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Demonstrovali jsme proti bezohledným reformám
Sobota 21. května 2011 Praha - Václavské náměstí!

Na 40 000 odborářů a dalších
odpůrců vládních reforem, napří-
klad z iniciativy ProAlt či zdravot-
ně postižených vyšlo za 5 minut 12
v sobotu 21. května od Domu
odborových svazů v Praze na
Žižkově směrem na Václavské
náměstí. Se skandováním, píská-
ním a troubením a nejrůznějšími
transparenty dorazili po hodině “ke
koni”, kde stála tribuna, ze které
pak přes hodinu promluvala řada
kritiků vládních reforem. Protest
z pódia pod heslem "Otevřete oči"

Opět stojíme na Václavském náměstí, kde se náš národ mnohokrát
shromáždil v kritických chvílích české historie.
Vláda svým nezodpovědným vládnutím ztratila odbornou a morál-
ní důvěru uskutečňovat reformy ve prospěch občanů České repub-
liky.
Korupce v naší zemi dostoupila takového stupně, že začíná ohrožo-
vat základy právního státu a demokracie.
Vláda není schopna zabránit rozkrádání peněz z veřejných
rozpočtů.
Reformy zdravotnictví, daňového, důchodového a sociálního sys-
tému jsou nedomyšlené, odbyté, ideologicky podbarvené, bez
jakýchkoli analýz dopadů na občany. Mají posloužit k uvržení
zdravotnictví, penzí a sociální péče do služeb zisku.
Nesmyslné škrtání výdajů nepomáhá státnímu rozpočtu proto, že
vláda před tím zlikvidovala příjmovou stranu státního rozpočtu
prostřednictvím hazardního snižování daní.

A proto:
Odmítáme vaši důchodovou loupež – reformu, prospěšnou jen pro
soukromé penzijní fondy.
Odmítáme, aby placení tzv. nadstandardu znamenalo, že většina
občanů bude odkázána na chudinskou zdravotní péči.
Odmítáme pohrdání vlády veřejným míněním a sociálním dialo-
gem.
Odmítáme, aby tzv. reformy prohlubovaly další zadlužování země
a ze zaměstnanců se stali daňoví soumaři, kteří ponesou hlavní bře-
meno zvýšení daní.
Odmítáme neustálé osekávání práv zaměstnanců v zákoníku práce.
Odmítáme, aby zaměstnancům byly likvidovány benefity a politi-
ci si nadužívali služebních výhod za naše daně.
Odmítáme tuto vládu rozpočtové nezodpovědnosti
Nechceme být občany třetí kategorie ani doma ani v Evropě a svá
práva jsme odhodláni důsledně bránit.

Prohlášení účastníků demonstrace „Proti zákeřným reformám“ dne 21. 5. 2011



2 NOS 10/2011

Výbor sekce veřejné správy

Již potřetí zorganizovala ji-
hočeská Regionální rada odbo-
rových svazů kulatý stůl, k ně-
muž vedle odborářů měli zased-
nout představitelé parlamentních
politických stran (poslanci), zá-
stupci Jihočeského kraje a Úřa-
du práce ČR – krajská pobočka
Č. Budějovice. 10. května se se-
šlo v kruhovém sále Metropolu
v Českých Budějovicích kolem
dvou desítek účastníků, bohužel
takřka bez pozvaných hostů.
K tématu „Dopady politiky
rozpočtové odpovědnosti vlády
na řadové občany“ vedle místo-
předsedy ČMKOS Václava Pícla
přišel diskutovat pouze jediný
zástupce politiků a to před-
stavitel neparlamentní KDU-
ČSL. Ostatní se v lepším pří-
padě omluvili (a to včetně ji-
hočeského hejtmana J. Zimoly) a
politická strana, nesoucí ve
svém názvu „09“ dokonce vrá-
tila pozvánku zpět a přiložila
jakousi brožurku o tom, jak
odboráři lžou.
Takže nakonec z dialogu byl
monolog V. Pícla, na jehož ně-
které podněty aktivně zástupci
odborových svazů reagovali

(jednání byli přítomni také dva
zástupci našeho odborového
svazu). Obsáhleji se diskutova-
lo o postoji odborových svazů
k připravovaným protestním
akcím a zazněly kritické při-
pomínky ke způsobu vedení
kampaně „Otevřete oči…“ .
Nutno konstatovat, že představi-
tel KDU-ČSL ve svém vystou-
pení víceméně vyslovil naprostý
souhlas s názory odborů a při-
pomněl potřebu trvalého dialogu
politiků s občany - voliči.
Z přístupu regionálních politiků
(a současně poslanců za kraj) ke
kulatému stolu je zcela patrné,
že názory zástupců zaměstnanců
– odborářů v tuto chvíli (není
před volbami) nejsou politikům
potřebné. Hlasy zdola nejsou asi
tím pravým ořechovým, což
v případě parlamentní strany,
která má svůj program postaven
výrazně na sociální politice je
více než podivné! Má-li někdo
aspoň trochu selského rozumu,
tak vyšle na takové jednání třeba
jiného zástupce strany, který je
s problematikou obeznámen.
Možná však takový ani momen-
tálně není. text a foto: (pam)

Jihočeský kulatý stůl

Výjezdní zasedání sekce veřejné
správy našeho odborového sva-
zu se konalo ve dnech 19. až 21.
května v Kácově na Benešovsku
ve Středočeském kraji. V úvodu
se díky vstřícnosti Městského
úřadu v Kutné Hoře v historic-
kém prostředí Vlašského dvora
sešlo vedení sekce s funkcionáři
základních organizací z blízkého
okolí. Besedy se zúčastnil i ta-
jemník Městského úřadu v Kut-
né Hoře Tomáš Hobl. Ocenil do-
brou spolupráci s odborovou or-
ganizací a vyjádřil pochopení
pro postoje odborového svazu
s ohledem na opakující se reor-
ganizace a nejistoty zaměstnání
ve veřejné a státní správě.
Samotné jednání výboru sekce
veřejné správy, které se sešlo
poprvé v novém složení v tomto
volebním období, bylo zahájeno
večer 19. 5. a pokračovalo pak
druhý den. Odstupující předseda
sekce Ing. Jan Rovenský před-
stavil nové vedení odborového

svazu, přítomného prvního
místopředsedu Pavla Bednáře a
druhého místopředsedu Petra
Vydru. Jednání se jako hosté
účastnili i dva členové výboru
sekce, kterým skončilo volební
období, ostatních šest se omluvi-
lo. Hostem byla i čestná před-

