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Veidojot mūsu arodbiedrības

Pēdējo piecu gadu laikā EPSU ievērojami pastiprinājusi savu darbu organizēšanās un biedru 
uzņemšanas jautājumos. Mēs zinām, ka tas mūsu dalīborganizācijām ir izšķirošs izaicinājums, ja 
tās vēlas stiprināt savas organizācijas, audzējot aktīvistu un biedru skaitu. Tas mums dos lielāku 
ietekmi darba vietās un nozarēs. Tas ir būtiski, lai vairotu mūsu spēku, lai darba devēji ievērotu 
darbinieku tiesības, pildītu darba koplīgumus un nodrošinātu darbiniekiem cienīgu algu un darba 
apstākļus.

Šis nelielais buklets vēsta, kā arodbiedrībām būtu jāveic jauno biedru uzņemšana un organizēšanās 
stratēģija. Mēs esam iekļāvuši vairākus piemērus no mūsu dalīborganizācijām Centrāleiropā un 
Austrumeiropā, kuras ir attīstījušas un ieviesušas šīs stratēģijas.

Ir ļoti iepriecinoši redzēt notiekošos centienus, un EPSU apņemas sniegt padomus, atbalstīt un 
apmācīt savas dalīborganizācijas, kuras vēlas uzsākt vai turpināt pilnveidot savu arodbiedrību 
spēku. Mums ir izcila komanda, lai dalīborganizācijām palīdzētu šajā darbā un mēs ceram uz ciešu 
sadarbību turpmākajos gados. Lūdzu ar mums sazinieties un mēs gaidām vairākus jūsu veiksmes 
stāstus.

Es pateicos Gregam Tomsonam, bijušajam Lielbritānijas arodbiedrības UNISON stratēģiskās 
organizācijas vadītājam, par viņa ieguldījumu šī bukleta izstrādē un par darbu, veicot organizēšanos 
un jauno biedru uzņemšanu. Papildus pateicos mūsu dalīborganizācijām par viņu piemēriem un 
mūsu komandai par sniegto atbalstu.

Dodamies uzņemt jaunus biedrus, organizēt un veidot mūsu 
sabiedrisko pakalpojumu balsi un spēku!

Jans Viljems Godrians
EPSU Ģenerālsekretārs
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Arodbiedrības 
veidošana – 
ieguvums biedriem

EPSU dalīborganizācijas visā Eiropā regulāri uzlabo darba 
samaksas un nodarbinātības nosacījumus tūkstošiem 
sabiedrisko pakalpojumu darbinieku. Tās arī piedāvā aiz-
sardzību un atbalstu par dažādiem jautājumiem, arī par 
darba aizsardzību. Tomēr vairums arodbiedrību darbojas 
izaicinošos apstākļos, un tās, kurām pieaug biedru skaits, 
vislabāk var pārstāvēt savus biedrus.

Kamēr EPSU dalīborganizācijas ik gadu pieņem simtiem 
tūkstošu jaunus biedrus, tas nenozīmē arodbiedrības 
spēka pieaugumu. Tas nav tikai par to, lai nodrošinātu, ka 
jaunuzņemtie biedri būtu vairāk par aizejošajiem bied-
riem, bet arī lai veicinātu aktīvo biedru pieaugumu, kuri 
stiprinātu arodbiedrību kampaņās un veicot pārrunas.

Daudzās valstīs dalība arodbiedrībās var būt nemainīga 
vai samazināties, tomēr vidējais biedru vecums vienmērī-
gi pieaug, bet jaunu darbinieku uzņemšana ir nemainīga 
vai arī lejupejoša. Visām arodbiedrībām jārīkojas, kamēr 
nav par vēlu, un tagad jāmobilizē savi biedri un resursi, jo 
dažās arodbiedrībās situācija ir kritiska.

Lai mazinātu biedru skaita kritumu, arodbiedrībām ir 
nepieciešama jauna stratēģija un taktika. Organizēties 
nozīmē, veicināt biedru aktivitāti un uzņemt vairāk 
jaunus biedrus, lai arodbiedrība savu biedru labā darba 
vietās varētu izrādīt spēku un ietekmi. 

Tas var ietvert jaunus darbā pieņemšanas veidus, jo 
sabiedriskie pakalpojumi attīstās un īpaši tie attīstās 
privātajā un nevalstisko organizāciju sektorā.

