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Construirea sindicatelor noastre
În ultimii cinci ani, EPSU și-a intensificat semnificativ activitatea de organizare sindicală și atragere de 
membri. Cu toții știm că aceasta reprezintă o provocare crucială pentru toți afiliații noștri care doresc 
să își consolideze organizațiile, sporindu-și numărul de membri și activiști. Aceasta ne va oferi o voce 
la locul de muncă și în sectoarele noastre. Este esențială pentru a ne consolida puterea, astfel încât 
angajatorii să respecte drepturile lucrătorilor, să respecte contractele colective și să le ofere lucrători-
lor remunerația și condițiile decente pe care le merită.

Acest scurt ghid se concentrează asupra principalelor probleme pe care sindicatele ar trebui să le 
abordeze într-o strategie de atragere de membri și organizare sindicală. Am inclus câteva exemple de 
la afiliații noștri din Europa Centrală și de Est, care au întreprins măsuri pentru dezvoltarea și imple-
mentarea unei astfel de strategii. 

Este foarte încurajator să vedem eforturile depuse, iar EPSU este hotărâtă să ofere consiliere, asistență 
și instruire afiliaților care doresc să înceapă sau să întreprindă în continuare măsuri pentru consolida-
rea puterii lor sindicale. Am creat o echipă excelentă, care îi ajută pe afiliați în privința acestei activități 
și ne dorim foarte mult să avem o cooperare strânsă în următorii ani. Vă rugăm să ne contactați și ne 
va face plăcere să vă povestim mai multe despre reușitele noastre. 

Îi mulțumesc lui Greg Thomson, fostul șef pentru organizare sindicală strategică din cadrul UNISON, 
Regatul Unit, pentru contribuția sa la acest ghid și pentru ajutorul său în ceea ce privește organizarea 
sindicală și activitățile noastre de atragere de membri. Le mulțumim și afiliaților noștri pentru exem-
ple, precum și echipei noastre, pentru asistența oferită.

Să mergem să atragem membri, să organizăm și să dăm o voce și pu-
tere lucrătorilor noștri din serviciile publice. 

Jan Willem Goudriaan
Secretar general EPSU
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Să construim 
sindicatul și să 
câștigăm pentru 
membrii noștri

Afiliații EPSU din întreaga Europă câștigă regulat condiții și salarii 
îmbunătățite pentru mii de lucrători din serviciile publice. De 
asemenea, oferă protecție și sprijin în mai multe direcții, nu în 
ultimă instanță în ceea ce privește sănătatea și siguranța. Cu 
toate acestea, majoritatea sindicatelor își desfășoară activitatea 
într-un mediu plin de provocări, iar cele care au un număr din ce 
în ce mai mare de membri activi se află în postura optimă de a le 
fi de folos membrilor lor. 

Deși afiliații EPSU atrag sute de mii de noi membri în fiecare an, 
aceasta nu garantează o putere sindicală sporită. Nu este vorba 
doar despre a ne asigura că numărul persoanelor nou integrate îl 
depășește pe cel al persoanelor care pleacă, ci despre atragerea 
unor membri activi, care se pot mobiliza pentru a consolida forța 
sindicatului în activitățile sale de negociere și în campaniile sale.

Afilierea sindicală a fost statică sau în declin în numeroase țări, în 
timp ce vârsta medie a membrilor a crescut constant, din cauza 
faptului că atragerea de lucrători mai tineri a stagnat sau a înre-
gistrat o scădere. Toate sindicatele trebuie să acționeze înainte 
de a fi prea târziu și să își mobilizeze membrii și resursele acum. 
Însă, pentru unele, situația este deja critică.

Pentru a contracara scăderea numărului de membri, sindicatele 
trebuie să dezvolte noi strategii și tactici. Organizarea înseamnă 
faptul de a-i face pe membrii existenți să devină mai activi și de a 
atrage mai mulți membri, astfel încât sindicatul să poată exercita 
putere și influență în numele membrilor săi, la locul de muncă.

Aceasta poate implica concentrarea asupra a noi domenii de 
atragere de membri, pe măsură ce serviciile publice se dezvoltă 
și, în special, în situațiile în care sunt sprijinite din ce în ce mai 
mult de organizații private și nonprofit. 

