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Fundaţia Friedrich Ebert  
(Friedrich-Ebert-Stiftung FES )

Fundaţia Friedrich Ebert (FES) a fost fondată în anul 1925 
ca moştenire politică a primului preşedinte german al Reichu-
lui, ales în mod democratic, Friedrich Ebert. Social-democratul 
Friedrich Ebert, care a avut o ascensiune de la simplu meseriaş 
la cea mai înaltă funcţie în stat, a  impulsionat – pe fundalul 
propriilor experienţe în controversele politice – constituirea unei 
fundaţii cu obiectivele:

Să promoveze formarea politică şi socială a oamenilor din 	

toate sferele vieţii în spiritul democraţiei şi pluralismului,

Să ofere tinerilor dotaţi, prin burse , posibilitatea de a avea 	

acces la studiu şi cercetare,

Să contribuie la înţelegerea şi colaborarea internaţională.	

Fundaţia Friedrich Ebert, interzisă de nazişti în 1933 şi înfiin-
ţată din nou în 1947, urmăreşte şi astăzi toate aceste obiective 
prin activităţile sale vaste. Ca instituţie de folos obştesc, privată, 
culturală, ea se supune ideilor şi valorilor fundamentale ale de-
mocraţiei sociale.
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Proiectul regional al FES „Relaţii de 
muncă şi dialog social în Europa de 

sud-est“

Fundaţia Friedrich Ebert  activează de decenii în toată lumea 
pentru susţinerea creării de condiţii democratice. Ea colabo-
rează în parteneriat cu organizaţii democratice, care doresc să 
participe la construirea unei societăţi civile funcţionale în ţara 
lor. După  1990 , pe lângă reprezentanţele din ţările Europei de 
sud-est, a fost organizat încă un alt domeniu de activitate. Acest 
domeniu de activitate cuprinde întreaga regiune balcanică.  
 
Proiectul regional se străduieşte să promoveze în special orga-
nizaţiile partenerilor sociali. Motivaţia constă în faptul, că orga-
nizaţiile angajatorilor şi sindicatelor trebuie să acţioneze, în tim-
pul transformării sociale şi economice şi a globalizării, tot mai 
mult dincolo de graniţele nationale. Cu legăturile şi experienţele 
sale de muncă  Fundaţia Friedrich  Ebert poate oferi susţinere 
peste tot, unde este nevoie să se organizeze transfer de cunoş-
tinţe, să se unească oameni cu experienţe şi cunoştinţe diferite 
sau să de dezvolte competenţe proprii în ţara respectivă.

Fundaţia Friedrich Ebert 
Biroul regional „Relaţii de munca şi dialog social în Europa de sud-est“

Tadeusa Koscuska 8/5
11000 Beograd

Srbija
    +381–11–3284 255

+381–11–2629 632	

http://www.fes-sozialdialog-soe. de
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Prefaţă

John Monks
Secretar general 

Confederaţia sindicală europeană (EGB) 
Consiliul regional pan-european (PERR)  

al Confederaţiei sindicale internationale (IGB)

Dragi colegi,

Această publicaţie este o apariţie specifică, unică în felul său 
printre lucrările despre sindicalism şi rolul acestora în societăţi-
le în tranziţie. De asemenea, publicaţia are şi un titlu destul de 
atractiv – despre sindicate şi secolul XXI. Unii ar putea crede 
că lucrarea dată este un produs al aplicării conceptelor despre 
dezvoltare care sunt  „la modă” sau a unor  modele organizaţi-
onale faimoase  asupra realităţilor din sindicatele şi societăţile 
bulversate de procese complexe de transformare. Această car-
te este exact opusul. 

Este  o carte inspirată din viaţa reală şi care ţinteşte proble-
mele practice cu care sindicatele din estul Europei se confruntă 
în procesul de „tranziţie” către o societate democrată şi către o 
economie de piaţă. Datorită experienţei directe pe care autorul 
o are în aceste state, acesta urmăreşte să aducă o contribu-
ţie la eforturile şi discuţiile din interiorul sindicatelor pentru a le 
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ajuta să îşi perfecţioneze structura, cunoştinţele şi să îşi îmbu-
nătăţească capacitatea de formulare a politicilor,  astfel încât 
să poată face faţă schimbărilor constante ale mediului în care 
trebuie să activeze. Cartea abordează o serie de subiecte, mer-
gând de la chestiuni specifice micului  butic până la aspecte le-
gate de construcţia sistemelor la nivel naţional, de la formularea 
de strategii şi dezvoltarea de structuri şi proceduri democratice 
până la implementarea lor în practică.  

Valoarea acestei lucrări constă  într-aceea că subliniază 
destul de clar faptul că nu există nici un fel de miracole  în acest 
proces complicat  şi doar actorii direct implicaţi sunt responsa-
bili de rezultatele obţinute şi de găsirea celor mai bune soluţii, 
adecvate fiecărei ţări şi fiecărei etape a procesului de transfor-
mare. Cu toate acestea, deşi este un „ghid”, cartea nu reprezintă 
una dintre acele încercări frecvente de a ne explica faimoasele 
„modele” din ţările dezvoltate, „bunele practici” existente la nivel 
european sau de a ne învăţa ce trebuie să facem pur şi simplu 
pentru că aşa ceva s-a făcut deja în altă parte. Cartea nu vinde 
„modele”, ci încearcă să ne ghideze către diferite  „moduri„ de a 
gândi creativ, să încurajeze activiştii locali şi sindicatele din fie-
care stat să îşi dezvolte propriul sistem de relaţii industriale, de 
dialog social şi să îşi consolideze propriul potenţial – politic, or-
ganizaţional şi financiar pentru a face faţă provocărilor istorice 
ale epocii în care trăim. Pe cât de simple par a fi aceste între-
bări, pe atât de dificilă poate fi găsirea răspunsurilor corecte şi 
implementarea lor. Succesul unor idei chiar mai sofisticate de-
pinde, în cele din urmă, de puterea organizaţiei – de existenţa 
unor structuri eficiente şi bine finanţate la toate nivelurile, a unui 
sentiment puternic al solidarităţii şi a unei capacitarăţi crescute 
de organizare, a unor lideri motivaţi. Chestiuni aparent tehnice, 
precum abilitatea de a organiza şi conduce eficient un sindicat, 
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inclusiv gestiunea financiară a acestuia, pot părea ca fiind mai 
puţin importante comparativ cu provocarea de a reacţiona în 
faţa încercărilor de reformare a politicilor economice, dar final-
mente exact aceste chestiuni se pot dovedi a fi un factor cheie 
în dezvoltarea organizaţiilor. 

Aceasta aduce în atenţia noastră un al doilea avantaj impor-
tant pentru utilizatorul acestui ghid – abordarea holistică. Este 
un ghid, dar nu este un abecedar al sindicalismului, bazat pe 
o însumare formală a principiilor. În timp ce oferă  fundamen-
tele cunoaşterii pentru cei care  intră într-un sindicat,  experţii 
şi liderii  vor avea şi ei o lectură incitantă şi utilă. Nu înseamnă 
că automat toată lumea va trebui să cadă de acord sau să în-
ceapă să aplice ceea ce e scris – nu există reţete de succes  în 
această carte. Efectul de ghidare constă mai mult în întrebările 
pe care publicaţia le supune atenţiei noastre şi în încercarea de 
a contura o discuţie antrenantă, care să deschidă posibilitatea 
utilizării resurselor existente şi talentelor fiecărei organizaţii – 
iată singura cale de a găsi răspunsurile pe care le căutăm. 

Al treilea avantaj se referă la angajamentul propriu şi la atitu-
dinea plină de respect pentru realizările sindicatelor de-a lungul  
procesului de tranziţie , concomitent cu încercarea de  a iden-
tifica anticipat provocările şi oportunităţile existente pentru a le 
putea oferi un răspuns adecvat. Lucrarea nu putea fi niciodată 
mai relevantă decât în contextul actual al crizei financiare glo-
bale. Ultimele evenimente din sectorul bancar şi de pe bursă au 
adus o serie de lovituri logicii care a structurat reformele din Eu-
ropa de est, inspirate din modelul promovat de FMI, care sus-
ţinea că „piaţa va rezolva toate problemele” şi „nu există nici o 
alternativă în afară de piaţă”. Criza a reuşit să pună sub semnul 
întrebării ideologia pieţei libere şi politicile neo-liberale, dar ea 
ridică şi o serie de întrebări fundamentale pentru stânga politică 



şi pentru alţi factori de decizie din societăţile democratice. Vor fi 
oare sindicatele capabile să utilizeze această oportunitate pentru 
a-şi aduce aportul lor la schimbarea care a devenit atât de impe-
rios necesară? Cartea de faţă este răspunsul cuiva care încearcă 
să îşi aducă propria contribuţie la acest lucru.
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Referitor la acest manual de 

dezbateri

Acest manual de dezbateri trebuie să stimuleze sindicalistele 
şi sindicaliştii în discuţiile privind viitorul sindicatelor lor. Faptele, 
analizele şi stimulările se bazează pe o experienţă de aproape 
20 de ani în colaborarea cu sindicatele din ţările în tranziţie. Se 
tinde mai puţin spre o analiză ştiinţifică, ci mai mult spre teze 
practice şi impulsuri, care ar putea genera discuţii la faţa locu-
lui. Multe lucruri, într-o formă sau alta, nu sunt noi, multe au fost 
deja atacate şi modificate de unele  sindicate, dar o reunire a 
celor mai multe aspecte şi a unor reflecţii  practice poate fi de 
ajutor pentru unii sau alţii în discuţiile necesare despre refor-
mă.