Šajā nelielajā bukletā izklāstīts, kādas darbības ir veica-
mas, lai veidotu arodbiedrību ar diviem pamatelemen-
tiem: organizācijas attīstības stratēģiju un izmantojot 
organizēšanās paņēmienus.

No vietējās kampaņas līdz 
nacionālajai stratēģijai 
– veselības nozares 
darbinieku arodbiedrība 
(Čehija)

Jans Szusta strādāja intensīvās 
aprūpes nodaļā (IAN) Čehijā 
Nemičnices slimnīcā Budejovices 
reģionā. Pēc dalības EPSU un 
ETUI mācību semināros viņš sāka 
uzņemt darbiniekus arodbiedrībā, 
uzturot ciešus kontaktus ar saviem 
tuvākajiem kolēģiem un arī citiem 
IAN darbiniekiem. Arodbiedrībā 
iestājās vairāk nekā 70 darbinieki, 
viņš izmantoja kontaktus citās 
struktūrvienībās, lai vēl vairāk 
palielinātu biedru pieaugumu. 
Jans skaidro: “Es uzņēmos 
iniciatīvu pirmajos divos gados 
pēc kļūšanas par arodorganizācijas 
priekšsēdētāju, viennozīmīgi 
dodot priekšroku klātienes 
kontaktiem. 2017.gada maijā 
mani atbrīvoja no pamatdarba 
un es kļuvu par pilnas slodzes 
arodorganizācijas priekšsēdētāju. 
Tagad mēs iegūstam no tā, ka 
citi arodbiedrības aktīvisti ir 
izstrādājuši kampaņu un turpina 
veidot arodbiedrību.” No 2015.
gada līdz 2020.gadam biedru skaits 
ir pakāpeniski pieaudzis no 200 
līdz 600 biedriem, katrs ceturtais 
darbinieks ir arodbiedrības biedrs. 
Tagad Jans valsts līmenī ir atbildīgs 
par organizēšanos un mēģina 
šīs metodes ieviest reģionālajās 
arodorganizācijās.
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Augsta līmeņa stratēģija 
– bērnu aprūpes nozares 
darbinieku arodbiedrība 
(Horvātija)

Lielisks veids kā arodbiedrībai 
piesaistīt biedrus un aktīvistus ir 
dalība sabiedriskos pasākumos, 
mītiņos un protestos, kuros 
ir skaidras prasības. Tā bija 
galvenā bērnu aprūpes, 
plašsaziņas līdzekļu, kultūras 
nozaru darbinieku arodbiedrības 
SOMK stratēģija. Arodbiedrību 
2010.gadā dibināja tikai 13 
cilvēki un tagad tai ir vairāk 
nekā 2700 biedru, galvenokārt 
bērnu aprūpes nozarē, kur 
viņi pārstāv 25-30% no visas 
nozares darbiniekiem. Publiskās 
sanāksmēs tika izvirzītas 
būtiskas problēmas, ar kurām 
saskārās bērnu aprūpes 
darbinieki, un kuras līdz tam 
nebija risinātas. Darbinieki 
konstatēja to, un arodbiedrība 
saņēma arvien vairāk zvanu 
no darbiniekiem, kuri vēlējās 
iestāties. SOMK apbraukāja 
visu valsti un izveidoja jaunas 
arodorganizācijas. Šī straujā 
izaugsme ļāva viņiem ietekmēt 
valsts politiku bērnu aprūpes 
nozarē. SOMK veiksmīgās 
darbības pamātā ir skaidras 
prasības, kuras atspoguļo 
darbinieku reālās problēmas, 
darbs uz vietām, publiski 
pasākumi un neatlaidība.

Pareizā stratēģija

Organizācijas stratēģijas mērķis ir nodrošināt, ka arod-
biedrībā tam ir noteikta prioritāte un ka pūles un resursi 
tiek mērķtiecīgi virzīti tur, kur tiem būtu vislielākā ietek-
me.

Arodbiedrības biedri un aktīvisti darba vietā saskaras ar 
daudziem izaicinājumiem, un tāpēc vienmēr būs apdrau-
dēta organizēšanās. Par prioritāti to var noteikt tikai tad, 
kad aktīvisti un biedri saprot, ka efektīva organizēšanās 
padarītu arodbiedrību stiprāku. Tas prasa gan skaidru 
politikas atbalstu, gan izglītotu informācijas izplatīšanu.

