
Szakszervezetépítés – 
tagjaink győzelme



AUTHOR OF THE RESEARCH

Dr Greg Thomson, former head of strategic 
organising at UNISON, the UK public services union

EPSU ORGANIZING TEAM

Agnieszka Ghinararu  
Contact: aghinararu@epsu.org

Milos Vlaisavljevic 
Contact: mvlaisavljevic@epsu.org



3

Szakszervezetépítés – tagjaink győzelme

Szakszervezeteink építése

Az elmúlt öt évben az EPSU (Közszolgálati Dolgozók Szakszervezeteinek Európai Szövetsége) 
határozott fellépésekkel szervezte és végezte tevékenységeit. Tudjuk, hogy ez komoly kihívást 
jelentett  partnereinknek, akik szerkezetüket a tagok és tevékenységeik számának növelésével 
óhajtják erősíteni. Mindennek köszönhetően határozottan felléphetünk a különböző munkahe-
lyeken és szakterületeken. Határozott fellépéseinkkel szorgalmazhatjuk a munkavállalók jogainak 
betartását, a kollektív munkaszerződések előírásainak betartását, a megfelelő munkabérek bizto-
sítását és a megfelelő munkakörülmények kialakítását.

Ez a rövid útmutató azokra a problémákra összpontosít, melyekkel a szakszervezetek munkaerő 
toborzáskor és stratégia kilakatáskor szembesülnek.  Számos példa érkezett a Közép- és Kelet-Eu-
rópaim partnereinktől, akik különböző stratégiákat dolgoztak ki és alkalmaztak. 

Örömmel tapasztaljuk az erőfeszítéseket és az EPSU (Közszolgálati Dolgozók Szakszervezeteinek 
Európai Szövetsége) tanácsokkal és továbbképzésekkel támogatja partnereit, akik lépéseket tesz-
nek szakszervezeteik erősítésének céljából. Kitűnő csapatunk megfelelően támogatja partnere-
inket céljaik elérésében és türelmetlenül várjuk a szoros együttműködést a következő években. 
Kérjük, forduljon hozzánk és közölje velünk sikertörténeteit. 

Köszönetet szeretnék mondani Greg Thomson-ak, az angliai UNISON stratégiavezetőjének, aki 
támogatott minket az útmutató létrehozásában, a szervezésben és a munkaerő toborzásban. To-
vábbá, köszönjük partnereink sikertörténeteit, hozzájárulását és támogatását.

Toborozzunk, szervezzünk és adjunk hangot és erőt a közszférá-
ban dolgozóknak. 

Jan Willem Goudriaan
EPSU Főtitkár



4

Szakszervezetépítés – tagjaink győzelme

Szakszervezet-
építés – tagjaink 
győzelme
Az EPSU tagok rendszeres küzdelmeikkel jobb bérezési felté-
teleket és munkakörülményeket biztosítanak a közszférában 
dolgozóknak Európa szerte. Továbbá, többek között képvise-
lik a tagok egészségügyi és biztonsági érdekeit is. A szakszer-
vezetek általában kihívásokkal teli körülmények között végzik 
tevékenységeiket. Sikereket leginkább a növekedő és aktív 
tagokkal rendelkező szakszervezetek érnek el. 

Az EPSU tagok évente több százezer taggal bővülnek, azon-
ban ez korántsem garantálja megerősödésüket. Egy szak-
szervezet ereje nem abban rejlik, hogy az új tagok száma 
meghaladja a távozó tagok számát, hanem az aktív tagok kö-
zösségében, mely mozgósításával a szakszervezet hatékony 
kampányokat és egyezkedéseket bonyolíthat le.

A legtöbb országban a szakszervezeti tagság statikus vagy 
csökkenő irányzatot mutat, miközben a csatlakozó tagok 
életkora egyre előrehaladottabb, a fiatal tagok száma pedig 
stagnál, vagy csökken. A legtöbb szakszervezet esetében ja-
vasoljuk a tagok és az erőforrások mozgósítását, még mielőtt 
túl késő lenne, noha egyes szakszervezetek kritikus helyzetek-
kel szembesülnek már most.