Nu este vorba de a redescoperi sindicatele sau să li se atri-
buie sarcini cu totul noi, ci mai mult, să se folosească potenţia-
lele, experienţa şi realizările existente astfel, ca să rămână vic-
torioase şi în disputele viitoare. „Vechile virtuţi“ ale  sindicatelor, 
ca solidaritate şi acţiune colectivă, sunt şi astăzi încă moderne 
şi necesare, ele trebuie însă redefinite şi realizate în contex-
tul noilor raporturi politice şi a unei sfere a muncii în continuă 
transformare. 

Pentru acest lucru nu prea există modele de succes, care ar 
putea pur şi simplu să fie transpuse, ci sindicatele, cu membrii 
activi, trebuie să lupte pentru a găsi mijloacele şi căile potrivite, 
ca în condiţiile cadru respective ale ţărilor lor, să impună cu fer-
mitate interesele angajatelor şi angajaţilor.

Totuşi există anumite condiţii cadru şi anumiţi piloni pentru 
toate modelele individuale, care constituie modelul economic şi 
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social european. De aceea sunt importante şi de ajutor  experi-
enţele şi dezbaterile din ţările vecine şi alte ţări ale Uniunii Eu-
ropene. Întotdeauna trebuie să se aibă în vedere, ca principiile 
muncii sindicale să fie transpuse practic şi să devină utile în 
condiţiile cadru specifice propriei ţări sau propriei regiuni. Acest 
lucru este realizabil din interior, dar şi impulsuri  din exterior pot 
fi de ajutor, dacă nu au drept scop impunerea de modele. 

Paginile următoare cu siguranţă că nu oferă o privire de an-
samblu completă asupra experienţelor, opiniilor şi concepţiilor 
diferite din diferitele dezbateri. Poate pentru unii este de ajutor 
şi numai un cuvânt cheie sau altul. Dar manualul de dezbateri 
ar putea fi de ajutor, pentru a elabora analize mai aprofundate 
şi a  ridica întrebările corecte pentru pentru propriile dezbateri: 
Cum pot fi structurate şi dezvoltate astăzi principii verificate  ale 
muncii sindicale, astfel încât să aibă efecte positive pentru cât 
mai multe angajate şi angajaţi în viaţa de zi cu zi în tranziţie? 

Întrebările la obiect  oferă probabil cele mai bune şanse pen-
tru soluţii bune.

Frank Hantke
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Ce funcţie ar trebui să aibă sindicatele?

Experienţele sindicatelor din ţările în tranziţie din Europa 
centrală şi de est sunt marcate la început de forma economică 
şi socială socialistă, care a atribuit sindicatelor sarcini specifice. 
Atunci era mai puţin important ca sindicatele să fie autonome şi 
independente de partid şi alte grupuri politice, care reprezentau  
interesele angajatelor şi angajaţilor în scopul dezbinării intere-
selor lor. Mai mult chiar, sindicatele trebuiau să îndeplinească 
anumite sarcini, in cadrul unei politici impuse, în special în între-
prinderi. Angajatele şi angajaţii organizaţi nu trebuiau să implice 
interesele lor în activitatea politică, ci mai mult interese politice 
prescrise trebuiau aplicate la nivel de întreprindere, ajutând ast-
fel la realizarea lor.

„Terenul de joc“ s-a schimbat
În consecinţă, în repertoriul sindicatelor nu era inclusă lupta, 

prin diversele metode ale formelor de dezbatere, pentru inte-
resele la nivel de ramură  sau chiar pe plan national. De altfel, 
pentru  sindicate nu au existat nici un fel de organizaţii sociale, 
care ar fi putut să facă concurenţă propriei activităţi, pe un plan 
sau altul. Apartenenţa la un sindicat era o normalitate pentru 
angajată, angajat şi avea mai degrabă caracterul unei aderări 
la o asigurare socială, decât caracterul unei aderări la o orga-
nizaţie activă şi agilă de reprezentare a intereselor, dispusă să 
intervină în jocul diferitelor puteri.

În conformitate cu aceste obligaţii, structurile sindicale nu 
prevedeau o organizaţie centrală puternică, unită, ci erau – 
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în mod surprinzător, doar la prima vedere – considerabil mai 
descentralizate decît structurile sindicale din ţările Europei de 
vest. Punctul de pornire în munca sindicală era sindicatul de 
întreprindere, la care se adera de regulă imediat ce se începea 
activitatea într-o întreprindere. În majoritatea statelor în tran-
ziţie, sindicatele de întreprindere sunt şi azi persoane juridice 
autonome, care adera doar liber consimţit la o organizaţie su-
perioară, ca de exemplu o organizaţie de ramură sau regională. 
Ele nu sunt obligate să facă acest lucru, ceea ce poate duce 
la structuri, de necuprins, de reprezentare a intereselor în în-
treprindere (uneori mai mult de zece sindicate de întreprindere 
într-o întreprindere).

Noi „reguli de joc“
Pe baza acestor structuri s-a creat până în zilele noastre o 

imagine a  organizaţiilor sindicale din ţările în tranziţie, care la 
nivel mediu şi central, superior nu dispun de mijloace suficiente, 
să se poată impune eficient în disputele de interese devenite tot 
mai puternice în ţările în tranziţie. Rezultă, că doar numărul de 
membrii sau gradul de organizare în puţine domenii de activi-
tate, nu poate fi un indicator pentru faptul că un sindicat poate 
realiza  cu succes interesele membrilor săi sau nu. 

Astfel sindicatele dispun deseori, din punct de vedere pro-
centual –în totalitatea confederaţiilor, de mult mai mulţi mem-
brii decât unele sindicate din ţările vest-europene, abstracţie 
făcând de situaţia deosebită din ţările scandinave. Dar în pofida 
gradului mai mare de organizare sau a numărului mai mare de 
membri, ele rămân de cele mai multe ori slabe. 

În democraţia în curs de dezvoltare din ţările lor, sindicatele 
trebuie să preia mai multe probleme active şi sarcini de formare 
în politică, altfel decât înainte. Ele nu mai sunt simpli execu-
tanţi, ci foarte des sunt nevoite să elaboreze propriile propuneri, 
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să prezinte alternative mai bune decât cele oferite de politică 
sau alte grupuri de interese. Acest fapt le pretinde o compe-
tenţă de formare mult mai mare pe plan central, decât a fost 
cazul vreodată. Pentru a concluziona: sindicatele sunt astăzi în 
mare măsură organizaţii politice, în timp ce în trecut activau mai 
degrabă pe plan social. Pentru a folosi o imagine plastică: îna-
inte se punea leocoplast pe rană, astăzi se vrea evitarea rănii. 
Acest lucru a devenit de altfel mult mai dificil, deoarece există 
mai mulţi jucători politici pe câmpul de acţiune. S-au format or-
ganizaţii patronale mai mult sau mai puţin puternice, dar şi alte 
grupuri de interese luptă pentru realizarea viziunilor lor în politi-
ca comună.

Mai mult risc – mai multe şanse
Astfel se pretinde din partea sindicatelor şi a funcţionarilor 

săi responsabilitate pentru propria muncă, în mai mare măsu-
ră, decât era cazul în trecut. Înainte era vorba deseori doar de 
transpunerea deciziilor politice la nivelul întreprinderii şi în afara 
ei. Responsabilitatea proprie înseamnă două lucruri: riscuri mai 
mari pentru cei ce acţionează şi cei, cărora le reprezintă intere-
sele, dar şi şanse mai mari pentru toţi participanţii la formarea 
activă a sferei muncii, crearea de locuri de muncă noi şi atrac-
tive sau în general pentru condiţii mai bune de muncă. Sindica-
tele sunt şi astăzi încă, de departe cea mai mare reprezentare 
politică a intereselor din ţările în tranziţie. 

Cum s-ar putea reuşi, să se  folosească puterea numerică 
a membrilor în aşa fel, ca influenţa ei asupra politicii să promi-
tă un succes corespunzător? Se naşte astfel întrebarea puterii 
sau a transpunerii eficiente a propriilor interese în cadrul unei 
compensări democratice a intereselor. Deci puterea de realiza-
re trebuie să fie asociată şi cu suficientă competenţă de forma-
re. Deoarece acum se cere din partea sindicatelor mai multă 
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iniţiativă proprie şi activitate cu conţinut în dezbaterile politice, 
obligatoriu trebuie, ca al doilea stâlp de susţinere – competenţa 
organizaţiei – să se dezvolte mult mai tare. Competenţa şi ca-
pacitatea de realizare sunt pilonii pe care mişcarea sindicală va 
sta cu succes.

