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Sindikati

9

Pred nami je praznovanje 1.
maja, praznika dela, in vsa
negotovost, ki vzbuja strah,
daje še večji pomen prazno-
vanju in premisleku o naši
vrednoti delu. 

Skoraj nerazumljivo je, da ni-
hče od kreatorjev naše druž-
be ni opazil napovedi hude
gospodarske krize in se zave-
dal posledic, ki jih bodo v naj-
večji meri nosili delavci. Za
delavce se kriza ni pojavila
danes, le spremenila se je in
povzroča še večjo negoto-
vost in njihov še slabši pol-
ožaj. V obdobju gospodarske
rasti so bila naša prizadevanja
za dostojen položaj delavcev
spregledana in za vse vodilne
pretirana. Pomemben je bil
dobiček in nerazumljivo pre-
tiravanje pri finančnih mal-
verzacijah, ki niso bile osno-
vane na realni gospodarski
rasti. Nihče od snovalcev
družbenega in gospodarske-
ga razvoja in pri tem še manj
politika, se ni hotel ustaviti v
hlastanju po nerazumljivih
dobičkih in kopičenju denarja
v rokah nekaterih posamezni-
kov. Kljub opozorilom sindi-
katov in organiziranjem sho-
dov ter celo splošne stavke je
voz drvel dalje in ob nenad-

nem spoznanju, da je pot
zgrešena, se takoj začne pozi-
vanje na razumevanje delav-
cev ob zmanjšanju plač, kraj-
šanju delovnega časa in celo
izgubi delovnih mest. V indu-
strijskem sektorju se je naj-
prej pokazala nemoč deloda-
jalcev, ki so jo reševali z
zmanjšanjem zaposlenih in
zapiranjem oddelkov kot tudi
celotnih podjetij. Zelo aktual-
no in nekaj let neuporabljeno
odpuščanje večjega števila
presežnih delavcev se dogaja
v mnogih podjetjih in delavci
nemočno upajo, da niso na
seznamu za odpoved pogod-
be o zaposlitvi. Spet se doga-
ja, da delavci več mesecev ne
prejmejo zasluženih plač, in
ker so v delovnem razmerju,
je naša socialna zakonodaja
tako naravnana, da jim celo
izredna socialna pomoč ne
pripada. Vsemu brezupu in
apatičnosti sledi ogorčenje,
kje so hitri vladni ukrepi, kje
je pomoč tem delavcem, ki so
brez plač in kje bodo delavci,
ki jim pripada nekaj mesecev
nadomestilo na Zavodu za
zaposlovanje, znova dobili
delo. Kako se bodo preživeli,
kako bodo zagotovili osnov-
ne potrebščine za svoje otro-
ke in predvsem tudi bolne

svojce. Kot vedno pa je kriza
tudi priložnost za nekatere
delodajalce, ki jim je sedanje
stanje dober izgovor za kaza-
nje svoje premoči nad delavci
in za vzbujanje strahu med
delavci, ki niso dovolj suženj-
sko pokorni velikokrat nera-
zumljivemu izkoriščanju de-
lodajalcev. Ob vsem tem pa
so nekateri odgovorni delo-
dajalci, ki ta čas pomanjkanja
naročil izkoristijo za izobraže-
vanje delavcev in za spre-
membo tistih organizacijskih
oblik dela, ki bodo ob ponov-
nih zadostnih naročilih imele
delavce pripravljene na nove
delovne izzive in uspešno na-
daljnje poslovanje podjetja.

Ko nemočno in vsakodnevno
poslušamo o posledicah po-
glabljanja gospodarske krize,
se nam upravičeno postavlja
vprašanje, zakaj vsi tisti, ki so
odgovorni za nastanek te kri-
ze, ne zgubijo službe in osta-
nejo brez finančnih sredstev,
da izkusijo, kako je, če si brez
denarja in perspektiv za za-
poslitev in iščeš pomoč pri
socialnih transferjih, ki ne
omogočajo niti preživetja,
kaj šele dostojnega življenja.
Vsi delavci, ki so prisiljeni
prositi za pomoč, niso nika-

kor po svoji krivdi v tem pol-
ožaju in vendar jim razočara-
nja in ponižanja niso prihra-
njena. 