Darbības:

1. Organizēšanās atzīšana par prioritāti visos arod-
biedrības līmeņos, no nacionālā līmeņa līdz zemā-
ko struktūrvienību līmenim.

2. Nodrošināt izglītību un apmācības programmas 
arodbiedrības biedriem, aktīvistiem un darbinie-
kiem, lai uzsvērtu un izskaidrotu organizēšanās 
nozīmīgumu.
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Datu vākšanas un analīzes 
nozīme – veselības 
aprūpes darbinieku 
arodbiedrība (Moldova)

Izšķiroša nozīme efektīvai biedru 
uzņemšanai un organizēšanai ir 
aktuālai informācijai par dalību 
arodbiedrībās. Veselības aprūpes 
darbinieku arodbiedrība 
“Sanatatea” Moldovā ir lielisks 
arodbiedrības piemērs ar labi 
funkcionējošu datu bāzi. CNSM 
(arodbiedrību konfederācija) 
ir labi attīstīta ikgadēja 
datu vākšanas sistēma, un 
“Sanatatea” kā konfederācijas 
dalīborganizācijai ir pienākums 
vākt datus par biedru skaitu 
(ieskaitot dzimumu un vecumu) 
un arodorganizāciju skaitu. 
Turklāt, tā analizē informāciju 
par personāla izmaiņu līmeņiem, 
vispārējo nodarbinātību 
nozarē un jauno darbinieku 
nodarbinātību utt. Arodbiedrība 
arī vāc informāciju par tādiem 
jautājumiem kā sasniegumi, 
problēmas un risinājumi. Tie 
visi tiek publicēti viņu gada 
pārskatā un palīdz arodbiedrībai 
plānot un īstenot organizēšanās 
stratēģiju.

Būtiski dati – 
darbaspēka 
mērķtiecīga 
izmantošana

Efektīvai organizēšanas stratēģijai ir nepieciešama 
izpratne par arodbiedrības stiprajām un vājajām pusēm, 
uz pierādījumiem balstīti novērtējumi par to, kur ir 
vislielākais izaugsmes potenciāls.

Ir būtiski, ka arodbiedrība zina, cik daudz biedru un 
aktīvistu tai ir un kur viņi strādā. Tai arī jāzina par 
potenciālajiem jaunajiem biedriem – pareizi izmantot 
nebiedrus un novērtēt nodarbinātības tendences, 
lai saprastu, kur varētu pieaugt darbinieku skaits. Tas 
nozīmē saprast notiekošās pārmaiņas, kas varētu būt 
saistītas ar daudziem faktoriem, piemēram, digitalizāciju, 
privatizāciju un iedzīvotāju novecošanos.

Darbības:

1. Arodbiedrībai vajadzētu būt pārskatam par 
darbaspēka attīstību valsts un vietējā līmenī, 
lai vieglāk varētu noteikt ilgtermiņa iespējas un 
draudus.

2. Pareizi jāizmanto esošās un potenciālās dalības, 
parādot arodbiedrības stiprās un vājās puses, 
un nosakot, kur organizēšanās resursus varētu 
vislabāk attīstīt. To var izdarīt valsts, nozares un 
vietējā līmenī.

3. Efektīvai biedru uzskaites sistēmai būtu jāietver 
tāda informācija kā amats, darba vieta, darba 
devējs un atalgojuma līmenis; tādi personas dati 
kā vecums, dzimums un kontaktinformācija, 
kā arī arodbiedrības informācija, piemēram, 
struktūrvienība un amats arodbiedrībā.

4. Arodbiedrībai jāspēj atbildēt uz šādiem 
galvenajiem jautājumiem, tostarp: vai tā uzņem 
arodbiedrībā vairāk biedrus nekā no tās izstājas? 
Kur pievienojas lielākā daļa jauno biedru? Kur un 
kāpēc biedri izstājas? Kur un kāpēc jaunie biedri 
iestājas? Kur ir vislielākais izaugsmes potenciāls?
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Aktīvistu izglītošana 
un atbalstīšana

Arodbiedrībām jākļūst veiklākām un jāiemācās mainīties, 
lai tiktu galā ar jauniem izaicinājumiem, un stratēģiskiem 
lēmumiem jābūt balstītiem uz viedām zināšanām.