Competenţă şi capacitate de realizare – coloane  de 
susţinere a sindicatului

În cele ce urmează se va vedea, că ambele coloane ale 
sindicatelor – puterea membrilor şi competenţa organizaţiei – 
sunt strâns legate între ele şi dependente una de alta. Sindicate 
incompetente nu vor putea obţine succese mai mari, dar nici  
sindicate inteligente, fără membrii, nu au capacitatea de a se 
impune. Sindicatele incompetente nu vor avea succes şi îşi vor 
pierde majoritatea membrilor lor. Iar fără membrii lipsesc şi mij-
loacele financiare, pentru a construi independent competenţă.

 
Cum poate fi descătuşat „uriaşul sindicate“ 

în ţările în tranziţie ca să-şi desfăşoare corect 
puterea?  

Cum pot fi abordaţi mai mulţi oameni, cum 
pot fi motivaţi şi activaţi pentru a contribui la 

această putere?
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Impulsuri pentru munca de reformă

Pentru început se pot face analize de eficienţă a 	
structurilor organizaţiilor. Rezultatele pot fi apoi 
comparate pentru diferitele domenii ale organizaţiei 
cu propriile sarcini şi obiective propuse.

Sarcinile de până acum ale diferitelor domenii ale 	
organizaţiei ar trebui cercetate atât din punct de ve-
dere al domeniilor de probleme din trecut cât şi  ale 
celor noi. Din rezultate s-ar putea elabora noi căi de 
desfăşurare a activităţii, noi corelări de informaţii şi 
multe altele.

Se pot organiza workshop-uri cu sindicatele altor 	
ţări în tranziţie, pentru a cunoaşte analizele şi con-
cluziile lor, poate chiar foarte asemănătoare.

S-ar putea desfăşura dezbateri interne – pe diferite 	
planuri, sub  diferite forme – cu scopul de a reflecta 
asupra modurilor de lucru şi asupra rezultatelor lor 
pe de o parte, iar pe de altă parte de a trage alte 
concluzii posibile pentru schimbări, respectiv pen-
tru propuneri de schimbări.

Workshop-uri interne pentru  a dezbate  „noul 	
câmp de acţiune“ într-o societate democratică cât 
şi a„noilor reguli de joc“, dacă este cazul, pot oferi 
cu siguranţă indicii referitoare la necesitatea unor 
eventuale modificări structurale sau la stabilirea 
nouă a centrului de greutate în cadrul organizaţiei.

Workshop-uri pentru dezbaterea sarcinilor sindi-	
catelor în societăţile în curs de transformare şi de-
mocraţie, pot genera dezbateri privind reforma în 
rândul membrilor  şi pot să-i invite să participe la 
înnoirea sindicatului lor.
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Pe cine ar putea aborda şi reprezenta 

sindicatele?

Sfera muncii s-a transformat simţitor de la începutul schim-
bărilor politice de la începutul anilor 90. Economia multor state 
era puternic mono-structurată,  în baza repartizării sarcinilor în 
cadrul Pactului de la Varşovia şi se baza în special în sectorul 
industrial pe structuri cuprinzătoare de întreprinderi mari. 

S-a dovedit destul de repede, că această formă de struc-
turi de întreprinderi mari, de multe ori nu este viabilă în mediul 
capitalist. În cadrul privatizărilor, majoritatea au fost împărţite 
sau chiar parţial distruse, astfel că au rămas unităţi mult mai 
mici, care pe baza unor tehnologii mai bune au devenit mult 
mai productive. Mai puţini angajaţi puteau produce mai mult sau 
puteau presta servicii mai bune. Între timp întreprinderi cu locuri 
de muncă mai puţine, au adus un aport mult mai mare decât 
înainte la produsul social brut.

Structuri noi în sfera muncii …
Pe lângă ele s-a dezvoltat o lume în continuă creştere de 

întreprinderi mici şi mijlocii. Sferele lor de activitate au rezultat 
pe de o parte prin outsourcing din vechile structuri ale întreprin-
derilor mari, astfel că multe lucrări au fost preluate de întreprin-
deri mici proprii. Dar şi sectorul de prestări servicii s-a dezvoltat 
într-o măsură atât de mare, încât în multe ţări depăşeşte deja 
esenţial aportul la produsul social brut al sectorului de produc-
ţie. Aproape în nici una din ţările în tranziţie nu se  se mai prea 
întâlnesc societăţi comerciale orientate încă pe producţie. Toate 
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societăţile comerciale se dezvoltă mai mult în direcţia Europei 
de vest, în societăţi orientate spre cunoaştere şi servicii. 

În nici una dintre ţări nu sunt astăzi mai puţin de 90 % din în-
treprinderi, care să aibă mai puţin de 250 de angajate şi anga-
jaţi. Numărul de întreprinderi mici şi foarte mici a crescut imens. 
Acesta este un fenomen pe care îl găsim şi în toate celelalte 
societăţi de muncă, această problemă fiind aşadar cunoscută 
sindicatelor vest-europene. Acestea au avut mult mai mult timp 
să se adapteze la aceste schimbări, decât sindicatele ţărilor în 
tranziţie. Totuşi trebuie constatat, că nici  sindicatele din Europa 
de vest nu au reuşit întotdeauna, într-o lume a muncii în trans-
formare, să-şi menţină puterea anterioară sau să o dezvolte. 
Impulsuri necesare şi importante trebuie să vină deasemenea 
şi din partea statelor vecine din sfera în tranziţie, nu numai de 
la sindicatele Europei de vest. Dacă se priveşte principial pro-
blematica sindicatelor – decăderea structurilor întreprinderilor 
mari, creşterea întreprinderilor mici şi mijlocii, dezvoltarea unui 
sector de prestări de servicii în creştere etc.- se poate vorbi de 
o sferă de probleme, care priveşte toate  sindicatele din  Europa 
în aceeaşi  măsură.

… necesită structuri noi de organizare
Dacă structurile întreprinderilor s-au modificat, respectiv se 

găsesc în proces de transformare, atunci obligatoriu trebuie să 
se modifice şi structurile apartenenţei membrilor, sau numărul 
de membri scade automat, în paralel cu decăderea structurilor 
întreprinderilor mari.
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Fiecare angajată şi angajat ar trebui să 

aibă dreptul şi posibilitatea să beneficieze 
de protecţia şi apartenenţa la un sindicat 

democratic!

Această cerinţă pare pur şi simplu ciudată la prima vedere. 
Dar în multe ţări din Europa centrală, de est şi de sud-est există 
pentru mulţi oameni o serie de obstacole ca să devină  membri 
de sindicat şi să să se implice pentru drepturile lor la locul de 
muncă şi în societate. 

Posibilităţile legale oferă  destul de mult spaţiu de mişca-
re, dar tot ele îngrădesc de cele mai multe ori cerinţele de mai 
sus, pentru o reprezentare eficientă a intereselor. Este valabil în 
special pentru întreprinderi mici, în care reprezentarea intere-
selor în întreprindere este permisă abia de la un număr destul 
de mare de salariaţi în sus. Acolo şi sindicatele au şanse destul 
de puţine să-şi recruteze membri   recht wenige Chancen, für 
sich zu werben und Mitglieder aufzunehmen. La toate acestea 
se mai adaugă tot felul de îngrădiri legislative pentru sindicatele 
din anumite ramuri profesionale, ca de exemplu poliţie, alte sec-
toare de servicii publice sau şi în domeniul militar.

Transpunerea legilor în realitate
Cu mult „mai eficientă“ este însă ignorarea crasă a legilor de 

către mulţi angajatori – indiferent  că este vorba de mici între-
prinzători sau de companii multinaţionale. Mai pe faţă sau mai 
voalat ei interzic angajaţilor lor să facă parte dintr-un sindicat. 
Uneori acest lucru se discută deschis la interviul de angajare 
sau mai târziu, când interesul pentru sindicat al angajaţilor devi-
ne vizibil. Mai ales în companiile multinaţionale se „militează“ cu 
salarii şi retribuţii mai mari, cât şi deseori cu condiţii mai bune 
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de muncă, pentru a exclude apartenenţa la un sindicat. Pentru 
toate aceste încălcări ale legii există un important factor de sus-
ţinere: şomajul mare din ţările în tranziţie, respectiv lipsa unor 
alternative profesionale. De frică să nu-şi piardă locul de mun-
că, mulţi oameni nu aderă la un sindicat şi nici nu se angajează 
să participe activ la altă formă de reprezentare profesională a 
intereselor.

Dar la astfel de încălcări ale legii participă cel puţin două 
părţi. Până acum sindicatele nu au reuşit, de multe ori nici nu 
prea au încercat, să preîntâmpine aceste încălcări ale legii, 
respectiv să facă demersuri să fie sancţionate. Atâta timp cât 
presiunea din partea sindicatului asupra angajatorului şi a între-
prinderii este atât de slabă ca şi până acum, se fac şi sindicate-
le vinovate într-o oarecare măsură la această situaţie.

