával foglalkozó hálózat jött létre. A hagyományosan szoros együttműködést folytató
északi szakszervezetek és a Belgiumban,
Németországban (Észak-Rajna-Vesztfália),
Hollandiában működő hálózatok mellett a
Bécsi Memorandum Csoport az egyik legaktívabb és mindenekelőtt folyamatosan
működő struktúrává nőtte ki magát. Ez többek között abban is megmutatkozik, hogy
a Bécsi Memorandum Csoport fókuszba
helyezett tematikája az idő folyamán túlnőtte magát a tisztán bérpolitikával foglalkozó
megközelítésen.
Az éves találkozókon az országhatárokon
túlmutató aktuális fejlemények és témák
is napirenden voltak, mint például a tisztességtelen foglalkoztatás, a bérmunka, a
szakképzés vagy a digitalizáció hatásainak
kérdései.
Ebben a kontextusban a regionális hálózatok különleges szerepe elsősorban abban
mutatkozik meg, hogy az európai bérpolitika koordinációjának stratégiai kérdéseit
közelebb viszik a szakszervezeti munka
mindennapjaihoz. Ez például az egyes országokban folyó bértárgyalásokon résztvevő megfigyelők cseréjét, a nemzeti bérrendszerekről és a bérpolitika alakulásáról

folytatott közvetlen tapasztalatcserét, valamint a Bécsi Memorandum Csoport különleges feladatát jelenti a tekintetben, hogy
segítséget nyújt a közép- és kelet-európai
országok bérpolitikai struktúrájának kiépítésében.
A regionális hálózatok éppen ezért oly módon egészítik ki az átfogó irányelveket –
ilyen például a bérkoordinációs szabály –,
hogy a bérpolitika európai dimenzióit konkrétan megtapasztalhatóvá teszik, és olyan
meghatározott problémákkal foglalkoznak,
amelyek a határ menti régiókban lépnek fel.
A különböző országok szakszervezetei között kialakult személyes kapcsolatoknak köszönhetően nemcsak a másik helyzetének
és működési feltételeinek megértése lesz
jobb, hanem kialakul a közös akciók végrehajtásához szükséges bizalom is, amely
azért fontos, hogy ennek segítségével sikerüljön megakadályozni a különböző országokban tevékenykedő szakszervezetek és
munkavállalók egymás elleni kijátszását.

Bécsi Memorandum Csoport –
egy darab „megélt Európa“
A Bécsi Memorandum Csoport az európai bérpolitika koordinációs stratégiájának
megvalósítását szolgáló fontos eszköz. A
Csoport az információcsere javításával, a
másik ország kollektív szerződéseiben szereplő elemek erősítése érdekében és az
alacsony bérek ellen folytatott kampányok
és tevékenységek kölcsönös támogatása
révén nemcsak az európai koordinációs
szabályok és ezáltal az aktív bérpolitika
megvalósításához járul hozzá, hanem a jelenleg az Európai Bizottság és sok nemzeti
kormány által gyakorolt, a nemzeti bérpoliti7

Bécsi
kába történő beavatkozások politikája ellen
is felszólal, valamint a mérsékelt bérpolitika
és a bérrendszerek decentralizálása érdekében is szót emel.
A regionális hálózatok – így a Bécsi Memorandum Csoport – hatásai jóval túlmutatnak
a bérpolitikán. A tagok egy ún. „megélt Európát” képviselnek, és ebben a minőségük-
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ben hozzájárulnak az európai integrációs
folyamatok legitimációjának erősítéséhez.
Ennek fontos tényezőjét képviselik a Bécsi Memorandum Csoport törekvései arra,
hogy a nyugat- és a kelet-európai országok közötti bérszakadék megszűnjön, az
élet- és munkakörülmények közelítsenek
egymáshoz. A populista pártok által szított
és kihasznált, sok EU-tagállamban tetten

érhető Európa-szkepticizmus fényében, a
„megélt Európa” nagymértékben hozzájárulhat az Európai Unió fennmaradásához.
Éppen ezért sok sikert és legalább további 20 évet kívánunk a Bécsi Memorandum
Csoportnak!

2. fejezet:

Interjúk
Szlovénia
Albert Vodovnik
A Szlovén Fém- és Elektromos-ipari Szakszervezet, a SKEI egykori elnöke

Albert, milyen volt a szlovén szakszervezetek helyzete a Bécsi Memorandum
Csoport megalapítása előtt?
Már a Szlovén Köztársaság 1991-ben
történő kikiáltása előtt, a német IG Metall támogatásával, sok szakszervezeti
tisztségviselőnk vett részt Németországban különböző oktatásokon annak érdekében, hogy megtanulják, mit jelenthet
számunkra a piacgazdaság ún. „szlovén
módra”. De ezek a szemináriumok részben sokkolták is a résztvevőket. Ugyanis
a mi önkormányzati megállapodásaink
jelentősen jobbak voltak, mint a német
kollektív szerződések.

Szlovéniában a pártok segítségével létrehoztak egy „független szakszervezeti
szövetséget”, amit olyan emberek vezettek, akik először a kapitalizmust akarták
bevezetni, majd utána akartak csak elgondolkodni a munkavállalók jogain. Ez
pedig a szlovén munkásmozgalom végét
jelentette volna. Mi tiltakoztunk ezek ellen a „vezetők” ellen, demonstrációkat
szerveztünk és olyan szakszervezeteket
kerestünk Európában, amelyek tudnak
nekünk segíteni ezen probléma megoldásában.
Egyrészről együttműködtünk német,
osztrák és magyar szakszervezetekkel,
és előkészítettük felvételünket az európai
és nemzetközi fémipari szakszervezeti
szövetségekbe. Másrészről a Visegrádi
Csoportban kerestünk partnereket, olyanokat, akik nem akarják az embereket
átverni.
Ezen kooperáció alapján jött létre a kölcsönös megállapodás, a Bécsi Memorandum ötlete. Szomorú egybeesés, hogy az
Egyesült Államok pont az aláírás napján
kezdte meg Szerbia bombázását. Čačakban elpusztítottak két nagy gyárat, sok

ember meghalt, és 10.000 munkavállaló
veszítette el a munkahelyét.
Miért volt fontos, és miért fontos továbbra is a Bécsi Memorandum a SKEI
számára?
A Bécsi Memorandum mindig is egyedülálló kezdeményezés volt, és az még ma
is. Azáltal, hogy a csoport tagja vagyunk,
nőtt a tekintélyünk a volt Jugoszlávia új
államaiban működő szakszervezetek
előtt. Skandináv szakszervezetek és a
svéd Olof Palme Alapítvány pénzügyi
támogatásai lehetővé tették számunkra,
hogy a közvetítő szerepét tudjuk betölteni. Tisztségviselőink előadásokat tartottak és szemináriumokat szerveztek a volt
Jugoszláviában működő szakszervezetek bizalmi munkatársai számára.
A Memorandum Csoport akkoriban és
jelenleg a SKEI egyik motorjának számított, és minden időkben igaz az volt a
megállapítás, hogy a szakszervezetek
tényleges hatalma a taglétszámnak köszönhető, mert magától semmi nem történik.

Lidija Jerkič
2006-óta a Szlovén Fém- és Elektromos-ipari Szakszervezet, a SKEI elnöke
2016-óta a Szlovén Szakszervezetek Konföderációjának (ZSSS) elnöke
Lidija, miért fontos a Bécsi Memorandum Csoport?

Európáért harcolnak, amely az emberek
és a munkavállalók érdekeit képviseli.

A Memorandum Csoport tagjainak feladata, hogy kiálljanak az Európai Unió
egysége mellett, függetlenül attól, hogy
populizmusról, idegengyűlöletről vagy
hasonló témákról van-e szó. A szakszervezetek azok a hősök, akik egy olyan

A Memorandum Csoport által képviselt
többletérték minden kétséget kizáróan
az együttműködés elveiben, az esélyegyenlőségben, a szolidaritásban és
a legjobb gyakorlatok megosztásában
keresendő, elsősorban a kollektív szerződések és a munkavállalók, foglalkoz-
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tatottak helyzetének erősítése tekintetében. Aktuális kihívás munkánkban a
diszkrimináció, a népcsoportok kizárása
és a szegénység elleni harc.
Közvetlen sikerként könyvelhetjük el a
szlovén autóiparban tevékenykedő munkavállalók védelméről és az őket érő kihívásokról szóló kiáltványt. A kiáltvány a
Memorandum Csoport 2017-ben tartott
Autoglobal workshopján került elfogadásra.
Milyennek találod Európa és az Európai
Unió jelenlegei helyzetét? Hogyan járulhat hozzá a Bécsi Memorandum Csoport hálózata az Európai egységéhez?
Az EU-zászlóban szereplő tizenkét csillag
az európai népek közötti egységet, szo-

lidaritást és harmóniát jelképezi. Éppen
ezért az is a munkánkhoz tartozik, hogy a
„szakszervezetek harcát és az akciókban
rejlő erőket” a szociális egyenlőség és emberi méltóság kivívása érdekében folytatott
harccal összekapcsoljuk, ami megint csak
az Európai Unió egységéhez járul hozzá.
Éppen ezért a SKEI politikáját teljesen világosan alakítjuk ki, és álláspontunkat a
Bécsi Memorandum Csoportban is képviseljük: törekvés a fenntartható, stabil és
egységes Európára.
A globális és helyi kihívások arra kényszerítenek bennünket, hogy alaposan és
integratív módon elgondolkodjunk az Európai Unió jövőjén, nem csak a Brexit miatt,
hanem azért is, mert a jobboldali populista pártok próbálják destabilizálni az EU-t.

Nem csupán a sikeres és biztonságos, hanem a szociális Európa megteremtéséért is
harcolunk.
A közös belső piac szabályozását úgy értelmezzük, mint egy kvázi garanciát a gazdasági növekedésre és a foglalkoztatottság
azzal együtt járó, folyamatos bővülésére.
Ugyanakkor arra kell törekedni, hogy biztonságos munkahelyek jöjjenek létre és a
munkavállalók méltányos fizetést kapjanak.
Természetesen hosszú még az út az Európai Unión belül megvalósítandó egység
irányába, ugyanakkor a Bécsi Memorandum Csoport tagjai ezt az utat a szociális
párbeszéd segítségével lényegesen lerövidíthetik.

