
POVEZOVANJE, SODELOVANJE, 
SOLIDARNOST  

IN KOLEKTIVNA MOČ 

SREČANJE AKTIVISTK IN AKTIVISTOV SKEI MLADI, GORJUŠA, 28. 2. 2019 



KONFLIKT MED KAPITALOM IN DELOM 

DELO KAPITAL 

delavci  delodajalci 

Kdo organizira delavce in zastopa njihov interes? 

Kakšni so problemi in cilji, interes delavcev? 



ŽELIMO PREMIKATI RAZMERJA MOČI 

POVEZANOST + ORGANIZIRANOST = AKCIJSKA MOČ! 



SOCIALNI MIR – ALI RAZREDNI BOJ? 

• ŠELE, KO IMAMO VZPOSTAVLJENO RAVNOVESJE (?) MED OBEMA 
STRANEMA (DELO/KAPITAL) LAHKO GOVORIMO O SOCIALNEM DIALOGU 

• Stopnja socialnega dialoga odraža stopnjo demokratičnosti družbe (unije, 
države, gospodarske družbe) 

• BREZ RAVNOVESJA MOČI SE DIALOG PREVESI V DIKTAT MOČNEJŠEGA 

• BREZ BOJA NE MOREMO OHRANJATI RAVNOVESJA MOČI – med delom in 
kapitalom je vedno konflikt temeljnih interesov obeh stani. 

• Kolikšna in kakšna je zavest delavskega razreda? Menite, da obstaja 
družbeni razred tistih, ki imajo v lastijo produkcijska sredstva in razred 
tistih, ki moramo prvim (zato da preživimo) prodajati svoje delo? 



KAKO ZMAGATI? KAKO GRADITI MOČ? 

DO MOČNEGA KOLEKTIVA Z ORGANIZIRANJEM NA DELOVNEM MESTU 

ORGANIZATOR AKTIVIST PODPORNIK / PRIVRŽENEC 

AKTIVEN PASIVEN 

NEOPREDELJEN NASPROTNIK 

AKTIVEN PASIVEN 

ORGANSKI/MNENJSKI VODJA ORGANSKI/MNENJSKI VODJA 

KAKO GRADITI „OD SPODAJ NAVZGOR“? 

KAKO DELUJEMO V KOLEKTIVIH, KAKŠNE SO NAŠE „VLOGE“? 

POZNAMO LASTEN KOLEKTIV? 

MED ČLANI KOLEKTIVA (SODELAVCI) OBSTAJAJO RAZLIČNE SOCIALNE (in hierarhične) POVEZAVE   



OD AKTIVISTA DO AKTIVNEGA KOLEKTIVA 

AKTIVISTIČNO JEDRO 

AKTIVNI PODPORNIKI 

PASIVNI PODPORNIKI 

AKTIVNI NAKLONJENI 

PASIVNI NAKLONJENI 

NEVTRALNI 

PASIVNI NASPROTNIKI 

AKTIVNI NASPROTNIKI 



VKLJUČEVANJE in AKTIVACIJA ČLANSTVA 

• Vsak lahko prevzame določeno nalogo 

• Vsak se lahko na nek način vključi – aktivira 

• Vsak lahko nekoga „priključi“ 

 

• Želimo širiti „krog“ aktivnih članov kolektiva 

• Aktiviramo se navadno, če prepoznamo lasten interes 

• Pomembno je prepoznavanje skupnih ciljev (težav) 

• Iskanje skupnih rešitev in načrtovanje kolektivnih akciji 

 



ENA NA ENA – pridobiti in aktivirati člana 

1) UVODNI PRISTOP (zaupanje, varnost, zasebnost – včasih lažje izven del. mesta) 

2) PRISLUHNITI IN PREPOZNATI TEŽAVE (70% poslušati / 30% govoriti) 

3) OZAVEŠČANJE O SINDIKATU (predstava o tem kako je z/brez sindik. organiz.) 

4) NASLAVLJANJE PROBLEMOV (v 2. koraku prepoznani problemi, rešitve, OVIRE) 

5) PRIDOBITI podporo in jih organizirati (VKLJUČITI) v sindikat 

ko agitiramo glede prepoznanega problema, je potrebno delavca postaviti pred 
dejstvo, ali je pripravljen stopiti na stran sodelavcev, se povezati za skupne cilje – 
gre za priložnost, da prispevaš k spremembi; brez dejanj ne bo sprememb (brez 
vzbujanja strahu!) 

6) AKTIVACIJA - premik v akcijo; aktivno sodelovanje pri organiziranju za skupne 
cilje, spremembe, boj 

 



PREPOZNATI IN PREMOSTITI OVIRE 

Nasprotna stran se bo vedno potrudila, da bi ovirala naš boj (ima dobre 
razloge za to, ohraniti želi svojo pre-moč). Zanašajo se na apatijo, 
pasivnost in strah, na nepovezan razbit (skregan) kolektiv. 

Na nas je, da ovire prepoznamo in premostimo, tako da usmerimo sile v 
kolektivno akcijo.  

Če nam mečejo polena pod noge – to pomeni, da smo na pravi poti  

Dokler jim nismo trn v peti, nas bodo pustili pri miru. 

Če verjamemo, da sindikat nima nobene moči – verjamemo, da smo 
delavci nebogljeni in nemočni. Za koga je to ugodno? 



„ŠEF“ se zanaša na ORGANIZATOR SODELAVCI prepoznajo 

STRAH pred konflikti in 
maščevanjem 

Naslovi upravičeno JEZO in 
NEZADOVOLJSTVO nad 
krivicami na delovnih 
mestih 

POGUM in ODLOČNOST za 
so-delovanje 

BREZUP, občutek, da se nič 
ne da spremeniti, da smo 
nemočni 

Pomaga razviti NAČRT ZA 
REŠITEV problema / 
doseganje CILJA; deli 
primere zmag od drugod 

UPANJE, da je sprememba 
možna in se je zanjo 
vredno prizadevati – 
prispevam lahko tudi sam 

načelo „DELI IN VLADAJ“ in  
razdor med delavci 

Prepozna SKUPNE CILJE in 
gradi odnose med 
zaposlenimi 

ENOTNOST za skupno 
delovanje – ne bomo se 
dali razbijati 

ZMEDO –  sporočila oz. 
komunikacija, ki delavce 
prestraši, zamoti 

Interpretira in deli 
informacije, POJASNJUJE 
dejansko širšo sliko 

JASNOST – sprevidijo 
„šefove“ namere 

PASIVNOST – problemov se 
ne da reševati, zakaj bi 
sploh poskusili, zakaj bi se 
trudili, se ne splača 

MOBILIZIRA sodelavce, da 
sodelujejo, naredijo skupaj 
nekaj za skupen cilj (skupaj 
zmoremo - sodelujmo!) 

da skupne akcije dajejo 
REZULTATE in rešujejo 
težave – skupaj smo, ne 
damo se! 



AKTIVNOSTI NA RAVNI PODRUŽNIC 

- Frekventni članski sestanki 

- Izobraževanje zaupnikov in članstva 

- Vključevanje članstva v sindikalno delovanje (aktivisti) 

- Ankete, peticije, zbiranje pobud, izboljšanje komunikacije s člani 

- Pogajanja na ravni podjetij in krepitev socialnega dialoga 

- Krepitev sindikalnega – delavskega boja 

- Nenazadnje tudi s stavkami (v kolikor ni posluha za dialog) 

 

- BISTVENA JE AKCIJSKA MOČ SINDIKATA, ki temelji na povezanih, 
organiziranih in borbenih delavskih kolektivih 