sedkyně OS Alena Vondrová.
J. Rovenský shrnul situaci, ve
které začínají pracovat noví
funkcionáři. Nejvíce je nyní
věnována pozornost změnám na
úřadech práce, eventuálním
dopadům zamýšlené sociální re-
formy na příslušné zaměstnance
samosprávy a úvahám o změně
zákonné úpravy postavení úřed-
níků samosprávy, kterou odbo-
rový svaz odmítá podobně jako
rozšiřování zkoušek spolehli-
vosti. Stanoviska k jednotlivým
změnám zákonů jsou průběžně
zveřejňována na webové stránce
OS.
Výbor sekce zvolil předsedkyní
sekce Ing. Alenu Gaňovou a
místopředsedy Petra Vydru a
Petra Bakule. Vzal na vědomí
složení zastoupení sekce Veřejné
správy ve Výboru odborového

svazu a složení vedení sekce
Veřejné správy, která byla zvole-
na na konferencích v regionech
před V. sjezdem OS.
Schválen byl statut sekce, čer-
pání rozpočtu sekce za loňský
rok a odměňování funkcionářů
sekce. J. Rovenský u příležitosti
ukončení své působnosti v sekci
poděkoval končícím funkcio-
nářům sekce, oficiálně za sekci
poděkoval za spolupráci čestné
předsedkyni OS A. Vondrové i
členům výboru sekce.
V diskusi se hovořilo o demon-
straci, která následovala v sobo-
tu po ukončení zasedání.
Příští výjezdní zasedání se
uskuteční v regionu jižní Mo-
ravy v termínu 13. – 15. října
2011.

-dě-
Na radnici ve Vlašském dvoře

Předsedkyní sekce veřejné správy je Ing. Alena Gaňová, prvním
místopředsedou Petr Vydra.

Druhým místopředsedou je Petr
Bakule.
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Demonstrovali jsme proti bezohledným reformám
Sobota 21. května 2011 Praha - Václavské náměstí!.

moderovala herečka a někdejší
poslankyně Unie svobody Táňa
Fischerová a místopředsedkyně
ČMKOS Radka Sokolová.
"Nejenom odboráři, ale také lidé
z některých občanských sdružení,
ale také někteří pravicoví
ekonomové upozorňují na
nebezpečí důchodové reformy,"
prohlásila například Fischerová.
Reformy podle ní hrozí chaosem
celé zemi. Z obrazovky za pódiem
svůj vzkaz vyřídil například soci-
olog Jan Keller, k vidění byly "živé
obrazy" ironizující pod zvukem
písně Karla Gotta Být stále mlád
důchodovou reformu. "Zdravotní
sestry, hasiči, lékaři a záchranáři,
ale i řada dalších profesí. Není
možné, aby pracovali ještě v 70
letech," podotkla Soko-lová.

Předseda ČMKOS Jaroslav
Zavadil kromě kritiky podoby za-
mýšlených reforem obvinil vládní
politiky ze lži. Vláda nedokáže
zabránit rozkrádání peněz z veřej-
ných rozpočtů, nehledá konsensus
s opozicí, sociálními partnery, ale
ani s veřejností.Členové vlády po-
dle něj lhali mimo jiné tehdy, když
říkali, že nebudou zvedat daně.
Kabinet nazval šéf odborové cen-
trály bratrstvem kočičí pracky, a to
prý toto bratrstvo ještě uráží.
"Protože ti aspoň drželi spolu,"
řekl a vyzval vládu, aby nasloucha-
la oponentům. "Hněv lidu se uklá-
dá," upozornil. Protestu přálo slu-
nečné počasí. Lidé, kteří se akce
zúčastnili od jejího začátku stáli
nebo v pochodu šli na slunci až
čtyři hodiny.

foto a text: -dě-



Proti vládě a jejím chystaným re-
formám demonstrovaly 7. května
v Praze před Rudolfinem více než
dvě tisícovky lidí. Protest svolala
iniciativa ProAlt. Podle jejích ak-
tivistů by reformní záměry kabinetu
výrazně zhoršily život lidí. Na akci
vystoupil i šéf Českomoravské kon-
federace odborových svazů či
předseda rady postižených. Společnými tématy jednotlivých projevů by-
ly: kritika privatizace státu a veřejných služeb; odmítání nekoncepčních
vládních politik vlády; poukazy na neefektivní hospodaření vlády;
zmínky o zkušenostech s minimální a přitom arogantní komunikací vlády
se sociálními partnery. Kritizováno bylo také nespravedlivé
přerozdělování probíhající od chudých k bohatým. Všichni řečníci
zdůrazňovali potřebu politické participace a vyzývali ke společnému
odporu všech dotčených proti vládním reformám
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Demonstrace Pro Alt

foto J. Dědovská

Praha 12. 5. 2011
Pane předsedo vlády, zabraňte asociálním reformám!
Vážený pane předsedo vlády,
jménem 32 odborových svazů, které tvoří centrálu ČMKOS, mi do-
volte, abych se na Vás obrátil otevřeným dopisem. Máme zásadní
výhrady k návrhům zákonů, které již v současné době projednává vlá-
da a Poslanecká sněmovna. Konkrétně se jedná o zákony týkající se
sociální reformy a reformy zdravotnictví.
Navzdory slibům ministra zdravotnictví Leoše Hegera, byly
poslancům předloženy návrhy bez respektování všech zásadních
stanovisek sociálních partnerů, jež vzešly z tripartitních jednání.
Zákony zásadním způsobem mění filozofii a podstatu českého zdra-
votnictví a sociálního systému. Skutečnost, že byly poslancům před-
loženy dokonce bez základní informace o návrzích vznesených na tri-
partitních jednáních, že zcela ignorovaly jakékoliv návrhy ČMKOS,
hodnotíme jako nezájem vlády hledat konsenzus a zvažovat rizika a
dopady, které tzv. reformy způsobí. To byl také hlavní důvod, proč
ČMKOS 21. dubna přerušila jednání tripartity.
Mnohokrát jsme upozorňovali na nebezpečí, že zákon o veřejném
zdravotním pojištění (Zákon č. 48/1997),který je nyní v prvním čtení,
znamená velkou komercionalizaci zdravotnictví, což je podle našeho
názoru v rozporu s ústavním pořádkem České republiky a dokonce i
programovým prohlášením Vaší vlády. Ta se zavázala, že „nedopustí
zhoršení kvality a dostupnosti zdravotní péče a efektivní prevence“.
Klíčová negativní změna, kterou nikdo seriózně veřejnosti
nevysvětlil, se skrývá v § 13 uvedeného zákona.Ministr Heger tento
paragraf veřejnosti klamavě vysvětluje jako možnost nároku pacienta
připlatit si za nadstandard. Ve skutečnosti je pravda zcela opačná,
paragraf jasně znamená, že hrazeny budou pouze nejlevnější výkony
a péče, ostatní si budou občané platit. Dalším důkazem komercional-
izace zdravotnictví je zákon o zdravotních službách, který chce
změnit zdravotní péči na služby, nastavuje komerční prostředí do
vztahu pacient – lékař a ponechává péči p zdraví lidu principům trhu.
Toto už jednou veřejnost důrazně odmítla. Za velmi kontroverzní po-
važuje ČMKOS návrhy na zřízení dalších 6 zdravotnických registrů,
kromě stávajícího Národního zdravotního registru, a jejich propojení
na veřejnou správu. Varovali jsme před nebezpečím, aby s evidencí
obyvatel byly propojeny údaje o úrazech, hospitalizacích, pitvách a
upozorňovali na nedomyšlenost propojení s tzv. sociální kartou, která
má být identifikačním i platebním prostředkem pro každého, kdo
bude napojen na sociální systém. Žádná země se neodhodlala k tak
zneužitelnému sběru citlivých dat o svých občanech.
Sociální reforma, předložená ministrem práce Jaromírem Drábkem, je
nemorální veřejným financím nepomůže. Tento záměr ušetřit výdaje
státního rozpočtuje neefektivní. Zničí stávající sociální systém, který
účinně brání proti chudobě. Ministr J. Drábek neanalyzuje následné
dopady nových sociálních problémů včetně nárůstu kriminality, které
nakonec vyjdou nesrovnatelně dráž. Zdravotně postiženým přináší
další postižení a ponižuje je na občany III. kategorie.
Pane předsedo vlády,
21. května 2011 chtějí dát občané, zaměstnanci, voliči důrazně naje-
vo svoji nespokojenost s vládou navrhovanými reformami – dů-
chodovou, daňovou, zdravotnickou, sociální. Najdete odvahu před ně
předstoupit a říci pravdu? Nebo je označíte za hrstku nespokojených
„křiklounů a socek?“ Tato demonstrace je vážným varováním před
možnými razantnějšími kroky.
Žádám Vás, pane předsedo vlády, o pochopení, že reformy jsou od to-
ho, aby měnily věci k lepšímu.
Žádám Vás, pane předsedo vlády, zastavte vládní reformy, které
poškodí většinu občanů, zastavte hazard se zdravím a osudy lidí.