A tagok számának csökkenése megelőzésének céljából a 
szakszervezetek új stratégiákat és taktikákat kell kidolgoz-
zanak. Az említett cél elérésnek céljából a szakszervezetek 
esetében átszervezés és aktív tagtoborzás szükséges, hogy 
megfelelően nyomás gyakorolhassanak és tagjaikat hatéko-
nyan képviselhessék.

Többek között, ez azt is jelentheti, hogy a szakszervezetek 
olyan új szakterületekről is toborozhatnak, mint a közszféra, a 
privátszféra és a non-profit szervezetek. 

Ez a rövid útmutató rámutat a szükséges intézkedésekre és a 
szakszervezetek által követendő két kulcsfontosságú elemre: 
a stratégiafejlesztésre és szervezkedésre, illetve a szervezke-
dési stratégiák bevetésére.

Helyi kampányoktól 
országos stratégiáig 
– egészségügyi 
szakszervezet (Cseh 
Köztársaság)

Jan Szusta a České Budějovice-i 
Nemocnice kórház intenzívosztályán 
(ICU - Intensive Care Unit) dolgozott. 
Miután részt vett az EPSU és az ETUI 
által tervezett továbbképzésen, 
szakszervezetet alapított és a tagok 
toborzásába kezdett. Kezdetben 70 
munkatárs csatlakozott, ezt követően, 
pedig, a szakszervezet átterjeszkedett 
a többi részlegre is. Jan magyarázata: 
„A szakszervezet megalapítását 
követően proaktív módon toborzásba 
kezdtünk, miközben, természetesen, 
a közvetlen kapcsolatokra építettünk. 
2017 májusában a munkaviszonyom 
a kórházzal megszűnt, azóta 
teljes időben szakszervezeti 
elnökként tevékenykedek. 
Jelenleg szakszervezetünket bolti 
dolgozók és egyéb aktivisták is 
támogatják csatlakozásukkal és 
tevékenységeikkel.” 2015 óta a tagok 
száma 200-tól 600-ra növekedett 
2020-ban. Négy munkatárs közül 
legalább egy munkatárs szakszervezeti 
tag. Az országos szintű szervezés 
jelenleg Jan feladatkörébe tartozik. 
Jelenleg Jan azon dolgozik, hogy az 
általa alkalmazott eljárásokat a helyi 
szakszervezetekbe is eljuttassa.
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Hatékony stratégia 
– gyermekgondozók 
szakszervezete 
(Horvátország) 
A nyilvános események, a gyülekezések 
és az érthető követeléseket 
szorgalmazó tüntetések kitűnő 
lehetőséget biztosítanak a tagok és 
az aktivisták toborzására. Ez az eljárás 
volt a SOMK (gyermekgondozó, 
médiadolgozók és kulturális dolgozók 
szakszervezete) stratégiájának 
központi eleme. A 2010-ben alakult 
szakszervezet 13 taggal alakult, 
jelenleg pedig több, mint 2.700 tag 
érdekeit képviseli. A tagok többsége 
gyermekgondozóként dolgozik, és 
ezen a szakterületen a munkaerő 
25-30%-át képviseli. A nyilvános 
események olyan kulcsfontosságú 
problémákra összpontosítottak, 
melyekkel a gyermekgondozók 
naponta szembesültek, viszont 
melyek az adott időpontig teljesen 
mellőzve voltak. A munkavállalók 
felismerték ezeket a problémákat és 
egyre nagyobb számban csatlakoztak 
a szakszervezethez. A SOMK 
válaszolt a munkavállalók igényeire 
és országszerte fiókokat nyitott. 
Gyors növekedésének köszönhetően 
a szakszervezet megerősödött és 
hamarosan befolyást gyakorolhatott a 
gyermekgondozókat érintő politikákra 
és döntésekre. A nyilvános események 
hangsúlyozzák a munkavállalók 
problémáit és kihívásait, ezeket a 
nyilvános eseményeket a SOMK tagjai 
hatékonyan és sikeresen támogatja.

A megfelelő 
stratégia 
bevetése
A szervezési stratégia biztosítja a megfelelő szervezés ki-
emelését a szakszervezeten belül és a meglévő erőforrások 
hatékony felhasználását.