Cseh Köztársaság
Jan Uhlíř
A Cseh Fémipari Szakszervezet, az OS KOVO egykori, 1992-2005 között hivatalban lévő elnöke
Jan, hogyan élted meg az 1989-es rendszerváltást?
ITechnikus és egyetemi diplomával rendelkező mérnök vagyok. Abszurd időket
éltem meg a kommunista rezsim alatt,
amikor diplomás mérnökként kevesebbet
kerestem, mint annak előtte munkásként.
A munkám révén több gyárat ismerhettem
meg, és annak ellenére, hogy a szakszervezeti tevékenység akkoriban még nem
nagyon érdekelt, a különböző vállalatok-

nál szerzett tapasztalataim jelentős befolyást gyakoroltak későbbi szakszervezeti
munkámra.
1989. november elején szakszervezeti
funkcionárius lettem. A kollégáim akkortájt szerettek volna elküldeni egy szakszervezeti konferenciára, de a kommunista vezetés ezt megtiltotta. Az 1989.
november 27-i általános sztrájkot követően azonban a vállalatomnál működő helyi
szakszervezet elnökévé választottak, és
a szakszervezetek 1992-es átalakulását
követően megválasztottak az OS KOVO
szakszervezet elnökének. 13 évig töltöttem be ezt a funkciót.
Miért volt fontos és miért fontos továbbra is a Bécsi Memorandum?
A Bécsi Memorandum számunkra fontos
volt és még ma is fontos, mivel itt helyi
és országos szinten folytatott nemzetközi
együttműködésről van szó, ami által jobb
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lett az együttműködés a hálózat aláírói
között.
A Memorandumnak köszönhetően megtanultuk azt, hogyan különböztessük meg
az igazat a hazugságtól, hogyan ismerjük
fel a manipulatív módon terjesztett, színlelt híreket, az ún. „fake news”-okat, és
hogyan vegyük fel a harcot az idegengyűlölet és a populizmus ellen. Ez rendkívül
fontos számunkra.
A csoport működésének kezdete óta kiállt
az európai bérek harmonizálása mellett,
és harcolt a szociális dömping ellen. Éppen ezért zavar engem az, hogy a média
a béremeléseket ért kritikák alátámasztására olyan „közgazdászok” és „vállalkozók” érveléseit kapja fel, akik jövedelme a
munkavállalók keresetének sokszorosa.
Ezért: szakszervezetek, védjétek meg
magatokat és ne adjátok fel! Jó szerencsét!

Josef Středula
Az OS KOVO egykori elnöke, a Cseh-Morva Szakszervezeti Konföderáció (ČMKOS) jelenlegi elnöke
Josef, hogyan élted meg az EU 2004-es
keleti bővítését?
Az 1989-es év novemberi napjainak álma
valóra vált. Már nem álom volt, hanem
visszatérés a rendes állapotokhoz. Az idő
távlatából szemlélve személyesen úgy
értékelem ezt az eseményt, hogy ez a
nap nem csak az Európai Unió, hanem
az egész világ történelmében fontos eseményként értékelendő.
Az Európai Szakszervezeti Szövetség
(EMF) akkori elnöke, Reinhard Kuhlmann
kezdeményezésére az új tagállamok
szakszervezeti képviselői a csatlakozás
előestéjén, 2004. április 30-án meghívást kaptak a berlini tanácsháza épületébe. Reinhard azt az érzést közvetítette
felénk, hogy most már mi is az Európai
Unióhoz tartozunk, ezáltal egyértelmű,
jelzésértékű üzenetet közvetített a keleti
bővítés kritikusai felé, akik a csatlakozásban veszélyt láttak.

Szeretnék a többi kollégára is emlékezni,
így például megemlíteném az IG Metall
Bajorország egykori kerületi vezetőjét,
Werner Neugebauert és csapatát. Ők
már jóval az EU-csatlakozás előtt együttműködtek velünk. Werner mindig kiállt
mellettünk, és a keleti bővítést ellenzőknek azt a választ adta, hogy mi mindig is
az Európai Unióhoz tartoztunk, és ő örül
ennek.

vámtisztviselők vidám mulatozását, ráébredtem, hogy visszatértem a civilizált Európába, úgy, ahogy mi azt 1989-ben már
megálmodtuk.
De a legszebb ebben – és ezt még ma
is így érzem –, hogy ez az 1989-es álom
végül valósággá vált.

Emlékszem egy olyan eseményre, amely
a mi EU-csatlakozásunk szempontjából
jelképértékű volt. Akkoriban én a Cseh
Köztársaság és Szlovákia határán laktam. Az OZ KOVO nemzetközi ügyekkel
foglalkozó osztályának vezetőjét, Monika
Hrušeckát (Sitárová) vittem Szlovákiába.
23:55 órakor keltem át a határon, amikor
a Cseh Köztársaság még nem volt az
EU tagja. Amikor onnan később hazaindultam, már az Európai Unióba tértem
meg. Az egykori államhatár helyén most
egyszerre minden nyitva volt. És látva a

Jaroslav Souček
A Cseh Fémipari Szakszervezet, az OS KOVO elnöke
Jaroslav, mit az, amit a Bécsi Memorandum Csoportban értékelsz?

Továbbá sikerült leküzdenünk az ún. „átmeneti időszakot”, amikor a keleti munkavállalók országuk EU-csatlakozása
ellenére sem vállalhattak munkát Nyugaton. Egy sor munkahelyi problémát sikerült megoldanunk olyan időkben, amikor
a munkavállalók hagyatkozhattak arra,
hogy a szakszervezetek egymás között
kicserélik az információkat, illetve az országhatár mindkét oldalán támogatják
egymást.
Milyen megállapodásokat kötöttek?

Hogy mit értékelek benne? A nyitottságot, a mindennapi együttműködést, a
bizalmat és a barátságos atmoszférát.
A Bécsi Memorandum Csoporton belüli
együttműködésnek hála, sikerült a vasfüggöny mindkét oldalán elhárítani az
akadályokat, gondolok itt a munkahelyek
Németországból és Ausztriából történő
áthelyezésére a Cseh Köztársaságba,
Szlovákiába, Magyarországra és Szlovéniába az olcsóbb bérköltségek okán.

Egy sor megállapodást. Így 2001-ben
megállapodást kötöttünk a keleti bővítéssel és a munkavállalók szabad áramlásával kapcsolatban, 2006-ban pedig
közös nyilatkozatot adtunk ki a migrációval kapcsolatban. 2012-ben határozatot hoztunk a fiskális szerződésről és
az európai szociális paktumról, valamint
2017-ben, egy rendkívüli elnöki találkozón határozatot fogadtunk el, melyben
hangsúlyoztuk álláspontunkat az Európai
Unión belül dolgozó munkavállalók béreinek összehangolásával kapcsolatban, és

állást foglaltunk a sárga szakszervezetek
létrehozása ellen, mivel azok gyengítik a
meglévő szakszervezeteket és ezáltal a
munkavállalók tárgyalási pozícióit.
Hogyan látod Európa jelenlegi helyzetét, és hogyan járulhat hozzá egy olyan
hálózat, mint a Memorandum Csoport
az európai egység fenntartásához?
A helyzet az 1990-es évek vége óta lényegesen megváltozott. Jelenleg az ös�szes aláíró ország az EU teljes jogú tagja. A nemzetgazdaságok össze vannak
fonódva, még akkor is, ha nem mindegyik
tagállam csatlakozott a valutaunióhoz.
A Bécsi Memorandum Csoporton belül
különböző nézőpontok vannak, ami az afrikai és az arab országokból történő migránsok beáramlását illeti, valamint az ún.
gazdasági menekültek vonatkozásában,
akik a jobb élet reményében „zarándokolnak” Európába.
A Csoporton belüli országokban senki
sem tart a kérdés nyílt megvitatásától,
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mialatt más EU-tagállamok – talán a
politikai korrektség miatt – jóval visszafogottabbak. Folyamatosan keressük a
legjobb megoldásokat és a legjobb kompromisszumokat.

A szolidaritás és a hosszú távú együttműködés mindig sikeres volt, és a jövőben
is a Bécsi Memorandum Csoport legnagyobb erőssége lesz.

Magyarország
Paszternák László
A magyar fémipari szakszervezet, a Vasas Szakszervezeti Szövetség egykori, 1989-1999 között hivatalban lévő elnöke
ságból, az állami tulajdon privatizálása,
valamint az egypártrendszer többpártrendszerrel való felváltása.
A változások oda vezettek, hogy a társadalmi párbeszéd formája, a kollektív
szerződésekkel kapcsolatos tárgyalások,
valamint a munkavállalók és az érdekképviseletek közötti interakciók alapvetően megváltoztak.

László, az 1989-es békés politikai rendszerváltást és a Magyar Köztársaság
1990-es kikiáltását követően nem csak
az államforma változott meg, hanem a
szakszervezeti munka is.
A nyugati szakszervezetekkel már a politikai rendszerváltás előtt is kapcsolatban
voltunk. Ez a kapcsolat viszont csupán
alkalomszerű látogatásokra és általános
információcserére szorítkozott. A rendszerváltást követően a társadalmi és
gazdasági átalakulási folyamat alatt sok
kihívással szembesültünk, ilyen volt az
átmenet a piacgazdaságba a tervgazda-

Számunkra, szakszervezeti vezetők számára felmerült a kérdés, hogyan tudjuk
a sok csődeljárás ellenére és az állami
vállalatok privatizációja után a munkahelyeket megtartani és biztosítani azt,
hogy a munkavállalók minden hónapban
megkapják a bérüket. A válasz erre egy
új érdekegyeztetési rendszer létrehozása
volt, így elindult az egyes üzemi tanácsok
megalapítása.
A külföldi beruházások és a multinacionális konszernek megjelenése oda vezetett, hogy tevékenységünk nemzetközi
jellegűvé vált. Egyre több üzemet helyeztek át Magyarországra, ami alacsony
munkaerő-költségű országnak számított,

emellett megnőtt a bér- és szociális dömping veszélye nyugaton. Talán ezért is
javasolta az osztrák fél a közös platform
létrehozását.
Miért fontos a Bécsi Memorandum?
Én a Bécsi Memorandum megalapítását
és a közös bérpolitikai célok megvalósítását elnöki tevékenységem egyik legfontosabb céljának tekintem. A kölcsönös
információcsere, a szakszervezeti tisztségviselők szakmai kompetenciájának
javulása rendszeres oktatások és az
esetleges konfliktusok esetén nyújtott támogatások révén munkánk sarokpontjait
képviselik.
A Bécsi Memorandum Csoport tagjainak
sok sikert kívánok céljaik elérésében,
különösen egy olyan világban, amelyben azoknak a politikusoknak nagyobb a
hangja, akik a világgazdaság kihívásaira
kizárással reagálnak, akik a nemzetközi
szolidaritás helyett a nemzeti egoizmust
támogatják, és akik a szociális problémák
tényleges megoldását populista megoldásokkal akarják kiváltani.

