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Meie ametiühingute ülesehitamine 

Viimasel viiel aastal on EPSU oluliselt hoogustanud organiseerimist ja värbamist.  Me teame, 
et see on oluline väljakutse kõigile meie liikmesorganisatsioonidele, kes tahavad liikmelisuse 
ja aktivistide arvu suurendamisega oma organisatsioone tugevdada.  See aitab töökohtadel ja  
-valdkondades meie häält kuulda võtta. Meie mõjuvõimu kasvatamisel on võtmetähtsusega, et 
tööandjad austaksid töötajate õigusi, peaksid kinni kollektiivlepingute tingimustest, maksaksid 
töötajatele inimväärset palka ning looksid tingimused, mida töötajad väärivad.  

Meie lühike juhend keskendub põhiküsimustele, millele ametiühingud peaksid värbamis- ja 
organiseerimisstrateegias keskenduma. Oleme lisanud mitmeid näiteid meie Kesk- ja Ida-Euroopa 
partneritelt, kes on  rakendanud meetmeid sellise strateegia väljatöötamiseks ja elluviimiseks. 

On väga julgustav näha juba tehtud jõupingutusi ning EPSU on otsustanud nõustada, toetada ja 
koolitada liikmesorganisatsioone, kes soovivad alustada või teha oma ametiühingute mõjuvõimu 
ülesehitamisel järgmisi samme. Meil on oma partnerite aitamiseks suurepärane meeskond ning 
loodame järgnevatel aastatel tihedale koostööle.  Palun võtke meiega ühendust ja loodame, et 
me saame veelgi enam teie edulugusid kajastada. 

Ma tänan UNISONi strateegilise organiseerimise endist juhti Greg Thomsonit Ühendkuningriigist 
tema panuse eest  selle juhendi koostamisel ning abi eest meie organiseerimis- ja värbamistöös. 
Aitäh ka meie liikmesorganisatsioonidele näidete eest ning meie meeskonnale toetuse eest.
 
Organiseerime, värbame ja anname hääle ning mõjuvõimu meie avaliku sektori töötajatele! 

Jan Willem Goudriaan
EPSU peasekretär
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Ametiühingu ülesehitamine – 
liikmete võit
EPSU liikmesorganisatsioonid kogu Euroopas võidavad 
tuhandetele avaliku sektori töötajatele pidevalt 
paremaid palku ja töötingimusi.  Samuti pakuvad 
nad kaitset ja tuge paljudes küsimustes, eriti tervise 
ja ohutuse valdkonnas. Siiski tegutseb enamik 
ametiühinguid  keerulistes tingimustes. Kasvava 
ja aktiivse liikmeskonnaga, ühingud on paremas 
positsioonis, et oma liikmete ees võetud kohustusi täita.  

Kuigi EPSU liikmesorganisatsioonid värbavad igal aastal 
sadu tuhandeid liikmeid, ei taga see ametiühingute 
mõjuvõimu suurenemist. Asi ei ole ainult selles,  et 
uute liitujate arv võiks olla lahkujate omast suurem, 
vaid aktiivse liikmeskonna loomises, keda saab kaasata 
kampaaniatesse ja läbirääkimistesse, et ametiühingu 
positsiooni tugevdada..

Paljudes riikides on ametiühingu liikmete arv olnud 
muutumatu või languses. Samal ajal on liikmete 
keskmine vanus  pidevalt kasvanud, sest nooremate 
töötajate värbamine on seiskunud või vähenenud. 
Ametiühingud peavad tegutsema enne, kui on liiga 
hilja – mobiliseerima oma liikmeid ja ressursse nüüd 
ja praegu. Mõne ametiühingu jaoks on olukord juba 
kriitiline.

Liikmete arvu languse tagasipööramiseks on 
ametiühingutel vaja välja töötada uued strateegiad 
ja taktikad. Organiseerida ressursid, aktiviseerida 
olemasolevid liikmeid ning värvata uusi, et  
ametiühingud omaksid jõudu ja mõju oma liikmete 
huvide kaitsel. 