A szakszervezeti tagok és aktivisták számos kihívással szem-
besülnek munkahelyeiken, emiatt mindig fennáll annak a ve-
szélye, hogy a szervezkedés háttérbe szorul. A szervezkedés 
kizárólag akkor kerülhet előtérbe, ha a szakszervezeti tagok 
és aktivisták tudomásul veszik, hogy a hatékony szervezés a 
szakszervezet megerősödését szolgálja.  Ehhez kizárólagos 
támogatás és megfelelő informálás szükséges.

Intézkedések:

1. Szükséges a szervezkedés támogatása a szakszerve-
zet összes szintjén, az országos konferenciáktól és 
rendezvényektől a fiókszintű megbeszélésekig.

2. Bizonyosodjon meg arról, hogy a tagokkal, az akti-
vistákkal és a személyzettel kapcsolatos képzési és 
továbbképzési programok hangsúlyozzák és tisztáz-
zák a szervezés fontosságát. 
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Az adatgyűjtés és 
adatelemzés fontossága 
– egészségügyi dolgozók 
szakszervezete (Moldova)

A hatékony toborzás és szervezkedés 
kulcseleme a szakszervezeti 
információk frissessége. A moldovai 
Sanatatea egészségügyi szakszervezet 
kitűnő példája a hatékony adatbázissal 
rendelkező szakszervezeteknek. 
A CNSM szakszervezeti szövetség 
fejlett adatgyűjtési rendszere 
támogatja az adatok éves gyűjtését. 
Mint szakszervezeti szövetségi 
tag, a Sanatatea köteles a tagokkal 
kapcsolatos adatok gyűjtésére 
(ideértve azok nemét és életkorát) 
és a helyi szakszervezetek 
számának közlésére.  Továbbá, az 
említett szakszervezet biztosítja 
a személyzeti módosítások, a 
munkaerő alkalmazások és a fiatal 
munkavállalók foglalkoztatásának 
elemzését. Továbbá, a szakszervezet 
információkat gyűjt az eredményekről, 
a problémákról és a megoldásokról.  Az 
említett információkat tartalmazó éves 
beszámoló alapján a szakszervezet 
megfelelően megtervezi és kivitelezi 
stratégiáit. 

Fontos adatok 
– munkaerő 
feltérképezése
A hatékony stratégia megszervezéséhez szükséges a szak-
szervezet erős és gyenge pontjainak, illetve a legnagyobb 
fejlődési potenciállal rendelkező terület azonosítása.  

Fontos, hogy a szakszervezet megfelelő adatokkal rendelkez-
ze a tagok számát és munkahelyét illetően. Ugyanakkor, szük-
séges a potenciális új tagok azonosítása is – a nem tagként 
tevékenykedő egyének és a foglalkoztatási irányok azonosítá-
sa, a munkaerő fejlődési irányának felmérése céljából. Ez azt 
jelenti, hogy a szakszervezete tudomásul vették a munkapia-
cokon kialakult változásokat, melyeket olyan tényezők idéztek 
elő, mint a digitalizálás, a privatizáció és a lakosság öregedése.

Intézkedések:

1. A szakszervezet esetében szükséges az országos és 
a helyi munkapiac fejlődésének elemzése, a hosz-
szútávú lehetőségek és a veszélyek azonosításának 
céljából.

2. A szakszervezeti tagok és a potenciális tagok azono-
sítása szükséges az adott szakszervezet erősségeinek 
és gyengeségeinek felméréséhez és az erőforrások 
megfelelő megszervezéséhez és felhasználásához. Ez 
a z intézkedés kivitelezhető országos, kerületi és helyi 
szinten.

3.  A hatékony taglista rendszer olyan információkat 
is kell tartalmazzon, mint: a végzett tevékenység, 
a munkahely, a munkáltató és a fizetés; és olyan 
személyi adatokat is, mint: életkor, nem, elérhetőség; 
ugyanakkor szükséges a szakszervezet, a szakszerve-
zeti fiók és a szakszervezeti tisztség megemlítése is.