Balogh Béla
A magyar Vasas Szakszervezeti Szövetség jelenlegi elnöke, 2004-óta
Béla, mit jelent a VASAS számára a tagság a Bécsi Memorandum Csoportban?
A mi szakszervezetünk számára nincsen
fontosabb feladat, mint a munkavállalók
nemzeti és nemzetközi szinten történő
képviselete. A Bécsi Memorandum Csoport harcol azon célok megvalósításáért,
amelyek úgy nemzeti, mint nemzetközi
érdekeket szolgálnak. Tagjaink törekednek arra, hogy megmaradjon a szabad
munkaerő-áramlás, hogy a nemzetközi
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vállalatoknál erősödjön együttdöntési
hatáskörük a kollektív szerződések tárgyalásakor, valamint törekednek annak
biztosítására, hogy alapvető jogaikat
elismerjék, hogy az esélyegyenlőség a
munkahelyeken biztosítva legyen, és a
tisztességes munkáért méltányos bért
fizessenek. Ezeket a témákat szoktuk
a Bécsi Memorandum Csoport ülésein
megbeszélni.

Mit sikerült elérni a Bécsi Memorandum
Csoport és más nemzetközi együttműködések segítségével?
A nemzetközi együttműködés kitűnő példája az IG Metall és a VASAS megállapodása alapján létrejött Transznacionális Partnerségi Iroda Győrben (Audi) és
Kecskeméten (Mercedes Benz). Az iroda
létrehozásának az a célja, hogy támogassa a vállalatoknál folyó érdekvédelmi
munkát, felkészítő kurzusokat tartson az
üzemi tisztségviselőknek, párbeszédet
folytasson a munkáltatókkal a munkavállalók munkakörülményeinek javítása
érdekében.

célszerűnek látják ezt a közös keresztény
gyökerek védelmére hivatkozva megtenni
vagy éppenséggel az európai elit ellen fellázadó tömegek nemzetközi szószólóiként
feltüntetni magukat.

20 év után megállapítottuk, hogy ezek az
együttműködések jól kiegészítik egymást
és kölcsönösen erősítik az egyes szervezeteket.
Hogyan ítéled meg Európa, illetve az EU
aktuális helyzetét, és hogyan járulhat
hozzá a hálózat az európai egységhez?

A szakszervezetek úgy nemzeti, mint
nemzetközi szinten már sokat elértek, de
még rengeteg munka áll előttük. Az EU
keleti bővítésének sikeres véghezvitelét
és a gazdasági világválság leküzdését követően további feladatok várnak ránk. Ide
tartoznak címszavakban a menekültkérdés, a Brexit, a klímaváltozás vagy akár
az USA új kereskedelempolitikájának káros következményei.

A folyamatosan bővített Európai Unió garantálja a békét és a stabilitást, manapság
már senki sem vitatja a közös európai
eszme érvényességét, az európai értékközösség meglétét. Még azok a politikai
ámokfutók is, akik manapság lelkes népbarátként, populista módszerekkel támadják az európai közösség intézményeit,

Szlovákia
Emil Machyna
Villanyszerelő képzettség és tevékenység
A szlovák fémipari dolgozók szakszervezetének, az OZ KOVO-nak az elnöke, 1996-óta
Emil, milyen emlékeid vannak 1989-ről?

mellékhatással is jár, hogy az eredetileg
munkakapcsolatnak szánt együttműködésből barátságok alakultak ki.

Az 1989-es évről jó emlékeim vannak.
Tudtuk, igen, és vártuk is, hogy valami
megváltozzon. Az akkori kommunista
kormány hatalma már csak erőszakkal
volt fenntartható.
Zenészként én mindig is kissé lázadó
voltam, tehát kivettem a részem a változásokból. 1989 őszén a bársonyos forradalom alatt, november 27-én kétórás
általános sztrájkot szerveztem a zsolnai
régióban. Akkor kezdődött a szakszervezeti karrierem, egy olyan időben, amikor
nagy volt a lelkesedés, a szolidaritás,
ugyanakkor a félelem is a politikai bizottság megtorlásaitól.
A változást sikerült végbevinni, 1990-ben
voltak az első parlamenti választások,
1993. január 1-től Szlovákia parlamentáris köztársaság lett, és 2004-óta már
EU-tag is.
1999-ben megalakult a Bécsi Memorandum Csoport. Mit tudott elérni az elmúlt
20 évben?
A hálózat lehetővé tette számunkra, hogy
sikereket érjünk el, úgy működhessünk,

Hogyan látod Európa pillanatnyi helyzetét, és hogyan járulhatnak hozzá a Memorandumhoz hasonló hálózatok az EU
megmaradásához?

mint a többi szakszervezet, és – mindenekelőtt – kapcsolatokat tudjunk kialakítani.
A Bécsi Memorandum az együttműködés
platformját jelenti, szemináriumokkal és
oktatással, de ugyanakkor a kölcsönös
támogatást is jelenti tiltakozó akciók és
sztrájkok alkalmával.
Csak akkor lehet közös megoldásokat találni, ha az emberek találkoznak és megvitatják problémáikat. A mi esetünkben sikerült multinacionális vállalatoknál működő
szakszervezeti képviselőkkel, üzemi tanácsok tagjaival összejönni és a szolidaritást a gyakorlatba átültetni. Átbeszéljük és
megoldjuk azokat a problémákat, amelyek
abban akadályoznak minket, hogy a munkánkat felelősségteljesen és professzionálisan tudjuk végezni. Ez azzal a pozitív

Európa jelenleg rossz időket él: Brexit,
populizmus és szélsőjobb. Az emberek
már nem hisznek az európai értékekben.
Elfelejtik, mit jelent a szolidaritás, lemondanak a virtuális világon kívül eső társadalmi kapcsolatokról.
Úgy gondolom, hogy az egyetlen erő,
ami a helyzetet megoldhatja, a szakszervezetek birtokában van. Nem elég
szociáldemokratának kinézni, úgy is kell
cselekedni. Nem elég azt mondanom,
szakszervezeti vezető vagyok, úgy is kell
dolgoznom és gondolkoznom.
A mi feladatunk az embereket közelebb
vinni egymáshoz, hogy tudjanak egymással kommunikálni, abból bizalmat meríteni. Bizalom abban, hogy Európában
a szabályok érvényben vannak, olyan
szabályok, amelyek Európát újra stabillá
tudják tenni.
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Bécsi
Németország
Werner Neugebauer
A Német Fémipari Szakszervezet, az IG Metall egykori (1988-2010) bajor tartományi vezetője
Werner, emlékszel még arra, mit csináltál
és mire gondoltál 1989. november 9-én?
Azt soha nem fogom elfelejteni. Amikor
az olasz CISL fémipari szakszervezettel
folytatott tárgyalásról Milánóból hazafelé
hajtottam, azt hallottam az osztrák rádióban: az NDK határ leomlott. Az első gondolatom az volt, ez milyen sok változást
fog okozni az NDK-ban és talán nálunk
is. Ami azután és amilyen sebességgel
történt, azt még álmaimban sem tartottam
volna lehetségesnek. A szászországi IG
Metall szakszervezet tagjaival közösen
felépítettük az IG Metallt az új szövetségi
tartományokban, 90 önkéntes és főállású,
Bajorországból és Baden-Württembergből
származó kolléga vett részt a szászországi bevetésen, és összesen 9 irányító hatóságot hoztunk létre. Következtek az első
bértárgyalások Szászországban, és az IG
Metall berkeiben már 1991. január 1-én
megkezdte működését az IG Metall Kelet.
Mikor látogattál először egy későbbi Bécsi Memorandum tagországba, és mit
csináltál ott?
A határok megnyitása oda vezetett, hogy
több ezer munkavállaló jött át Csehszlovákiából Nürnbergbe, akik munkaerejüket óránként 2-3 euróért kínálták fel. Az
első kapcsolatom az újonnan megalakult
OS KOVO szakszervezettel Prágában
jött létre, az akkori elnököt Jan Uhlíř-t
pár héttel előtte választották meg. A tárgyalások jéghideg hangnemben zajlottak. Féltek és nem bíztak bennünk. Attól
tartottak, ugyanaz történik velük, mint az
egykori NDK-ban az ipar kiárusításával.
Majd az ország két részre szakadásával
(Cseh Köztársaság és Szlovák Köztársaság) két KOVO jött létre. Újra belevágtam
a tárgyalásokba Jan Uhlíř-zsal és a szlovák elnökkel, Emil Machynával. Találkozókat kínáltunk a szakszervezetek mindennapi munkájának megbeszélésére,
mint pl. a tagdíjak beszedése, az üzemi
tanács, darabbéres munka és a munkaidő kialakítása.
1994-ben meghívtuk az OS KOVO és
az OZ KOVO szakszervezeteket az ér14

dekegyeztető bizottság üléseire és a
bértárgyalásokra. Még az 1995-ös bajor
sztrájkra is küldtek egy delegációt. Minden
egyes találkozóval barátibb lett a megbeszélések jellege, sikerült bizalmi légkört
létrehoznunk. Minden évben rendeztünk
háromnapos, a bérpolitikával foglalkozó
szemináriumokat, először Lohr-ban, majd
később Inzellben. Én is igyekeztem ezeken a szemináriumokon – lehetőség szerint – egy-egy napot jelen lenni.

Eközben Németországban sok munkavállaló tartott attól, hogy áthelyezik a
munkahelyét Kelet-Európába. Te ezt hogyan élted meg?
Természetesen voltak ilyen félelmek. Az is
megmutatkozott, hogy a Rajna menti kapitalizmus hogyan értelmezte a szociális
felelősséget. Egy példa: az első 5 évben
szinte az összes kábelgyártó cég elment.
Egyedül Bajorországban 30.000 munkahely szűnt meg, ez elsősorban a nőket
érintette. De a félelmek és a tényleges
következmények közel sem voltak annyira drámaiak, mint előtte az új szövetségi
tartományokban. Az volt a fontos, hogy a
munkahelyeken tevékenykedő kollégáink
és az IG Metall tisztségviselői megértették: erős szakszervezetekre van szükség
a közép- és kelet-európai országokban, és
az a legfontosabb, hogy sok időt és energiát szánjunk az ő támogatásukra.
A Bécsi Memorandum 1999-ben azért
jött létre, hogy az országhatárokat átlépő tevékenységével ellensúlyozza a
munkáltatók és a tőke hatalmát. Milyen
elvárásaid voltak akkoriban, szerinted
a szakszervezetek mit érhettek el egy
ilyen összefogással?

