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Изграждане на нашите съюзи
През последните пет години EPSU засили значително работата си по организиране и набиране
на персонал. Знаем, че това е ключово предизвикателство за всички наши филиали, които искат
да укрепят своите организации чрез увеличаване на своите членове и активисти. Това ще ни
даде глас на нашите работни места и сектори. Изключително важно е да изградим нашата власт,
така че работодателите да зачитат правата на работниците, да спазват колективните трудови
договори и да осигуряват на работниците достойно заплащане и условия, които заслужават.
Това кратко ръководство е насочено върху основните проблеми, които синдикатите трябва да
разгледат в стратегията за набиране на членове и организиране. Включихме няколко примера
от нашите филиали в Централна и Източна Европа, които предприемат стъпки за разработване
и изпълнение на такава стратегия.
Много е обнадеждаващо да се видят положените усилия и EPSU възнамерява да предостави
съвети, подкрепа и обучение на филиалите, които искат да започнат или да предприемат по-нататъшни стъпки в изграждането на своята профсъюзна сила. Ние имаме отличен екип, който да
помогне на филиалите с тази работа и очакваме тясно сътрудничество през следващите години. Моля, свържете се с нас и очакваме с нетърпение да съобщим повече от Вашите успешни
истории.
Благодаря на Грег Томсън, бивш ръководител за стратегическо организиране в UNISON във Великобритания, за неговия принос в това ръководство и за помощта му в работата за нашето
организиране и набиране на членове. Благодаря също на нашите партньори за примерите и на
нашия екип за подкрепата.
Нека да набираме членове, да организираме и да изградим гласа
и силата на нашите служители в обществените услуги.
Ян Вилем Гудриан
Генерален секретар на EPSU
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Изграждане на
съюза - победа за
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От местна кампания до
национална стратегия
- здравен съюз (Чешка
република)
Ян Суста е работил в отделението
за интензивно лечение (ICU) в
болницата Nemocnice в Ческе
Будейовице. След участие в
курсове за обучение, ръководени
от EPSU и ETUI, той започва да
набира работници в профсъюза,
обръщайки се към близки колеги
и след това постепенно до други
служители на ICU. Присъединяват
се повече от 70 работника и той
използва контакти в други отдели
за по-нататъшно увеличаване
на членството. Ян обяснява:
„През първите две години, след
като заех поста на синдикален
председател, се ангажирах с
проактивно набиране на персонал
и определено предпочитах
личен контакт. През май 2017 г.
бях освободен от болничните си
задължения, за да работя на пълен
работен ден като председател.
Сега се възползваме от факта, че
други управители на магазини
и активисти на работното място
разработиха кампанията и
продължават да изграждат съюза.“
От 2015 г. членството непрекъснато
нараства от 200 на 600 до 2020 г.,
като всеки четвърти служител е
член на синдиката. Ян сега отговаря
за организирането на национално
ниво и се опитва да въведе тези
методи в други местни съюзи.
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Филиалите на EPSU (Европейска федерация на синдикатите
на обществените услуги в цяла Европа) печелят редовно
подобрени заплати и условия за хиляди работници в
обществените услуги. Те осигуряват също защита и подкрепа
по много въпроси, не на последно място за здравето и
безопасността. Повечето профсъюзи обаче работят в
предизвикателна среда и тези с нарастващо и активно
членство са в най-добра позиция да предоставят услуги на
своите членове.
Въпреки че филиалите на EPSU набират стотици хиляди нови
членове всяка година, това не гарантира повишена сила на
съюза. Не става въпрос само за гарантиране, че тези нови
членове превишават напускащите, но и за създаване на
активно членство, което може да бъде мобилизирано, за да
укрепи силите на съюза в неговите кампании и преговори.
Членството в профсъюзите е статично или намалява в
много държави, докато средната възраст на членовете
непрекъснато се увеличава, тъй като набирането на
по-млади работници е в застой или е намаляло. Всички
синдикати трябва да действат, преди да е станало късно и да
мобилизират своите членове и ресурси сега, но за някои от
тях ситуацията е критична.
Синдикатите трябва да разработят нови стратегии и тактики
за предотвратяване намаляването на броя на членовете.
Организирането означава поддържане на членовете активни
и набиране на повече членове, така че профсъюзът да може
да упражнява власт и влияние от името на своите членове
на работното място.
Това може да включва насочване на вниманието върху
нови области за набиране на персонал с развитието на
обществените услуги и особено в областите, където все
повече се предоставят от частни организации с нестопанска
цел.
Това кратко ръководство представя какви действия трябва
да се предприемат за изграждане на организиращ съюз с
два ключови елемента: разработване на организационна
стратегия и използване на организационни техники.
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Правилно
разбиране на
стратегията
Стратегията за организиране е свързана с предоставяне
предимство на организирането в целия съюз и насочване на
усилията и ресурсите там, където ще имат най-голям ефект.
Членовете на профсъюзите и активистите са изправени пред
множество предизвикателства на работното място, така че
винаги има опасност организирането да бъде изместено на
втори план. Организирането може да има предимство само
когато активистите и членовете разберат, че ефективното
организиране прави съюза по-силен. Това изисква както
изрична политическа подкрепа, така и разпространение
чрез образоване.
Действия:
1. Съгласуване на политики, които дават предимство
на организирането на всяко ниво на съюза, от
национална конференция до срещи на клонове.
2. Осигуряване, че програмите за образование и
обучение за членове, активисти и служители
изтъкват и обясняват важността на организирането.