4. A szakszervezet képes kell legyen olyan kérdések 
megválaszolására, mint:  több tagot toboroz, mint 
veszít? Hol csatlakozik a legtöbb tag? Hova és miért 
távoznak a tagok? Hol és miért csatlakoznak fiatal 
tagoknak a tagok? Hol található a legnagyobb növe-
kedési lehetőség?
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Aktivisták 
képzése és 
támogatása
A szakszervezetek el kell jussanak egy olyan szintre, melyen 
gyorsan reagálnak a változásokra és kihívásokra, illetve me-
lyen helyes stratégiai döntéseket hoznak.

A kutatások és a célközönség azonosítása kizárólag akkor 
bizonyul hasznosnak, ha a szakszervezet rendelkezik a 
megfelelő szervezési kapacitással.  Bármelyik szakszervezet 
legértékesebb erőforrása a tagok: a csatlakozott személyek, 
az aktivisták és saját személyzete.  A szakszervezeteken belül 
a képzések és a továbbképzések szükségesek a szervezés fon-
tosságának megértéséhez és a tagok által felállított szabály-
zat alkalmazásához.  

A szervezkedés fontosságának kijelentése nem elég. Melyek 
az értékelt és jutalmazott tevékenységek? Hol található a 
legtöbb erőforrás? A legtöbb szakszervezet a hangsúlyt az 
egyezkedésekre fekteti és ezeket tekinti a legjobb megoldás-
nak. A tagok esetében a szervezés és az egyezkedés közötti 
szoros és fontos kapcsolat gyakran hiányzik.

Intézkedések:

1. A szakszervezeten belül biztosított képzéseknek és 
továbbképzéseknek minden szinten hangsúlyozni-
uk kell a szervezés és a szakszervezet ereje közötti 
szoros kapcsolatot és biztosítaniuk kell a tagokat az 
érdemesség és küzdelmeik jogossága felől.

2. A szervezési szükségletek felismerése és értékelése 
minden szinten szükséges.

3. A sikeres szervezéseket a szakszervezeten belül kö-
zölni és promotálni kell.

A szervezés alapját a folytonos tanulás képezi. Szükséges az 
összes szervezett stratégia és kampány szigorú áttekintése. 
Szükséges a hatékony és a mellőzhető elemek elhatárolása, a 
stratégiák és kampányok fejlesztésének és a szükséges követ-
keztetések levonásának céljából.

Tanítás, képzés 
és továbbképzés 
– Solidarnosc 
(Lengyelország)
Az utóbbi 20 évben a szervezéssel 
kapcsolatos képzések és továbbkép-
zések elsőbbséget élveztek az NSZZ 
Solidarnosc-nál. A képzések regionális 
és fiók szinten zajlanak – a Közszférai 
Dolgozók Titkárságának személyzetek 
is itt részesül képzésben. A regionális 
képzési és szervezetési részlegek és a 
Lengyel Rendőrségi Dolgozók Or-
szágos Szakszervezete közötti szoros 
együttműködés következtében néhány 
év alatt a tagok száma 10-ről több, 
mint 300-ra növekedett. A Gdansk-i 
régióban tevékenykedő egyik regio-
nális szervező szerint, ez csak a kezdet: 
„a munkatársak szervezkedésének 
és a szakszervezetek megalakításá-
nak támogatása nem elég, főleg egy 
olyan vállalatnál/intézményben, ahol 
a szakszervezet mindaddig teljesen 
hiányzott. Egy ilyen lépés hosszútávú 
elköteleződést jelent - a szükséges 
támogatásnyújtás több hónapig is 
eltarthat, pontosabban, addig, amíg a 
szakszervezet meg nem erősödik.”  
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Szakszervezetek 
létrehozása és kampányai 
– közigazgatási 
szakszervezetek 
(Románia)

