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- IO SKEI Slovenije                                                                                       19.11.2018 

- Sekretarji ReO SKEI 

- Nadzorni odbor 

 

 

Zadeva: POROČILO – Sestanek Vzhodne regije evropskega sindikata  Industrial 

 

Bratislava (Slovaška) od 12. do 14. novembra 2018, v sodelovanju s FES, ki je pokril stroške 

prevajanja. Službeni avto ZSSS (voznik drugi udeleženec Anton Rozman).      

 

1. Otvoritev in uvodni pozdravi Jaroslava Součka, Emila Machine , Vladimirja Španika in 

Mathiasa Weberja.   

2. Generalni sekretar evropskega sindikata IndustriAll je podal vmesno poročilo evropskega 

sindikata IndustriAll za obdobje 2016-2018 in dokument o industrijski politiki: 

2.1. Pregled dejavnosti za industrijsko politiko (11 temeljnih zahtev za 

konkurenčnost in kakovost delovnih mest)   

2.2. Podjetniška politika 

2.3. Kolektivna pogajanja in socialna strategija 4.4. Izgradnja moči sindikatov in 

sindikalne organiziranosti 

2.4. Da nas »žene naprej«, moramo imeti konsenz v IndustriAll oz. najti 

kompromis 

2.5. Na Dunaju od 10. do 11. oktobra 2018 izveden politični seminar (glavni 

izzivi): 

2.5.1. Neenakost v gospodarstvih, trgu dela, zaposlovanju, socialnih razmerjih in 

plačah  

2.5.2. Prihodnost Evrope (vprašanje demokracije, Brexit, tudi protievropska in 

protisindikalna agenda   desno usmerjenih strank) 

2.5.3. Krepitev evropske industrije na globalnem nivoju za konkurenčnost 

2.5.4. Energetske politike in dekarbonizacija gospodarstva 

2.5.5. Digitalizacija in industrija 4.0 

2.5.6. Varstvo  pravic in krepitev kolektivnih pogajanj (zagotoviti kolektivnost in 

solidarnost): začela se bo kampanja o kolektivnih pogajanjih (nekaj moči so 

kolektivna pogajanja izgubila zaradi krize, ki pa se bo pojavljala tudi v 

bodočnosti) 

2.5.7. Pritegniti  mlade ljudi v industrijske panoge (izobraževanje, usposabljanje) 

2.5.8. Krepitev delavske participacije in demokratizacije na delu 

2.5.9. Vloga sindikatov v bodočnosti: 

2.5.9.1. So najboljši partner za dogovarjanje z izboljšanjem delovnih pogojev 

2.5.9.2. Iskati načine, kako se odzvati na izzive v prihodnje na vseh nivojih 

2.5.9.3. Vprašanje individualnega članstva (poleg nacionalnega) v 

vseevropskem sindikatu   

2.6. Razprave: 

2.6.1. EU ima težave, ker posamezne države menijo, da imajo najboljšo ureditev in 

premalo truda ter volje za skupne evropske politike 

2.6.2. Investirati v tiste panoge, ki prinašajo višjo dodano vrednost -  v ljudi/delavce, 

saj je največja dodana vrednost v človeških možganih 

2.6.3. Če ni večine, ki zadevo sprejme, je »resnica« šibka, zato resnice več niso 

dejstvo, ampak populistično postajajo želje ljudi, brez presoje, od kje in s čim 

višji standard financirati      
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2.6.4. Če ne bo stabilnosti gospodarstva in demokratičnega sistema, zadeve ne bodo 

funkcionirale   

2.6.5. Socialna demokracija izgublja glasove in popularnost (ne zadovoljuje večine, 

ker prevladujejo parcialni in trenutni interesi nad skupnimi in dolgoročnimi)  

3. Konferenca o kolektivnih pogajanjih bo v Bratislavi 6. in 7. decembra 2018 (okoli 200 

udeležencev) – kolektivna pogajanja kot orodje za zmanjševanje neenakosti premikov v 

razvoju 

3.1. Ker se moč kolektivnih pogajanj zmanjšuje, bo IndustriAll naslednji teden 

zagnal kampanjo za več kolektivnih pogajanj na nacionalni ravni – aktivnosti se 

morajo izvajati  na lokalnih ravneh 

3.2. Podpora volitvam za Evropski parlament (IndustriAll bo poslal besedilo na 3-4 

straneh) 

3.3. COP 24: Katowice – Poljska (3.12.2018 predviden podpis Deklaracije o 

solidarnosti, rast v preusmeritev za nadaljnji razvoj, pogajanja o Pariškem sporazumu, 

vezano na ekološko proizvodnjo) 

3.4. Naslednji kongres IndustriAll bo 26/28. maja 2020 (začetek aktivnosti maja 

drugo leto), v think-tank iz vzhodne regije so predlagani: Jaroslav Souček (po 

funkciji), Monika Sitarova (KOVO-Slovaška) in oseba iz poljskih sindikatov  

4. Problem nastajanja populističnih »novih« sindikatov: KOVO Slovaška je izgubil okoli 

6.000 članov 

5. Migracije in legalizacija reševanja migracij za zaščito pred socialnim dampingom – kako 

sindikalno organizirati delavce iz tretjih držav  

5.1. Poročanja držav 

5.2. Generalno poročanje ostaja 2 krat letno (pred letnima sestankoma), če po 

prvem sestanku ni bistvenih sprememb, se to sporoči po elektronski pošti 

6. Nabor tem za naslednji sestanek: 

6.1. Migracije 

6.2. Posledice Brexita 

6.3. Ekološka zakonodaja – s poudarkom vpliva na avtomobilsko industrijo 

6.4. Poročilo o konferenci o kolektivnih pogajanjih v Bratislavi 

6.5. Volitve v Evropski parlament 

7. Datuma in kraja sestankov Vzhodne regije IndustriAll v letu 2019: 

7.1. Po 15/16 aprilu   2019 v Češki 

7.2. Začetek oktobra 2019 v Madžarski 

 

 

Sekretar SKEI za KP in PS 

Bogdan Ivanovič                                                               