Високопрофилна
стратегия - Съюз за
грижи за деца (Хърватия)
Организирането на публични
събития, митинги и протести
с ясни изисквания е чудесен
начин за набиране на членове
и активисти на профсъюзите.
Това беше от основно значение
за стратегията на съюза SOMK за
грижи за деца, медии и култура.
Съюзът е създаден през 2010 г.
само с 13 души и сега има повече
от 2700 членове, най-вече за грижи
за деца, където те представляват
25-30% от цялата работна сила.
Публичните събирания резкриха
ключови, неразгледани преди
това проблеми, пред които
са изправени работниците в
центровете за грижи за децата.
Работниците потвърдиха това
и синдикатът получи повече
обаждания от работници,
желаещи да се присъединят.
SOMK отговори чрез създаване
на нови клонове в страната.
Този бърз растеж им позволи
да повлияят на държавните
политики в сектора за грижи за
децата. Ясните изисквания, които
отразяват реалните проблеми
на работниците, работата на
място, публичните събирания
и последващите комуникации
с работниците - всичко това са
елементи на успешната рецепта на
SOMK.
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Основни данни картографиране
на работната сила
Значение на събирането
и анализа на данни здравен съюз (Молдова)
Актуалната информация за
членството в синдикатите
е от решаващо значение за
ефективното набиране на членове
и организиране. Здравният
съюз Sanatatea в Молдова е
добър пример за съюз с добре
функционираща база данни.
Конфедерацията на профсъюзите
CNSM има добре разработена
система за събиране на данни
на годишна база и Sanatatea,
като член на Конфедерацията, е
длъжна да събира данни за броя
на членовете (включително пол
и възраст) и броя на местните
съюзи. Освен това той анализира
информация за променящите се
нива на персонала, общата заетост
в сектора и заетостта на млади
работници и др. Съюзът събира
също информация по въпроси,
като постижения, проблеми и
решения. След това всички те
се публикуват в техния годишен
доклад и помагат на синдиката
да планира и да изпълни своята
организационна стратегия.