Pētījumi un mērķauditorijas atlase ir noderīga tikai tad, 
ja arodbiedrībai ir resursi organizēšanai. Visvērtīgākie 
arodbiedrības resursi ir tās cilvēki, citiem vārdiem sakot, 
biedri, aktīvisti un darbinieki. Izglītība un apmācība ir 
būtiska, lai nodrošinātu, ka viņi visi saprot organizēšanās 
nozīmi ne tikai tās dēļ, bet arī lai īstenotu arodbiedrības 
biedru noteikto politiku.

Pateikt, ka organizēšanās ir svarīga, ir nepietiekami. Kāda 
darbība tiek novērtēta un atalgota? Kur tiek likti vislielā-
kie resursi? Lielākajā daļā arodbiedrību prioritātes ir pār-
runas, un tas ir tas, par ko tiek apbalvoti un par ko runā. 
Bieži tiek zaudēta būtiskā saikne starp organizēšanu un 
labām pārrunām priekš biedriem.

Darbības:

1. Izglītībai un apmācībai arodbiedrībā visos 
līmeņos ir jāuzsver organizēšanās būtiskā loma, 
stiprinot arodbiedrību un nodrošinot, ka tā var 
iegūt daudz labumus biedriem un cīnīties par 
taisnīgumu darba vietā.

2. Organizēšanās ir jāatzīst un jāievēro visos arod-
biedrības līmeņos.

3. Organizēšanās panākumi ir jāpopularizē arod-
biedrības iekšienē.

Organizēšanās aktivitātēm jābūt kā nepārtrauktas 
mācīšanās procesam. Visas organizēšanās stratēģijas un 
kampaņas ir rūpīgi jāpārskata. Precīzi jānoskaidro, kas 
darbojas un kas nedarbojas, lai stratēģijas un kampaņas 
varētu uzlabot un no tām mācīties nākotnē.

Darbības:

1. Skaidri jānosaka atbildība par stratēģiju un 
kampaņu organizēšanās rezultātu pārskatīšanu.

2. Stratēģiju un kampaņu analīzei jābūt balstītai 
uz pierādījumiem. Tas nozīmē, ka regulāri jāziņo 

Apmācība un izglītība – 
Solidaritāte (Polija)

Arodbiedrību konfederācijai 
NSZZ Solidaritāte izglītība un 
apmācības organizēšanās jautā-
jumos ir bijusi galvenā prioritāte 
vairāk nekā 20 gadus. Mācību 
aktivitātes notiek reģionālajā un 
nozaru līmenī, kuras veic valsts 
darbinieku sekretariāta aktīvisti. 
Starp reģionālajām izglītības un 
organizēšanās nodaļām ir cieša 
sadarbība, un Nacionālā polici-
jas darbinieku arodbiedrība ir 
guvusi labumu no šīs apmācību 
sadarbības, ļaujot viņiem no 10 
biedriem izaugt līdz vairāk nekā 
300 biedriem. Tas ir tikai sākums, 
teica viens no reģionālajiem 
organizatoriem no Gdaņskas 
reģiona: “Nepietiek ar to, ka palī-
dziet darbiniekiem organizēties 
un izveidot arodbiedrību uzņē-
mumā/iestāde, kur arodbiedrība 
iepriekš nav bijusi. Tā ir ilgtermi-
ņa apņemšanas – daži mēneši 
viņiem jābūt līdzās, līdz viņi kļūst 
spēcīgāki”.
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Arodbiedrības 
organizēšanās un 
kampaņas – valsts 
pārvaldes darbinieku 
arodbiedrība (Rumānija)