A Columna szakszervezet célja a 
közigazgatásban dolgozó munkatársak 
képviselete. Átfogó toborzási és 
szervezkedési stratégiája kiterjed a 
szakszervezet öt munkatársára. A 
szakszervezet hatékonyan azonosítja 
a potenciális tagokat és ellátogat 
olyan városokba, melyekből nincsenek 
tagjai. A szakszervezete nemrég 
toborzási kampányt folytatott. Az 
első kampányok megyei szinten 
zajlottak, itt a szakszervezet 
felkeresett különböző független 
szakszervezeteket és felkérte azokat, 
hogy csatlakozzanak a szövetséghez. 
Amennyiben a független 
szakszervezetek csatlakoznak a 
Szövetséghez, a Szövetség támogatja 
azok növekedését. Így történt ez 
Arad városában is, ahol egy kicsi 
helyi szakszervezet csatlakozott 
a Szövetséghez. Utólag a helyi 
szakszervezet tagjainak száma 150-
ről 450-re emelkedett. Továbbá, a 
szakszervezet a helyi tanács tagjait is 
felkereste, egy újabb szakszervezet 
létrehozásának céljából. A másik 
kampány a Bukarestben dolgozó 
szociális ellátás munkatársakra 
összpontosított. Ebben az esetben 
a tagok hiányoztak, azonban a 
szakszervezetnek mégis sikerült 
pár helyi, de jelenleg terjeszkedő, 
szakszervezetet létrehozni. 

Intézkedések:

1. Szükséges a szervezett stratégiák és kampányok 
sikerességének és hatékonyságának rendszeres fel-
mérése és az ezzel járó felelősségek beazonosítása.

2. A stratégiák és kampányok elemzését bizonyítékok-
kal kell alátámasztani. Ez azt jelenti, hogy a tobor-
zott tagokról és aktivistákról, illetve a szakszervezeti 
tagok távozásáról rendszeres beszámolókat kell 
készíteni. Más szavakkal: a szakszervezet terjeszke-
dik? És ha igen, milyen stratégiákkal dolgozik, illetve 
milyen kampányokat folytat?

3. Az említett folyamat alapján levont következtetése-
ket gyorsan közzé kell tenni.

Példák:

Egy partner országos szinten tanulmányozta a demo-
gráfiai adatokat és a munkavállalási irányzatokat, és 
következtetései kimutatták hogy a szociális gondozás 
területén egyre többen vállalnak munkát.  Ebben az 
esetben a legtöbb munkavállaló, magánszektorból 
érkező nő. A tagsági irányzatok is ezeket a módosítá-
sokat tükrözik. A szakszervezet az említett szakterü-
let kiemelése mellett döntött, minek következtében 
egy többen csatlakoztak.

Helyi szinten, a szakszervezet célja a munkavállalók 
igényeinek megértése. Ebben az esetben a szakszer-
vezet nem feltételezi, hogy jobban  ismeri a munka-
vállalók igényeit, illetve hogy jobb munkabéreket 
eszközölhet. Egy adott esetben a szakszervezet 
utcatisztító bevándorló munkavállalókat toborzott, 
ugyanis arról értesült, hogy az adott munkavállalók 
angol nyelvű képzésben óhajtanak részesülni. Egy 
másik esetben a szakszervezet egy adott kórházban 
kampányt folytatott, mely keretében nagymennyi-
ségű vécépapírt és munkaruházatot biztosított.

A megfelelő szervezés támogathatja a tagom mozgósítását 
adott kampány keretében, de akár a szakszervezet napi tevé-
kenységeiben is. 

Bármilyen egyéb helyzet esettanulmánynak tekinthető, de 
ilyenkor a válaszok mindig hiányosak. Mindegyik szakszerve-
zet meg kell találja saját szakterületét és fel kell ismerje, hogy 
a különböző megközelítések akár hatékonyaknak is bizonyul-
hatnak.
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A szakszervezet 
ajánlata
Fontos, hogy a munkatársak kizárólag abban az esetben csat-
lakozzanak a szakszervezethez, ha meggyőződésük, hogy ez 
a döntés előnyükre szolgál.  A csatlakozás a szakszervezethez 
nem olyan mint egy beszerzés vagy egy életbiztosítás kötés 
annak ellenére, hogy a legtöbb munkatárs a szakszervezetet 
egyfajta biztosítónak tekinti. A szakszervezeti tagságot sokan 
egyfajta edzőteremi előfizetésnek tekintik. Más szavakkal: a 
szakszervezeti tagság értelme az aktív részvételben rejlik. 