Jaroslav Zavadil
předseda

Českomoravské konfederace odborových svazů

Otevřený dopis premiérovi

Společná tisková konference
ČMKOS, ASO a ProAlt se ko-
nala před demonstrací 21. květ-
na.



Drábek trvá na
druhém pilíři
důchodového

systému, experti
jsou proti

Zavést druhý
pilíř důchodové

systému hodlá ministr práce a sociál-
ních věcí Jaromír Drábek. Spořit v
sou-kromých penzijních fondech a
od-vádět do nich část příjmů má po-
dle něj smysl, i když by to mělo být
pouze dobrovolné. Ekonomičtí
odborníci však tuto část důchodové
reformy příliš nepodporují.
"Navrhovaný druhý pilíř pomůže
k dalšímu udržitelnému vývoji.
Lepší je, když bude alespoň dobro-
volný, než aby nebyl vůbec. Nějaká
změna musí nastat," řekl ministr
Drábek v pořadu ČT Otázky Václava
Moravce. Vláda původně chtěla
spoření zavést povinné, proti byla
opozice i odbory.
Prezident Asociace penzijních fondů
Jiří Rusnok si ale myslí, že zavádět
druhý pilíř nemá smysl. "Navíc je
proti programovému prohlášení
vlády. Potřebujeme reformovat třetí
pilíř, tedy posílit spoření na penze.
Především u lidí do čtyřiceti let,"
řekl v ČT někdejší ministr financí.
Podle něj je zejména potřeba, aby
příjmy do důchodového systému by-
ly různorodější než jsou v součas-
nosti. "U dnešních důchodců jsou
penze z 95 procent tvořené penězi
z prvního pilíře. Kdyby se hospo-
dařilo jak v Řecku nebo Portugalsku,
tak na důchody nebude," doplnil
Rusnok.
Opatrně se k druhému pilíři staví
ekonomičtí experti. Podle Davida
Marka z Patria Finance není jistota,
že pokud se nastaví jako dobrovolný,
že lidé budou spořit. Analytik Next
Finance Vladimír Pikora považuje
druhý pilíř za rizikový.
"Na Slovensku i v dalších zemí od

něj upustili," říká ekonom.
Druhý pilíř odmítl i bývalý premiér a
ministr práce a sociálních věcí
Vladimír Špidla z ČSSD. "Nemá
žádný smysl," řekl v České televizi.
Předseda Českomoravské konfede-
race odborových svazů Jaroslav Za-
vadil upřednostňuje změny v odvo-
dech v rámci sociálního pojištění.
Chce také otevřít debatu o možném
přispívání v zaměstnaneckých
fondech. Podle ministra Drábka ale
v českém prostředí nemají tradicí.
"Dnes to má nižší opodstatnění než
před 50 lety," uvedl místopředseda
TOP 09.
Zavadil se Špidlou také kritizovali
vládu, že rozhoduje na desítky let
dopředu o věku, ve kterém se bude
odcházet do penze. "Nelze na tak
dlouho dopředu předjímat," řekl
Špidla.
Se zvyšováním věku odchodu do dů-
chodu počítá takzvaná malá penzijní
reforma, kterou poslanci v tomto
týdnu odsouhlasili. Dnešní třicátníci
půjdou do penze, až když jim bude
66 let a víc.
Drábek ale v ČT uvedl, že v případě
zlepšení demografického vývoje by
dnešní dvacátníci mohli jít do dů-
chodu o rok či dva roky dříve, než
jak stanovuje schválený zákon.
"Moje děti dnes vědí, že půjdou do
důchodu mezi 69 a 70 lety, a jestli se
změní demografická prognóza, tak
se to může o jeden, dva roky uprav-
it," řekl ministr.
Zdroj:
http://ekonomika.idnes.cz/drabek
- t r v a - n a - d r u h e m - p i l i r i -
duchodoveho-systemu-experti-j-
s o u - p r o t i - 1 i 7 - /ekonomi-
ka.aspx?c=A110522_150059_doma
ci_jj
22. května 2011
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Odboráři vyjádřili požadavky naprosté většiny občanů !!!
Zaslouží si poděkování všichni, kteří přijeli do Prahy. Přijeli demon-

strovat ve svém volném čase. Přijeli říct svůj názor i když je k tomu
nikdo nenutil. Přijeli sami a věděli proč! Přidali se i Pražáci a nejen
odboráři. Z našich odborů se stává síla, která se brzy přiblíží síle
odborů v západních zemích a s tou silou budou muset naši politici
počítat! Síla, která dokáže vyjádřit stanoviska odborů a požadavky
většiny občanů. Síla, která bude schopna ovlivnit celou společnost.
Síla, která musí nahrazovat chybějící referendum občanů, které
špinavá politická oligarchie odmítá uzákonit přes 20 let!