Ob teh osebnih krizah, kar iz-
guba dela in finančne neod-
visnosti gotovo je, pa nam
vsem ostaja upanje, da so
med nami tudi ljudje, ki zna-
jo in zmorejo pomagati.
Ostanimo solidarni in se
združimo v sindikatu, kjer
bomo s skupnimi močmi
opozarjali in se borili za boljši
jutri vseh. 
Ob tradicionalnem prazno-
vanju 1. maja združimo svoje
moči ter povejmo odgovor-
nim, da je delo vrednota, ki
mora biti vsakomur dostop-
na, da bomo ob silnem na-
predku delavci živeli vsaj člo-
veku dostojno življenje.

Vsem delavkam in delav-
cem in še posebej našim čla-
nom čestitam ob prazniku
dela, 1. maju, in jim želim
prijetne praznike in druže-
nje na naših prireditvah ter
dovolj moči za skupno na-
daljnje prizadevanje za
boljši delavski položaj.

Romana Oman
Sekretarka območja 

V Grčiji nam pravijo "genera-
cija 700 evrov". V Italiji nas
najdejo pod kratico "co-co-
co (collaboratori coordinati e
continuativi). V Španiji so po-
sebej za nas iznašli ime "Mile-
uristas". 
Vse to družbene diagnoze za
eno samo besedo, ki je včasih
pomenila definicijo brezskrb-
nosti in optimizma v prihod-
nost - mladi.
Kako smo prišli do tega?

Dejstvo je, da smo se mladi
znašli na družbenopolitični
čistini. Nekoč zelo konvenci-
onalen in splošno sprejet
družben vzorec rojstvo -
mladost - delo - poroka -
družina - upokojitev - smrt
se je v vsaki izmed teh kate-
gorij razbil na serijo različnih
situacij, odvisnih od socialne-
ga zaledja posameznika. Pov-
prečna starost matere ob roj-
stvu prvorojenca se zelo hi-
tro približuje starostni meji
tridesetih let. Prehod iz mla-
dosti v delo, označen z odse-
litvijo od doma se je prav
tako raztegnil do tridesetega
leta. Po raziskavah Študent-
ske organizacije Univerze v
Ljubljani (2004) kar 75 od-
stotkov oseb med 25. in 29.
letom starosti živi v skupnem
gospodinjstvu s starši. Iz sta-
lišča družbene starosti bi lah-
ko te osebe definirali preko
polodraslosti, zaznamovane
z zmanjšano avtonomijo last-
nega življenja. Živimo v času
in prostoru, ki se posmehuje

konceptu polne zaposleno-
sti, nekoč temeljne označbe
socialne države. Pogodba za
nedoločen čas? Ena zaposli-
tev do upokojitve? V času, ko
je več kot tri četrtine novih
potreb po zaposlitvah ponu-
jenih preko pogodbe za do-
ločen čas? V času, ko smo ce-
lotne generacije mladih flek-
sibilizirane na tisoč in en na-
čin? Saj ne misliš resno. Še
več. Časovna formula 8 (ur
dela) 8 (ur prostega časa) 8 ur
(počitka) se je razletela v
skrajnosti podzaposlenosti in
prezaposlenosti. Tradicional-
ne družbene ločnice med
javnim in zasebnim, delom in
prostim časom, formalnim in
neformalnim se izgubljajo v
popolni fleksibilizaciji časa.
Čas sam se je pridružil proiz-
vajanju družbene neenako-
sti. Čas, ki se je spremenil v
produktivnost. Za vsako
ceno. Produktivnost, ki doje-
ma deloholizem kot pozitiv-
no družbeno normo. Želite
statistične dokaze? V letu
2006 se je po podatkih Zavo-
da RS za zaposlovanje število
nadur povečalo za 30 odstot-
kov. Po zadnji raziskavi fun-
dacije EUROFOUND (2005), v
kateri je sodelovalo 31 držav,
smo Slovenci evropski rekor-
derji po intenzivnosti dela. 