Modernizarea statutelor
Un al treilea factor pentru care nu toţi angajaţii au şansa să 

aparţină unui sindicat, trebuie căutat chiar la sindicate. Deoare-
ce păstrează vechile structuri şi  statute ale organizaţiei, există 
pentru părţi vaste ale economiei aproape un „automatism de 
excludere“ de la o apartenenţă sindicală. Cum se explică acest 
lucru? Majoritatea sindicatelor din ţările în tranziţie sunt încă 
subjugate unor structuri organizatorice, care mai sus au fost de-
scrise ca „structuri socialiste“. Prin aceasta se înţelege faptul, 
că de regulă se poate obţine apartenenţa la un sindicat doar în 
cadrul unui sindicat de întreprindere. Dacă nu există sindicat de 
întreprindere, nu se poate deveni membru sindical. 

Ţinând cont de faptul, că în tot mai multe întreprinderi – nou 
înfiinţate, întreprinderi mici şi mijlocii etc. – nu (mai) există sin-
dicate de întreprindere, un număr tot mai mare de angajaţi nu 
mai au şansa să devină membri  de sindicat. Câteva Immerhin 
beginnen nun einige Sindicate încep totuşi să ofere pe lângă 
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apartenenţa uzuală la un sindicat de întreprindere şi o aparte-
nenţă directă la o organizaţie de ramură. Este un pas corect, 
care nu-şi poate realiza efectul doar dacă toţi membri  pot urma 
treptat această cale. Cum vor sindicatele să reprezinte eficient 
la locul de muncă pe aceşti membri de ramură, singulari până 
acum? Structurilor de lucru de până acum nu sunt orientate în 
acest scop. Astfel că cercul membrilor noi astfel admişi va ră-
mâne pentru ănceput mic.

 
Muncă precară – Sindicatele ar trebui să 

reprezinte acolo angajaţii

Tocmai în ţările în tranziţie se propagă cu repeziciune rapor-
turi de muncă precare (raporturi de muncă, care diferă sub dife-
rite forme de „relaţiile de muncă normale“, ca de exemplu timpul 
de lucru de 40 de ore pe săptămână stabilit conform unui orar). 
Acest lucru este deseori susţinut de o legislaţie defectuoasă, 
ca situaţia descrisă mai sus, de presiune pentru mulţi oameni 
care caută de lucru sau care vor să-şi menţină serviciul. Aceste 
raporturi de muncă există în toate domeniile economiei.

Aparent liber profesionişti

Întreprinderile mari detaşează ramuri întregi de activitate şi 
trimit  de exemplu o parte a angajatilor de până atunci în aşa 
numita independenţă profesională aparentă. Acest sector este 
perceput de foarte puţine sindicate ca un domeniu de activitate, 
deoarece nu mai priveşte angajatul clasic. Ceea ce formal pare 
a fi corect, se dovedeşte a fi aproape contrariul în practică. În 
toate ţările  pentru angajaţii „normali“ există   obligaţia legală de 
plată a asigurărilor sociale de către angajator, dar în acest caz 
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asigurarea socială revine în sarcina aparentului întreprinzător,  
care de cele mai multe ori nici nu îşi mai poate permite să le 
plătească. Pentru că doar în puţine cazuri el realizează acelaşi 
venit brut, ca înainte, ca angajat permanent. Cum altfel ar putea 
deseori să obţină avantaje angajatorul prin outsourcing? Ast-
fel o mare parte a acelor „muncitori dependenţi“, în adevăratul 
sens al cuvântului, sunt în fapt excluşi din sistemul de asigurări 
sociale. Acest lucru nu poate lăsa sindicatele indiferente. Ele 
trebuie să caute căi, să îi ajute şi pe aceşti muncitori, respectiv 
să le ofere o posibilitate, să se implice în colectivitatea sindica-
tului pentru reprezentarea intereselelor lor.

Colaboratori

Şi această ocupare a forţei de muncă este evident în creş-
tere. În foarte puţine ţări există o legislaţie satisfăcătoare, care  
stabileşte cel puţin drepturile elementare ale colaboratorilor. Cu 
atât mai puţin se ţine cont de ele în practică. Cine protejează 
această forţă de muncă şi cine îi dă posibilitatea, să se implice 
în colectiv pentru apărarea intereselor lor? 

De cele mai multe ori nu există contracte colective de muncă 
sau alte reglementări de protecţie, astfel colaboratorii sunt ex-
puşi, de cele mai multe ori neprotejaţi, anagajatorilor respectivi. 
Pentru sindicate apare aici un vast domeniu de activitate. Pe 
de o parte trebuie cerute reglementări legale, pe de altă parte 
trebuie găsite şi căi de a atrage aceşti colaboratori la sindica-
te. Aceasta şi pentru faptul, că deseori transferul dintre „munca 
normală şi colaborare“ se face în ambele direcţii, adică mulţi 
dintre membri  de până acum lucrează ca şi colaboratori după 
pierderea locului de muncă. Aceşti membri de sindicat nu tre-
buie pierduţi. Aici ar trebui să se raporteze la experienţele po-



Sindicatele în secolul 21  Manual de dezbateri pentru sindicatele din tările în tranziţie

pagina 27 

sitive din ţările membre UE şi să se ţină cont de sistemele de 
reglementare deja stabilite.

Angajaţi pe perioadă determinată

În majoritatea ţărilor există reglementări legale, care se ori-
entează, mai mult sau mai puţin, după directivele UE. Dar şi aici, 
de cele mai multe ori, lacunele legislaţiei, respectiv eludarea ei, 
determină ceea ce se întâmplă în practică. Se negociază pe 
termen lung contracte de muncă succesive, cu toate că există 
delimitări legale  – deseori chiar şi cu indicaţia: acceptă aşa sau 
luăm pe altcineva. În alte cazuri se negociază întreruperi, astfel 
că reglementările referitoare la raporturile de muncă temporare 
succesive nu mai au efect, etc. De multe ori angajaţii pe perioa-
dă determinată  nu reuşesc să intre în contact cu un sidicat de 
întreprindere, respectiv sindicatele îi lasă  „în aşteptare“, dar şi 
în acest caz este valabil, că trecerea între formele de ocupare 
a forţei de muncă se realizează în ambele direcţii şi deci există 
suficiente motive pentru ca şi angajaţii pe perioadă determinată 
să fie priviţi prioritar ca potenţiali membri  pentru sindicate.

Angajaţi cu handicap

Pentru angajatele şi angajaţii cu handicap din ţările în tranzi-
ţie, se mai ivesc deseori pe lângă greutăţile „normale“ ale vieţii 
profesionale şi probleme existenţiale considerabile. Doar în pu-
ţine cazuri reuşesc să pătrundă sau să rămână în sfera muncii 
ca angajaţi recunoscuţi. S-a demonstrat de nenumărate ori, că 
cei infirmi pot să-şi aducă aportul şi să–şi asigure în mod auto-
nom existenţa. Pentru acest lucru trebuie create condiţii cadru 
corespunzătoare, împreună cu ei. Acest lucru se referă atât la 
amenajarea locurilor de muncă cât şi la stabilirea salariilor şi re-
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tribuţiilor. Sindicatele nu trebuie să lase acest domeniu în grija 
câtorva proiecte sociale, ci trebuie să se implice alături de per-
soanele cu handicap, pentru nevoile acestora. S-ar putea înce-
pe cu cercuri de muncă tematice şi evenimente de informare. 
De aici ar putea să rezulte şi proiecte concrete pentru crearea 
şi asigurarea de locuri de muncă pentru cei cu handicap. Este 
evident că astfel va creşte şi numărul membrilor.

Pensionari

Nu trebuie trecut cu vederea că mulţi membri  de sindicat 
s-au retras deja din sfera muncii şi nu se vor mai întoarce la ea. 
Este cazul pensionarilor din motive de vârstă, dar şi  a persoa-
nelor care au părasit anticipat sfera muncii şi care „mai sunt în 
plină putere“. Trebuie să se plece de la premisa, că totalitatea 
membrilor din cele mai multe sindicate, se compune şi din pen-
sionari în proporţie de până la 20 – 25%!

Politica socială sindicală activă nu se opreşte la asigurarea 
pensiei! Aceasta  înseamnă, că foarte mulţi oameni – dacă li 
s-ar oferi ocazia unei organizaţii puternice – s-ar angaja pentru 
obţinerea de condiţii mai bune de asigurări de sănătate şi asi-
gurări sociale. 

De multe ori colege şi colegi din organizaţii sindicale nu îşi 
mai găsesc locul în sindicatele lor, sau chiar funcţii pe care le-ar 
putea prelua foarte bine. Ţinând cont de necesitatea de a avea 
cât mai mulţi membri  activi, nu este de înţeles de ce sindicatele 
nu apelează la acest potenţial cu experienţă. Dacă sunt corect 
plasaţi în organizaţie, membri  mai vechi pot presta  muncă sin-
dicală importantă în multe domenii – mai ales în localităţi şi ora-
şe unde deseori nu sunt prezente sindicate.
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Persoane care caută un loc de muncă: forţă 
de muncă fără loc de muncă

Persoane active sau oameni, care vor să intre în sfera mun-
cii şi nu au momentan de lucru, în principiu ar trebui trataţi ca 
angajaţii. Deoarece ei sunt potenţiali angajaţi şi merită deci 
aceleaşi posibilităţi de protecţie şi formare prin sindicate, ca şi 
angajaţii însăşi. De multe ori şomerii au fost deja înainte mem-
bri  de sindicat. Dar şi mulţi tineri ar intra într-un sindicat, dacă 
acesta le-ar oferi ajutor şi posibilităţi de muncă, pentru a lupta 
pentru pentru propriile interese. Doar cine priveşte şomajul ca 
o stare de durată, poate accepta ca cei afectaţi de şomaj  să 
nu primească ajutor din partea sindicatului. Cine priveşte însă 
această problemă altfel, trebuie să vadă în şomerii temporari şi 
în cei care caută de lucru, membri  potenţiali pentru un sindicat, 
respectiv să le ofere posibilitatea de a  rămâne pe durată în co-
lectivitatea solidară sindicală.