Acest scurt ghid descrie ce acțiuni trebuie întreprinse pentru a 
construi un sindicat axat pe organizarea sindicală, pornind de la 
două elemente esențiale: dezvoltarea unei strategii de organiza-
re sindicală și utilizarea tehnicilor de organizare sindicală.

De la campanii locale 
până la strategia 
națională - sindicatul 
din domeniul sanitar
REPUBLICA CEHĂ

Jan Szusta a lucrat la Unitatea de 
primiri urgențe (UPU) din cadrul 
spitalului Nemocnice din České 
Budějovice. În urma participării la 
cursurile de instruire desfășurare 
de EPSU și ETUI, a început să atragă 
lucrători în cadrul sindicatului, 
contactând colegii apropiați și, 
treptat, alți angajați din UPU. Peste 
70 de persoane s-au alăturat, iar dl 
Szusta a utilizat contactele din alte 
departamente pentru a extinde în 
continuare afilierea sindicală. Jan 
explică: „Am realizat o atragere 
anticipativă de membri în primii doi 
ani, după ce am acceptat funcția de 
președinte de sindicat, preferând clar 
contactul față în față. În mai 2017, 
am fost scutit de sarcinile mele din 
spital, lucrând cu normă întreagă ca 
președinte. Acum, beneficiem de 
faptul că alți delegați ai personalului 
și activiști de la locul de muncă au 
dezvoltat campania și continuă să 
consolideze sindicatul.” Din 2015, 
numărul de membri a crescut 
puternic, de la 200 până la 600, în 
2020 unul din patru angajați fiind 
membru sindical. Jan este acum 
însărcinat cu organizarea sindicală la 
nivel național și încearcă să introducă 
aceste metode și în alte sindicate 
locale.
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O strategie de mare 
vizibilitate - sindicatul 
din sectorul îngrijirii 
copilului 
CROAȚIA

Organizarea de evenimente 
publice, mitinguri și proteste, care 
să aibă solicitări clare, reprezintă o 
modalitate excelentă de a atrage 
membri și activiști sindicali. Acest 
lucru a reprezentat o componentă 
centrală a strategiei sindicatului 
SOMK din sectorul îngrijirii copilului, 
media și culturii. Sindicatul a fost 
înființat în 2010, numărând inițial 
doar 13 membri. La ora actuală, are 
peste 2700 de membri, majoritatea 
în sectorul îngrijirii copilului, această 
cifră reprezentând 25-30% din forța 
de muncă totală. Reuniunile publice 
au prezentat problemele cruciale 
cu care se confruntă lucrătorii din 
sectorul îngrijirii copilului, probleme 
care nu au mai fost abordate anterior. 
Lucrătorii au apreciat aceste lucruri, 
iar sindicatul a primit din ce în ce 
mai multe apeluri telefonice din 
partea persoanelor care doresc să i 
se alăture. SOMK a răspuns acestor 
solicitări, deplasându-se în diverse 
locuri de pe teritoriul țării, unde a 
creat noi filiale. Această creștere 
rapidă i-a permis să influențeze 
politicile de stat din sectorul 
îngrijirii copilului. Solicitările clare, 
care reflectă problemele reale 
ale lucrătorilor, munca pe teren, 
reuniunile publice și menținerea 
contactului cu lucrătorii reprezintă 
toate elemente ale succesului SOMK.

Stabilirea strategiei 
adecvate

O strategie de organizare sindicală înseamnă să vă asigurați că 
organizarea sindicală beneficiază de prioritate, la nivelul întregu-
lui sindicat, și că efortul și resursele sunt direcționate acolo unde 
vor avea un efect maxim.

Membrii și activiștii sindicali se confruntă cu numeroase pro-
vocări la locul de muncă și, prin urmare, există întotdeauna 
pericolul ca organizarea sindicală să fie sufocată. Aceasta poate 
beneficia de prioritate numai atunci când activiștii și membrii 
înțeleg că organizarea sindicală eficientă face ca sindicatul să de-
vină mai puternic.  Aceasta necesită atât un sprijin explicit, prin 
măsuri de politică, cât și diseminarea prin educație.