Vsi ti podatki, vsi ti zaključki
so le majhen del nikoli do-
končane zgodbe. Zgodbe o
izgorelosti. Več kot produci-
ram, višja so merila in priča-

kovanja okolice oziroma vsaj
prepričaš se tako. Končna po-
staja te dirke je spet izgore-
lost. 
Tako imamo na eni strani svet
mladih, ki med iskanjem služ-
be počasi izgorevajo. In na
drugi strani svet mladih, ki se
v imenu strahu pred brezpo-
selnostjo ali pač željo po potr-
ditvi okolice prostovoljno po-
drejajo vse večjim delovnim
zahtevam. Dokler ne pridejo
na prag izgorelosti. Tako po-
pularna strokovna kratica
HRM ("Human Resource Ma-
nagament") ohrani svojo po-
dobo, a za njo se v realnosti
skriva drugačno pojmovanje
Human Remains Manage-
ment. Upravljanje "tistega,
kar je še ostalo od zaposle-
nih" (Gruban, 2005).

Kaj nam mladim torej še
ostane? Ali smo res ujeti v
nujnost družbenega razvoja,
kakršenkoli že je, in kdorkoli
(beri: katerikoli centri moči)
ga usmerja? Če je temu tako,
v kolikšni meri sploh lahko
govorimo o procesih indivi-
dualizacije, ki naj bi bili druž-
bena hrbtenica fleksibilizaci-
je? V kolikšni meri lahko go-
vorimo, da je naša življenjska
pot, s tem pa tudi možna
brezposelnost, stvar izbire, in
s tem naše odgovornosti? V
kolikšni meri lahko obsojamo
mlade brezposelne osebe, ki
so se znašle na Zavodu za za-
poslovanje, če so recimo tudi
te vpete v svetovanje, ki jih

večidel izključuje iz procesov
odločanja o njihovem življe-
nju? In kjer je moč brezposel-
ne osebe neprimerno nižja
od moči strokovnega sveto-
valca?

To so vprašanja, ki se jim da-
našnja politika zaposlovanja
raje izogne. Oziroma natanč-
neje: to so vprašanja, katerih
neodgovori nanje so se spre-
menili v moraliziranje. Vsak-
do je namreč svoje sreče ko-
vač, kajne? Kajne? 

Ali si pač upamo reči NE? Ali si
upamo reči, da solidarnost, ti-
sto vezno tkivo odgovornosti
posameznika do družbe in
družbe do posameznika ni re-
likt temne preteklosti, temveč
garant svetle prihodnosti?

V Zvezi svobodnih sindikatov
Slovenije ugotavljamo, da
imajo mladi zelo slabo pred-
stavo, kakšna je vloga in delo
sindikatov v širši družbi; da se
mladi ne zavedajo pomemb-
nosti združevanja v okviru sin-
dikalnega gibanja ter da ne
vedo, da je sindikat edina so-
cialna entiteta, ki ima mož-
nost neposrednega spremi-
njanja in vpliva na državno za-
konodajo. Seveda pa se mno-
gi tudi ne zavedajo, da je sin-
dikat lahko uspešen samo, če
je številen ali povedano dru-
gače, pogoje, v katerih živi-
mo, lahko uspemo spreminja-
ti samo, če k temu prispeva
vsak posameznik s tem, da se

združi pod okriljem sindikal-
nega gibanja. Do novih spre-
memb delovne zakonodaje in
v negativno smer spreminja-
joče klime na trgu dela, so
mladi precej pasivni in dajejo
vtis, kot da so do svoje pri-
hodnosti indiferentni.