Nekem először sok mindent meg kellett
hallgatnom és tanulnom, hogy megértsem a másik országban tevékenykedő
kollégáim igényeit. Fontos volt, hogy Artur Horwedel, az IG Metall Bajorország
színeiben majdnem minden héten elutazott ezekbe az országokba, hogy követeléseiket a helyszínen megismerhesse, és
– sok esetben – azonnal tisztázni tudja.
Miután Ausztria is csatlakozott az EUhoz, Arturnak és nekem az volt az ötletünk, hogy hozzunk létre egy memorandumot. Az osztrák fémipari elnök, Rudi
Nürnberger el volt ragadtatva az ötlettől.
Miután ezt minden egyes országgal átbeszéltük, egyeztettük a szövegeket és
előkészítettük az első találkozót Bécsben. Egészen egyedülálló dolog jött létre: 2 EU-tagállam, 4 EU-n kívüli ország,
6 fémipari szakszervezet – összesen
1.000.000 taggal.
Arra kértem mindenkit, ne tápláljanak
olyan reményeket és ne legyenek olyan
elvárásaik, amelyeket senki nem tud teljesíteni. A végén megmutatkozott, hogy
ez mennyire fontos volt. Sok egyforma
álláspont született, de voltak egymásnak
ellentmondó vélemények is. Mondok két
példát: tartsuk távol magunkat a politikától vagy avatkozzunk be? Hogyan kezeljük a munkavállalók szabad mozgását a
közép- és kelet-európai országokból? Ellentmondásos viták után a szlovéniai Portorož-ban sikerült megoldásra jutnunk.
Véleményed szerint melyek voltak a legnagyobb sikerek a Bécsi Memorandum
20 éves működése során?
Először is az, hogy egyáltalán volt bátorságunk ahhoz, hogy beszéljünk egymással. Majd az is jól működött, hogy sikerült
beleélnünk magunkat a másik ország
problémáiba, nem gondoltuk azt, hogy
mindent jobban tudunk. Fontos siker volt a
kölcsönös támogatás nyújtása munkahelyi konfliktusok, munkabeszüntetések és
sztrájkok esetén, amikor is kölcsönösen
meglátogattuk egymást. Ez ugyanúgy vonatkozott a demonstrációkra is. A legfontosabb és legszebb az egészben mégiscsak
az, hogy a 6 ország fémipari kollégái között igazi barátságok jöttek létre.

Johann Horn
az IG Metall bajor tartományi vezetője
Johann, 30 évvel a fal leomlása és 20
évvel a Bécsi Memorandum megalapítása után, hogyan értékeled Európa jelenlegi helyzetét?
Az egyesült Európa az alapítás óta még
soha nem volt akkora veszélyben, mint
jelenleg. Mindenütt a jobboldali populista
szellem és a szélsőjobb megerősödését
tapasztalni. Vissza akarják szorítani Európát, helyette a nemzeti elszigetelődést
részesítik előnyben. Nagy-Britannia esetében most először áll egy tagország az
Európai Unióból való kilépés küszöbén.
Az Európai Unió nem eshet szét. Sőt,
pont az ellenkezőjére lenne szükség: egy
olyan Európára, amely még inkább képes
az együttműködésre.

Ezt a munkát minden ország maga is elvégezheti.
De az nem lenne elegendő. Ugyanis a
nagy autóipari konszernek és beszállítók
egész Európában jelen vannak. Éppen
ezért összehangolt európai iparpolitikára
van szükség, amely támogatja az egyes
országokban az új technológiák és termékek bevezetését és megakadályozza
azt, hogy ipari területek és egész régiók
elvérezzenek.
Ugyanakkor szükségünk van európai
szociális politikára, amely minden európai számára megfelelő szociális biztonságot nyújt.

Miért?
Mert az Európán belüli szoros együttműködés a legjobb válasz a sok bizonytalanságra, amely pillanatnyilag felmerül. A
Brexit bizonytalanságot szül, ugyanúgy,
mint a világgazdaság helyzete az USA
korlátozó jellegű kereskedelempolitikája
és az egyre erősödő Kína miatt.
A legnagyobb bizonytalanságot az ipari
szerkezetváltások okozzák a digitalizációnak köszönhetően, illetve az autóiparban megfigyelhető fejlemények a
kibocsátásmentes megoldások fejlesztésével. Sok ember aggódik a munkahelyéért és a jövőjéért. Ugyanakkor úgy
érzik, hogy a politika nem törődik velük.
A szakszervezeteknek a munkáltatókkal
és a politikával együtt megoldásokat kell
találniuk a foglalkoztatottak munkahelyeinek biztosítására. Nagyobb szociális
biztonságra van szükségünk azért, hogy
legyen ellenpólus a bizonytalanságokkal
szemben. Ide tartozik a kollektív tárgyalások által lefedett területek kérdése is.

Mit tehetnek a szakszervezetek?
A szakszervezeteknek kell ezt a folyamatot
hajtóerőként és formálóként előmozdítani.
A feladatunk például az, hogy a politika
számára egyértelművé tegyük, az ipari változás végzetes következményekkel járhat,
ha hagyjuk, hogy a maga útját járja.
A tömeges munkanélküliség és a még több,
alacsony bérrel rendelkező munkavállaló
nem lehet a politika érdeke. A jobboldali
populizmus által elvetett mag azért esik jó
talajra, mert sok embernek az az érzése,
hogy nem profitált az elmúlt évek gazdasági fejlődéséből. Tehát a politikának kell

a vállalatokat kötelezni arra, hogy az ipari
szerkezetváltás során a munkavállalók érdekeit kellőképpen figyelembe vegyék.
A bérek még mindig nagyon eltérőek az
egyes európai országokban. Mit tehetnek a szakszervezetek azért, hogy a fizetések igazságosabban legyenek?
Pont nemrég szembesültünk a magyarországi Audinál azzal, mekkora nyomást
tudnak a munkavállalók kifejteni akkor,
ha szervezettek. A szociális Európához
tartozik az életkörülmények harmonizálása és az igazságos bérezés is. A
szociális Európát ellenzik azok a konszernek, amelyek a profitot alacsony bérekkel akarják kigazdálkodni. Ez a többi
országban veszélyes, lefelé tartó spirált
hoz majd működésbe. Már csak ezért is
valamennyi munkavállaló érdekében áll,
hogy mindenütt jó béreket fizessenek.
A munkavállalók és a szakszervezetek
Európa országaiban nem hagyják, hogy
kijátsszák őket egymás ellen. Csak a
határokon átnyúló szolidaritás szellemében tudunk a nemzetközi tevékenységet
folytató konszernekkel egyenlő félként
tárgyalni.
Egészen konkrétan el tudom képzelni
azt, hogy európai kollektív szerződéseket
kössünk. Ez lenne szerintem az egyetlen
logikus lépés.
Mekkora jelentősége van a Bécsi Memorandumnak ezekben a folyamatokban?
Hatalmas. A Bécsi Memorandummal
struktúrákat hoztunk létre, amelyek keretén belül rendszeresen tapasztalatot
cserélünk a tisztességes bérezésről és a
bérpolitikáról. A közös stratégiák kialakításának csakis egy ilyen mély és bizalomra épülő együttműködés lehet az alapja.
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Bécsi

Ausztria
Rainer Wimmer
Az Osztrák Ipari Szakszervezet, a PRO-GE elnöke, 2009-óta
Rainer, hogyan élted meg az 1989 óta
bekövetkezett európai változásokat,
mely események voltak számodra meghatározóak a 80-as évek vége felé és a
90-es évek elején?

ban meghatározó élmény volt számomra,
hogy az 1995-ös EU-csatlakozást követően, amikor a sómonopólium megszűnt,
sikerült megakadályozni a Saline bezárását és megtartani a munkahelyeket.
Mit ért el a hálózat az elmúlt 20 év alatt?
Amikor lehullott a vasfüggöny, akkor
Ausztria abból profitált. Nem csak azért,
mert sok szomszédos ország vált ily módon újra „igazi” szomszéddá, hanem gazdasági szempontból is.

A tanult szakmám villanyszerelő és a sóbányászatban dolgoztam bányászként.
A 80-as évek közepén a Salinen Austria
központi üzemi tanácsának voltam a tagja. A bányászatban az együttműködés és
a szolidaritás a veszélyes munka miatt
elengedhetetlen. Már akkoriban is ápoltunk határon átnyúló kapcsolatokat bányász szakszervezetekkel, és ezekhez a
kapcsolatokhoz tudtunk később, a rendszerváltozás után visszanyúlni. Akkori-
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De voltak kihívások is: a bérpolitikánk, az
ún. „alacsony munkaerő-költségű országokba” történő áthelyezések és beruházások miatt, igen nagy nyomásnak volt
kitéve.
Ennek fényében, a közép- és kelet-európai szakszervezetekkel folytatott együttműködés nagy jelentőségre tett szert.
Kezdetben ez az együttműködés knowhow átadásra szorítkozott, de már hos�szú ideje egyenlő felek között zajlik.
A hálózatunk még fiatal, 20 éves, de
ennek ellenére régebbi, mint az összes

többi koordinációs hálózat ebben a régióban. Azért vagyunk sikeresek, mert
a bérkonvergenciára vonatkozó állandó
célkitűzésünk mellett folyamatosan új
dolgokat fejlesztünk ki, mint például az
„Autoglobal” projekt, vagy a munkahelyi
együttműködés.
Jelenleg ugyanaz érvényes, mint akkoriban: ha nem lépünk fel a konszernek
globális stratégiája ellen, akkor nemzeti
szinten jóval gyengébbek leszünk.
Hogyan járulhat hozzá a hálózat jelenlegi helyzetében ahhoz, hogy az egységes Európa megmaradjon?
Újabb beruházásokra van szükség Európában, továbbá progresszív szociálpolitikára. A közép- és kelet-európai országokban egyértelmű reálbér növekedésre
van szükség, mert különben a magasan
kvalifikált munkaerő elhagyja a saját országát.
Továbbra is harcolunk a szociálisan érzékeny és szolidaritástudattal rendelkező
Európáért!