Ефективната стратегия за организиране изисква разбиране
на силните и слабите страни на съюза, заедно с основаваща
се на факти оценка на това къде има най-голям потенциал за
растеж.
От съществено значение е синдикатът да знае колко
членове и активисти има и къде работят. Той трябва да знае
също за потенциалните нови членове - картографиране на
нечленуващите и оценка на тенденциите в заетостта, за да
се разбере къде има възможност за растеж на работната
сила. Това означава разбиране на конкретни промени,
които се извършват и биха могли да са свързани с много
фактори, като цифровизация, приватизация и застаряване на
населението.
Действия:
1. Съюзът трябва да има преглед на развитието на
работната сила на национално и местно ниво,
така че да могат да бъдат идентифицирани лесно
дългосрочните възможности и заплахи.
2. Съществуващите и потенциалните членове трябва
да бъдат картографирани, да се покажат силните
и слабите страни на съюза и да се определи
къде могат да се използват най-добре ресурсите
за организиране. Това може да се направи на
национално, секторно и местно ниво.
3. Ефективната система за регистрация на членовете
трябва да обхваща подробности, като работа,
работно място, работодател и група на заплащане;
лични данни, като възраст, пол и информация за
контакт и данни за съюза, като клон и заемана в
съюза длъжност.
4. Съюзът трябва да може да отговори на ключови
въпроси, включително: набира ли повече членове,
отколкото губи? Къде се присъединяват повечето
нови членове? Къде и защо напускат членовете?
Къде и защо се присъединяват млади членове? Къде
е най-големият потенциал за растеж?
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Обучение и
подкрепа на
активисти
Синдикатите трябва да станат по-гъвкави и да се научат да
се променят, за да отговорят на нови предизвикателства, а
стратегическите решения трябва да се основават на здрав
разум.
Проучването и таргетирането са ефикасни само ако
профсъюзът разполага с ресурси за организиране. Найценните ресурси, които един съюз има, са хората, с
които разполага - с други думи, членовете, активистите и
служителите. Образованието и обучението е от съществено
значение, за да се гарантира, че всички те разбират
значението на организирането не само заради себе си, но
и за изпълнение на политиките на съюза, определени от
членството.
Не е достатъчно просто да кажем, че организирането
е важно. Каква дейност се оценява и възнаграждава?
Къде са вложени повечето ресурси? В повечето
синдикати предимство имат преговорите и това е,
което се възнаграждава и за което се говори. Често се
губи съществената връзка между организирането и
преговарянето на добра сделка за членовете.
Действия:
1. Образованието и обучението в профсъюза трябва
да подчертават на всяко ниво жизненоважната
роля на организирането за укрепването на
профсъюза и да гарантират, че той може да постигне
добро спорзумение за членовете и да се бори за
справедливост на работното място.
2. Организирането трябва да бъде признато и
възнаградено на всяко ниво на съюза.
3. Успехите в организирането трябва да бъдат
оповестявани в рамките на публичността на съюза.

Дейността по организирането трябва да бъде процес на
непрекъснато обучение. Всички стратегии и кампании за
организиране трябва да бъдат обект на строг преглед.
Трябва да бъде показано ясно какво функционира и какво
няма ефект за подобряване на стратегиите и кампаниите, и
вземане на необходимите поуки за в бъдеще.

Обучение, подготовка и
образование - Solidarnosc
(Полша)
Обучението и подготовката по
организиране в NSZZ Solidarnosc
е основен приоритет за повече
от 20 години. Образователните
дейности се провеждат на
регионално и браншово ниво
- и това е мястото, където
активистите на секретариата на
държавните служители получават
своето обучение. Съществува
тясно сътрудничество между
регионалните образователни
и организационни отдели, а
Националният синдикат на
полицейските служители се е
възползвал от това сътрудничество
с образованието и обучението от
организационния отдел, което им
помага да нараснат от 10 на над 300
членове само за няколко години.
И все пак това е само начало,
както каза един от регионалните
организатори от региона на
Гданск: „не е достатъчно да се
помогне на работниците да
се организират и да създадат
синдикат в непрофесионална
компания/институция и да
продължат да създават друга. Това
е дългосрочен ангажимент - трябва
да сте на тяхно разположение в
продължение на няколко месеца,
докато станат по-силни“.
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Действия:

Организиращ съюз и
неговите кампании Съюз на публичната
администрация
(Румъния)
Синдикатът Columna,
представляващ работници в
публичната администрация,
има стратегия за набиране и
организиране, която включва
и петимата служители на
федерацията. Те картографират
потенциалното членство и
посещават градове, където нямат
членове. Наскоро проведоха
две кампании. Първата беше
на ниво окръг, където търсиха
независими синдикати, които
да се опитат да ги убедят да се
присъединят към Федерацията.
Ако имат успех, организационният
екип на федерацията помага на
новия филиал да расте, както в
град Арад, където се присъедини
малък местен независим съюз и
нарасна от 150 на 450 членове само
за няколко месеца. Алтернативно,
синдикатът търси основна група
работници в местния съвет, за да
изгради синдикална организация
от самото начало. Другата
кампания беше съсредоточена
върху работещите в социалната
помощ в Букурещ, където нямаше
членство, но профсъюзът успя
да създаде няколко местни
синдикати, които сега се
разрастват.
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1. Трябва да бъде посочена ясно отговорността
за редовен преглед на успеха на стратегиите и
кампаниите за организиране.
2. Анализът на стратегиите и кампаниите трябва да се
основава на доказателства. Това означава редовни
доклади за общия брой набрани нови членове и
активисти, заедно с броя на членовете, напуснали
съюза. С други думи, нараства ли профсъюзът по
обем и ако е така - къде и как е свързано това със
стратегиите и кампаниите за организиране.
3. Уроците, научени от този процес на преглед,
трябва да се разпространяват бързо.