Kolumnas arodbiedrībai, 
kas pārstāv valsts pārvaldes 
darbiniekus, ir biedru uzņemšanas 
un organizēšanās stratēģija, kurā 
iesaistīti visi pieci arodbiedrības 
darbinieki. Viņi kartē atzīmē 
potenciālās arodorganizācijas un 
apmeklē pilsētas, kurās viņiem 
nav biedru. Viņiem nesen bijušas 
divas tādas kampaņas. Pirmā 
kampaņa bija apgabala līmenī, 
kur viņi meklēja neatkarīgas 
arodbiedrības, lai mēģinātu tās 
pārliecināt pievienoties viņu 
arodbiedrībai. Ja tā notiek, tad 
arodbiedrības organizēšanās 
komanda palīdz jaunajai 
dalīborganizācijai augt tāpat 
kā Aradas pilsētā, kur neliela 
vietējā neatkarīgā arodbiedrība 
pievienojās arodbiedrībai un tikai 
dažu mēnešu laikā biedru skaits 
pieauga no 150 līdz 450 biedriem. 
Citā piemērā arodbiedrība 
meklē vietējās pašvaldības 
darbinieku grupu, lai no nulles 
izveidotu arodorganizāciju. Citā 
kampaņā uzmanība bija vērsta 
uz Bukarestes sociālās palīdzības 
darbiniekiem, kur nebija biedru, 
taču arodbiedrībai izdevās 
nodibināt vairākas vietējās 
arodbiedrības, kurās tagad biedru 
skaits pieaug.

par pieņemto jaunu biedru un aktīvistu kopējo 
skaitu, par biedriem, kuri izstājas no arodbiedrī-
bas. Citiem vārdiem sakot, arodbiedrība pa-
plašinās, un ja tā, tad kur un kā tas ir saistīts ar 
organizēšanās stratēģijām un kampaņām.

3. Atziņas, kas gūtas no pārskata veikšanas, ir ātri 
jāizplata.

Piemēri:

Viena arodbiedrība apskatīja valsts demogrāfiskās 
un nodarbinātības tendences, un sociālās aprūpes 
nozarē konstatēja nodarbināto skaita pieaugumu. 
Vairums no šiem darbiniekiem bija nodarbināti 
privātajā sektorā. Arodbiedrībai bija iespējams 
būtiski palielināt biedru skaitu, mainot mērķaudi-
torijas prioritātes.

Savukārt vietējā līmenī runa ir par darbinieku 
vajadzību izpratni, nevis tikai pieņemot, ka arod-
biedrība vislabāk zina ko darīt vai tikai prasīt algas 
pieaugumu. Vienā gadījumā arodbiedrībai izdevās 
uzņemt viesstrādnieku grupu, kuri strādāja par 
sētniekiem, jo uzklausīja viņu vēlmēs pēc angļu 
valodas apmācībām. Citā gadījumā biedri iestājās 
pēc kampaņas slimnīcā, kad arodbiedrība piepra-
sīja tualetes papīru un darba apģērbu.

Organizēšanās var palīdzēt mobilizēt biedrus konkrētas 
kampaņas ietvaros, taču tai vajadzētu būt arodbiedrības 
darbības ikdienas sastāvdaļai.

Citur gūtās mācības var būt noderīgas, taču tās nekad 
nesniegs visas atbildes. Katrai arodbiedrībai jāatrodas, 
kas tieši tai noder, un jāatzīst, ka vairākas pieejas varētu 
būt efektīvas.
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Ko arodbiedrība var 
sniegt

Darbinieki stājas arodbiedrībā, ja uzskata, ka tas ir viņu 
interesēs. Viņi neiegādājas fiziskus aktīvus kā, piemēram, 
pārtikas preces, kad iestājas arodbiedrībā, kā arī neie-
gādājas kādu pakalpojumu, piemēram, apdrošināšanu, 
lai gan prakse liecina, ka daudzi darbinieki arodbiedrību 
uzskata par sava veida apdrošināšanu. Citi cilvēki uzska-
ta, ka dalība arodbiedrībā ir kā sporta zāles abonements. 
Citiem vārdiem sakot, dalība arodbiedrībā darbojas, 
izmantojot to tikai ar savu piedalīšanos.

Gandrīz visi vēlas, lai pret viņiem darbā izturētos taisnīgi. 
Tas nozīmē, ka darbinieki nevēlas piedzīvot sava vadī-
tāja vai darba devēja diskrimināciju, aizspriedumus vai 
iebiedēšanu. Arodbiedrības cīnās par taisnīgumu darba 
vietās. Tas var būt svarīgi, lai piesaistītu darbiniekus iestā-
ties arodbiedrībā un aktīvi tajā darboties. Darbiniekam 
ir jāredz, ka arodbiedrība rīkojas godprātīgi un ka arod-
biedrība var nodrošināt taisnīgumu, ja tai ir aktīvs biedru 
atbalsts.