Naši odboráři
mají oproti odborářům ze západních zemí výhodu. Dobře vědí, jaké
vymoženosti si vymohli za předcházejícího režimu. Dobře vědí co
mohou požadovat a nehodlají od svých požadavků ustupovat.
Nehodlají přistoupit na rozkrádání jejich důchodového zabezpečení,
ani na privatizaci zdravotnictví. Nehodlají přistoupit na neustálé
zhoršování svých životních a sociálních podmínek, či na stálé
navyšování daní a to zejména od pravicových stran, které zprivatizo-
valy, vytunelovaly a rozkradly hospodářskou základnu republiky a
dnes chtějí, aby za to platili nejširší vrstvy občanů.

To co tady předvedly
pravicové vlády svým heslem „privatizace a trh všechno vyřeší“, by-
lo nejhorší destrukcí našeho hospodářského potencionálu od
poválečné doby, která přinesla setrvalý úpadek a pokles konku-
renceschopnosti našeho hospodářství. Ekonomický a hospodářský
analfabetismus dosavadních vlád a neschopnost obnovy hospodářské
základny přetrvává. Hrozba nezaměstnanosti i značný počet neza-
městnaných, se pevně ustálil v našem životě a zásadně ovlivňuje ži-
voty mnoha našich občanů. Zlodějna, vymáhání a exekutoři be-
zohledně likvidují ty, kteří zůstanou bez práce a končí v dluzích.

Místo podpory tvorby hodnot 
se stát stává podstatným a neproduktivním zaměstnavatelem a posky-
tovatelem existenčních plateb pro mnoho neproduktivních a na státu
závislých firem, či institucí. Zde je třeba začít hledat řešení státního
dluhu, včetně ekonomických a hospodářských problémů této země.
Pravicové vlády ještě navíc ve své bezbřehé debilitě, zavedením
rovné daně, tedy odbouráním daní těm nejbohatším a navíc se zave-
dením stropů na odvody do sociálního a zdravotního systému skokově
navýšily a setrvale zvyšují stav státního dluhu.

Je třeba podpořit
odborářské požadavky na zastavení dalších zákeřných reforem a na
odchod této korupční vlády. Současná pravice prokázala, že její re-
formy a zákony míří především proti středně příjmovým vrstvám
společnosti s tím, že opět nahrávají nejbohatším vrstvám a ještě k to-
mu soukromým finančním institucím. Je obtížné si domyslit
skutečnost,  že  několik vládních hlupáků, jak byli odboráři nazváni,
kteří již nemají žádnou důvěru občanů, se snaží přesto prosadit re-
formy se kterými nesouhlasí většina našich občanů. Je potřeba jim a
jejich poslanců říct, že tentokrát již jim občané vyúčtují osobně veš-
keré náklady, které bude muset společnost v budoucnosti vynaložit na
zrušení těchto reforem! Od toho je pravděpodobně neuchrání ani
dosavadní bojkotování zrušení imunity poslanců.

Nejméně 40 000 odborářů neváhalo
a dalo jasně najevo, že občané nejsou žádné ovce a nenechají projít
zákeřné vládní reformy. Pro každou slušnou vládu by to byl
dostatečný podnět k tomu, aby akceptovala požadavky občanů,
návrhy reforem stáhla a snažila se projednat úpravu reforem ve shodě
s požadavky občanů. To se u současné samolibosti vlády dá těžko
očekávat. Ta největší ostuda bude padat na hlavy poslanců Věcí
Veřejných, kteří svojí účastí v koalici podvedli a podrážejí svoje
voliče.

Odmítavou 
reakci k demonstraci slyšeli občané od poslance ODS Michala
Doktora, který především upozornil mimo jiné na to, že v České re-
publice platí zákony a ty jsme povinni všichni respektovat s tím, že
upozornil na prvky, které prý vedou k nenávisti a k probouzení jevů,
které pokud budou pokračovat, mohou velmi vychýlit společenskou
situaci v naší zemi. Dokonce obvinil paní Terezu Stöckelovou z fa-
šizující tendence  z  důvodu, že  řekla, aby občané vypověděli lidem
z vlády poslušnost. Dokonce ho bolí, že tam zazněla spousta nepravd,
zejména, že pravicové vlády vybírají stále více na daních. Dle Úřadu
pro  ekonomickou  spolupráci v  Evropě od  roku 2007 prudce klesá

složená daňová kvóta. Jaksi opomněl uvést zásadní vliv na to mělo
zavedení rovné daně a stropů odvodů pro osoby s vysokými příjmy a
snížení firemních daní. Ještě výrazněji drzejší a hloupější vyjádření
poskytl ministr za TOP 09 Jaromír Drábek s tím, že pro něho byla
demonstrace nesmyslná!  

O to více platí slova odborářů
s tím, že odboráři budou posílat složenky na účet ministrů, protože oni
zadlužili tuto republiku o 50 000,- Kč na každého jednoho občana.
Cesta odborů je jasná. Požadují nové volby, protože nechtějí čekat na
to až to tady všechno zničí a rozkradou! S ohledem na drzá a
nerozumná prohlášení politiků ODS a TOP 09 k demonstraci odborů,
lze očekávat další reakci ze strany odborů. Tato vláda by si měla uvě-
domit, že pokud skutečně nechce probouzet svým hulvátským a
drzým přístupem nenávist a další vychýlení společenské situace, či
generální stávky se závažnými ekonomickými ztrátami, měla by
urychleně začít skutečně seriózně řešit požadavky odborů!

Nezbývá než poděkovat našim odborářům za akceschopnost a
úroveň demonstrace

http://jiricumpelik.blog.idnes.cz/c/192706/Odborari-vyjadrili-poza-
davky-naproste-vetsiny-obcanu.html



Aktuálním   problémem   odborového
hnutí je pokles členské základny, jed-
ním z hlavních důvodů je nezájem mla-
dé generace o vstup do odborů. Rád
bych tímto článkem poskytl subjektivní
pohled zástupce mladší generace (1982)
na identifikaci důvodů nezájmu mla-
dých lidí o odborové sdružování a k dis-
kuzi navrhl opatření, kterými by se