Примери:
Един филиал разгледа националните демографски
тенденции и тенденциите в заетостта и установи
нарастване на броя на заетите в социалните грижи.
Повечето от тези работници са жени в частния
сектор. Тенденциите в членството бяха започнали
да отразяват тези промени. Въпреки това, чрез
повторно определяне на приоритетите на тази
целева област профсъюзът успя да постигне
значителни ползи от членството.
На местно ниво това означава разбиране на
нуждите на работниците и да не се предполага, че
синдикатът знае най-добре или че става въпрос за
по-добро заплащане. В един случай съответният
синдикат успя да наеме група работници мигранти,
наети за почистване на улици, тъй като взе предвид
нуждата им от обучение по английски език. В друг
случай бе проведена кампания за организиране в
болница, разработена от профсъюза в съответствие
с основните изисквания за тоалетна хартия и дрехи
на работното място.

Организирането може да помогне за мобилизиране на
членовете за конкретна кампания, но това трябва да бъде
също част от ежедневната работа на съюза.
Наученото от това, което се случва другаде, може да бъде
полезно, но никога няма да предостави пълния отговор.
Всеки съюз трябва да намери това, което е успешно за
него, и да признае, че могат да бъдат ефективни множество
различни подходи.

Изграждане на съюза - победа за членовете

Какво може да
осигури съюзът
Като цяло работникът ще реши да се присъедини към
определен синдикат, ако вярва, че това е в негов/нейн
интерес. Той/тя не купува физически актив, като хранителни
стоки, когато се регистрира в профсъюза, нито купува
определена договорена услуга, като застраховка, въпреки че
данните показват, че много работници считат членството в
синдикати като застрахователна полица. Някои хора казват,
че то наподобява повече на членството в една фитнес зала. С
други думи, членството в синдикати е ефективно само ако го
използвате, като участвате.
Почти всички хора искат да бъде третирани справедливо
на работното място. Това означава, че те не искат да
бъдат подложени на дискриминация, предразсъдъци или
тормоз от своя мениджър или работодател. Синдикатите
имат значителни резултати в борбата за справедливост на
работното място. Това може да бъде важно за привличането
на работници като членове и да станат активни в
профсъюзите. Работниците обаче трябва да разберат, че
синдикатът се ангажира със справедливост и може да
постигне справедливост на работното място само ако има
тяхната активна подкрепа.
Същественото в тази връзка е, че членството в синдикатите
изисква елемент на доверие. Доверие, че работникът ще има
полза от членството в синдиката. Доверие, че синдикатът
ще защитава интересите на работника. Доверие също, че
съюзът ще бъде на разположение, когато има проблеми.
Повечето работници се доверяват най-много на своите
колеги на работното място, затова колкото повече активисти
на работното място има един синдикат, толкова по-вероятно
е се присъединят други работници. Те са по-склонни да се
доверят на организация, която говори за нещата, които имат
значение за тях - не просто заплащане, но равнопоставеност
и справедливо отношение на работното място.
Действия:
1. Популяризирането на съюза от страна на членовете
и активистите на работното им място е един от найефективните начини за организиране.
2. Дейността на работното място, при която
работниците виждат, че синдикатът действа от тяхно
име, е важна част от организирането.
3. Работниците са склонни да се доверяват на други
работници, които са като тях. Затова понякога