Dalībai arodbiedrībā būtisks ir uzticības elements. Būt 
drošam, ka dalība arodbiedrībā, sniedz darbiniekam 
labumu. Uzticēties, ka arodbiedrība aizstāvēs viņu inte-
reses. Un uzticēties, ka grūtā situācijā uz arodbiedrību 
varēs paļauties. Lielākā daļa darbinieku uzticas saviem 
kolēģiem, tādēļ, ja vairums darbinieku iestājas arodbied-
rībā, pastāv liela iespēja, ka to darīs arī citi darbinieki. Un 
viņi, visticamāk, uzticas organizācijai, kas runā par viņiem 
svarīgām lietām, ne tikai par atalgojumu, bet arī par vien-
līdzību un taisnīgu attieksmi darbā.

Darbības:

1. Biedru un aktīvistu piesaiste arodbiedrības popu-
larizēšanā darba vietās ir viens no efektīvākajiem 
organizēšanās veidiem.

2. Nozīmīga organizēšanās daļa ir arodbiedrības ak-
tivitātes darba vietās, kur to var novērtēt biedri.

3. Darbinieki mēdz uzticēties citiem līdzīgiem dar-
biniekiem. Tāpēc mēdz teikt, ka rīkojas kā jaun-
iesaucamie. Ja vēlaties vairāk jaunu biedru, tad 
aktivizējiet esošos jaunos biedrus citu uzņemša-
nā. Sievietes bieži veido lielu daļu no sabiedriskā 
sektora darbiniekiem. Tas ir būtiski, lai vairāk 

Uzticības veidošana 
– veselības nozares 
darbinieku arodbiedrība 
(Čehija)

Miroslavs Vacha, Neatliekamās 
medicīniskās palīdzības 
arodbiedrības priekšsēdētāja 
vietnieks skaidro, kā viņš ir 
attīstījis biedru uzņemšanu un 
organizēšanos arodbiedrībā.
Es sāku vietējā līmeņa 
arodbiedrības arodkomitejā 
2016.gadā – pilns ar enerģiju, 
entuziasma un vēlmi mainīt 
lietas un izveidot spēcīgāku un 
lielāku arodbiedrību. Pēc dažiem 
gadiem man izdevās palielināt 
dalību par aptuveni 60%, iegūstot 
uzticību personisku sarunu 
ceļā un veidojot attiecības ar 
darbiniekiem. Es nekad viņus 
nespiežu. Es viņiem vienkārši 
izskaidroju priekšrocības no 
dalības arodbiedrībā. Ko viņi 
var iegūt. Un, ja viņi neiestājas 
arodbiedrībā, ko viņi zaudē. 
Organizēšanās veiksmes apstākļi 
ir:

• aktīvi, motivēti arodbiedrības 
arodkomitejas locekļi;

• labas attiecības ar kolēģiem un 
viņu uzticības iegūšana;

• skaidrs paskaidrojums, kas 
ir arodbiedrība un kāpēc ir 
svarīgi tajā sastāvēt; 

• un nodrošināt darbiniekiem 
stabilitāti un drošības sajūtu kā 
daļai no spēcīgās arodbiedrību 
saimes.
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sieviešu tiktu iedrošinātas aktīvi darboties arod-
biedrībā.

4. Organizēšanās ir atkarīga no sarunām darba vie-
tās, kur organizatori nevis runā ar darbiniekiem, 
bet uzklausa viņu domas.

5. Ir svarīgi nodrošināt, lai darbinieki gan biedri, 
gan nebiedri, būtu informēti, ko arodbiedrība vi-
ņiem ir sniegusi. Plaši jāpopularizē arodbiedrības 
panākumi.

EPSU sniedz konsultācijas, atbalstu un mācības 
dalīborganizācijām, kuras vēlas attīstīt savas orga-
nizēšanās stratēģijas un paņēmienus. Tas veicina 
ciešākas saites starp dalīborganizācijām, savstarpēji 
apmainoties ar informāciju par biedru uzņemšanas 
kampaņām un citām iniciatīvām biedru uzņemšanai 
un noturēšanai, kā arī veidojot aktīvu darba vietu 
organizēšanos. Sīkāka informācija un jaunākās ziņas 
var lasīt šeit.