Ar fi fatal – în aceeaşi măsură pentru sindicate cât şi pen-
tru angajaţii precari şi şomerii temporari - dacă toate grupele 
enumerate nu ar fi şi potenţiale grupe ţintă pentru sindicate. În 
primul rând aceste grupe continuă să crească – probabil mai 
repede fără intervenţia sindicatului – tot fără protecţie şi în al 
doilea rând , în aceste grupe se găsesc tot mai mulţi oamneni 
care sunt, respectiv au fost membri  de sindicat, sau oameni 
care ar dori să devină sindicalişti, dacă sindicatele le-ar oferi un 
loc. Mulţi dintre cei în cauză vor putea pătrunde pe prima piaţă 
a muncii în decursul carierei lor profesionale. Dacă sindicatele 
rămân închise pentru ei când sunt într-o situaţie personală di-
ficilă, atunci de ce să se îndrepte ei mai târziu – în timpuri mai 
bune – către sindicate?
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Schimbarea locului de muncă şi a profesiei devin 
ceva normal

O ultimă observaţie referitoare la schimbarea carierelor pro-
fesionale. Tot mai mulţi angajaţi trebuie să parcurgă în decursul 
carierei lor diferite etape: formare profesională, şomaj temporar, 
diferite forme de ocupaţie şi raporturi de muncă etc. 

S-a dovedit că structural sindicatele sunt rar în situaţia de 
a însoţi aceşti oameni fără întrerupere, respectiv să-i păstre-
ze fără probleme ca membri. Actualele structuri organizatorice 
abia dacă mai acceptă  flexibilitatea angajaţilor, tot mai nece-
sară pe piaţa muncii, în calitatea acestora de membri de sindi-
cat. Dacă un angajat părăseşte întreprinderea – indifirent din ce 
motive – de la concediere până la schimbarea normală a locului 
de muncă, atunci el pierde calitatea de membru în sindicatul de 
întreprindere. Nu este sigur dacă în noile sale raporturi de mun-
că există o posibilitate de organizare, deasemenea este incertă 
şi disponibilitatea lui de a solicita din nou să devină membru. 
Astfel sindicatele pierd an de an mii de membri – fără ca să fie 
necesar. Este nevoie doar de schimbări ale politicii de organiza-
re, pentru a putea exploata aici mai bine posibilităţile.

 
Nu ar trebui să existe nici un loc în  sfera 

muncii, pe care sindicatele să aibă voie să-l 
neglijeze – chiar dacă este incomod – şi poate 

chiar mai mult …

Dacă ne-am ocupat întâi cu diferite grupe de angajaţi, se im-
pune să privim diferitele locuri în care se află aceste grupe – 
unde învaţă şi lucrează. La început s-a atras atenţia asupra di-
ferenţierii puternice a lumii muncii. Ea este tot mai puţin marca-
tă de structuri de întreprinderi mari, tot mai mult imaginea sferei 
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muncii este determinată de diferite locuri de muncă – de la locul 
de muncă de acasă, până la poziţia de la banda rulantă.

Munca la negru

În unele ţări în tranziţie, munca la negru reprezintă aproape 
jumătate din produsul social brut. Iar în multe din aceste ţări nu 
se prevede o îmbunătăţire a situaţiei. Nici în acest caz nu se 
poate vorbi de un singur vinovat. Sigur că la început situaţia ten-
sionată de pe piaţa muncii obligă mulţi oameni să muncească 
la negru, în special pe cei din anumite grupe. Astfel, mulţi tineri 
– independent de calificarea pe care o au – de multe ori abia au 
şanse, să se integreze în condiţii de muncă normale. Şi femeile 
lucrează în sectorul prestărilor de servicii  de multe ori la negru. 
Pentru cei în cauză se asociază mai multe dezavantaje grave. 
Pe de o parte  nu au nici un fel de protecţie şi nici o posibilitate 
să-şi obţină drepturile de ori ce fel în cazul unor dispute. În plus 
nu beneficiază de asigurări sociale – ceea ce de exemplu în 
cazul accidentelor de muncă, chiar şi la vârsta la care se mai 
munceşte încă, poate duce la catastrofe personale. Cel târziu 
în caz de boală sau la bătrâneţe se resimt aceste dezavantaje, 
deoarece deseori nu s-au plătit nici contribuţiile minime. 

Despre problemele economice ale muncii la negru nu se va 
discuta mai mult aici, pentru că sunt evidente. Dar şi în cadrul 
raporturilor normale de lucru există suplimentar multă muncă la 
negru – şi deseori cu acordul angajaţilor şi doar în puţine cazuri 
împotriva unor proteste eficiente din partea sindicatului. Este 
vorba de aşa numitele plăţi în plic. Oficial angajatorul plăteşte 
salariile minime stabilite legal sau salariile negociate în contrac-
tul colectiv de muncă, dar răsplăteşte la negru, munca supli-
mentară, calificarea superioară etc., într-un plic „pe sub masă“. 
Pe termen scurt angajatul poate vedea un avantaj în acest lu-
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cru, dar pe termen lung se lipseşte de contribuţii de asigurări 
sociale suficiente şi în unele cazuri şi de şanse profesionale în 
cadrul carierei. Din punct de vedere al sindicatului această situ-
aţie foarte răspândită desigur nu este tolerabilă şi ar trebui pu-
ternic combătută. Ar putea să se creeze multe locuri suplimen-
tare de muncă, de exmplu prin îngrădirea muncii la negru, dacă 
această muncă ilegală şi suplimentară ar putea fi împiedicată. 
De aceea este şi în interesul reprezentării intereselor, care de-
vine tot mai puternică,ca cei în cauză să fie atraşi la sindicate, 
pentru ca să lupte pentru condiţii mai bune de muncă sau un 
loc de muncă decent.

Întreprinderi foarte mici, mici şi mijlocii

Dacă înainte, ca funcţionar sindical puteai întâlni în acelaşi 
timp relativ multe angajate şi mulţi angajaţi în relativ puţine în-
treprinderi mari, astăzi acest lucru este extrem de schimbat. Tot 
mai multe întreprinderi foarte mici, mici şi mijlocii oferă tot mai 
multe locuri de muncă, iar timpul de lucru variază tot mai mult. 
De aici rezultă implicit o serie de întrebări referitoare la propria 
muncă, respectiv la structurile existente, ca de exmplu:

Este suficient ca funcţionarii să meargă în marile între-	

prinderi (la care de cele mai multe ori au acces), pentru a 
contacta şi recruta membri?

Este de ajuns, dacă sindicatele au birourile deschise şi 	

aşteaptă potenţiali   „clienţi“?

Sunt întreprinderile singurele locuri din sfera muncii, în 	

care sindicatele îşi desfăşoră activitatea, respectiv în care 
îşi oferă serviciile ca organizaţie de întrajutorare şi pro-
tecţie?
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Nu trebuie reflectat, dacă angajatele şi angajaţii nu ar tre-	

bui să fie eventual contactaţi şi câştigaţi acolo unde sunt 
în afara orelor de lucru?

Nu sunt şi tot mai multe probleme indirecte, care dau bă-	

taie de cap  angajatelor şi angajaţilor, şi le influenţează 
puternic capacitatea de muncă?

Cu siguranţă că există mult mai multe întrebări şi stimulări, 
dar deocamdată trebuie motivate şi explicate aceste întrebari.

