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Visszajelzés az EPSU cseh, magyar és lengyel tagszervezeteinek stratégiájára  

Március 26.-i feljegyzések – Dr Greg Thomson 

 

Az alábbiakban egy rövid összefoglalót találnak a március 26-án elmondott 

megjegyzésekről. 

1. Először is, nagyon köszönöm mindenkinek, hogy megosztotta velünk a 

stratégiáját. Valamennyi résztvevő nagy lelkesedéssel foglalkozott a szervezés 

és tagtoborzás kérdésével, és határozottan felismerte ennek jelentőségét. 

 

2. De ez csak egy lépése ennek hosszú folyamatnak. Ne feledjék, hogy ezen az 

úton az EPSU kollégái végig segítenek Önöknek. Néhány tagszervezet már 

előrébb tart a folyamatban, mint mások, és már kezdik learatni az okos 

szervezési stratégia elfogadásának első gyümölcseit.  

 

3. Nagyszerű volt, hogy mindenki írásásban készítette el a stratégiai anyagot. 

Természetesen ezek nem egyformán összetett és részletes dokumentumok, attól 

függően, hogy a tagszervezetek hol tartanak a stratégia kidolgozásában. 

 

4. Függetlenül azonban az egyes dokumentumok komplexitásától, mindegyik 

stratégia megfelelő kiindulópont ahhoz, hogy megmutassa, milyen messzire 

jutottak eddig a szervező stratégia kidolgozásában. Tehát a stratégiát fel lehet 

használni a szakszervezeteken belül a szervezés ösztönzésére, és ennek döntő 

jelentősége van. Fontos azonban az is, hogy a végrehajtás és értékelés 

folyamatában a stratégiát rendszeresen felülvizsgálják és frissítsék. 

 

5. A szakszervezetekben a szervezést a stratégia terjesztésével és oktatással, 

képzéssel lehet segíteni. Lényegében a cél hogy „terjesszük az igét” és 

megosszuk a munka terhét. Minél több embert sikerül bevonnunk, hogy aktívan 

vegyenek részt a szervezésben, annál jobban tudjuk a munka terhét is 

megosztani. 
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6. Néhány tagszervezet már rendelkezik központosított elektronikus adatbázissal a 

tagságáról, mások most alakítják ki. Ez két különleges előnyt jelent számukra. 

Először is segíti a tagság elemzését, bemutatja, hol növekszik, és hol csökken a 

taglétszám. Ez segít az erőforrások és a munka célirányos felhasználásában. 

Másodrészt, a szakszervezet az adatbázis alapján meg tudja határozni a helyes 

gyakorlatot, eljárást. Például, ha a tagság egy adott régióban vagy munkahelyen 

növekszik, megállapíthatják, hogy azért-e, mert ott valamit másként csináltak, 

mint másutt. 

 

7. A központosított elektronikus tagsági adatbázis megkönnyíti a kommunikációt is. 

Minden központi adatbázisban volt e-mail cím és telefonszám, amit segít 

üzenetek, sms-ek küldésénél. Az adatbázist fel lehet használni olcsó 

tömegtájékoztatásként, ha a teljes tagságot kell elérjük, vagy lekérdezéshez, 

amikor valamilyen információt kell a tagság egy adott csoportjához kiküldeni. 

 

8. Mindenki előtt világossá vált, hogy a kommunikációnak kétirányúnak kell lennie, 

meg kell hallani/hallgatni a tagok véleményét is. És hogy mindig a személyes 

kommunikáció a leghatékonyabb. 

 

9. Minden tagszervezetnek problémát jelentenek a potyautasok. Ez általános gond, 

amibe mindenütt beleütköznek a szakszervezetek. Ha megértjük a szervezés 

alapelveit, akkor megkapjuk erre a problémára a választ - ez újabb indok arra, 

miért olyan fontos, hogy a szervezést a tagság szélesebb körében megvitassuk 

és oktassuk.  

 

10.  A szervezés a szakszervezeti erő építéséről szól, hogy tisztességesebb és jobb 

megállapodásokat tudjunk a tagjainknak kiharcolni. A probléma az, hogy hogyan 

tudjuk a munkavállalókkal is megértetni, hogy ha nem lépnek be a 

szakszervezetbe, azzal aláássák az erejét, a munkáltató kezére játszanak, és 

kevésbé lesz valószínű, hogy tisztességesen bánnak majd velük.  

 

11. A tisztességes bánásmódra törekvés rendkívül erős pszichológiai mozgatóerő. A 

szakszervezet méltányosságról, különösen a tisztességes fizetésről, 

munkakörülményekről és a tisztességes bánásmódról szól. A probléma az, hogy 
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a munkavállalók nem mindig bíznak abban, hogy az, hogy belépnek a 

szakszervezetbe összefügg a tisztességes bánásmóddal. Ezt az összefüggést a 

tetteinkkel, akcióinkkal kell tudnunk bizonyítani. 

 

12. A tagság és a valódi eredmények elérése közötti kapcsolat bemutatása 

háromlépcsős folyamat. Először, a szakszervezeteknek meg kell tudni mutatni, 

hogy valóban figyelnek a tagokra és olyan dolgokat akarnak elérni, ami nekik, a 

tagoknak fontos. A második, hogy ezután a tagokat folyamatosan be kell vonni 

és tájékoztatni kell az előrehaladásról. Ez azt jelenti, hogy tájékoztatni kell őket, 

és meg is kell őket kérni, hogy tegyenek lépéseket, akármilyen kicsi lépéseket is, 

hogy segítsék a szakszervezetnek mindezt a folyamatokba beépíteni. A 

harmadik lépésben végül, konzultálni kell a tagokkal arról, hogy elfogadják-e a 

szakszervezet erőfeszítéseinek eredményét. Leegyszerűsítve, a 

munkavállalóknak látni kell, hogy a tagok határozzák meg, hogy a szakszervezet 

mit tesz a munkavállalók nevében, hogy ők is hozzájárulnak az eredményekhez, 

és beleszólásuk van abba, hogy az eredmény elfogadható-e vagy sem. 

 

13. Ideális esetben ezt a folyamatot helyi, regionális és nemzeti szinten is meg kell 

ismételni: A cél, hogy a munkavállalók belépjenek és a szakszervezet minden 

szintjén aktívak legyenek. Ehhez idő kell. De minél messzebb jutunk ebben a 

folyamatban, annál szervezettebb és erősebb lesz a szakszervezet. 

 

Remélem, hasznosak ezek a megjegyzések. Ne feledjék, hogy a folyamat elején 

vannak: most felül kell vizsgálniuk a stratégiát, majd hozzá kell kezdeni a 

végrehajtásához. Az EPSU ebben mindig segíti és támogatja Önöket ebben. 

Természetesen minden stratégia más és más, mivel mindegyik azt a jogi, társadalmi és 

gazdasági környezetet tükrözi, amiben működnie kell. Mégis, minden stratégia javát 

szolgálja, ha a folyamatos értékelik és felülvizsgálják annak alapján, hogy mi működik 

benne és mi nem. 

 

 