See võib tähendada keskendumist värbamisele uutes 
valdkondades, sest avalikud teenused arenevad – 
eriti seal, kus neid osutavad üha rohkem erafirmad ja 
mittetulundusühingud. 

Meie lühike juhend kirjeldab, mida tuleks teha, et 
ehitada üles organiseerimisvõimeline ametiühing  
kahe põhielemendiga: organiseerimisstrateegia 
väljatöötamine ja organiseerimismeetodite kasutamine.

Kohalikust kampaaniast 
üleriigilise strateegiani 
– tervishoiu ametiühing 
(Tšehhi Vabariik)

Jan Szusta töötas Nemocnice 
haigla intensiivraviosakonnas 
České Budějovices. Pärast EPSU 
ja ETUI korraldatud koolitusel 
osalemist asus ta töötajaid 
ametiühingusse värbama, 
pöördudes alguses lähemate 
kolleegide ja siis vähehaaval teiste 
osakonna töötajate poole. Üle 70 
inimese ühines ametiühinguga 
ja ta kasutas kontakte teistes 
osakondades, et jätkata 
liikmeskonna suurendamist. Jan 
selgitab: “Pärast ametiühingu 
esimehe kohale asumist võtsin 
kahel esimesel aastal ette 
proaktiivse värbamise, selgelt  
eelistades näost-näkku kontakti. 
2017. aasta maist vabanesin 
haiglatöö kohustustest ja 
töötan täiskohaga ametiühingu 
esimehena. Nüüd saame sellest 
kasu, et teised usaldusisikud ja 
töökoha aktivistid on arendanud  
kampaaniaid ja jätkavad 
ametiühingu ülesehitamist. 
” Alates 2015. aastast on 
liikmeskond pidevalt kasvanud, 
200 liikmest 600 liikmeni aastaks 
2020, nii et iga neljas töötaja on 
ametiühingu liige. Jan vastutab 
nüüd organiseerimise eest riigi 
tasandil  ja püüab tutvustada 
neid meetodeid teistes kohalikes 
ametiühingutes.
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Väljapaistev strateegia 
– lastehoiu ametiühing 
(Horvaatia) 

Selgete nõudmistega avalike 
ürituste, rahvakoosolekute 
ja protestide korraldamine 
on suurpärane viis värvata 
ametiühingule liikmeid ja 
aktiviste. See oli Hariduse-, 
Meedia- ja Kultuuritöötajate 
ametiühingu SOMK keskne 
strateegia. Ametiühing loodi 
2010. aastal kõigest 13 liikmega 
ning praegu on seal üle 2700 
liikme, peamiselt lastehoiu 
valdkonnast ning kes esindavad 
25-30% kogu töötajaskonnast. 
Rahvakoosolekud tõstatasid 
üliolulisi probleeme, millega 
lastehoiutöötajad silmitsi olid 
ning millega keegi varem ei 
olnud tegelenud. Töötajad 
panid seda tähele ja ametiühing 
sai üha rohkem kõnesid liituda 
soovivatelt töötajatelt. SOMK 
reageeris sellega, et nad liikusid 
ringi kogu riigis  ja asutasid 
uusi haruorganisatsioone. 
Selline kiire kasv võimaldas 
neil mõjutada riigi poliitikat 
lastehoiu valdkonnas. Selged 
nõudmised, mis kajastavad 
töötajate tegelikke probleeme, 
töö kohapeal, rahvakoosolekud 
ja jätkutegevus töötajatega 
on kõik SOMKi eduka retsepti 
elemendid.  

Strateegia õnnestumine
Organiseerimisstrateegia tähendab kindlustamist, et  
organiseerimine on prioriteediks terves ametiühingus 
ning jõupingutused ja ressursid on suunatud sinna, kus 
neil on kõige suurem mõju. 

Ametiühingu liikmed ja aktivistid on töökohal silmitsi 
mitme väljakutsega ning on oht, et organiseerimine on 
kõrvale jäetud.  Seda saab prioritiseerida ainult siis, kui 
aktivistid ja liikmed mõistavad, et tõhus organiseerimine 
teeb ametiühingu tugevamaks. See nõuab selgesõnalist 
valitud poliitika toetamist ja selle koolituste abil 
levitamist.