A munkahelyeken a munkavállalók az egyenjogúságot és 
az esélyegyenlőséget szorgalmazzák.  Ez azt jelenti, hogy 
mindenki kerüli a diszkriminációt, a károkozást vagy az 
erőszakoskodást a vezetőség vagy a munkaadó részéről. A 
szakszervezetek arról ismertek, hogy a munkahelyeken az 
esélyegyenlőségért és az egyenlő bánásmódért küzdenek. Ez 
fontos lehet a munkatársak toborzásakor és aktív részvételük 
szorgalmazásakor. A munkatársaknak látniuk és tapasztalni-
uk kell, hogy a szakszervezet elkötelezte magát az egyenlő 
bánásmód és a megértés mellett, illetve hogy képes ezeket az 
adott munkahelyen kieszközölni és megtartani. 

A szakszervezeti tagság alapja a bizalom. A hit és a bizalom 
abban, hogy a szakszervezeti tagság előnyt jelent. És az érde-
kek szorgalmazását. Illetve a bizalom abban, hogy a munka-
társak számíthatnak a szakszervezetre a bajban. A legtöbben 
kizárólag munkatársaikban bíznak, ezért fontos, hogy a szak-
szervezet minél több aktivistával rendelkezzen.  Amennyibe 
sikerül ezt elérni, nagy az esélye annak, hogy egyre többen 
csatlakozzanak az adott szakszervezethez. A munkavállalók 
inkább megbíznak egy olyan szervezetben, mely érdekeiket 
képviseli, illetve mely nem csak a bérezési-, de az esélyegyen-
lőséget és az egyenjogúságot is szorgalmazza.

Intézkedések:

1. Az egyik leghatékonyabb szervezkedési mód a tagok 
és a az aktivisták felkérése az adott szakszervezet 
promotálására az adott munkahelyen.

2. Egy másik fontos elem az adott szakszervezet jelenlé-
tének és tevékenységeinek észlelése.

3. A munkavállalók általában megbíznak munkatársaik-
ban. Ugyanez a helyzet toborzáskor is. Amennyiben 
minél több fiatal munkavállaló toborzása a cél, kérje 
fel a szakszervezet fiatal tagjait az aktivizálásra.  A 

Bizalomfejlesztés – 
egészségügyi dolgozók 
szakszervezete (Cseh 
Köztársaság)

Miroslav Vacha, az Egészségügyi 
Sürgősségi Szolgáltatások 
Szakszervezetének alelnöke 
kidolgozott egy megfelelő toborzási és 
szervezeti folyamatot. 
2016-ban kezdtem, mint  a helyi 
szakszervezet bizottságának tagja 
– tele energiával, szenvedéllyel 
és azzal a céllal, hogy megváltom 
a világot és kialakítok egy sokkal 
erősebb és nagyobb szakszervezetet. 
Pár év eltelte után a tagok 
számát megnöveltem kb. 60%-al. 
Kapcsolatomat a munkatársakkal a 
személyes kommunikáció és a bizalom 
jellemezte és jellemzi. Soha nem 
erőltetek senkit. Csak egyszerűen 
elmagyarázom a szakszervezeti 
tagság előnyeit. Mindazt, aminek a 
tagság következtében, örvendhetnek. 
Ugyanakkor, közlöm a tagság 
hiányának hátrányait is.  A sikeralapok: 

• aktív, motivált szakszervezet 
bizottsági tagok; 

• jó kapcsolat ápolása a 
munkatársakkal és bizalomépítés; 

• a szakszervezeti fogalom tisztázása 
és a tagsági előnyök bemutatása; és 

• biztonságérzet keltése a 
szakszervezeten belül.
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Szakszervezetépítés – tagjaink győzelme

közszférában leginkább nők dolgoznak. Fontos, 
hogy a szakszervezet női tagjai is aktívak legyenek és 
feladatokat vállaljanak.

4. A szervezés hatékonysága függ a munkahelyi 
kommunikációtól, ahol a szakszervezet kizárólag a 
munkavállalók igényeire összpontosít.

5. Fontos, hogy a munkavállalók (szakszervezeti tagok 
és nem szakszervezeti tagok) felismerjék a szakszer-
vezet értük tett törekvéseit és eredményeit. A szak-
szervezeti sikerek közzététele és terjesztése fontos.