Acțiuni:

1. Convenirea unor politici care să acorde prioritate 
organizării sindicale la fiecare nivel al sindicatului, de la 
conferințe naționale până la întâlniri la nivel de ramură.

2. Asigurarea faptului că programele de educație și instru-
ire pentru membri, activiști și personal evidențiază și 
explică importanța organizării sindicale.
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Importanța colectării 
și a analizei datelor 
- sindicatul din 
domeniul sanitar 
MOLDOVA

Informațiile actualizate privind 
afilierea sindicală sunt esențiale 
pentru o atragere de membri și 
o organizare sindicală eficiente. 
Sindicatul Sănătatea din Moldova 
reprezintă un exemplu bun de 
sindicat care are o bază de date 
performantă. Confederația sindicală 
CNSM are un sistem bine dezvoltat 
de colectare de date pe bază 
anuală, iar Sănătatea, în calitate 
de membru al confederației, are 
obligația de a colecta date privind 
numărul de membri (inclusiv sexul 
și vârsta), precum și numărul de 
sindicate locale.  Totodată, analizează 
informațiile privind nivelurile 
de personal aflate în schimbare 
permanentă, inserția profesională 
generală din sector și angajarea 
tinerilor lucrători etc. Sindicatul 
colectează informații și în ceea ce 
privește realizările, problemele și 
soluțiile. Toate acestea sunt apoi 
publicate în raportul anual și ajută 
sindicatul să își planifice și să își pună 
în aplicare strategia de organizare 
sindicală. 

Date esențiale - 
identificarea forței 
de muncă

O strategie eficientă de organizare sindicală presupune înțele-
gerea punctelor forte și a slăbiciunilor sindicatului, alături de o 
evaluare bazată pe fapte concrete a aspectelor în privința cărora 
există cel mai mare potențial de extindere. 

Este esențial ca sindicatul să știe câți membri și activiști are și 
unde lucrează aceștia. De asemenea, trebuie să cunoască infor-
mații și despre potențialii noi membri, identificând nemembrii 
și evaluând tendințele ocupării locurilor de muncă, pentru a 
înțelege unde anume există probabilitatea extinderii forței de 
muncă. Aceasta înseamnă înțelegerea schimbărilor specifice 
care se produc și care ar putea avea legătură cu numeroși factori, 
precum digitalizarea, privatizarea și îmbătrânirea populației.

Acțiuni:

1. Sindicatul ar trebui să aibă o imagine de ansamblu asu-
pra evoluției forței de muncă la nivel național și local, 
astfel încât oportunitățile și amenințările pe termen mai 
lung să poată fi identificate imediat.

2. Membrii existenți și cei potențiali trebuie să fie clar 
identificați, evidențiind punctele forte și slăbiciunile sin-
dicatului și identificând unde anume pot fi utilizate cel 
mai bine resursele de organizare sindicală. Acest lucru 
se poate realiza la nivel național, sectorial și local.

3. Un sistem eficient de evidență a afiliaților ar trebui să 
conțină detalii precum: postul, locul de muncă, angaja-
torul și grila salarială; detalii personale precum vârsta, 
sexul și informațiile de contact, precum și detaliile 
privind sindicatul, precum filiala și eventuala funcție 
deținută în sindicat.

4. Sindicatul trebuie să poată să răspundă la întrebări 
esențiale, precum: atrage mai mulți membri decât pier-
de? De unde se alătură cei mai mulți membri? De unde 
și de ce pleacă membrii? De unde și de ce se alături 
membrii tineri? Unde există cel mai mare potențial de 
extindere?
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Educarea și 
sprijinirea 
activiștilor

Sindicatele trebuie să devină din ce în ce mai agile și să învețe să 
se schimbe, pentru a face față noilor provocări și, de asemenea, 
deciziile strategice trebuie să aibă la bază informații solide.