Tegevused:

1.  Leppige kokku poliitikates, mis seavad 
organiseerimise ametiühingu kõigil  tasanditel  
esikohale, valdkondlikest koosolekutest 
üleriigiliste konverentsideni.

2. Tagage, et liikmete, aktivistide ja personali 
haridus- ja koolitusprogrammid rõhutavad ja 
selgitavad organiseerimise tähtsust.
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Andmete kogumise 
ja analüüsi olulisus – 
tervishoiu ametiühing 
(Moldova)

Ajakohane teave ametiühingu 
liikmeskonna kohta on 
ülioluline tõhusaks värbamiseks 
ja organiseerimiseks. 
Tervishoiutöötajate 
Ametiühingute Liit Sanatatea 
Moldovas on hea näide 
hästi toimiva andmebaasiga 
ametiühingust. CNSMil 
(ametiühingute keskliit) on 
väga hea andmete kogumise 
süsteem ning keskliidu liikmel 
Sanatateal on kohustus koguda 
kord aastas andmeid liikmete 
arvu (sealhulgas soo ja vanuse) 
ja kohalike ametiühingute arvu 
kohta.  Lisaks analüüsivad nad 
infot töötajate arvu muutuste, 
sektori üldise tööhõive ja 
noortöötajate tööhõive kohta. 
Ametiühing kogub ka infot 
sellistes küsimustes nagu 
saavutused, probleemid ja 
lahendused. Seejärel avaldatakse 
see kõik aastaaruandes 
ning see aitab ametiühingul 
kavandada ja ellu viia oma 
organiseerimisstrateegiat.  

Olulised andmed – tööjõu 
kaardistamine
Tõhus organiseerimisstrateegia nõuab arusaamist 
ametiühingu tugevustest ja nõrkustest koos 
tõenduspõhise hinnanguga selle kohta, kus on suurim 
kasvupotentsiaal. 

Oluline on teada, kui palju on ametiühingus  liikmeid 
ja aktiviste ning kus nad töötavad. Samuti peab 
teadma, kus on potentsiaalseid uued liikmeid. Tuleb 
kaardistada mitteliikmeid ja hinnata tööhõive trende, 
et saada aru, kus töötajate arv tõenäoliselt kasvab. See 
tähendab arusaamist toimuvatest muudatustest, nagu 
digiüleminek, erastamine ja rahvastiku vananemine.

Tegevused:

1. Ametiühingul peaks olema ülevaade tööjõu 
arengust nii riigi kui ka kohalikul tasandil, et 
hõlpsasti tuvastada  pikema perioodi võimalusi 
ja ohte. 

2. On vaja kaardistada olemasolevad ja 
potentsiaalsed liikmed, näidata ametiühingu 
tugevusi ja nõrkusi ning teha kindlaks, kuhu 
organiseerimisressursse tasub kõige paremini 
paigutada. Seda saab  teha riigi, valdkonna ja 
kohalikul tasandil. 

3. Tõhus liikmelisuse arvestussüsteem peaks 
hõlmama üksikasju nagu amet, töökoht, 
tööandja ja palgavahemik;  isikuandmeid 
nagu vanus, sugu ja kontaktandmed ning 
ametiühinguinfo nagu haruametiühing ning 
töökoht ametiühingus.

4. Ametiühing peab suutma vastata 
põhiküsimustele, nagu:  kas nad värbavad 
rohkem liikmeid kui kaotavad? Kus on kõige 
rohkem uusi liikmeks astunuid? Kus ja miks 
liikmed lahkuvad? Kus ja miks astuvad liikmeks 
noored? Kus on kõige suurem kasvupotentsiaal?
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Aktivistide koolitamine ja 
toetamine 
Ametiühingud peavad muutuma ärksamaks ja õppima 
muutuma, et tulla toime uute väljakutsetega. Nende 
strateegilised otsused peavad põhinema tervel 
mõistusel.