3. fejezet:

Nyilatkozatok, állásfoglalások,
feljegyzések és álláspontok
A hálózat fennállásának két évtizede alatt
számos állásfoglalás született, amelyek elsősorban az EU-integrációval, a regionális
munkaerőpiacok helyzetével és a bérkonvergencia jelenlegi fejleményeivel foglalkoztak. Ezekből néhány részlet.

„Interregionális bérpolitikai
együttműködési hálózat”
állásfoglalás
1999. március, Bécs

A szakszervezeti együttműködési hálózat
„Interregionális bérpolitika” állásfoglalásában felvázolja az európai integrációs folyamat kihívásait és meghatározza az egyes
szakszervezetek szerepét a közös célok
elérésében.
A Bécsi Memorandum tagjai feladatként
tűzték maguk elé, hogy a gazdasági és monetáris unió gazdasági és társadalmi lehetőségeit a munkavállalók érdekeiben hasznosítsák, hogy a versenyképesség javítása ne
vezethessen szociális dömpinghez, hanem
a munka- és az életkörülmények pozitív
alakulásához. Ezt a célt a közös bérpolitika
segítségével tudjuk majd elérni. Mindenütt
ugyanazt a képletet kell alkalmazni: az inflációs ráta kompenzálása és a munkavállalók
részesedése a vállalatok gazdasági sikeréből.
A Bécsi Memorandum elvi nyilatkozatában
meghatározta az alapelvek cselekvési területeit is, kezdve a transznacionális vállalatok képviselői közti információs hálózatok
kiépítésével, folytatva a szakszervezeti
munkabeszüntetésre irányuló intézkedések
támogatásával, egészen megfigyelők delegálásig regionális és nemzeti kollektív tárgyalásokra.

Nyilatkozat az Európai Unió
bővítéséről
2001. szeptember, Portorož

Ebben a nyilatkozatban a Bécsi Memorandum Csoport világosan letette a voksot az
EU keleti bővítése mellett. Magyarország

1994-ben, Szlovákia 1995-ben, Szlovénia
és a Cseh Köztársaság 1996-ban nyújtott
be csatlakozási kérelmet. Csak a kibővített
Európai Unió képes teljesíteni a gazdasági
növekedés és a társadalmi igazságosság
fenntartható fejlődésével kapcsolatos felelősséget. Ez magában foglalja a munkavállalók és a napi ingázók szabad mozgásának
fokozatos végrehajtását, különös figyelmet
fordítva arra, hogy ne keletkezzen bér- és
szociális dömping. Ezért továbbra is prioritást jelent a bérek és a munkakörülmények
felzárkóztatási folyamatának előmozdítása.
Az érintett szakszervezetek elismerték az
átmeneti időszak fontosságát a munkaerőpiacok felzárkóztatásának szempontjából.

Az integráció mulasztásainak
kompenzálása
2006, Prága

A munkavállalók szabad mozgása az EU
négy alapvető szabadságjogának részét
képezi. Az EU 2004-es bővítése óta a Bécsi
Memorandum Csoport tagjai figyelemmel
kísérik a regionális munkaerőpiacok alakulását. Az idénymunkásokra és az áthelyezésekre kétoldalú megállapodások, valamint
olyan átmeneti rendelkezések vonatkoztak,
amelyek már most lehetővé teszik az „új”
tagállamok munkavállalói számára, hogy
jogszerűen dolgozzanak Ausztriában vagy
Németországban.
2006-ban a munkavállalók szabad mozgásának korlátozására hozott, összesen
három lehetséges átmeneti időszak első
szakaszának lejártát követően az a kérdés
merült fel, hogy Ausztria és Németország
megnyitja-e a munkaerőpiacot vagy további
három évre korlátozza a hozzáférést.
A csoport az átmeneti időszakot nem elszigetelésként élte meg, hanem egyfajta
időablakként, ami lehetőséget teremtett
a társadalom teherbíró képességének
megfelelő integráció előmozdítására, mint
például az „új” EU-tagállamok bérének és
munkakörülményeinek a „régi” tagállamok

béréhez és munkakörülményeihez történő
igazítása és a határ menti régiók fejlődési
potenciáljának fejlesztése. A Bécsi Memorandum Csoport felszólította a kormányokat
és az EU szakbizottságait, hogy hozzanak
intézkedéseket a munkaerőpiac, a regionális és az infrastrukturális politika területén
a munkaerőpiacok megnyitása érdekében,
de ugyanígy a szervezett illegális foglalkoztatás törvény erejével történő megakadályozására és kemény szankcionálására is.

Közös nyilatkozat a munkaerőkölcsönzéssel kapcsolatban
2008. október, Prága

A Bécsi Memorandum Csoport már 2007ben, egy németországi konferencián megvitatta az ideiglenes foglalkoztatás tipikus
foglalkoztatási formákra gyakorolt hatásait.
2008 októberében, Prágában a Csoport
közös nyilatkozatot fogadott el. Ebben aggodalmukat fejezték ki a munkaerőpiacok
drámai változásai, valamint a kollektív szerződések eróziója miatt, amit az ideiglenes
munkavállalók fokozottabb igénybe vétele
okoz és tisztességes és szociális feltételeket szorgalmaztak az ideiglenes munkavégzéshez.

A gazdasági és pénzügyi válsággal
kapcsolatos állásfoglalás
2009. április, Pöstyén

Az állásfoglalás a globális gazdasági válság
jegyében született, amely nemcsak azzal
járt, hogy sok vállalat csődbe ment és sok
üzemet be kellett zárni, hanem számos
munkahely megszűnéséhez vezetett és
ezáltal csökkentette a munkavállalók életszínvonalát. A szociális válság a szélsőjobb
és a demokráciaellenes erők erősödését is
ösztönözte.

A Bécsi Memorandum Csoport ezért az EU
gazdaságpolitikájának átfogó, a pénzügyi
szektor egész Európát érintő felügyeleti,
szabályozási és feltételrendszerre épülő
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alapvető változását, a tagállamok által elfogadott konjunktúra-csomagok kiterjesztését és jobb koordinálását szorgalmazta,
hogy megállítsa a reálgazdaság gyengülését, növelje a munkahelyek biztonságát és
előmozdítsa a foglalkoztatást. A Csoport a
gazdasági válság során egyértelműen elutasította a bérek csökkentését és a munkavállalói jogok korlátozását.

Nyilatkozat az európai válság
leküzdésével kapcsolatban
2010. július

A 2008-2009-es gazdasági válságot követően a gazdaságban ugyan kismértékű
fellendülés volt tapasztalható, de a neoliberális receptek továbbra is használatban
maradtak.
A jelenlegi, gazdaságilag bizonytalan korszakban a vállalkozók egyre inkább vis�szanyúlnak a munkaerő-kölcsönzéshez és
a tisztességtelen foglalkoztatási formákhoz.

Ezért az EU munkaerő-kölcsönzés keretében végzett munkavégzésről szóló 2008-as
irányelvének nemzeti szinten történő végrehajtását 2011-ig szigorúan ellenőrizni kell.
A Bécsi Memorandum Csoport szakszervezetei azt a döntést hozták, hogy az ezzel
kapcsolatos információk cseréjét egymás
között még intenzívebbé teszik. Azonban
egy további kihívás állt előttünk: 2011-ben
lejárt az utolsó átmeneti időszak a magyar,
a cseh, a szlovák és a szlovén munkavállalók szabad mozgásának korlátozására.
Ezért még intenzívebben kellett fellépni a
bér- és a szociális dömping ellen.

gyakoroltak a szomszédos államok bérpolitikájára is.
Az elvi nyilatkozatot kibővítették az egyre
inkább fokozódó digitalizáció és az azzal
együtt járó atipikus foglalkoztatási formák
és a korlátok nélküli munkaidő témakörével. Mindkettő ellen küzdeni kell. Ezen kívül
ki kell tölteni az 1996 óta hatályban lévő,
a munkavállalók kiküldetésére vonatkozó
európai uniós irányelvben meglévő hézagokat, és keresztül kell vinni a határon átnyúló
bér- és szociális dömping és a „látszat-kiküldetések” ellenes intézkedéseket.

A Bécsi Memorandum elvi
nyilatkozatának új megszövegezése
2017. március, Bécs

A 2008-2009-es gazdasági válságig az „új”
európai uniós tagállamok bérszínvonala
folyamatosan közelített az Európai Unió
átlagához, 2010-ben azonban ez a folyamat megállt. A stagnáló bérek nyomást

Albert Vodovnik (SKEI), Rainer Wimmer (PRO-GE), Manfred Anderle (PRO-GE), Josef Středula (OZ KOVO),
Werner Neugebauer (IG Metall), Peter Scherrer (EMB), Balogh Béla (VASAS), Jaroslav Souček (OS KOVO),
Lidija Jerkič (SKEI), Emil Machyna (OZ KOVO), Anton Mifka (OZ KOVO)
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A szakszervezeti széttagolódás ellenes határozat
2017. július, Bad Hofgastein

A tagszakszervezetek elnökei megállapították, hogy Közép- és Kelet-Európában hatalmas méreteket öltött az egymással versengő
és látszatfüggetlenséggel rendelkező szakszervezetek terjeszkedése. A Bécsi Memorandum összes országában azonban csak a
régóta fennálló és nemzetközi hálózatot fenntartó szakszervezetek

szavatolhatják a bérek és munkafeltételek területén az előrelépést.
A vállalati szinten érdekkonfliktusban álló, látszatfüggetlenséggel rendelkező szakszervezetek
megnehezítenék a foglalkoztatottak képviseletét és gyengítenék a
szakszervezetek hatékonyságát.
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4. fejezet:

Konferenciák
Interregionális konferencia a munkaerő-kölcsönzésről
2007. június, Grafenau
A munkaerő-kölcsönzés egyre terjedő jelenség Európában. A 2000-es évek közepe óta
foglalkozik a Bécsi Memorandumot aláíró
csoport a munkaerő-kölcsönzésnek a munkavállalói törzsállományok béreire és munkafeltételeire gyakorolt hatásaival.
A Magán-Munkaközvetítő Ügynökségek
Nemzetközi Konföderációjának (CIETT)
adatai szerint 1996 és 2007 között Európában megduplázódott – 1,5 millióról 3,8
millióra nőtt – a kölcsönzött munkavállalók
száma.