Sieviešu loma – transporta 
nozares darbinieku 
arodbiedrība (Rumānija)

Kopš sieviešu komitejas 
izveidošanas 2017.gadā ATU 
arodbiedrība ir daudz darījusi, lai 
mudinātu sievietes pievienoties 
un aktīvi darboties arodbiedrībā. 
Tā ir izpētījusi digitalizācijas 
ietekmi uz nodarbinātību, 
veidojusi kampaņas par bērnu 
aprūpi, atbalstījusi iniciatīvas par 
dzimumu līdztiesību, atbalstījusi 
pasākumus Starptautiskajā 
sieviešu dienā un nodrošinājusi 
apmācības, lai sievietes varētu 
pilnveidot gan darba, gan 
arodbiedrības pienākumus. ATU 
uzsver, cik svarīgi ir palielināt 
sieviešu uzticību savām spējām 
un parādīt lielāku drosmi 
iesaistīties arodbiedrībā. Sieviešu 
komitejas vadītāja Luminita 
Smeu saka: “Strādājot komandā, 
mēs darām visu iespējamo, 
lai sievietes kļūtu arvien 
iesaistītākas un ietekmīgākas 
arodbiedrību aktivitātēs.”

https://www.epsu.org/search?f%5B0%5D=policies%3A303
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Noturība privātās 
veselības aprūpes 
organizēšanā – veselības 
nozares darbinieku 
arodbiedrība (Bosnija un 
Hercegovina)

Fresenius dialīzes klīnikas 
darbinieki vairākkārt mēģināja 
nodibināt arodbiedrību. Viņi 
nebija apmierināti ar uzņēmumu 
un tā lēmumiem, turklāt izjuta 
lielu vadības spiedienu un 
draudus tikt atlaistiem no 
darba. Kad vadība samazināja 
algas un citus labumus, 
tad darbinieki saņēmās un 
nodibināja arodbiedrību. 
Veselības aprūpes un sociālās 
aizsardzības darbinieku 
arodbiedrības atbalsts bija 
ļoti svarīgs. Arodbiedrības 
priekšsēdētājs vairākus gadus 
bija sazinājies ar darbiniekiem 
un sniedza viņiem atbalstu 
iepriekšējās organizēšanās 
kampaņās. Šoreiz viņš no divu 
klīniku darbiniekiem izveidoja 
arodorganizāciju. Tā apmeklēja 
visas Fresenius klīnikas un tagad 
arodorganizācijā ir vairāk par 
150 biedriem no kopumā 220 
darbiniekiem. Cīņa pret darba 
apstākļu pasliktināšanu privātajā 
sektorā un ilgtermiņa kontaktu 
uzturēšana ar darbiniekiem bija 
galvenie elementi šajā situācijā.

Biedru un nebiedru 
mobilizēšana – valsts 
pārvaldes darbinieku 
arodbiedrība (Bulgārija)

2019.gadā PK Admin 
arodbiedrība uzsāka vairākas 
kampaņas un protestus, kas 
rezultātā izraisīja streiku valdības 
Sociālās aizsardzības aģentūrā. 
Viņi vēlējās iesaistīt pēc iespējas 
vairāk darbiniekus, un tādējādi 
viņi sasniedza nebiedru 
auditoriju, izmantojot Facebook 
lapu, kas paredzēta visiem 
aģentūras darbiniekiem. Daudzi 
nebiedri iesaistījās, pievienojās 
Facebook lapai un atbalstīja 
arodbiedrības prasības, daži arī 
iestājās arodbiedrībā.



EPSU ir Eiropas Sabiedrisko pakalpojumu arodbiedrību 
federācija. Tā ir lielākā EAK federācija un tajā ir 8 miljoni sabiedrisko 
pakalpojumu darbinieku, no vairāk nekā 250 arodbiedrībām visā 
Eiropā. EPSU organizē darba ņēmējus enerģētikas, ūdensapgādes un 
atkritumu apsaimniekošanas nozarē, veselības un sociālajos dienestos 
un vietējā, reģionālā un centrālā pārvaldē visās Eiropas valstīs, tostarp 
ES austrumu kaimiņvalstīs.

www.epsu.org

http://www.epsu.org