Cercetarea și acțiunea direcționată sunt utile numai dacă sindica-
tul are resursele necesare pentru organizare.  Cele mai prețioase 
resurse de care dispune un sindicat constau în oamenii săi, cu 
alte cuvinte, membrii, activiștii și personalul.  Educația și instru-
irea sunt esențiale pentru a oferi certitudinea că înțeleg cu toții 
importanța organizării sindicale, nu doar la modul abstract, 
ci pentru a pune în practică politicile sindicatului stabilite de 
membri.  

Nu este suficient să spunem că organizarea sindicală este impor-
tantă. Ce activitate este apreciată și recompensată? Unde sunt 
alocate cele mai multe resurse? În majoritatea sindicatelor, prio-
ritatea o reprezintă negocierile, iar acest lucru este recompensat 
și apreciat. Legătura esențială dintre organizarea sindicală și 
negocierea unei înțelegeri cât mai bune pentru membri este, 
deseori, pierdută din vedere.

Acțiuni:

1. Educarea și instruirea din cadrul sindicatului trebuie 
să pună accentul la fiecare nivel pe rolul vital pe care îl 
joacă organizarea sindicală în a consolida sindicatul și 
a garanta obținerea uni acord optim pentru membri, 
precum și în lupta pentru condiții echitabile la locul de 
muncă.

2. Organizarea trebuie să fie recunoscută și recompensată 
la fiecare nivel al sindicatului.

3. Succesul organizării trebuie publicat la nivel intern, 
folosind metodele de informare proprii ale sindicatului.

Activitatea de organizare trebuie să fie un proces de învățare 
continuă. Toate strategiile și campaniile de organizare trebuie să 
facă obiectul unei analize riguroase. Trebuie să se identifice în 
mod clar ce funcționează și ce nu, astfel încât strategiile și cam-
paniile să poată fi îmbunătățite, iar lecțiile să poată fi învățate 
pentru viitor.

Instruire, coaching și 
educație - Solidarnosc
POLONIA

Educația și instruirea privind organi-
zarea sindicală, în cadrul NSZZ Soli-
darnosc, au reprezentat o prioritate 
esențială de peste 20 de ani. Acti-
vitățile educaționale se desfășoară 
la nivel regional și la nivel de filială, 
iar activiștii Secretariatului Angaja-
ților Publici sunt instruiți în cadrul 
acestuia. Există o strânsă cooperare 
între departamentele regionale res-
ponsabile de educație și organizare 
sindicală, iar Sindicatul Național al 
Angajaților din Poliție a beneficiat de 
pe urma acestei cooperări, întrucât 
programele de educație și coaching 
oferite de departamentul de organi-
zare au ajutat la majorarea numărului 
membrilor de sindicat, de la 10 la 
peste 300, în doar câțiva ani. Însă 
aceasta reprezintă doar un început, 
astfel cum afirma unul dintre organi-
zatorii regionali din regiunea Gdansk: 
„Nu este suficient să ajutăm lucrătorii 
să se organizeze și să înființeze un 
sindicat într-o societate/instituție 
nesindicalizată și apoi să mergem 
mai departe, pentru a crea un altul. 
Este un angajament pe termen lung: 
trebuie să fii prezent alături de salari-
ați timp de câteva luni, până ce devin 
mai puternici.”  
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Un sindicat axat pe 
organizarea sindicală 
și campaniile sale 
- sindicatul din 
administrația publică
ROMÂNIA
Sindicatul Columna, care reprezintă 
lucrătorii din administrația publică, 
are o strategie de atragere de 
membri și organizare sindicală 
care implică toți cei cinci angajați 
ai federației. Identifică potențialele 
afilieri și vizitează orașele în care 
nu există încă membri. Recent, 
a derulat două campanii. Prima 
dintre ele s-a desfășurat la nivel 
județean și a constat în căutarea unor 
sindicate independente, pentru a 
le convinge să se alăture federației. 
Dacă acceptă, echipa de organizare 
sindicală a federației ajută noul 
afiliat să se dezvolte, astfel cum a 
procedat și în orașul Arad, unde un 
sindicat mic local, independent, s-a 
alăturat federației și, în doar câteva 
luni, a ajuns de la 150 de membri la 
450. Alternativ, sindicatul caută să 
identifice un grup critic de lucrători 
din cadrul unui consiliu local, pentru 
a construi o organizație sindicală 
de la zero. Cealaltă campanie s-a 
concentrat pe lucrătorii din domeniul 
asistenței sociale din București, 
în cazul cărora nu există afiliere 
sindicală, însă sindicatul a reușit să 
creeze câteva sindicate locale care 
acum sunt în plină dezvoltare. 