Ne ostajajmo na mestu, pa-
sivni. Poglejmo okoli sebe,
poiščimo možnosti za spre-
membo žalostne situacije, ki
se v teh kriznih časih še po-
glablja. Spoznajmo, da že ob-
staja socialno gibanje, v kate-
rem smo zastopani vsi, ki
smo tako ali drugače na trgu
dela. Poiščimo svoj sindikat
in se vprašajmo, kaj lahko mi
naredimo, da bo postal moč-
nejši in uspešnejši pri svo-
jih/naših zahtevah. 

In ker sindikat ni nič drugega
kot organizirana prisega nje-
govih članov, se zavežimo
naslednje:
- Člani sindikata drug druge-
mu obljubimo, da bomo bra-
nili svojo plačo in pogoje,
pod katerimi delamo. Naloga
sindikata je, da prepreči, da
bi bili njegovi člani prisiljeni,
da zapravijo pošteno plačilo
in dobre delovne pogoje kot
svoj dolgoročni cilj zaradi
kratkoročne potrebe rešiti
svojo zaposlitev. Sindikati ra-
stejo iz množičnega zaveda-
nja, da se, če nekateri prista-
nejo na znižano plačo in slab-
še pogoje, začne vsesplošno
tekmovanje in socialni dam-

ping. Začne se tekma proti
dnu, revščini in bedi za vsa-
kogar. Naloga sindikata je, da
ustavi takšno tekmovanje. Da
bi to lahko dosegel, je sindi-
kat skupna zveza na trgu
dela. V tej zvezi, se združijo ti-
sti, ki prodajajo iste vrste
dela, da bi nadzorovali ceno
in pogoje dela - in to na delo-
vnem mestu, v mestu, v po-
krajini, v državi in na vsem
svetu. 
- Da bi vzdržali grožnje in za-
hteve za poslabšanje pogo-
jev, se mora vsak član posta-
viti za svoje pravice, plačilo in
pogoje. Močnejši morajo
podpirati šibkejše tako za nji-
hovo kot za lastno dobrobit.
V solidarnosti.
- Vsak sindikat se mora upre-
ti izkoriščanju delodajalcev in
njihovih organizacij, če vsilju-
jejo izbiro ali zaposlitev ali
plačo s pogoji. Sodelovanje
med sindikati je potrebno, da
se podpre tiste sindikate, ka-
terih odpor omahuje. V soli-
darnosti.

- Sindikati iz različnih koncev
sveta vse bolj sodelujejo, ker
se zavedajo isto, zaradi česar
se v sindikat združujejo člani
na ravni delovnega mesta. V
solidarnosti. 
Ne bodo nas omajali. Zato -
pridružite se sindikalni pri-
hodnosti!

Staša Pernat Lesjak 
in Goran Lukič

Odbor za mlade ZSSS

Prvomajsko voščilo 2009
Spoštovane delavke, delavci, naše članice, člani in prijatelji OBMOČNA ORGANIZACIJA ZSSS GORENJSKE

Mladi: prihodnost družbe, prihodnost sindikalizma! 

ZVEZA SVOBODNIH SINDIKATOV SLOVENIJE
Območna organizacija Gorenjske

vabi na
27. prvomajsko srečanje na Križni gori

1. maja 2009 ob 11. uri

Slavnostni govornik bo g. GORAN LUKIČ,
član Odbora za mlade pri Zvezi svobodnih 

sindikatov Slovenije.

V kulturnem programu bodo sodelovali:

PIHALNI ORKESTER ŠKOFJA LOKA,
ki ga vodi Roman Grabner.

Nastopil bo
KITARSKI ANSAMBEL SVARUN.

Program bo povezovala in oblikovala
OLGA DRABIK.

Za dobro razpoloženje bo do 18. ure skrbel
ansambel STRMINA,

za gostinsko ponudbo pa Lovska družina 
Križna Gora in Mesarija Štajnbirt.

VABLJENI!