Acolo, unde se crează locuri de muncă
Sindicatele sunt tradiţionale în special în întreprinderi mari, 

iar acolo sunt reprezentate în special în producţie. Aşa că nu 
este de mirare, că şi structurile lor de lucru s-au orientat în 
acest sens. Deasemenea nu uimeşte, că majoritatea funcţiona-
rilor din sindicate – în special la nivelul de jos şi mijlociu – provin 
din aceste structuri şi au acumulat chiar acolo experienţa lor 
de lucru. În consecinţă şi personalul sindicatelor este la fel de 
puţin flexibil, respectiv mult mai flexibil, ca şi organizaţia în sine: 
De cele mai multe ori se merge în locul unde „se cunoaşte bine 
fiecare colţisor “ şi mult mai puţin acolo, unde condiţiile sunt 
total diferite, deseori mult mai dificile. Acest lucru este valabil de 
regulă pentru întreprinderi foarte mici, mici şi mijlocii (IMM). Aici 
de multe ori nu există reprezentare sindicală, deseori „şeful“ nu 
permite o muncă sindicală organizată etc. Există două alternati-
ve în acest caz: prima, funcţionarii sindicatului nu merg acolo, a 
doua, se concentrează exact pe acestea, deoarece tocmai aco-
lo suspectează – şi nu pe nedrept –   cele mai multe încălcări 
ale legii sau ale drepturilor sindicale sau şi pentru că acolo pot 
recruta cei mai mulţi membri noi pentru munca lor.
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Pentru exemplificare pot fi de ajutor câteva rezultate ale unui 
sondaj în IMM-uri din Ungaria. În 2007, în cadrul unui sondaj 
reprezentativ privind starea dialogului social şi a apartenenţei la 
sindicat în IMM-uri, am pus angajatelor şi angajaţilor printre altele 
şi întrebările ce urmează. Şi în  Ungaria, în cele mai multe cazuri, 
poţi deveni membru de sindicat, dacă există deja un sindicat de 
întreprindere. Am obţinut următoarele rezultate care, ar trebui să 
ne pună pe gânduri:

Procentajul IMM-urilor din toate întreprinderile 
ungureşti > 90%

Procentajul locurilor de muncă în IMM-uri cca. 
50%

Gradul de organizare în toate întreprinderile 
ungureşti:

cca. 
25%

Gradul de organizare în întreprinderile ungureşti 
cu mai puţin de 250 de angajaţi < 3 %

Gradul de organizare în întreprinderile ungureşti 
cu mai puţin de 50 de angajaţi

< 0,3 
%

Dorinţa angajaţilor din IMM-
urile ungureşti de a deveni 
membri de sindicat

Spontan da 40%

Poate da 20%

Nu ştiu sau nu 40%

Ungaria poate fi luată ca exemplu pentru schimbările din sfera 
muncii în tranziţie şi după aceea. Aceasta înseamnă că în aproape 
toate ţările în tranziţie vor exista evoluţii asemănătoare – trecerea 
de la structuri de întreprinderi mari, la întreprinderi mai mici. De 
aceea sunt de aşteptat rezultate asemănătoare de la angajaţii din 
IMM-urile altor ţări în tranziţie.
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Numărul mare al celor, care ar dori să adere spontan sau 
chiar şi „poate“ la un sindicat, dacă ar avea această şansă, este 
îmbucurătoare şi înspăimântătoare în acelaşi timp! Îmbucură-
toare, deoarece acolo se întrezăreşte  un potenţial imens pen-
tru sindicate. Înspăimântătoare, deoarece devine evident cât de 
mult lipseşte protecţia sindicală şi cât este de dorită, în timp ce 
sindicatele abia dacă s-au interesat până acum de ea.

Sectorul de prestări servicii

Dacă privim creşterea sectorului de prestări servicii în raport 
cu sectorul producţiei sau şi cu sectorul agrar, şi se ţine cont, 
că exact în sectorul de prestări servicii există foarte multe IMM-
uri, atunci rezultă de aici al doilea indiciu important referitor la 
o grupă de forţă de muncă , care este şi extrem de heteroge-
nă, pe cât este de mare şi care va creşte în continuare. Aici se 
găsesc coafezele, instalatorii de calculatoare, vânzătoarele şi 
angajaţii din Call-Center, şi, şi, şi …

 
Pentru contemplare se recomandă fiecăruia să 
treacă pe cea mai mare stradă din  centrul oraşului 
şi să se uite în fiecare magazin, în fiecare mică 
întreprindere, în toate birourile.Iar după aceeea să 
aprecieze în mare câţi angajaţi lucrează doar acolo. 
Rezultă întrebarea:câţi dintre ei sunt membri de 
sindicat? Răspuns : Nici unul! La această concluzie 
se adaugă constatarea, că aici există probabil cea 
mai multă muncă la negru, că aici lucrează mai mult 
femei şi tineri şi că aici nu prea cunoaşte nimeni 
legislaţia actuală a muncii, dar să o aplice. Acest 
lucru în mijlocul nostru!
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Instituţii de formare

De cele mai multe ori  deciziile ulterioare referitoare la, dacă 
şi cum să te angajezi în organizaţii, ca partide sau grupuri de 
interese, sunt deja determinate din şcoală sau universitate. Re-
alitatea predominantă în aproape ţările  este că cei care învaţă, 
nu află nimic sau foarte puţin despre sindicate. Iar ceea ce aud 
în legătură cu ele este aproape întotdeauna „la mâna a doua“ şi 
aproape la fel de des mai degrabă negativ.

 
Ce Ionuţ nu învaţă, nu va mai învăţa Ion 

niciodată! 

Dacă privim centrele de perfecţionare pentru tineret şi tineri 
adulţi ca prima etapă a vieţii lor de muncă, rezultă inevitabil, că 
sindicatele se interesează şi de această parte a lumii muncii – 
mai mult, că se prezintă în mod corespunzătorăn acest dome-
niu. Nu este valabil doar pentru cunoştinţele despre sindicate 
şi munca lor, ci şi pentru lucruri practice în instruirea oamenilor 
tineri. În planul de lucru sunt cuprinse probleme legate de con-
ţinutul instruirii sau formării profesionale, la fel ca şi situaţii de 
conflict, în care elevii şi studenţii trebuie să se implice împreună 
pentru interesele lor. De ce nu cu susţinerea sidicatului lor?

Tineri şi femei

Printre domeniile de muncă precare sau în dezvoltare, care 
au fost abordate, sunt reprezentate în special două grupe: tineri 
şi femei. Ele sunt afectate foarte des de şomaj (datele oficia-
le privind şomajul la tineri în ţările Europei de sud-est variază 
între 20 şi 60%!) sau lucrează, în medie mai des, în raporturi 
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precare de muncă. Şansele profesionale ale femeilor pe piaţa 
muncii sunt mult mai rele, decât cele ale bărbaţilor – şi aceasta 
în condiţiile absolvirii unei instruiri profesionale mai bune, luate 
în medie.

Aceste grupe au nevoie, pe cât posibil,  de o protecţie mai 
mare din partea sindicatelor, dar cu siguranţă au nevoie de în-
tregul lor suport. În multe ţări europene s-a dovedit, că femei-
le, în special din sectorul prestărilor de servicii, ar dori să ade-
re, respectiv ar adera cu plăcere la un sindicat, dacă ar avea 
această posibilitae. De ce nu le abordează sindicatele cu oferte 
corespunzătoare?

Este deja aproape obsesiv să atragem atenţia, că media de 
vârstă a membrilor de sindicat şi a funcţionarilor săi creşte con-
tinuu. Dacă nu se alătură suficient de mulţi membri noi tineri, 
atunci „ultimul sindicalist va stinge luminile peste 20 de ani“. Pe 
cât este de dificil să câştigi oameni tineri pentru o organizaţie, 
pe atât de necesar rămâne însă. Încă tot nu dispun toate sindi-
catele – în special la nivel de ramură – de oferte corespunză-
toare sau chiar de secţii funcţionale pentru tineret.

 
De ce mai sunt atâtea domenii de lucru neutilizate?  

 
De ce să rămână situaţia aşa? Sunt întrebări existenţia-
le atât pentru forţa de muncă cât şi pentru sindicate .
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Impulsuri pentru munca de reformă

Cu toate că nu pare simplu de realizat, ţinând cont de po-	
sibilităţile existente pentru o analiză internă a membrilor, ar 
trebui adunate date, suficient de detaliate, în acest sens. De 
aici rezultă pe de o parte centrele de greutate în acordarea 
asistenţei  membrilor actuali, pe de altă parte vor deveni evi-
dente  şi deficitele din toată gama forţei de muncă.

În funcţie de ramură sau alte condiţii specifice, ar trebui re-	
felectat, ce grupe sunt  deosebit de interesante pentru sindi-
cat. După aceea se poate discuta despre mijloacele şi căile, 
cum se „poate ajunge“ la aceste grupe.

În acelaşi timp este nevoie şi de o analiză referitoare la mo-	
dul în care ramura sau regiunea se va dezvolta în continua-
re, ce grupe noi de forţă de muncă apar sau ar fi necesare, 
eventual şi care este aportul pe care şi-l poate aduce sindi-
catul în cadrul forţei de muncă pentru crearea de locuri de 
muncă.

Eventual se pot evidenţia centre de greutate concrete, astfel 	
ca să se poată stăpâni întâi anumite etape cu un efort esti-
mabil.

Sigur, trebuie să ne şi întrebăm dacă resursele umane exis-	
tente ale organizaţiei sunt suficient de calificate, respectiv 
dacă sunt „oamenii potriviţi“ pentru noile domenii de sarcini 
găsite. 

veche înţelepciune spune, că oamenii pot fi cel mai bine 	
convinşi de cineva   de „specialitate“ sau de cineva cine face 
parte din aceeaşi grupă (femei, tineri, pensionari etc.). De 
aceea, în funcţie de intenţiile concrete, trebuie activaţi şi oa-
menii corespunzători din organizaţie, respectiv să se atragă 
şi experienţă din exterior.

Pentru toate aceste probleme se recomandă discuţii inter-	
ne şi workshop-uri, pentru a informa concomitent, pentru a 
dezvolta reflecţiile şi pentru a  activa şi motiva cât mai mulţi 
să participe.
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De ce ar trebui să dispună 

sindicatele?