Uuringud ja eesmärgistamine on ainult siis kasulikud, 
kui ametiühingul on organiseerimiseks ressursse.  Kõige 
väärtuslikum ametiühingu ressurss on olemasolevad 
inimesed, teiste sõnadega liikmeskond, aktivistid ja 
personal.  Haridus ja koolitus on olulised kindlustamaks, 
et kõik saaksid aru organiseerimise tähtsusest – mitte 
ainult organiseerimise enda pärast, vaid selleks, et 
liikmete otsustatud ametiühingupoliitikat ellu viia.  

Ei piisa rõhutamisest, et organiseerimine on tähtis. 
Missugust tegevust hinnatakse ja tunnustatakse? 
Kuhu pannakse kõige rohkem ressursse? Enamikus 
ametiühingutest on prioriteediks läbirääkimised – seda 
tunnustatakse ja sellest räägitakse. Hädavajalik seos 
organiseerimise ning liikmetele läbirääkimiste teel 
kasuliku kokkuleppe saavutamise vahel läheb sageli 
kaduma. 

Tegevused:

1. Haridus ja koolitus ametiühingus peavad 
igal tasandil rõhutama üliolulist rolli, mis 
organiseerimisel on ametiühingu tugevdamisel 
ja liikmetele hea kokkuleppe saavutamise 
kindlustamisel, samuti võitlusel õigluse eest 
töökohal.

2. Organiseerimist tuleb ametiühingu kõigil 
tasanditel vääriliselt hinnata ja tunnustada .

3. Organiseerimise edulugudest tuleks 
ametiühingu siseselt, oma kanalite kaudu 
liikmeid teavitada.

Organiseerimistegevus peaks olema pideva õppimise 
protsess. Kõik organiseerimisstrateegiad ja  kampaaniad 
tuleks põhjalikult üle vaadata. Selgelt tuleb kindlaks 
määrata, mis töötab ja mis mitte,  et kampaaniaid saaks 
parandada ja nendest õppida.

Koolitus, juhendamine 
ja haridus – Solidarnosc 
(Poola)

NSZZ Solidarnoscis on haridus 
ja koolitus olnud organiseeri-
misel esmatähtis üle 20 aasta. 
Koolitus toimub nii piirkondlikul 
kui ka sektori tasandil ning seal 
saavad oma koolituse Avaliku 
Teenistus Töötajate Sekreta-
riaadi aktivistid.  Tihe koostöö 
toimub piirkondlike haridus- ja 
organiseerimisosakondade vahel 
ning  Politseitöötajate Üleriigili-
ne Ametiühing on saanud kasu 
koostööst organiseerimisosakon-
naga koolituse ja juhendamise 
vallas, mis aitas neil kasvada 10 
liikmest 300 liikmeni vaid mõne 
aastaga.  Aga see on ainult algus, 
nagu ütles üks piirkondlikke 
organisaatoreid Gdanski piirkon-
nast: “Ei piisa sellest, et aidata 
töötajatel organiseeruda ja luua 
ametiühing ettevõttes/asutuses, 
kus seda ei olnud ning liikuda 
edasi mujale teise asutamiseks. 
See on pikaajaline pühendu-
mine, nende jaoks pead sa seal 
mõne kuu kohal olema kuni nad 
muutuvad tugevamaks”.  
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Organiseeriv ametiühing 
ja selle kampaaniad – 
Riigihalduse ametiühing 
(Rumeenia)

Ametiühingute liidul Columna, 
kes esindab avaliku halduse 
töötajaid on värbamis- ja 
organiseerimisstrateegia, 
millega tegelevad kõik viis 
liidu töötajat. Nad kaardistavad 
potentsiaalsed liikmed ning 
külastavad linnu, kus neil 
liikmeid ei ole. Hiljuti korraldasid 
nad kaks kampaaniat. 
Esimene toimus maakondlikul 
tasandil, kus nad otsisid 
sõltumatuid ametiühinguid, 
keda üritada veenda astuma 
liitu. Kui nad astuvad, siis liidu 
organiseerimismeeskond aitab 
oma uuel liikmel kasvada, nagu 
nad seda tegid Aradi linnas, kus 
väike kohalik ametiühing liitus 
nendega ning kasvatas vaid 
mõne kuuga liikmete arvu 150 
liikmelt 450. Teise võimalusena 
otsib ametiühing üles 
tuumikgrupi töötajaid kohalikus 
omavalitsuses, et alustades 
nullist ehitada nendega üles 
ametiühing. Teine kampaania 
keskendus sotsiaalabi töötajatele 
Bukarestis, kus liikmeid ei olnud, 
kuid liidul õnnestus luua mitu 
kohalikku ametiühingut, mis 
nüüd kasvavad. 