Az EPSU tanácsadással és továbbképzéssel támogatja 
partnereit a saját technikáik és szervezési stratégiáik 
fejlesztésében. Továbbá, az EPSU támogatja a partnerek 
közötti szoros kapcsolatok kialakítását egy olyan hálóza-
ton belül, mely támogatja a toborzási kampányokkal és 
egyéb hasonló kezdeményezésekkel kapcsolatos infor-
mációcserét és a munkahelyeken az aktív szervezetek 
kialakítását. További információkért és újdonságokért 
kattintson ide.

Összpontosítás a női 
tagokra és aktivitásra 
– szállítási dolgozók 
szakszervezete (Románia)

2017-ben az ATU női bizottságot 
hozott létre és azóta számos 
tevékenységgel és intézkedéssel 
támogatja a női munkatársak 
csatlakozását és tevékenykedését. 
Az ATU aktivitása: a digitalizáció 
munkahelyekre gyakorolt 
hatásának elemzése, hatékonyabb 
gyermekgondozás szorgalmazása, 
a nemi alapú erőszak 
megszüntetésének szorgalmazása, 
tevékenységek és kampányok a 
Nemzetközi Nőnap alkalmából és 
olyan továbbképzéseket tervezet, 
melyekkel támogatta a nők 
szerepvállalását vállaklozásokon 
és a szakszervezeten belül. Az 
ATU hangsúlyozza és támogatja 
a nők önbizalom fejlesztését 
és részvételét a szakszervezeti 
tevékenységekben. Luminita Smeu, 
a női dolgozók szervezetének 
elnöke a következőket nyilatkozta: 
„Csapatként mindent megteszünk 
annak érdekében, hogy női 
munkatársaink aktívan részt 
vehessenek a szakszervezeti 
tevékenységekben.” 

https://www.epsu.org/search?f%5B0%5D=policies%3A303
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Building union power- winning the numbers

Privát egészségügyi 
szervezkedés – 
egészségügyi 
szakszervezet (Bosznia-
Hercegovina)

A Fresenius dialízis központ 
számtalanszor próbálkozott egy 
saját szakszervezet létrehozásával. 
Ebben az esetben a munkatársak 
elégedetlenek voltak a vállalattal 
és a vállalat döntéseivel, azonban a 
vezetőség nyomást gyakorlással és 
a munkahelyek megszüntetésével 
válaszolt. Azonban amikor a 
vezetőség a munkabérek és 
egyéb jutalékok csökkentése 
mellett döntött, a munkatársak 
úgy látták, hogy elérkezett a 
szakszervezet megalapításának 
ideje. Az Egészségügyi és Társadalmi 
Biztonság nevű szakszervezet 
támogatása fontos szerepet játszott. A 
szakszervezeti elnök éveken át tartotta 
a kapcsolatot a munkatársakkal, akiket 
támogatott korábbi kampányok 
megszervezésében is. A szakszervezeti 
elnök két klinika munkatársait 
is meggyőzte a szakszervezetek 
szükségessége felől. A szakszervezet 
ellátogatott az összes Fresenius 
klinikára. Ennek következtében 220 
munkatárs közül 150 munkatárs 
csatlakozott a szakszervezethez. 
Ebben az esetben a kulcselemek a 
jobb munkakörülmények kialakítása 
és a munkatársakkal történő 
kapcsolattartás voltak.

Tagok és nem 
tagok mozgósítása - 
közigazgatási dolgozók 
szakszervezete (Bulgária)
2019-ben a PK Admin szakszervezet 
számos kampány és tüntetés soroza-
tot indított,  melyek végül a kormány 
Szociális Védelmi Ügynökségének 
országos tüntetésében torkolltak. A 
kampányok és tüntetések célja minél 
több munkavállaló bevonása volt - 
ezért a szervezők új tagok toborzásába 
kezdtek - ebből a célból Facebook 
oldalt is indított a szakszervezet. Az 
említett Facebook oldalhoz sok új tag 
csatlakozott, így támogatva a szak-
szervezet tevékenységét. Utólag sokan 
csatlakoztak a szakszervezethez is.
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