odborové hnutí pro mladé lidi mohlo stát přitažlivějším.
Předtím, než se pokusím analy-
zovat motivace mladých lidí a
možná opatření, považuji za ko-
rektní  popsat  vlastní zkušenost
s  rozhodnutím   angažovat   se
v odborech. V minulosti jsem ne
vždy s argumentací odborových
předáků souhlasil, jejich tvrzení
mi někdy připadala přehnaná,
ale většinou jsem se k akcím
pořádaným odbory nějakou for-
mou připojil, byť ne nějak vehe-
mentně. Níže uvedené důvody
malého zájmu mladých lidí o od-
bory v určité míře odpovídají i
mým dřívějším předsudkům.
Trvalo mi čtyři roky, než jsem
začal o vstupu do odborů uvažo-
vat. Hlavními motivy mé ne-
spokojenosti se společenským
vývojem v této zemi jsem
vyjádřil v minulém čísle NOSu,
proto je již nebudu v tomto
článku opakovat. Velmi mě
ovlivnila účast na demonstraci
21. 9. v Praze, kde jsem se na
vlastní oči přesvědčil, že mini-
málně  40   000   demonstrantů
z řad úředníků, hasičů, policistů,
umělců není bezdůvodnými
kverulanty ani nevěřícími To-
máši,  ale zaměstnanci jako já,
kteří své rozhořčení nad stavem
věcí potřebují dát veřejně naje-
vo. Masáž médií, ironická vy-
jádření politiků či spoluobčanů
na adresu demonstrantů a
odborů jako takových ostře kon-
trastovala s realitou pokojné, ale
oprávněné demonstrace. Mezi
demonstranty bylo mnoho mla-
dých lidí, kteří nepřijeli do
Prahy na výlet, ale aby legitimně
protestovali proti chování státu
vůči vlastním zaměstnancům.
Totéž se opakovalo při stávce 8.
12., kdy klidný průběh jed-
notlivých demonstrací byl po-
važován spíše za slabost a
neúspěch stávky, bez ohledu na
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Mladí a odbory
ČMKOS je prezentována jako
organizace postkomunistická
(ROH), zkostnatělá a jsou jí
přisuzovány politické ambice.
Aktivity odborů jsou zesměš-
ňovány, relativizovány a zpo-
chybňovány. S vytvářením nega-
tivního mediálního obrazu je
nutné počítat jako s konstantou.
Zájmy a přesvědčení drtivé
většiny vlastníků a redaktorů
médií (nejčastěji tištěných) jsou
v příkrém rozporu se zájmy
odborového hnutí. Odbory nes-
mí rezignovat, naopak musí
výrazně zvýšit úsilí o zlepšení
image, modernizovat se či - mar-
ketingově řečeno - provést tzv.
rebranding (řízený proces zle-
pšení pověsti firmy - odborů za
využití rozličných prostředků).
V prvé řadě je nutné neustále
zdůrazňovat zakotvení práva
odborového sdružování v Listině
základních práv a svobod a jeho
konkrétní vyjádření v zákoníku
práce či zákonu o kolektivním
vyjednávání. Dále musí být
opakovaně vysvětlována nezpo-
chybnitelná legitimita zájmu
odborů na maximalizaci svých
zisků   v   rámci    stanoveném
dnešní neoliberálně tržní demo-
kracií. Tak jako se sdružují za-
městnavatelé, média či zahrád-
káři za účelem prosazení svých
zájmů v Parlamentu či jinde, je
zcela normální, že zaměstnanci
bojují za obhajobu svých práv a
zlepšení svého společenského
postavení. Jsou to možná konsta-
tování banálních faktů, mladým,
povrchními médii zmanipulo-
vaným lidem je však někdy nut-
né tyto informace opakovat, aby
si uvědomili skutečnou podstatu
zakotvení a samotné činnosti
odborů. 
Za  další vážný problém bych
označil falešný individualismus
prostupující naší společností,
projevující  se  však   nejčastěji
u mladých lidí, kteří žijí v ilu-
zorní představě, že budou celý
život zdraví, soběstační, a proto
se  nepotřebují  kolektivisticky
sdružovat. Opak je pravdou, prá-
vě mladá generace je a bude nej-
více postižena zdražováním
(např.  školné,  bydlení),   škrty
v sociální oblasti (faktické
zrušení porodného, snížení výše
peněžité pomoci v mateřství,
nemocenské, dávek státní sociál-
ní podpory), nezaměstnaností či

neplnohodnotnými pracovními
úvazky (pracovní poměry na
dobu určitou, krácené úvazky),
odkládáním početí dítěte a za-
ložení rodiny z ekonomických
důvodů. Degradace vysokoškol-
ského  vzdělání  v  dnešní době
znamená, že ani mladým vyso-
koškolákům, natož pak maturan-
tům, není zaručena vstupenka do
relativní  jistoty a zajištění důs-
tojné  životní  úrovně. Zatímco
dnešní doba, resp. média, politi-
ci, zaměstnavatelé diktují za-
městnancům agresivní individu-
alismus, sami se v zájmu dosa-
žení svých ekonomických, poli-
tických, mocenských zájmů
chovají silně kolektivisticky.
Pokud toto zaměstnanci nepo-
chopí a nebudou se na platformě
odborů solidárně sdružovat a
hájit své poměrně skromné
zájmy, bude nadále upadat jejich
společenské postavení, práva a
důstojnost. Pád na společenské
dno v případě nemoci, ztráty za-
městnání či nepředvídatelných
finančních výdajů může být vel-
mi rychlý, rychlejší než si mys-
líme.
Zejména vrcholní, ale i řadoví
členové  odborů musí ve vztahu
k široké veřejnosti výrazně
zvýšit mediální aktivitu. V této
souvislosti musím konstatovat
pozitivní trend, kdy se odboroví
experti objevují v televizních
diskuzích či publikují v interne-
tových denících. Jejich fun-
dovaná vystoupení ukazují, že
odbory mají intelektuální pod-
houbí, jsou schopny předkládat
vlastní návrhy a konstruktivně
kritizovat vládní návrhy oslabu-
jící postavení zaměstnanců.
Musím zde zmínit zejména
především jména jako Vít
Samek, Jaroslav Ungermann,
Martin Fassmann či Josef
Středula, jejichž mediální vys-
toupení mají vysoký potenciál
přitáhnout informované mladé
lidi do odborů. K těmto osobnos-
tem se musí přidat mnoho
dalších, kteří budou schopni
sofistikované a kultivované
prezentace v širokém mediálním
spektru, a to i médiích, která se
vůči odborům staví nepřátelsky,
ať ve formě odborných  článků,
komentářů či diskuzí. Jít s kůží
na trh v článku či blogu vyžadu-
je odvahu, kterou by však
odborář  neměl  postrádat. Pro