Acțiuni:

1. Responsabilitatea pentru analiza regulată a succesului 
strategiilor de organizare sindicală și al campaniilor de 
organizare trebuie identificată clar.

2. Analiza strategiilor și a campaniilor trebuie să aibă 
la bază dovezi. Aceasta înseamnă rapoarte regulate 
privind numărul total de noi membri și activiști atrași, 
alături de numărul de membri care părăsesc sindicatul. 
Cu alte cuvinte, sindicatul se extinde? Și, dacă da, în ce 
privințe are aceasta legătură cu strategiile de organi-
zare sindicală și cu campaniile?

3. Lecțiile învățate în urma acestui proces de analiză 
trebuie diseminate rapid.

Exemple:

Un afiliat a analizat datele demografice de la nivel națio-
nal și tendințele din domeniul inserției profesionale și a 
identificat o creștere a numărului de persoane angajate 
în domeniul asistenței sociale. Majoritatea acestor lucră-
tori erau femei din sectorul privat. Tendințele în rândul 
membrilor începuseră să reflecte aceste modificări. Însă, 
prin restabilirea priorității acestui obiectiv, sindicatul a 
putut oferi avantaje semnificative membrilor săi.

La nivel local, este vorba despre înțelegerea nevoilor 
lucrătorilor și despre faptul că nu trebuie să se conside-
re că sindicatul știe cel mai bine sau că totul se rezumă 
doar la salarii mai bune. În unul dintre cazuri, un sindicat 
a reușit să atragă un grup de lucrători migranți angajați 
ca măturători de străzi, deoarece a ascultat nevoia lor 
de a beneficia de cursuri de limbă engleză. Într-o altă 
situație, în cadrul unui spital s-a dezvoltat o campanie 
de organizare sindicală care a pornit de la faptul că 
sindicatul a răspuns solicitărilor de bază privind hârtia 
igienică și îmbrăcămintea la locul de muncă.

Organizarea poate ajuta la mobilizarea membrilor în jurul unei 
anumite campanii, însă ar trebui să facă parte și din activitatea 
de zi cu zi a sindicatului. 

Lecțiile din ceea ce se întâmplă în alte părți pot fi utile, însă nu 
vor oferi niciodată întregul răspuns. Fiecare sindicat trebuie să 
afle ce anume funcționează pentru el și să recunoască faptul 
că este probabil ca o serie întreagă de abordări diferite să fie 
eficiente.
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Ce poate asigura 
sindicatul

În linii mari, un lucrător va decide să se alăture unui sindicat dacă 
consideră că acest lucru este în interesul lui.  Nu cumpără un 
lucru fizic, precum produse alimentare, atunci când se înscrie în 
sindicat, și nici nu cumpără un serviciu contractual definit, cum 
ar fi o asigurare, deși s-a constatat că mulți lucrători percep afilie-
rea la sindicat ca pe o poliță de asigurare. Unele persoane afirmă 
că o analogie mai bună este abonamentul la o sală de sport. 
Cu alte cuvinte, afilierea sindicală funcționează numai dacă o 
folosești participând. 

Aproape oricine dorește să fie tratat corect la locul de muncă. 
Aceasta înseamnă că nu dorește să se confrunte cu discriminare, 
prejudecăți sau persecutarea de către managerul sau angajato-
rul său. Sindicatele se mândresc cu faptul că au luptat întotdeau-
na pentru condiții echitabile la locul de muncă. Acest lucru poate 
fi important pentru a-i atrage pe lucrători să se alăture și să devi-
nă mai activi în cadrul sindicatului. Însă lucrătorii trebuie să vadă 
că sindicatul este dedicat promovării echității și să înțeleagă că 
sindicatul poate asigura condiții echitabile la locul de muncă 
dacă beneficiază de sprijinul lor activ. 