Tegevused:

1. Selgelt tuleks kindlaks määrata vastutus 
organiseerimisstrateegiate ja kampaaniate 
edulugude regulaarse ülevaatamise eest.

2. Strateegiate ja kampaaniate analüüs peaks 
olema tõenduspõhine. See tähendab 
regulaarseid aruandeid värvatud uute 
liikmete ja aktivistide koguarvu kohta koos 
ametiühingust lahkunud liikmete arvuga. 
Teisisõnu vastust küsimusele, kas ametiühingu 
suurus kasvab ning kui jah, siis kuidas on 
see seotud organiseerimisstrateegiate  ja 
kampaaniatega. 

3. Protsessi ülevaatamisest saadud õppetunde 
tuleb kiiresti levitada.  

Näited:

Üks meie liikmesorganisatsioon uuris riigi 
demograafilisi ja tööhõive trende ning tuvastas 
hõivatute arvu kasvu sotsiaalhoolekandes. Enamus 
nendest töötajatest olid naised erasektoris. 
Liikmelisuse trendid kajastasid neid muutusi. 
Selle sihtala prioriteetseks muutmisega suutis 
ametiühing saavutada märkimisväärse liikmelisuse 
kasvu.  
Kohalikul tasandil tähendab see töötajate vajaduste 
mõistmist, mitte eeldamist, et ametiühing teab 
paremini või et küsimus on lihtsalt paremas 
palgas. Ühel juhul õnnestus ametiühingul 
värvata grupp tänavakoristajatena töötavaid 
võõrtöölisi, sest neid kuulati ära ja mõisteti nende 
vajadust õppida inglise keelt. Teisel juhul arenes 
organiseerimiskampaania haiglas välja sellest, 
et ametiühingu abil saavutati elementaarsete 
nõuetele (tualettpaber ja töörõivad) täitmine.   

Organiseerimine saab aidata liikmeid konkreetse 
kampaania käigus mobiliseerida, aga see peaks olema ka 
ametiühingu igapäevatöö osa. 

Mujal juhtunust saadud õppetunnid saavad olla 
kasulikud, aga ei ole kunagi terviklahendus. Iga 
ametiühing peab leidma,  mis nende puhul töötab ja 
tõdema, et tõenäoliselt on olemas veel hulk erinevaid ja 
tõhusaid lähenemisviise.



9

Ametiühingu ülesehitamine – liikmete võit

Mida suudab ametiühing 
Reeglina otsustab töötaja astuda ametiühingusse siis, 
kui ta usub, et see on  talle kasulik. Ametiühinguga 
liitudes ei osta nad materiaalset vara nagu toidukaupu, 
ega ka konkreetset lepingulist teenust nagu kindlustus, 
kuigi paljud töötajad mõtlevad ametiühingu liikmeks 
olemisest kui kindlustuspoliisist. Mõned ütlevad, et 
parem analoogia on jõusaali liikmekaart – ametiühingu 
liikmeks olemine töötab ainult siis, kui sa seda ka 
kasutad, selles osaled. 

Peaaegu kõik soovivad, et neid koheldaks tööl õiglaselt.  
See tähendab, et nad ei soovi kogeda oma ülemuse 
või tööandja poolset diskrimineerimist,  eelarvamusi 
ega kiusamist. Ametiühingutel on töökohal õigluse 
eest võitlemise alal uhked saavutused. See võib olla 
oluline meelitamaks töötajaid liituma ja ametiühingutes 
aktiivselt tegutsema. Kuid töötajatel on vaja näha, et 
ametiühingud on pühendunud õiglusele ja et nad 
suudavad saavutada õigluse töökohal ainult siis, kui neil 
on töötajate aktiivne toetus. 