to, že stávku podpořilo přes 190
000 zaměstnanců. Tyto zážitky
vyústily až ke vstupu do
odborové organizace s cílem
pokusit se přispět svojí troškou
do mlýna obhajoby práv zaměst-
nanců a sebeuvědomění jejich
role. S potěšením mohu konsta-
tovat, že jsem od té doby měl
možnost  potkat  a  seznámit  se
s mnoha zajímavými a příjem-
nými odboráři, se kterými jsem
stejně naladěn a kteří absolutně
neodpovídají zažitým klišé. Od
té doby pro mě již označení „od-
borář“ nemá pejorativní nádech
šířený médii. Asi obšírnou ilus-
trací vlastní zkušenosti bych rád
zdůraznil obtížnost úkolu, před
kterým   ČMKOS   ve    vztahu
k mladým lidem stojí.      
Trend  úbytku členů odborů na
dnešních 450 000 je samozřejmě
negativní, nicméně do budoucna
řešitelný za splnění určitých
předpokladů. Věková struktura
členů odborů je nerovnoměrně
rozložená v neprospěch mladé
generace. Bez včasného zain-
teresování mladých pracovníků
do činnosti odborů, není příliš
reálné očekávat, že by ve střed-
ním či pokročilém věku zniče-
honic do odborů vstupovali.
Před návrhem opatření na
zvýšení počtu mladých členů
odborů si musíme definovat
důvody převládajícího nezájmu
mladých lidí o odbory. 
Hlavní  důvod  malého  zájmu
mladých lidí o odbory, dle mého
názoru, pramení především z ne-
gativního, uměle vytvářeného
mediálního obrazu odborového
hnutí. Členové odborů jsou
většinou medií v kritických
okamžicích zobrazováni jako
lidé nepracovití, jednodušší,
prostě ti méně schopní („strej-
cové“). Koho by na základě
těchto povrchních informací
lákalo být svým okolím za
takového člověka považován?
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mladou generaci jsou klíčová
především  internetová média a
sociální sítě, která skýtají přispě-
vatelům z řad odborářů velké
možnosti, jak a čím mladé lidi
oslovit. Zjednodušeně řečeno,
musí být zvýšena mediální ak-
tivita členů odborů, aby byla ale-
spoň částečně otupena, vyva-
žována negativní mediální kam-
paň, která mnohé lidi od vstupu
do odborů odrazuje. 
Forma a obsah mediální prezen-
tace odborů je jen jedním z mno-
ha prostředků, jak vylepšit jejich
přitažlivost. Nabízí se rozšíření
aktivit ve formě veřejných
diskuzí se zajímavými hosty ne-
jen spjatých s odbory (např.
Václav Bělohradský, Jan Keller,
Jiří Pehe) či odborných seminářů
k aktuálním společenským té-
matům pod hlavičkou ČMKOS.
Jako alternativní varianty
masových demonstrací se jeví ze
zahraničí známé, netradiční, až
možná úsměvné, ale de facto
každodenní formy protestu,
např. neholení se, dokud…,
nošení stužky s heslem či vý-
zvou, identifikace odborů s urči-
tou barvou či pořádání happen-
ingů. Všechny tyto nonkonfomní
akce, koordinované a zaštítěné
ČMKOS, mají potenciál zauj-
mout pozornost široké veřejnos-
ti, včetně mladých lidí s poten-
ciálem angažmá v řadách
odborů. Je možné, že tyto formy
protestu zapůsobí na inkrimino-
vanou skupinu více, než masové
(samozřejmě velmi důležité)
akce. Mladí odboráři s vlastním
názorem mohou inspirovat další
mladé zaměstnance ke vstupu do
odborů a k dalším aktivitám.
Mladá generace obecně se nera-
da hlásí do institucionalizo-
vaných organizací, ať to jsou
politické strany, církve či odbo-
ry, proto je nutné zvažovat i výše
zmíněné formy protestu či legit-
imního vyjádření názoru.   
Prezentace  odborů   ve   vztahu
k veřejnosti je nesmírně důležitá,
nicméně každodenní život za-
městnanců se odehrává na pra-
covišti, kde dochází k základní-
mu odborovému sdružování.
Zatímco mediální prezentace
odborů  se zlepšuje, činnost zá-
kladních organizací, nalijme si
čistého vína, přinejmenším stag-
nuje. Troufnu si říci, že mezi
nečleny odborů nejen z řad mla-
dých lidí je většina těch, kteří ne-
souhlasí s tím, že jim je snížen
plat či mzda, není dodržován

zákoník práce, jsou dehones-
továni oslabováním právní úpra-
vy ochrany zaměstnanců atd.
Značné množství nečlenů od-
borů se aktivně účastnilo loňské
demonstrace či stávky nebo mi-
nimálně tyto akce podpořilo
podpisem. Co jim brání v tom,
aby společně se svými podobně
smýšlejícími kolegy hájili ko-
ordinovaně svá práva? Samo-
zřejmě  určitou roli hraje neo-
chota  mladých lidí se jakkoliv
(staromódně) organizovaně sdru-
žovat, platit členské příspěvky,
dále obyčejný strach způsobený
oprávněnými či neoprávněnými
obavami z možného přímého či
nepřímého sankcionování nebo
nevíra v možné zlepšení situace.
Většinou se jedná o iracionální
pocity či výmluvy, které jsou
překážkou angažování se v od-
borech. Aktivní činnost členů
základních organizací na jed-
notlivých pracovištích to může
změnit. V prvé řadě,  aby měl
(mladý) člověk zájem kamkoliv
vstupovat, musí mít pocit či
přesvědčení, že mu taková orga-
nizace skýtá možnosti prosadit
své zájmy, ambice nebo se
obyčejně formálně či neformálně
scházet s kolegy při různých
příležitostech. Zakopaný pes leží
v  aktivizaci  stávajících členů,
kteří musí vytvořit pozitivní do-
jem o smysluplnosti vstupu do
odborů. Pokud se členství v od-
borech zúží na pouhé placení
příspěvků a čerpání finančních
darů, poukázek, ztrácí takové
přerozdělování financí jakýkoliv
smysl. 
Na nás, coby členech základních
organizací je, abychom svým
pozitivním přístupem, schopnos-
tí kultivovaně formulovat nejen
stanoviska ČMKOS, kvalitou
naší pracovní činností a dalšími
morálně-charakterovými vlast-
nostmi, byli pro nespokojené
(nejen mladé) zaměstnance
dostatečně zajímavou, přitom
jedinou relevantní platformou,
která bude hájit jejich zájmy a
současně umožňovat běžný kon-
takt mezi podobně uvažujícími
zaměstnanci. Když už se podaří
nové (mladé) členy získat, je
nutné efektivně a účinně komu-
nikovat  samozřejmě  ve vztahu
k zaměstnavateli, ale stejně tak
mezi sebou v rámci odborové or-
ganizace. Odbory zastupují dle
zákoníku práce všechny zaměst-
nance, je proto nutné, aby
výsledky jednání se zaměstna-