Ideea esențială este aceea că afilierea sindicală necesită un 
element de încredere. Încrederea că, fiind membru sindical, lu-
crătorul va obține beneficii. Încrederea că sindicatul îi va promo-
va interesele. Și încrederea că, în momentele dificile, sindicatul 
va fi alături de el. Pentru majoritatea lucrătorilor, oamenii în care 
au cea mai mare încredere sunt colegii de la serviciu, așadar, cu 
cât un sindicat are mai mulți activiști la locul de muncă, cu atât 
există o probabilitate mai mare ca și alți lucrători să se alăture 
sindicatului. Și există o probabilitate mai mare să aibă încredere 
într-o organizație care discută despre lucrurile care contează 
pentru ei, nu doar despre salariu, ci despre egalitate și tratament 
echitabil la locul de muncă.

Acțiuni:

1. Unul dintre cele mai eficiente moduri de organizare 
sindicală constă în promovarea sindicatului la locul de 
muncă de către membri și activiști.

2. Activitatea la locul de muncă, atunci când lucrătorii văd 
că sindicatul este activ în numele lor, reprezintă o parte 
importantă a organizării sindicale.

3. Lucrătorii tind să aibă încredere în alți lucrători care 
sunt la fel ca ei. Dacă vă doriți mai mulți membri tineri, 

Construirea încrederii 
- sindicatul din 
domeniul sanitar
REPUBLICA CEHĂ

Miroslav Vacha, vicepreședinte al 
Sindicatului Serviciilor Medicale 
de Urgență explică în ce mod a 
dezvoltat atragerea de membri și 
cum a organizat activitatea sindicală 
în cadrul sindicatului. 
Am început cu comitetul sindical de 
nivel local, în 2016: plin de energie, 
entuziasm și dorința de a schimba 
lucrurile și de a crea un sindicat 
mai puternic și mai mare. După 
câțiva ani, am reușit să sporesc 
numărul de membri sindicali cu 
circa 60%, câștigând încrederea prin 
discuții personale și creând relații 
cu angajații. Nu îi forțez niciodată. 
Doar le explic avantajele afilierii 
sindicale. Ce pot obține. Și, dacă 
nu sunt membri sindicali, care sunt 
dezavantajele acestui lucru pentru 
ei.  Motivele care stau la baza reușitei 
organizării sindicale sunt: 

• membri activi și motivați ai 
comitetului sindical; 

• relație bună cu colegii la locul 
de muncă și câștigarea încrederii 
acestora; 

• o explicație clară a ceea ce este 
sindicatul și a motivului pentru 
care este important să fim parte a 
acestuia; și 

• să le oferim lucrătorilor un 
sentiment de siguranță și 
securitate, ca parte a unei familii 
sindicale puternice.
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Să construim sindicatul și să câștigăm pentru membrii noștri

implicați tinerii membri existenți în procesul de atragere 
de noi membri. Femeile reprezintă deseori un procent 
mare din forța de muncă din sectorul public. Este esen-
țial ca mai multe femei să fie încurajate să devină active 
în sindicat.

4. Organizarea depinde de discuțiile de la locul de muncă, 
atunci când organizatorii nu le vorbesc lucrătorilor, ci 
ascultă preocupările acestora.

5. Este important să vă asigurați că lucrătorii - atât mem-
brii, cât și nemembrii - știu ce anume a realizat pentru ei 
sindicatul. Succesele sindicatului trebuie făcute publice 
pe scară largă.

EPSU oferă consiliere, asistență și instruire afiliaților care 
doresc să își dezvolte strategiile și tehnicile de organizare 
sindicală. Încurajează o legătură mai strânsă între afiliați, 
prin intermediul unei rețele care va face schimb de informa-
ții despre campaniile de atragere de membri și alte inițiative 
de a atrage și de a păstra membrii, precum și de a construi 
organizații active la locul de muncă. Mai multe informații și 
cele mai recente știri sunt disponibile aici.