A munkaerő-kölcsönzés
törvényi szabályozása
Az Európai Unió munkaerő-kölcsönzési
irányelvének (a számos kivételt tartalmazó szabályozásokkal együttes) elfogadásáig, tehát 2008-ig Közép- és Ke-
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let-Európában a Nemzetközi Munkaügyi
Szervezet (IAO/ILO) 2000 májusában
hatályba lépett, „magán munkaerő-közvetítők” témájú „181. sz. egyezménye”
nemzetközi jogszabálynak minősült. Az
egyezmény a magán munkaerő-közvetítők és a kölcsönzött munkavállalók jogait
és kötelezettségeit szabályozza. A Nemzetközi Munkaügyi Szervezet tagországainak meg kellett hozniuk a szükséges
intézkedéseket annak érdekében, hogy
a kölcsönzött munkavállalókra is érvényesek legyenek az őket foglalkoztató
vállalatoknál az egyesülési szabadság
(szakszervezetekben), a kollektív szerződések, a minimálbérek, az anyák védelmét szolgáló szabályozások stb.
Emellett a Bécsi Memorandumot aláíró
csoport minden tagországában voltak
és vannak a munkaerő-kölcsönzők te-

vékenységére vonatkozó törvényi szabályozások. Ezek azonban 2007-ben az
új európai uniós tagországokban csupán
elégtelen garanciákat kínáltak a kölcsönzött munkavállalók és a munkavállalói
törzsállomány egyenlő bérezési- és munkafeltételeinek megvalósulására.

A kölcsönzött munkavállalókra
vonatkozó bér- és
kollektívszerződések
Csupán Ausztriában (2002 óta) és Németországban (2004 óta) kötnek bér-, illetve
kollektív megállapodásokat a kölcsönzött
munkavállalókra vonatkozóan. Ausztriában
a PRO-GE évente tárgyalja a kölcsönzött
munkavállalókra vonatkozó, ágazatokon
túlmutató kollektív szerződést, amely többek között a minimálbérekre és az ágazatban szokásos túlfizetésekre, valamint

A kölcsönzött munkavállalók száma
1.200.000

1.080.000

1.000.000

az anyasági szabadságok idejének a munkaviszony
hosszától függő kifizetésekbe történő beszámítására
vonatkozó megállapodásokat tartalmaz.

A munkaerő-kölcsönzésről szóló
grafenaui interregionális konferencia
2007. június közepén 80 szakszervezeti képviselő,
üzemi tanácstag és a Bécsi Memorandum tag-szakszervezeteinek szakértői találkoztak Grafenauban
(Németország) egy kétnapos konferencián. A témát
a munkaerő-kölcsönzés, annak a munkavállalói törzsállomány béreire és munkafeltételeire, a szabályozásokra gyakorolt hatása és a 6 államból származó
gyakorlati példák adták.
A munkaerő-kölcsönzésre vonatkozó irányelv 2008as bevezetése után időközben lényeges változások
mentek végbe a kölcsönmunka szabályozásában
Közép- és Kelet-Európában, ezek részben szigorítások, mint például a szlovák munkatörvényben.
A munkáltatók mindazonáltal továbbra is úgy tekintettek a kölcsönmunkára, mint a rugalmasságukat
növelő és azoknak a problémáknak az elkerülését
előmozdító vonzó lehetőségre, amelyek a munkavállalóknak a szezonális kereslet miatti ismételt felvételével és elbocsátásával járnak és a kölcsönzött
munkavállalók száma tovább nőtt.
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Diagram: Az átlagbér alakulása

400.000
340.000

200.000
159.969
140.000
99.910
76.593

67.000

0

56.394

30.000
22.378
4.000

2007

2017/2018

Ausztria

Cseh Köztársaság

Szlovénia

Németország

Magyarország

Szlovákia
21

Bécsi
Konferencia a tisztességtelen foglalkoztatásról
2008. október, Prága
2008. október 7-8-án, a bizonytalan munka
elleni egyhetes világméretű akció keretében
és a Bécsi Memorandumot aláíró csoport,
valamint a cseh OS KOVO fémipari szakszervezet kezdeményezésére, Prágában
konferenciát rendeztek a prekárius foglalkoztatás és a kölcsönmunka témakörében.
Ez volt a mindeddig legnagyobb konferencia, 120 résztvevővel.
A résztvevők megvitatták az atipikus foglalkoztatási formák gyarapodását, és a tipikus
keretek között foglalkoztatottakra nézve
fennálló veszélyeiket, és célul tűzték ki az
atipikus foglalkoztatási formák azonosítását, a visszaélésekkel szembeni ellenstratégia kialakítását.

Az eredmények
A grafenaui és prágai konferenciának,
valamint a különböző nemzeti tagszervezetek és az olyan hálózatok nyomásának köszönhetően, mint a Bécsi Memorandum, az EMF és IMF
európai és nemzetközi fémipari
munkavállalói szakszervezeti
tömörülés és a Nemzetközi
Szakszervezeti Szövetség
úgy határozott, hogy globális akciónapot szervez az
emberhez méltó munkáért. Ez
2008 óta minden évben október
7. napján kerül megrendezésre.

AutoGlobal konferencia
2014. június 5-6., Nürnberg
Közép- és Kelet-Európa továbbra is az autóipar növekedési centrumát képezi. Ezt a
térséget a „Kelet Detroitjának” is nevezik,
mert világviszonylatban az összes gépkocsi, illetve autóalkatrész 20 százalékát itt
állítják elő.
A 2012 márciusában tartott elnöki találkozón a résztvevők elhatározták, hogy európai autóipari konferenciát szerveznek.
A projekt célja abban állt, hogy felmérjék az
autóipari fejlesztések aktuális helyzetét a
Bécsi Memorandum tagszakszervezeteinek
működési területén. Ezen kívül ki kívánták
dolgozni annak a feltételrendszerét, hogy
a bérezési és munkafeltételeket, valamint
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a munkaidőrendet egy adott vállalat különböző gyáraiban, telephelyein egymáshoz
közelítsék.

lító cégek nem kielégítő likviditásának és a
munkahelyek ezzel kapcsolatos instabilitásának problémakörét.

Nemzeti konferenciák

A Cseh Köztársaságban az autóipar a teljes
ipari szektor gerincét képezi. Ezért fontos
cél az autóiparnak nemcsak a megtartása,
hanem annak a továbbfejlesztése is. Ehhez
a jövőben egy egész sor intézkedésre lesz
szükség: új technológiák bevezetésére és
kellő politikai támogatásra többek között az
oktatás és a tudomány területén valamint a
szociális szférában.

A 2014 júniusában tartott konferencia előtti
időszakban az egyes tagországokban nemzeti szintű szemináriumokat rendeztek az
üzemi érdekvédelmi képviselők részvételével. Pozsonyban az OZ KOVO szakszervezet bemutatta a szükséges intézkedéseket
annak biztosítására, hogy Szlovákia ne
csak az alacsony bérszínvonal miatt legyen
vonzó beruházási célpont. A SKEI szakszervezet nemzeti rendezvényén Ljubljanában többek között megvitatták a beszál-

A 2008 április 10-én, Prágában az OS
KOVO által tartott nemzeti autóipari konferencián 49 vállalat képviseletében vettek
részt szakszervezeti küldöttek, többek között a Skodától, a Cseh Autóipari Egyesüléstől (SAP), valamint a német IG Metall
szakszervezettől. Közösen fogalmaztak
meg olyan célkitűzéseket, mint a közép- és
kelet-európai leányvállalatok munkakörülményeinek és bérezésének hozzáigazítása
a nyugati anyavállalatoknál szokásos színvonalhoz. Az Európai Unió felé azt a követelményt fogalmazták meg, hogy rögzítsen
minimális előírásokat a szociális területen.

AutoGlobal konferencia
2014 júniusában 120 érdekképviseleti küldött tanácskozott Nürnbergben az autóipar
és a beszállítók helyzetéről, valamint a munkavállalók pozíciójáról. A résztvevők egyetértettek abban, hogy az európai autóipar nagy
kihívások előtt áll: a verseny egyre élesedik,
a kereslet stagnál, egyre nagyobb a kapacitásfelesleg, egyre nagyobb árnyomás nehezedik a beszállító cégekre, új üzleti modellek
lépnek be, mint pl. az elektromobilitás és
járműhálózatok létrehozása, radikális válto-

zások történnek az értékteremtési láncban
és nem utolsósorban növekszik az olyan
atipikus foglalkoztatási formák aránya, mint
a kölcsön munkaerő, illetve a vállalkozási
szerződés keretében dolgozók. Mindezek
a fejlemények súlyos következményekkel
járhatnak a szakszervezetek számára is,
ide sorolható a munkáltatók egyre erősebb
törekvése arra, hogy a különböző telephelyeiknek munkavállalóit és szakszervezeteit
egymás ellen kijátsszák és a költségnyomást
a foglalkoztatottakra hárítsák át.

A konferencia célja az volt, hogy a résztvevők információkat és tapasztalatokat cseréljenek az egyes országokban tapasztalható
folyamatokról, hosszú távú célként pedig
vállalati és európai szinten olyan szerződések megkötését jelölték meg, amelyek a
minimális szociális és bérkövetelményeket
rögzítik. További pontokat képeztek például
közös európai szintű projektek kidolgozása
a munkahelyek létrehozása és megtartása
érdekében, a jobb munkafeltételek elérése,
valamint a szociális partnerek együttműködésének támogatása nemzeti és európai
szinten is.
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Vendégkommentár: Renate Blauensteiner
Az Opel Wien Üzemi Tanácsának elnöke, a Bécsi Munkáskamara elnökhelyettese

A 2014-es nürnbergi AutoGlobal
konferencia és a nemzetközi
együttműködés jelentősége
Ez a konferencia, amelyen több mint 100
ÜT delegált vett részt, de rajtuk kívül számos képviselő a vállalati és a tudományos
szférából is, nagyon fontos volt, mert nemcsak magának az autóiparnak az aktuális
fejlesztéseiről nyújtott tájékoztatót, hanem
fontos szolgálatokat tett a konszern másmás telephelyeiről érkezett kollegák kapcsolatrendszerének kiépítésében, pl. Magyarországon vagy Németországban.
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A határokon átnyúló együttműködés rendkívül fontos. Én üzemi tanácstag vagyok egy
nemzetközi nagyvállalatnál és tevékenységem során megtapasztaltam, mennyire fontos az, hogy más telephelyek érdekvédelmi
szerveivel kommunikáljunk és az ügyeket
velük is egyeztessük. Ez nemzeti szinten is
nagy jelentőségű. Én személyesen is rendszeresen találkozom más autóipari cégek
üzemi tanácstagjaival, mint pl. a Magna és
a BMW.