Изграждане на доверие
- здравен съюз (Чешка
република)
Мирослав Вача, заместникпредседател на Синдиката за
спешна медицинска помощ,
обяснява как е организирал
работата по набиране и
организиране в съюза.
„Започнах работа в профсъюзния
комитет на местно ниво през 2016
г. - изпълнен с енергия, ентусиазъм
и желание да променя нещата и
да създам по-силен и по-голям
съюз. След няколко години
успях да увелича членството
с около 60%, като спечелих
доверие чрез лични разговори и
изграждане на взаимоотношения
със служителите. Никога не ги
притискам. Просто им обяснявам
ползите от членството в синдиката.
Какво могат да получат. И ако не
са членове на синдикатите - какво
губят.“ Причините за успеха на
организирането са:
• активни, мотивирани членове
на синдикален комитет;
• добри взаимоотношения с
колеги по време на работа и
спечелване на тяхното доверие;
• ясно обяснение какво
представлява синдикатът и
защо е важно да бъдат негови
членове; и
• осигуряване на усещане за
сигурност и безопасност на
работниците като част от силно
синдикално семейство.
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Насочване на
вниманието върху женичленове и активистки
- транспортен съюз
(Румъния)
Откакто създаде своя комитет
на жените през 2017 г., ATU
направи много, за да насърчи
жените да се присъединят и
да станат активни в съюза.
Той проучи въздействието на
дигитализацията върху работните
места, проведе кампания за
повече грижи за децата, предприе
инициативи за насилие, основано
на пола, подкрепи действия в
Международния ден на жените и
осигури обучение, така че жените
да могат да развият своите роли
както в своите компании, така и в
синдикатите. ATU подчертава колко
е важно да се повиши увереността
на жените в техните способности
и да бъдат по-смели, за да се
включат в профсъюзна дейност.
Луминита Смеу, президент на
организацията на жените, казва:
„Работейки в екип, ние правим
всичко възможно, за да повишим
участието и влиянието на жените в
профсъюзните дейности.“
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се казва, че новите членове са като настоящите.
Ако искате повече млади членове, насърчете
съществуващите млади членове да бъдат активни
в набирането. Жените често съставляват голяма
част от работната сила в публичния сектор. От
съществено значение е повече жени да бъдат
насърчавани да станат активни в съюза.
4. Организирането зависи от разговорите на
работното място, където организаторите не говорят
на работниците, а изслушват техните притеснения.
5. Важно е да се гарантира, че всички работници не само членовете - са наясно какво е постигнал
синдикатът за тях. Успехите на Съюза трябва да
бъдат широко разгласявани.

EPSU предоставя съвети, подкрепа и обучение
на филиали, които искат да развият своите
организационни стратегии и техники. Насърчават се потясни връзки между филиалите чрез мрежа, която ще
обменя информация относно кампании за набиране на
персонал и други инициативи за набиране и запазване
на членове и изграждане на активни организации
на работното място. Допълнителна информация и
последните новини могат да бъдат намерени тук.

Building union power- winning the numbers

Постоянство в организиране на частно здравеопазване - здравен съюз
(Босна и Херцеговина)

Мобилизиране на
членове и нечленове административен съюз
(България)

Работниците в клиниките за
диализа на Fresenius се опитват
многократно да създадат синдикат.
Те са недоволни от компанията и
нейните решения, но също така
са изправени пред силен натиск
от ръководството и заплахи за
уволнения. Когато обаче ръководството намалява заплатите и другите ползи, работниците решават
да основат синдикат. Подкрепата
от съюза на здравеопазването и
социалната защита е жизненоважна. Председателят на профсъюза е
в контакт с работниците в продължение на няколко години и оказва
подкрепа в по-ранни кампании
за организиране. Този път той
съдейства на работниците от две
клиники да основат синдикат. След
това синдикатът посещава всички
клиники на Fresenius и сега те имат
повече от 150 членове от общо 220
служители. Борбата срещу влошаването на условията на труд в
частния сектор и поддържането на
контакт с работниците в дългосрочен план са ключови елементи в
този случай.

През ноември 2019 г. синдикатът
PK Admin започна поредица
от кампании и протести,
водещи най-накрая до стачка
в правителствената Агенция за
социална защита. Те искаха да
привлекат колкото се може повече
работници и затова се обърнаха
и към нечленове - чрез страница
във Facebook, отворена специално
за работници в тази агенция.
Много нечленове се включиха,
присъединиха се към страницата
на FB и подкрепиха исканията на
съюза, а някои освен това станаха
членове.
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EPSU е Европейската федерация на профсъюзите в сектора на обществените услуги. Това е най-голямата федерация на ETUC и обхваща
8 милиона работници в сектора на обществените услуги от повече от 260
профсъюза в Европа. EPSU организира работници в секторите на енергетиката, водата и отпадъците, здравните и социалните служби, както и местното, регионалното и централното правителство във всички европейски
държави, включително източните съседи на ЕС. В нашите сектори организираме работници в публичния, нестопанския, смесения и частния сектор,
включително в мултинационални компании. Това е признатата регионална
организация на Public Services International (PSI).
www.epsu.org