vatelem a informace, které
odborové organizace z titulu je-
jího postavení musí být sděleny,
řadoví členové dále postupovali
svým kolegům-nečlenům. O čin-
nosti odborové organizace musí
být v každodenním pracovním
životě slyšet, ať už ve formě úst-
ní komunikace členů s nečleny,
informací zveřejňovaných na
webu, na nástěnce, mimopracov-
ními aktivitami atd. Portfolio
činností odborové organizace
může být širší při vzrůstajícím
počtu aktivních členů. U mla-
dých, nových členů je nutné
předpokládat a současně vyža-
dovat elementární aktivitu ve
prospěch  základní  organizace.
Z hlediska řízení chodu základ-
ních organizací musí být prak-
tikovány, ať se nám to líbí nebo
ne, manažerské postupy, které
povedou k vyšší efektivitě, ak-
tivitě, pozitivním výsledkům a
následnému nárůstu počtu členů.
Možná je to idealistická kon-
strukce, ale proč to aspoň
nezkusit?     
Základní podstatou odborového
hnutí, je obhajoba a zlepšení
práv zaměstnanců, jejich pracov-
ních podmínek, zvýšení pla-
tového ohodnocení či přiznání
nenárokových benefitů. Jak je
možné, že odboráři ve Škoda
Auto a.s. jsou každoročně schop-
ni při kolektivním vyjednávání
navýšit svůj plat a získat další
výhody, stejně jako v nedávné
době lékaři, v minulosti že-
lezničáři, zatímco státní úředníci
se v důstojnosti svého společen-
ského postavení a výše odmě-
ňování z hlediska reálné hodnoty
jejich  platu  propadají  hlouběji
a  hlouběji? Tím  se   dostávám
k domněnce, že základním pro-
blémem úpadku stavu státních
úředníků jsou oni sami, neboť
nejsou dostatečně solidární při
prosazování společných cílů.
Bez adekvátní členské základny
odborové organizace a současně
bez podpory nečlenů je velmi
těžké vyjednat lepší pracovní
podmínky. Vlastní pohodlnost,
strach, pokoutně projevovaná
nespokojenost, jsou nešvary, od
kterých je možné se oprostit je-
dině zcela transparentním, legi-
timním krokem - vstupem do
odborové organizace, čímž pro-
jevím svůj zájem aktivně řešit
věci, které se mě bytostně týkají.
Zaměstnavatel je samozřejmě
partner, nikoliv protivník. Cíl za-
městnanců  a zaměstnavatele  je

z logiky věci stejný, musí však
být zachována nepsaná dohoda
o vzájemném zajištění subjek-
tivních zájmů obou stran. Za-
městnanci na jedné straně odve-
dou pro zaměstnavatele max-
imálně kvalitní výkon za účelem
zajištění svěřených agend, resp.
maximalizace zisku, za který
jim však budou zaručeny důsto-
jné pracovní podmínky a odpo-
vídající ohodnocení. Obávám
se, že tento sociální kontrakt byl
v posledním období do značné
míry narušen. Speciálně státní
úředníci   jsou    konfrontováni
s principem kolektivní viny,
čímž jsou degradováni na
úroveň občanů druhé kategorie.
Nespojenost zaměstnanců se
stávající situací je vysoká, z če-
hož pro odborové organizace
vyplývá povinnost oslovit nejen
mladé zaměstnance, kteří ve
členství v odborech budou vidět
smysl.
Spektrum důvodů, kvůli kterým
mladí  lidé  nemají  o   členství
v odborech zájem je široké,
nicméně  chyby  je nutné hledat
v prvé řadě u sebe a pokusit se je
eliminovat. Musíme se aktivizo-
vat, zefektivnit metody řízení,
komunikace, agitace, nikoliv
přešlapovat na místě a čekat, až
do odborů vstoupí noví členové,
nemuseli bychom se totiž
dočkat. Omlazení a zvýšení
členské základny není samospa-
sitelné, nicméně pro další exis-
tenci odborového hnutí velmi
důležité. Proto by k tomuto pro-
blému mohl být v rámci struktur
ČMKOS vytvořen speciální tým
či zorganizován interní seminář,
kde  by  se   mohla   diskutovat
strategie řešení.
Výše popsané důvody nezájmu
mladých o členství v odborech a
návrhy opatření vychází z mého
subjektivního pohledu, nemusí
tedy odpovídat naturelu většiny
mladých zaměstnanců. Reali-
zace nastíněných opatření by
však minimálně mohla zaujmout
aktivní  mladé  jedince,  kteří
budou  odhodláni  přiložit  ruku
k dílu pro dobrou věc. Vaše pří-
padné reakce na tento článek
přivítám na e-mailu.

Dalibor Fadrný          
dfadrny@post.cz
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Máte zájem o letní pobyty v Chorvatsku?
Kolegové z Odborového svazu sklářů  nabízejí zbývající volné
poukazy do Chorvatska,

Makarská, Makarská riviéra, hotel Rivijera, pavilony

v termínech: 10. 7. – 22. 7. 2011 (pouze pro zájemce 
s nástupem v Brně)

20. 7. –   1. 8. 2011 nástupy Praha nebo Brno
30. 7. – 11. 8. 2011 „
19. 8. – 31. 8. 2011 „
29. 8. – 10. 9. 2011 „

Cena 12denního pobytu včetně dopravy a polopenze je pro
dospělého účastníka ve 2lůžk. pokoji s balkonem v sezoně
11.479,- Kč, v mimosezoně (od 29. 8.) 11.398,- Kč.  
Pokoj  3lůžk. je bez  balkonu, se  slevou,  dítě   do   12 let  –
ZDARMA.

doprava: autobusem  
stravování: polopenze
ubytování: 2 lůžk. (s balkonem), 3 lůžk. (bez balkonu), s vlast-

ním příslušenstvím, chladničkou  
pláž: cca 100 m od ubytování

Objednávky přijímá a bližší informace o zahraničních
pobytech vám podá 

Věra Pechová, tel. 224 142 773, e-mail Pechova.Vera@cmkos.cz.