După ce am reflectat la funcţia cât şi la pretenţiile de repre-
zentare a sindicatelor, se pune întrebarea, ce competenţe şi ca-
pacităţi ar trebui să dobândească sau să dezvolte  sindicatele, 
pentru a face faţă cerinţelor  menţionate.

Au fost deja menţionaţi ce doi stâlpi de susţinere ai unei ac-
tivităţi sindicale de succes: capacitatea de realizare şi compe-
tenţa.

 
Puterea membrilor + capacitatea de realizare 
= putere

Puterea sindicatelor porneşte în primul rând de la membri  
săi. Acest lucru este valabil atât cantitativ cât şi calitativ. Numă-
rul de membri, respectiv gradul organizaţiei lor în ramură sau 
în ţară este o unitate de măsură importantă  pentru posibilita-
tea organizaţiei, de a avea o influenţă semnificativă în politică. 
Această putere poate fi folosită în multe direcţii, dacă sindica-
tele dispun de structuri şi mecanisme, care să unească mem-
bri, să-i focalizeze şi să-i folosească în mod corespunzător.                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
    Doar numărul de membri înscrişi nu este suficient pentru a 
impresiona actorii politici, respectiv să exercite presiune asupra 
lor pentru compensarea intereselor. Este suficientă o trecere în 
revistă a diferitelor ţări pentru a ilustra, că numai numărul de 
membri nu are efect. Astfel sindicatele din majoritatea  ţărilor în 
tranziţie dispun de mai mulţi membri, respectiv de un grad de 
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organizare mai mare decât unele ţări vest-europene din UE. De 
ce însă au mult mai puţină influenţă?

 
Unirea crează putere

Pe de o parte aşa numita diversitate sindicală poate duce la 
faptul, ca 1 + 1 să nu fie întotdeauna 2. Atâta timp cât diferite 
uniuni sindicale nu cad de acord în ceea ce  priveşte întrebările 
importante de reprezentare a angajaţilor şi deci nu  se prezin-
tă uniţi, se poate – şi din păcate există prea multe exemple în 
acest sens – ca 1 + 1 să fie şi 0. Revendicări contradictorii sau 
convenţii bilaterale, încheiate unilateral cu un  partener de ne-
gociere, conduc deseori la slăbirea sau marginalizarea întregii 
mişcări sindicale. Acest lucru se întâmplă frecvent în ţările în 
tranziţie, la toate nivelurile  muncii sindicale.

Partenerul de negociere – din întreprinderea angajatului – va 
profita de această slăbiciune, din propria sa vină, atâta timp cât 
“funcţionează” divergenţele interne şi concurenţa dintre diferi-
tele sindicate de întreprindere  şi/sau dintre confederaţiile re-
spective. Şi anume din mai multe puncte de vedere. Pe de o 
parte se obţin foarte rar contracte bune. Şi aici cifrele şi datele 
multor contracte colective de muncă demonstrează în mod im-
presionant, cât de puţin se pot impune sindicatele neunite. Pe 
termen scurt sau lung acest lucru are implicaţii asupra număru-
lui de membri. Pentru că nici o organizaţie nu-şi poate menţine 
membri mult timp sau să mai câştige noi membri, dacă nu are 
succes.

Membri sunt pragmatici
Prea mulţi funcţionari sindicali încă mai cred, că pe prim-

plan ar tebui să fie problemele ideologice sau chiar  politice, 
pentru a defini sau reprezenta sindicatul lor. Angajatele şi anga-
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jaţii sunt în schimb mai pragmatici în aprecierea organizaţiei lor 
de reprezentare a intereselor. Chiar dacă înainte a luptat profilat 
împotriva regimurilor vechi, astăzi se pretinde de la organizaţie 
în primul rând, ca în ce priveşte problemele actuale şi cele vii-
toare ale reprezentării intereselor la locul de muncă şi în afara 
lui, să-şi rezolve bine „treaba“. Meritele anterioare nu menţin pe 
nimeni pe poziţie sau nu aduc membri noi. La fel se întâmplă şi 
cu aşa numitele sindicate vechi. Prea multe au persistat  în ve-
chile structuri şi reţele politice, dar multe au făcut deja cu suc-
ces reforme sau se găsesc pe calea spre o societate democra-
tică modernă. Lor le merge la fel ca şi aşa numitelor sindicate 
noi: puterea lor rezultă din succesele sau insuccesele prezente. 
Membri de sindicat  sunt de regulă foarte pragmatici faţă de 
organizaţia lor de interese – dacă vor să se oblige ideologic, cu 
siguranţă vor găsi alte organizaţii, ca de exemplu partide sau 
asociaţii de interese de diverse genuri.

Întărirea activităţii membrilor
Deci numărul de membri actuali ai unui sindicat este direct 

corelat – mai mult sau mai puţin – cu capacitatea actuală de 
realizare. Acest lucru nu depinde însă doar de mărimea canti-
tativă, ci şi de calitatea mebrilor. Ce ajută numărul de membri, 
dacă membri nu se implică activ pentru şi alături de sindicat 
pentru interesele lor. Motoul unui sindicat era pe bună dreptate: 
„Sindicatul eşti tu!“ Doar activitatea membrilor transformă numă-
rul de membri şi în putere. De aceea membri trebuie înformaţi 
şi convinşi de ceea ce planifică şi vrea să realizeze sindicatul 
lor. Doar dacă reuşeşte să mobilizeze membri pentru acţiuni de 
protest şi de luptă, de cele mai variate genuri, un sindicat poate 
desfăşura putere, în sensul capacităţii de realizare.

Istoria sindicatelor a arătat în repetate rânduri, că singure 
nici argumente bune, nici doar un număr mare de membri, nu 
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au fost suficiente pentru a obţine succese în compensarea inte-
reselor. Revenim deci la întrebarea, de ce sindicatele din ţările 
în tranziţie nu au atins capacitatea de realizare, pe care gradul 
organizaţiei l-ar pretinde de fapt, dar găsim apoi şi răspunsurile 
aici: lipsa de unitate în aşa numitul pluralism sindical şi o capa-
citate de activare insuficientă în rândul membrilor.

 
Competenţă

În divergenţele de interese actuale şi viitoare ale societăţilor 
în curs de transformare,  sindicatele trebuie să fie în măsură să 
prezinte competenţă proprie în dezbaterile de conţinut. Nu va fi 
suficient să respingă de exemplu proiecte ale guvernului pentru 
legi sau măsuri de restructurare ale angajatorilor, ci se pretinde 
de la sindicate să-şi poată motiva poziţia. Mai mult, sindicatele 
vor trebui să înceapă tot mai mult  să dezvolte propuneri proprii 
în aproape toate domeniile, care să aibă „şi cap şi coadă“.

Experţii crează competenţă – din interior …
În acest scop este nevoie de experţi, care să fie legaţi de 

sindicate. Aceasta înseamnă, că sindicatele de succes ar trebui 
să dispună de personal de specialitate propriu bun, pentru do-
meniile social, economic sau politica pieţii muncii. Acest lucru 
este posibil în cel mai bun caz la nivel central, în uniuni de ra-
mură şi confederaţii, în nici un caz însă la nivel de sindicate de 
întreprindere. Deoarece chiar şi sindicate de întreprindere mari, 
cu un venit majoritar din contribuţia membrilor,  dipun foarte rar 
de un patrimoniu care să le permită să plătească experţi proprii. 
Dacă se rămâne la distribuţia de până acum a mijloacelor între 
sindicate de întreprindere, organizaţii regionale, uniuni de ra-
mură şi confederaţii, atunci sindicatele exclud singure un sistem 
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funcţional de experţi din propriile rânduri şi trebuie să rămână 
amatori în multe domenii tematice.

Este valabil de altfel şi pentru multe probleme originare din 
sfera sindicatelor, ca de exemplu recrutarea membrilor, planifi-
carea campaniilor, sistemul informaţional intern etc. Şi pentru 
acestea  trebuie să se găsească oameni corespunzători, să fie 
angajaţi şi instruiţi. 

Sigur că nu se pot constitui de azi pe mâine  cercuri  de ex-
perţi în sindicate, pentru acest lucru este nevoie de un anumit 
timp, pentru ca experţii să se poată integra în munca sindicală 
şi să li se acorde locul efectiv în structuri. Aşa că pe de o parte 
trebuie să înceapă planificări de personal, care în câţiva ani să 
poată ajuta la realizarea unei viziuni a organizaţiei experţilor.

… cât şi din exterior
Dar şi pe termen scurt pot fi soluţionate parţial deficitele  pri-

vind problemele de specialitate, prin apelarea de către sindicate  
la expertize externe, mai mult decât până acum. La multe uni-
versităţi şi institute, dar şi la alte organizaţii neguvernamentale 
există experţi, care pot elabora expertize sau luări de poziţie, 
pentru sindicate şi împreună cu ele.