Oluline on, et ametiühingusse kuulumine eeldab 
usaldust. Usku, et ametiühingu liikmeks olemine on 
töötajale kasulik. Usku, et ametiühing edendab nende 
huve. Ja kindlust, et rasketel aegadel on ametiühing 
nende jaoks olemas. Enamik töötajaid usaldab 
kõige rohkem oma kolleege, seega mida rohkem on 
ametiühingul töökoha aktiviste , seda tõenäolisemalt 
teised töötajad liituvad. Ja tõenäolisemalt usaldavad nad 
organisatsiooni, kes räägib neile olulistest asjadest. Mitte 
ainult palgast, vaid võrdsusest ja õiglasest kohtlemisest 
tööl. 

Tegevused:

1. Üks tõhusamaid organiseerimise viise on 
saavutada, et liikmed ja aktivistid propageerivad 
ametiühingut ise oma töökohal 

2. Tegevus töökohal, kus töötajad näevad, et 
ametiühing tegutseb nende nimel, on oluline 
organiseerimise osa.

3. Töötajad kalduvad usaldama enda sarnaseid  
töötajaid. Kui tahate saada rohkem noori 
liikmeid, saavutage, et olemasolevad 
noorliikmed hakkaksid aktiivselt värbama. 
Naised moodustavad sageli suure osa avaliku 
teenistuse töötajaskonnast. Oluline on 

Usalduse loomine – 
tervishoiu ametiühing 
(Tšehhi Vabariik)

Miroslav Vacha, Erakorraliste 
Meditsiiniteenistuse 
Ametiühingu aseesimees 
selgitab, kuidas tema ehitas 
ametiühingus üles värbamis- ja 
organiseerimistöö.  
“Ma alustasin kohaliku tasandi 
ametiühingukomitees aastal 
2016. Olin tulvil energiat, 
entusiasmi ja soovi asju muuta 
ning luua tugevam ja suurem 
ametiühing. Mõne aasta pärast 
õnnestus mul suurendada 
liikmelisust umbes 60%, saades 
usalduse isiklike vestluste ja 
suhete loomisega töötajatega. 
Ma ei ole kunagi pealetükkiv, 
vaid selgitan neile millist kasu 
ametiühingu liikmeks olemisest 
on, mida nad saavad. Ja kui 
nad ei ole osa ametiühingust, 
siis millest nad ilma jäävad. 
Organiseerimisedu põhjused on: 

· ametiühingukomitee 
aktiivsed ja motiveeritud 
liikmed; 

· head suhted kolleegidega 
tööl ja nende usalduse 
pälvimine; 

· arusaadav selgitus, mis 
ametiühing on ning miks on 
oluline olla osa sellest; ja

· töötajatele turvatunde 
pakkumine 
kuulumisega tugevasse 
ametiühinguperesse.”
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julgustada, et rohkem naisi oleks ametiühingus 
aktiivsed.  

4. Organiseerimine sõltub vestlustest töökohal, kus 
organisaatorid ei räägi töötajatele, vaid kuulavad 
nende muresid. 

5. Tähtis on tagada, et töötajad – nii liikmed kui ka 
mitteliikmed – on teadlikud, mida ametiühingud 
nende heaks on saavutanud.  Ametiühingu 
edulood tuleks teha laialdaselt teatavaks.

Oma liikmesorganisatsioonidele, kes tahavad välja 
arendada organiseerimisstrateegiaid ja -taktikaid, 
pakub EPSU nõu, tuge ja koolitust.  Me julgustame 
liikmesorganisatsioone sõlmima üksteisega 
tihedamaid sidemeid võrgustikus, kus saab 
vahetada teavet värbamiskampaaniate ja muude 
algatuste kohta, et värvata ja säilitada liikmeid 
ja üles ehitada aktiivne töökoha organisatsioon. 
Lisateavet ja viimaseid uudiseid saab leida siit.