12. sjezd Evropské odborové konfederace za sociální Evropu

ILO: Globální  hospodářská krize otevírá nový prostor pro diskriminaci
v práci
Ve svém globální zprávě o rovnosti v práci pro rok 2011 uvádí Mezinárodní
organizace práce (ILO), že navzdory pozitivnímu pokroku v protidiskrimi-
nační legislativě vedla globální hospodářská a sociální krize k vyššímu riziku
diskriminace u některých skupin pracovníků, například migrujících pracov-
níkůi. Předseda ILO, Juan Somavia, řekl: „Hospodářsky náročné časy vytváře-
jí ideální podhoubí pro diskriminaci v práci i všeobecně ve společnosti. Vidíme
to s  nárůstem  populistických řešení, což  ohrožuje  těžce  vydobyté úspěchy
v několika dekádách.“ Zpráva s názvem „Rovnost v práci: pokračující výzva“
cituje několik zdrojů, které obdržely zvýšený počet stížností, což poukazuje na
to, že diskriminace v práci nabývá různých podob. Rovněž to varuje před ten-
dencí během hospodářských krizí, kdy se upouští od protidiskriminačních
pří.stupů. Přímo se uvádí: „Úsporná opatření a škrty v rozpočtech v pracovních
organizacích a v inspekcích a škrty v prostředcích, které jsou k dispozici spe-
cializovaným úřadům zabývajícím se protidiskriminačními přístupy, mohou
vážně ohrozit schopnost současných institucí předcházet tomu, aby
hospodářská krize generovala další diskriminace a další nerovnosti.“
Nedostatek spolehlivých dat z této oblasti ztěžuje možnost zhodnocení přes-
ného  dopadu  těchto  opatření.  Je  ttřeba zapojit lidské, technické a finanční
zdroje a vylepšit sbírání dat o diskriminaci na národní úrovni. 
Stejná práva, respekt a důstojnost pro všechny pracovníky
Globální odborová organizace ve vzdělávání (EI), Mezinárodní odbory ve
veřejných službách (PSI) a Mezinárodní odborová konfederace (ITUC) se seš-
ly s dalšími organizacemi zastávajícími lidská práva při oslavách mezinárod-
ního dne proti homofobii. Ve společné spolupráci tyto tři odborové organizace
potvrdily svůj slib boje proti všem formám diskriminace, netolerance a odsu-
zování na základě sexuální orientace nebo pohlaví. Zatímco odbory dosáhly
významného pokroku při dosažení respektu a důstojnosti pro homosexuální,
bisexuální a transsexuální pracovníky, škatulkování, předsudky a izolace jsou
stále  až  příliš častým jevem u těchto pracovníků. Podle posledn zprávy ILO
jsou tito pracovníci nadále omezováni a při vstupu na trh práce musí překoná-
vat velké bariéry. Diskriminace je zodpovědná za mzdové rozdíly mezi homo-
sexuálními a heterosexuálními pracovníky v rozmezí 3 – 30 procent. PSI, EI a
ITUC zvonu obnoví své snahy, aby podpořily všeobecnou uvědomělost o exi-
stenci mnoha různých skupin, které formují naše členské organizace, a aby za-
jistily, že diskriminace na pracovišti je nepřípustná na celém světě.
Keňa: Budování odborářské solidarity a akce pro pracovníky v pohybu
PSI publikuje Keňskou národní zprávu, která shrnuje výzkum v oblasti mi-
grace ve zdravotním sektoru a v sektoru sociální péče v Keni. Tento výzkum
je součástí aktivit v rámci mezinárodní programu PSI o migraci a o ženách
pracujících v oblasti zdravotní a sociální péče. Program zahrnuje tři africké
země (Keňa, Ghana a Jihoafrická republika). Hlavním cílem je vybudování ka-
pacit v rámci odborů ve veřejných službách, které by se zabývaly příčinami a
dopady migrace v sektorech zdravotní a sociální péče. Předpokládá se, že
zjištění a doporučení z této zprávy přispějí k posílení pracovní síly ve zdravot-
nictví a sníží migrační tlaky.y.
Tichá krize – v ohrožení jsou roky práce ohledně rovných mezd a rovnos-
ti pohlaví
Na výročním mítinku výbor pro ženy a rovnost pohlaví Evropské federace ve
veřejných službách diskutoval o dopadech hospodářské krize a úsporných
opatřeních, která zavádějíí vlády napříč Evropou, na ženy pracující ve veřej-
ném  sektoru  a  na  všeobecnou  rovnost  pohlaví. Na mítinku se debatovalo
o předběžných výsledcích výzkumu EPSU o dopadech škrtů mezd a pracovní
síly na ženy ve čtyřech zemích. Výsledky ukazují, že první vlna úsporných
opatření přinesla těžší břímě pro pracovníky ve veřejném sektoru s nízkým
příjmem, kterými jsou ve většině evropských zemí ženy. Odbory byly v první
linii boji proti těmto škrtům a svými kampaněmi se snažily zajistit rovnost pro
pracující ženy a zároveň bojovaly se mzdovými a dalšími rozdíly mezi
pohlavími jak na evropské, tak na národní úrovni. Avšak již nyní se objevují
indikace, že finanční a hospodářská krize a s ní související zaměření vlád na
úsporná opatření by mohly smazat některé důležité úspěchy, kterých bylo
dosaženo po mnoha letech těžké práce. Výzkum ukázal, že navzdory tomu, že
ženy tvoří velkou část pracovní síly veřejného sektoru, žádná z  vlád nevzala
v úvahu dopad na rovnost mezi pohlavími při úsporných opatřeních za účelem
snížení veřejného zadlužení. Gloria Mills, předsedkyně Výboru pro ženy a
rovnost pohlaví, k tomu řekla: „Tato tichá krize má velký dopad na ženy – jak
po stránce ohrožení jejich pracovních míst, tak po stránce disproporcionálního
dopadu na tyto ženy, na které se spoléhají jejich rodiny. Nemůžeme tuto situaci
tolerovat. Je čas pro pracující ženy  požadovat po vládách, aby dostály svým
právním a morálním závazkům zajištění, že jejich postupy nás nepošlou zpět
na cestu, kde se budeme snažit zajistit rovnost mezi pohlavími na pracovišti a
ve společnosti na všeobecné úrovni.“ EPSU dlouhodobě kritizuje krátkozraký
pohled evropských vlád, EU a Mezinárodního měnového fondu, jejichž přís-
tupy  znamenají, že běžní pracovníci platí za náklady krize, kterou nezpůso-
bili. 

12. kongres Evropské odborové konfederace (E-
TUC) se konal v Aténách ve dnech 16. – 19.
května 2011. Na závěr sjezdu byl přijat tzv.
Aténský manifest. Znamená angažovanost v za-
chování a rozvoji evropského sociálního modelu
jako pozitivního a trvale udržitelného modelu
pro rozvoj světa. EOK bude požadovat účinnou
a přísnou regulaci finančních trhů a ratingových
agentur, konec daňových rájů, a daň z finančních
transakcí. Bude rozvíjet společně se zaměstna-
vateli iniciativy za zelená pracovní místa a in-
vestice. Sjezd odmítl záměry nového Paktu euro
plus, protože členským státům doporučuje tlak na snižování mezd a na ome-
zování nároků na důchody. Podle EOK je tento přístup nepřijatelný a naopak
musí byt respektován princip, že mzdy nejsou nepřítelem ekonomiky, ale je-
jich motorem stimulujícím ekonomický růst. Generální tajemnicí byla zvolena
Bernadette Segolová, dlouholetá členka výkonného výboru EOK a tajemnice
Uni Evropa - evropské odvětvové federace služeb, absolventka filosofie
Univerzity v Toulous. Jejím hlavním cílem, jak uvedla v představovacím pro-
jevu, je zvýšit vliv evropských odborů na rozhodování Evropské komise.
Každý den musíme myslet a konat, aby obětí krize nebyli zaměstnanci a mladí
lidé. Budeme organizovat evropské akční dny a bude-li to třeba, zvážíme další
celoevropské akce, uvedla Segolová. Jedním z našich požadavků bude i právo
na stávku v nadnárodním měřítku. EOK chce požádat o zřízení zvláštní ko-
mory pro pracovní právo u Evropského soudního dvora.

-pm-