Accentul pe membrii 
și activiștii femei 
- sindicatul din 
transporturi 
ROMÂNIA

Din momentul în care a înființat 
comitetul pentru femei, în 2017, ATU 
a întreprins multe măsuri pentru a 
încuraja femeile să se afilieze și să 
devină active în sindicat. A analizat 
impactul digitalizării asupra locurilor 
de muncă, a derulat campanii 
pentru sprijinirea îngrijirii copilului, a 
întreprins inițiative privind violența 
pe criterii de gen, a sprijinit acțiunile 
privind Ziua Internațională a Femeii și 
a oferit instruire, astfel încât femeile 
să își dezvolte rolul, atât în cadrul 
societăților pentru care lucrează, 
cât și în cadrul sindicatului. ATU 
subliniază cât este de important ca 
femeile să își sporească încrederea în 
capacitățile lor și să dea dovadă de 
mai mult curaj pentru a se implica în 
activitatea sindicală. Luminița Smeu, 
președinta organizației de femei, 
afirmă că: „Lucrând ca o echipă, 
facem tot posibilul pentru ca femeile 
să fie mai implicate și mai influente în 
activitățile sindicale.” 

https://www.epsu.org/search?f%5B0%5D=policies%3A303
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Persistența în 
organizarea sindicală 
în domeniul îngrijirii 
sanitare private 
- sindicatul din 
sănătate 
BOSNIA ȘI 
HERȚEGOVINA

Lucrătorii din clinicile de dializă 
Fresenius au încercat în mai multe 
rânduri să creeze un sindicat. Au 
fost nemulțumiți de societate și de 
deciziile acesteia, însă s-au confruntat 
și cu o presiune semnificativă din 
partea conducerii, fiind amenințați 
chiar și cu concedierea. Cu toate 
acestea, în momentul în care 
conducerea a redus salariile și alte 
beneficii, lucrătorii au spus stop 
și au decis să creeze un sindicat. 
Sprijinul oferit de sindicatul Sănătate 
și Protecție Socială a fost esențial. 
Președintele sindicatului ținea de 
șapte ani legătura cu lucrătorii și 
le oferise asistență în campanii de 
organizare sindicală precedente. De 
data aceasta, a convins lucrătorii din 
două clinici să creeze un sindicat. 
Sindicatul a vizitat apoi toate clinicile 
Fresenius și, la ora actuală, are peste 
150 de membri dintr-un total de 
220 de angajați. De la combaterea 
reducerilor salariale, până la 
condițiile de lucru din sectorul 
privat și la menținerea contactului 
cu lucrătorii pe termen lung, toate 
acestea au reprezentat elemente 
esențiale în acest caz.

Mobilizarea membrilor 
și a nemembrilor 
- sindicatul din 
administrație 
BULGARIA
În noiembrie 2019, sindicatul PK 
Admin a demarat o serie de campanii 
și proteste, care au condus în cele 
din urmă la declanșarea unei greve 
în cadrul Agenției pentru Protecție 
Socială din cadrul administrației pu-
blice. Dorea să implice cât mai mulți 
lucrători posibil și, în acest scop, a 
luat legătura și cu nemembrii, prin 
intermediul unei pagini de Facebook 
deschise special pentru lucrătorii din 
această agenție. Mulți nemembri s-au 
implicat, s-au înscris pe pagina de 
Facebook și au sprijinit cererile sindi-
catului, unii dintre ei înscriindu-se în 
sindicat.



EPSU semnifică Federația Europeană a Sindicatelor din 
Serviciile Publice. Este cea mai mare federație din ETUC și 
cuprinde 8 milioane de angajați din domeniul serviciilor publi-
ce, din peste 260 de sindicate din Europa. EPSU organizează 
angajații din sectoarele energiei, apei și deșeurilor, din servi-
ciile sanitare și sociale și din administrația locală, regională și 
centrală, din toate țările Europei, inclusiv din vecinătatea esti-
că a UE. În sectoarele noastre, organizăm angajații din secto-
rul public, nonprofit, mixt și privat, inclusiv cei din corporațiile 
multinaționale. Este organizația regională recunoscută a PSI 
(Public Services International). Pentru mai multe informații, 
accesați: 

www.epsu.org

http://www.epsu.org