5. fejezet:

A szolidaritás hálózata
A Bécsi Memorandum alapító okiratában
többek között az is megtalálható, hogy „a
tagszakszervezetek törekedjenek arra,
hogy a kapcsolataikat minden szinten és
minden formában erősítsék, szolidaritási
tevékenységüket fokozzák, és minden lehetőséget használjanak ki a párbeszéd megvalósítására.“
Ez a célkitűzés pedig nemcsak a tagszervezetek szintjén történő együttműködésre érvényes, hanem szemináriumokra és
üzemi szintű kapcsolatok és kooperációk
létrehozására is, ide tartozik többek között
az egyes telephelyek érdekvédelmi szerveinek összefogása, európai üzemi tanácsok
alakítása a közép- és kelet-európai országokban, valamint közös szolidaritási és tiltakozó akciók szervezése is.
Az 1989-1991-es politikai rendszerváltozást
követően, Kelet- és Közép-Európában privatizációs hullám vette kezdetét, amelyben
főszerepet kaptak a külföldi tőkeberuházások, és amely a mai napig tart. Ezekben a
régiókban a kollégáink immár nemzetközi
vállalatok dolgozói. Ezek a nagy konszernek
úgy gondolták, hogy az érintett szakszervezetek nem fognak egymással a határokon
átnyúlóan eszmét, illetve információt cserélni, még kevésbé egymással együttműködni.

Első képzési, oktatási
kezdeményezések
A szakszervezetek együttműködésének
alapkövét már a Bécsi Memorandum 1999-

es megalapítása előtti időszakban lerakták.
A német IG Metall részéről ebben a fő úttörő, előkészítő szerepet Artur Horwedel
vállalta magára, aki már az 1990-es években küzdött a szociális párbeszéd megvalósításáért a német fémipari szakszervezet
és a közép-, illetve kelet-európai vasas
szakszervezetek között. Ő jól megértette
szomszédos partnereinek mentalitását és
– minden fölényeskedés nélkül – számtalan
határon átnyúló találkozót szervezett. Évente többször is összeültek a munkavállalói
szervezetek képviselői abból a célból, hogy
konkrét problémákat vitassanak meg olyan
német vállalatoknál, mint a Schwan-Stabilo, Otis, VW, Kern Liebers, Magna, Halbergerhütte GmbH, Rieter, Forschner, Kiekert,
Ronal, Grammer/Gramtex, Metacon Metall, Recont, Knürr, Vishay, Brawe, Rohde
& Schwarz és Evobus, illetve közös üzemi
szemináriumok rendezését beszéljék meg.
Ebben az időszakban indult útjára a Siemens szeminárium is, amelyet mindmáig
évente egyszer nyáron megrendez az OS
KOVO cseh szakszervezet a németországi,
osztrák, szlovák, cseh és magyar szakszervezeti küldöttek számára a Siemens Európa
Fórumának központjában.
Egyidejűleg, az IG Metall és a PRO-GE
szakszervezetek Inzell, Lohr településeken, a PRO-GE képzési központjában, Bad
Hofgastein-ben, valamint az IG Metall oktatási centrumában továbbképző szemináriumokat szerveztek a közép- és kelet-európai

partnerszervezetek tisztségviselői és oktatási felelősei számára.
Ezeknek a továbbképző rendezvényeknek
tartalmi részét azok a tájékoztató információk képezték, amelyek a kollektív szerződések megkötésének előkészítésére,
a bértárgyalásokra – nemzetgazdasági
jelzőszámok alapján – elkészítendő követelménykatalógus összeállítására, a bértárgyalások eredményeire, a munkaidő szabályozására, a munkahelyi biztonság- és
egészségvédelemre vonatkoztak, de szóba
kerültek a szociális biztonság és a szakszervezeti struktúrák kiépítésének témakörei is.
Az itt szerzett tudásanyag nagy segítséget
jelentett a közép- és kelet-európai kollegáknak abban, hogy öntudatosabban lépjenek
fel a külföldi munkaadókkal szemben és
megfelelően szabályozott munkaviszonyokat és kollektív szerződésben rögzített méltányos béreket követeljenek.

„Tűzoltó akciók“
A Bécsi Memorandum csoport tevékenységének kezdettől fogva lényeges elemét képezte az együttműködés, illetve támogatás
gyártóhelyek áthelyezése vagy munkaügyi
konfliktusok kapcsán. Ezek a „tűzoltó akciók” ugyan nem minden esetben bizonyultak
sikeresnek, mégis a rendszeres együttműködés révén több esetben sikerült az érintetteket gyorsan és átfogóan „riasztani”,
tájékoztatni és a munkaadókkal szemben
szolidárisan fellépni. Gyakran ez a szolidáris fellépés a multinacionális vállalatokkal
szemben elegendő volt arra, hogy egyes
konfliktusokat vagy az egyenlőtlen bánásmód gyakorlatát sikerüljön megoldani.

„Kromberg és Schubert”
cég esete 2008-ban
A szlovéniai „Kromberg und Schubert” autóipari beszállító cégnél kirobbant munkahelyi
konfliktust hosszantartó, de végeredményben eredményes munkával sikerült megoldani. 2008 áprilisában a 3000 főt foglalkoztató vállalat vezetősége elutasította a
munkavállalók béremelésre és jobb munkakörülményekre irányuló követeléseit és
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nem volt hajlandó az üzemi szakszervezettel
tárgyalni. A dolgozók emiatt sztrájkba léptek.
A vállalat erre úgy reagált, hogy a sztrájkbizottság tagjait elbocsájtotta a cégtől és be is
perelte őket.
Ezt követően kapcsolódtak be az osztrák
kollegák az ügybe. Előzetesen ők is meg�győződtek a rossz munkakörülményekről a
szlovén leányvállalatnál és beavatkoztak az
ügyvezetésnél. Végül – a közvélemény nyomásának is köszönhetően – sikerült az eljárást megnyerni és a munkahelyi konfliktust
a munkavállalók érdekeinek megfelelően
feloldani.

Siemens Vasúti járművek 2008
Az OS KOVO cseh szakszervezet számára
a nemzetközi szolidaritás jó példáját szolgáltatta a Siemens Prag Zličín vasúti járműgyárának bezárása:
2008 júliusában a dolgozók a sajtóból értesültek arról, hogy a konszern vezetősége
2009. szeptember 30-ig be akarja zárni a
prágai telephelyet. Ezzel a cég úgy a Cseh
Köztársaság, mint a Német Szövetségi
Köztársaság törvényeit megszegte.
A hír hallatán az OS KOVO azonnal megkezdte harcát a gyár megtartása érdekében. Ennek keretében felvette a kapcsolatot a partnerszervezeteivel, köztük a Bécsi
Memorandum csoport tagjaival, az Európai
Fémipari Szakszervezeti Szövetséggel, a
Német Szövetségi Köztársaság nagykövetségével, valamint a Siemens Európai Üzemi Tanácsával (SEC).

Az IG Metall és az OS KOVO szakszervezetek képviselői tárgyalásokat kezdtek egymással. Kölcsönösen egyetértettek abban,
hogy a Siemensnél felmerült problémák
semmi esetre sem árthatnak az egymás
közötti kapcsolatoknak. A két szakszervezet megállapodott abban, hogy a közös cél
csakis a vállalat megtartása lehet. Mindazonáltal annak a körülbelül 1000 dolgozónak, akik majd a munkahelyüket elvesztik,
átképzési lehetőségeket kell nyújtani, a
korkedvezményes nyugdíjazás lehetőségét
biztosítani, segítséget, támogatást adni az
új munkahelyek keresésénél, mindenekelőtt
azonban magas végkielégítéseket kell kifizetni.
Az IG Metall szakszervezet teljes támogatásáról biztosította az OS KOVO képviselőit, bevonta az ügybe Berthold Huber
elnököt is, és közreműködött egy találkozó
megszervezésében a Siemens AG igazgatósága és az OS KOVO között. Néhány
tárgyaláson az IG Metall részéről jelen volt
Wolfgang Müller úr is. Ő folyamatosan ké-

szen állt arra, hogy konzultáljon az OS KOVO-val, mint partnerrel a menedzsment aktuális ajánlatairól, állásfoglalásairól.
Első sikerként lehet értékelni, hogy a tárgyalások a vállalatvezetőség és az OS KOVO
között még 2008 júliusában megkezdődtek.
A vállalatvezetés képviselői ígéretet tettek a
szakszervezet tárgyalóinak, hogy nem fog
sor kerülni munkavállalók elbocsájtására és
arra, hogy a vállalat értékét az eladásig nem
fogják tőkekivonással lecsökkenteni.
Még annak figyelembe vételével is, hogy a
gyárat végül is bezárták és 1000 dolgozó a
munkahelyét elveszítette, a tárgyalásokon
sikerült egy olyan egyedülálló szerződést
elérni a végkielégítésekről, amelyre a Cseh
Köztársaságban mindaddig nem volt más
példa.

KBA Mödling cég esete 2014-ben
2013 decemberében a Koenig & Bauer
(KBA) német nyomdaipari gépeket gyártó
cég elbocsátásokat jelentett be két ausztriai telephelyén, a 750 dolgozóból 460-nak
a munkahelyét kívánták megszüntetni. A
2014 januárjában kitűzött felügyelő bizottsági ülés előtt kb. 500 ember tartott demonstrációt; füttykoncerttel fogadták az FB-tagokat és azt skandálták: „Anyánk – hagyj élni
bennünket!“
A németországi IG Metall közbenjárt az
anyavállalat ügyvezetőségénél. Az osztrák
PRO-GE is bekapcsolódott, és javaslatokat
terjesztett elő a munkahelyek megtartására,
azonban azokat a KBA Igazgatósága elutasította. Erre a cég munkavállalói elhatározták, hogy február 6-án határozatlan idejű
sztrájkba lépnek. A cégvezetőség erre fenyegetéssel válaszolt: a sztrájkolókat elbocsátják és azok valamennyi pénzbeli követelésüket elveszítik. A sztrájk negyedik napján a
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PRO-GE pozitív eredményeket tudott elérni
az érintett dolgozók javára: a felmondások
számát sikerült lényegesen lecsökkenteni,
egy szociális megállapodást megkötni és
egy munkaügyi alapítványt létrehozni.