Keskendumine 
naisliikmetele ja 
aktivistidele – transpordi 
ametiühing (Rumeenia)

Alates naiste komitee loomisest 
aastal 2017 on ATU teinud 
palju, et julgustada naisi 
astuma ametiühingusse ja 
seal aktiivne olema. Nad 
on uurinud digiülemineku 
mõju töökohtadele, teinud 
kampaaniat parema lastehoiu 
nimel, olnud algatajaks 
soopõhise vägivalla 
uurimisel, toetanud aktsioone 
rahvusvahelisel naistepäeval 
ning pakkunud koolitust, et 
naised saaksid arendada oma 
rolli nii oma ettevõtetes kui ka 
ametiühingus. ATU rõhutab, 
kui oluline on suurendada 
naiste usku oma võimetesse 
ning julgust tegutseda 
ametiühingus. Luminita Smeu, 
naiste organisatsiooni juht, 
ütleb: “Kollektiivina töötades 
teeme me kõik võimaliku, et 
naised oleksid ametiühingu 
tegevustes rohkem kaasatud ja 
mõjuvõimsamad.” 

https://www.epsu.org/search?f%5B0%5D=policies%3A303
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Püsivus eratervishoiu 
organiseerimisel – 
tervishoiu ametiühing 
(Bosnia ja Hertsegoviina)

Freseniuse Dialüüsikliiniku 
töötajad olid mitmel korral 
proovinud ametiühingut 
asutada. Nad ei olnud ettevõtte 
ja selle otsustega rahul, ent 
nad olid ka olnud juhtkonna 
suure surve all ja saanud 
vallandamisähvardusi. Siiski, kui 
juhtkond vähendas palkasid 
ja muid hüvitisi sai töötajatel 
sellest villand  ja nad otsustasid 
asutada ametiühingu. Tervishoiu 
ja Sotsiaalkaitse Ametiühingute 
Liidu toetus oli ülitähtis. Selle 
liidu juht oli töötajatega 
kontaktis olnud mitu aastat ja 
pakkunud tuge varasematel 
organiseerimiskampaaniatel. 
Seekord õnnestus tal ühendada 
kahe kliiniku töötajad ühte 
ametiühingusse. Seejärel 
külastasid ametiühingute liidu 
esindajad kõiki Freseniuse 
kliinikuid ja nüüdseks on neil 
üle 150 liikme 220 töötajast. 
Töötingimuste halvenemise 
vastu võitlemine erasektoris ja 
pikaajalise kontakti säilitamine 
töötajatega olid selle juhtumi 
põhielemendid.

Liikmete ja mitteliikmete 
mobiliseerimine 
– haldustöötajate 
ametiühing (Bulgaaria)

Novembris 2019 alustas PK 
Admin ametiühing rea kam-
paaniaid ja proteste, mis lõpuks 
viisid streigini Sotsiaalkaitseame-
tis. Nende sooviks oli kaasata nii 
palju töötajaid kui võimalik ning 
nad pöördusid ka mitteliikmete 
poole selle asutuse jaoks spet-
siaalselt loodud Facebooki konto 
kaudu. Paljud mitteliikmed 
osalesid, ühinesid FB kontoga ja 
toetasid ametiühingu nõudmisi 
ning osa neist astus ka ameti-
ühingusse.



EPSU (Euroopa Avaliku Teenistuse Liit) on suurim organisatsioon 
ETUC-is (Euroopa Ametiühingute Konföderatsioon). EPSU-sse kuulub 
8 miljonit avaliku sektori töötajat Euroopa üle 250 ametiühingust. 
EPSU-sse kuulub töötajaid energia, vee ja jäätme sektorist, tervishoiu- 
ja sotsiaalsektorist, kohaliku omavalitsuse- ja riigisektorist üle kogu 
Euroopa, sealhulgas Euroopa Liidu idanaabrid. Kõik EPSU-sse kuuluvad 
ametiühingud on Ülemaailmse Avaliku Sektori Internatsionaali (PSI) 
liikmed.

www.epsu.org

http://www.epsu.org