Sztrájk az Audi győri gyárában,
2019 januárjában
2019. január 24-én, reggel 6 órakor a győri
Audi gyár (Magyarország) munkásai munkabeszüntetésbe kezdtek. A sztrájk céljai
közé olyan követelések tartoztak, mint egy
átlátható bérezési rendszer kialakítása,
átlagosan 18%, illetve legalább 236 euró
mértékű béremelés. A vállalatvezetés a
következő évre 10% béremelést ajánlott
meg. Ezt az egész konszern legnagyobb
motorgyárának nagyjából 12000 dolgozója
túl kevésnek találta, mert a szerelőszalagokon dolgozók az átlagosan havi 1100 euró
fizetésükkel a legkevesebbet keresik az
európai Audi vállalatcsoporton belül, annak
ellenére, hogy Nyugat-Magyarországon hiány van képzett szakmunkásokból.
A bajor IG Metall szolidaritását fejezte ki
a sztrájkolókkal, és az alábbi nyilatkozatot tette közzé: „A szociális Európa ellen
dolgoznak az olyan konszernek, amelyek
a profitjukat alacsony bérekkel akarják kigazdálkodni. Ezáltal a más országokban
dolgozó kollegáinkat és kolleganőinket is
lefelé irányuló spirál fenyegeti.” Az IG Metall
területi vezetője, Johann Horn, óva intette a
munkaadókat attól, hogy az Európán belüli
munkavállalókat egymás ellen próbálják kijátszani. A sztrájk egyre jobban kezdte érinteni a németországi termelést is, az Ingolstadt-i törzsgyárban és még két másik német
üzemben le kellett állítani a gyártószalagokat, Pozsonyban és Lipcsében pedig
csökkenteni kellett a műszakszámot. Végül
aztán a konszernvezetés beleegyezett a 18
százalékos béremelésbe.

tatnak, nem tartották be a munkaidőre
vonatkozó törvényes előírásokat és nem
vezették korrekt módon a munkaidő nyilvántartásokat. A PRO-GE interveniált az
ügyben. Ennek alapján vizsgálatot indítottak el, a hibás munkaidő nyilvántartásokért vétkes személyeket felelősségre
vonták és az érintett munkavállalóknak a
bérkülönbözetet utólag kifizették.
• A Greiner Holding egy világszerte 8.000
dolgozót foglalkoztató multinacionális
konszern. A csomagolási szektorban
2014 óta az osztrák, illetve a cseh üzemi érdekvédelmi képviseletek bilaterális
együttműködést hoztak létre. A PRO-GE
és az OS KOVO szakszervezetek olyan
találkozókat szerveznek közösen, amelyek fő témája egy Európai Üzemi Tanács megalakítása.
• Az amerikai United States Steel Corporation cég szlovákiai leányvállalata,
a kassai U.S. Steel Košice, nyersvasat

szállít az osztrák Voest-Alpine vállalatnak. Ez szolgáltatott alapot a szlovák és
az osztrák üzemi tanács tagoknak arra,
hogy hálózati kapcsolatot hozzanak létre
egymással.
• 2017 óta az osztrák PRO-GE és a magyarországi VASAS találkozókat szerveznek a Hirtenberger Automotive Safety
osztrák vállalat üzemi érdekképviseletei
részvételével, amelyek célja a magyarországi telephely (Pápa) bérszínvonalának
emelése.

Transznacionális partnerségi
irodák létrehozása az IG Metall
és a VASAS által, 2016-ban
A magyar VASAS és a német IG Metall a
Bécsi Memorandum Csoport tagjaiként is
kifejtett közös tevékenységükre alapozva
elhatározták egy innovatív projekt megvalósítását, mégpedig transznacionális partnerségi irodák létrehozását. A kísérleti projekt

Kétoldalú intervenciók
Az üzemi érdekvédelmi képviselők közötti eszmecsere és a határoktól független
együttműködés időközben már a Bécsi
Memorandum tagszakszervezeteinél a mindennapi munka szerves részét képezik.
Példa a PRO-GE üzemi szintű
kooperációira
• Egy osztrák cég csehországi leányvállalatánál, ahol 450 dolgozót foglalkoz27
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Győrben indult el, amelynek célja az volt,
hogy a 10 projektüzemben legalább 3000
szakszervezeti tagot sikerüljön toborozni,
és ezekben az üzemekben a szakszervezeti struktúrákat kiépíteni. Ezen kívül törekedni kívántak a VASAS mozgásterének bővítésére a német tulajdonú vállalatoknál és
arra, hogy a magyar, illetve a német szakszervezeti testületek hálózatot alkotva működjenek együtt. 2016. január 14-én került
sor a TPI Győr Nonprofit Kft. társaság megalapítására, a transznacionális partneriroda
létrehozására, amelyek azóta is továbbképzési és tanácsadási szolgáltatásokat kínálnak fel a magyar munkavállalók számára.
Közben Kecskeméten, a Mercedes gyár és
beszállítóinak közelében is megkezdte működését egy ilyen partneriroda.

Közös szolidaritási és
tiltakozó akciók
• A részt vevő szakszervezetek kezdettől fogva eleget tettek abban az alapító
nyilatkozatukban foglalt követelménynek, hogy a partnerszakszervezetek
különböző akcióiról szóló információkat
minél szélesebb körben elterjesszék, és
kölcsönösen bekapcsolódjanak egymás
tiltakozó megmozdulásaiba, valamint a
demonstrációkba.
• 2002 májusában a cseh OS KOVO és a
szlovák OZ KOVO szakszervezetek támogatták a német IG Metall küzdelmét
az európai fémiparban foglalkoztatott
munkavállalók szociális és munkakörülményeinek jobbítása érdekében.
• 2006. október 21-én több német városban is demonstrációkra került sor. A
szakszervezetek tiltakozó akciókra hívták fel az embereket a szociális leépítés
gyakorlata ellen, illetve szolidáris alternatívák felkínálása érdekében. A demonstrálók követelései között szerepeltek töb-
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bek között egy szolidáris és igazságos
alapon finanszírozott alanyi biztosítási
rendszer kialakítása, a szakképzési férőhelyek megnövelése, megfelelő védelem
a munkahelyi önkény ellen, igazságos
adópolitika és olyan jövedelemszint biztosítása, amely a megélhetéshez elegendő. A szlovák OZ KOVO szakszervezet és cseh partnere, az OS KOVO
kinyilvánították szolidaritásukat a megmozdulással és német kollegáikkal közösen vettek részt a Münchenben tartott
demonstráción.
A 2008-as pénzügyi válság kezdete óta az
Európai Szakszervezeti Szövetség egész
Európában demonstrációkat hirdetett. A
mozgalom mottójául a munkavállalók rovására történő, a válság leküzdésére hivatott restrikciós politika elleni harc, valamint
a reálbérek emelésére irányuló törekvés
képezték. A Bécsi Memorandum Csoport
tagszakszervezetei számára magától értetődő volt, hogy ezekbe a demonstrációkba
bekapcsolódjanak.
• A nyitó demonstrációra 2008 áprilisában,
Ljubljana városában került sor. Nagyjából 35.000 szakszervezeti tag demonstrált a magasabb bérek, a jövedelmek
igazságosabb elosztása, valamint méltányos, az európai szegénység leküzdésére szolgáló minimálbérek bevezetése
érdekében, a nők és férfiak egyenlő bérezéséért azonos munkavégzés esetén,
az európai szintű kollektív szerződéses
tárgyalások intenzívebbé tételéért, valamint a csúcsmenedzserek jövedelmének
behatárolásáért.
• 2009 áprilisában, Prágában 20.000
szakszervezeti tag tartott demonstrációt az európai szintű szociális paktum, a
munkahelyek biztonsága, a beleszólási
jogok kiszélesítése, valamint a pénzpiacok szigorúbb szabályozása érdekében.

Olyan Európát követeltek, amely aktívan
harcol a szegénység, a munkanélküliség
és a kirekesztés ellen és amelyben az
államok garantálják a gondoskodást a
jó létfeltételekről. További fontos jelszó
volt az „Azonos munkáért azonos helyen
azonos bért!“
• 2011 áprilisában, Budapesten több mint
50.000 résztvevő demonstrált az alábbi jelszóval: „Nemet mondunk a megszorítási politikára – Szociális Európát,
tisztességes béreket és munkahelyeket
követelünk!“ A tervezett „Euró Plusz Paktum“ helyett, amely a bérmegállapítást
az üzemi szintre kívánta leszállítani, a
demonstrálók azt követelték, hogy vezessék be a pénzügyi tranzakciók megadóztatását.
• 2011 őszén az osztrák kollégák részt vettek abban a tiltakozó akcióban, amelyet
a szlovák határon rendeztek az akkori
neoliberális szlovák kormány szakszervezet-ellenes tervei miatt.
• A PRO-GE és a VASAS szakszervezetek 2018 óta mozgósítják tagságukat a
munkaidő szabályok – a munkavállalóknak kedvezőtlen - törvénymódosításai
ellen, ilyen például Ausztriában a 12 órás
munkanap bevezetése 2018 őszén, illetve Magyarországon a szakszervezetek
által csak rabszolgatörvénynek titulált
szabályozás, amelyben a túlórakeretet
a jelenlegi 250 óráról 400 órára emelnék
fel, mégpedig egy hároméves munkaidőkeret lehetősége mellett. A PRO-GE erre
fel szolidaritási akcióba kezdett. Hasonlóan a PRO-GE eljárásához Ausztriában,
most a VASAS is kiáll annak érdekében,
hogy a munkaidő szabályokat a törvén�nyel szemben a kollektív szerződésekben rögzítsék, a munkavállalók pedig
kapjanak megfelelő bérkompenzációt.
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Bécsi
6. fejezet:

Bérfejlesztések
A Bécsi Memorandum legfontosabb célja abban állt, hogy a munkavállalók bérezését és munkafeltételeit egyazon vállalatcsoporton belül – függetlenül az adott gyártelep földrajzi elhelyezkedésétől – egységes szintre hozzák.
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