În multe privinţe se justifică faptul că sindicatele caută par-
teneri de uniune pe specificul subiectelor, pentru a-şi  întări ca-
pacitatea, cât şi uneori pentru a se întări  organizatoric. Cu toa-
te că sindicatele sunt de departe organizaţiile cu cei mai mulţi 
membri, le lipsesc cunoştinţele  corespunzătoare în unele do-
menii, care le pot găsi în altă parte. Şi de multe ori sunt şi alte 
grupuri de interese bucuroase, dacă pot obţine susţinere sindi-
cală în probleme de specialitate.
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Competenţa trebuie propagată
Competenţa unei organizaţii depinde şi de faptul, dacă com-

petenţa dobândită poate fi împărtăşită atât în interior, membrilor 
săi, cât şi „în afară“. Cum s-a mai amintit, disponibilitatea de a 
lupta a unui sindicat depinde şi de motivaţia membrilor. Pen-
tu aceasta este nevoie de informaţie adecvată, de multe ori şi 
de şcolarizare. Pentru formarea competenţei întregii organizaţii 
trebuie să existe un sistem intern de instruire, care să poată 
transmite mai departe membrilor cunoştinţele şi capacitatea, de 
a transpune aceste cunoştinţe în reprezentarea intereselor lor. 
Ţinând cont de această complexitate de sarcini pentru dezvol-
tarea competenţei este evident că totul trebuie planificat, con-
dus şi finanţat la nivel central. Puţină instruire aici, puţină dinco-
lo nu ajută cu nimic. Este nevoie de mai mult: de o planificare 
a formării pe termen mediu şi lung, care să fie strâns legată de 
subiectele şi obiectivele importante ale organizaţiei.

Prin aceasta nu trebuie puse însă nici un fel de bariere efor-
turilor de instruire descentralizată. Dimpotrivă, ca parte din în-
treg, ea este extrem de importantă, doarece măsuri de instruire 
descentralizate   trebuie şi pot să ajungă la colegele şi colegii 
de la faţa locului. Se ridică o serie de întrebări şi subiecte, care 
exact la nivel de întreprindere sunt deosebit de importante, ca 
de exemplu asigurarea sănătăţii la locul de muncă, politica sa-
larială – acolo unde se mai încheie (încă) contracte colective de 
muncă.

Aceşti factori – capacitatea de realizare şi competenţa – tre-
buie transpuşi în munca cotidiană. Pentru a-i dezvolta eficient, 
se pretind alte calităţi de la organizaţie.
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Apropiere locală

Munca sindicală s-a bazat de la început întotdeauna pe pu-
tere de convingere personală şi apropierea dintre funcţionarii şi 
membri  sindicali. Acest contact personal nu poate fi înlocuit cu 
nimic. Desigur că trebuie completat cu sens, cu alte surse de 
informare, dar contactul personal este întotdeauna punctul de 
pornire pentru interesul faţă de munca sau obiectivele sindica-
telor lor.

De aceea, fiecare organizaţie sindicală are ca scop, să fie 
reprezentată peste tot acolo, unde angajatele şi angajaţii trăiesc 
şi muncesc. Sigur că acest ţel înalt nu poate fi transpus complet 
în practică, de cele mai multe ori nu sunt suficiente mijloacele. 
Tocmai de aceea este necesar pentru un sindicat modern să 
stimuleze toate posibilităţile, pentru ca pe lângă puterea centra-
lă să poată fi constituită şi o prezenţă descentralizată. Nu trebu-
ie însă să se rezume doar la fi prezenţi acolo, unde momentan 
există mulţi membri, ci exact acolo unde multe angajate şi an-
gajaţi aşteaptă să aibă primul contact personal cu sindicatele şi 
ar deveni şi cu plăcere membri (vezi şi sondajul de mai sus din 
Ungaria).

Prezenţă nouă în domenii noi
Dacă prezenţa sindicatului este deci atât de importantă, 

atunci trebuie să fie la toate nivelurile: de la o centrală publică a 
organizaţiei de ramură şi a confederaţiilor la o reprezentare  în 
regiuni şi localităţi, cât şi la nivel de întreprindere. Până acum 
majoritatea sindicatelor sunt vizibil reprezentate în principal 
doar la nivel de întreprindere, cât şi la nivel naţional. Desigur, 
imaginea reprezentării complete este mai degrabă tipic ideală, 
dar, sindicatele ar trebui să se orienteze după această imagine 
ideală a prezenţei lor. Nu este vorba doar de prezenţa satisfă-
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cătoare acolo, unde există deja foarte mulţi membri, ci exact 
acolo unde multe angajate şi angajaţi aşteaptă încă contactul 
cu sindicatele (vezi şi aici sondajul de mai sus din Ungaria).

Din apropierea de membri, respectiv de potenţialii membri, 
face parte şi apropierea de conţinut. Prin aceasta se înţelege, 
că angajatele şi angajaţii nu aşteaptă de la sindicate doar com-
petenţă  în problemele generale ale politicii sociale şi economi-
ce, ci speră să fie susţinuţi şi în pretenţiile lor specific profesio-
nale. Astfel de imaginea ideală a unei prezenţe descentralizate 
ţine în mod special şi aspectul specific profesional.

 
Mai multe sarcini pentru sindicatele de ramură

Pentru a rezolva această problemă trebuie investite contribu-
ţiile membrilor de sindicat. Prezenţa sindicatului serveşte pe de 
o parte la susţinerea membrilor, pe de alta însă şi la recrutarea 
de noi membri – ceea ce nu se întâmplă în multe întreprinderi 
(de exemplu acolo unde nu există sindicat de întreprindere), cât 
şi  la acţiunea sindicatului în exterior, în rândul populaţiei, dar şi 
pe respectivele  niveluri politice. Ultima parte depăşeşte cadrul 
de acţiune al sindicatului de întreprindere şi poate fi  doar insufi-
cient realizată de structurile existente, de cele mai multe ori cele 
centrale. Numărul de membri, cât şi influenţa politică respectivă 
a sindicatelor diferă foarte mult în funcţie de regiune, localitate 
şi de existenţa unor  întreprinderi mari. În majoritatea cazurilor 
sindicatele sunt puternice în regiunile din jurul capitalelor, cât şi 
în puţinele regiuni sau localităţi unde există întreprinderi mari 
sau aglomerări industriale. Suprafeţe mari însă sunt deseori 
aproape „fără sindicate“ şi vor rămâne aşa, dacă sindicatele nu 
vor merge acolo. Astfel se pierd foarte mulţi  potenţiali membri, 
iar ca urmare puterea de realizare  a  sindicatelor va rămâne 
slăbită.
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Capacitatea de a susţine campanii

Sub această noţiune vor fi cuprinse toate activităţile cu un 
anumit obiectiv ale sindicatelor. Se înţeleg deci atât campanii  
de acţiuni publice eficiente, cât şi campanii interne sau politice 
din sfera muncii de reprezentare a intereselor. În general diferi-
tele campanii trebuie să ajute, de exemplu, ca revendicările sau 
prezentările sindicale  să fie accesibile unei grupe din exterior 
sau să fie popularizate public şi să convingă  partenerii de dis-
cuţii. Ele se caracterizează prin faptul că sunt concepute pe ter-
men mediu şi lung, pe un subiect şi trebuie să inducă  formarea 
de opinii şi/sau schimbarea opiniilor.

În final din acest capitol va reieşi clar, cât de strâns legaţi 
sunt diferiţii factori. Pentru planificarea unei campanii trebuie 
verificaţi toţi factorii de putere, cât şi să se elaboreze competen-
ţa. Trebuie întâi elaborate prezentări de conţinut şi revendicări 
bune, pentru a le transmite apoi publicului. În acest scop trebuie 
verificate mijloacele, cât timp poate duce organizaţia campania 
şi ce posilităţi de escaladare există.

Campaniile au nevoie de o temă şi …
Dacă privim subiectele de conţinut ale unei campanii, ace-

stea depind desigur de punctele de greutate pe care le-a stabilit 
organizaţia. Deasemenea trebuie verificat, în ce măsură există 
„o ureche deschisă“ pentru revendicări, sau dacă starea de fapt 
trebuie transpusă într-un subiect. O campanie împotriva şoma-
jului găseşte tendenţios întotdeauna mai repede interes, decât 
o campanie pentru o anumită revendicare legislativă. Ultima 
trebuie întâi explicitată pe larg, iar faptul trebuie să trezească la 
adresant propriul interes. Dacă oamenii nu se simt vizaţi, nu se 
poate conta pe nici un fel de participare.
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Pentru a trezi acest interes este nevoie de mult mai mult de-
cât de propria convingere. Trebuie dezvoltate posibilităţi verbale 
şi vizuale, pentru a prezenta inteligibil un subiect dificil  şi pentru 
a trezi emoţii pozitive în acelaşi timp. În acest scop este nevoie 
de specialişti, care ori trebuie să fie din propria sferă sau să fie 
angajaţi din afară de către sindicat. În acelaşi timp trebuie să se 
realizeze , ca prin material de informare adecvat şi şcolarizări 
proprii membri să devină factorii activi ai campaniei. Şi în acest 
scop sindicatele trebuie să aibă forţe specializate potrivite şi 
trebuie să existe un sistem de calificare deja constituit. O cam-
panie presupune deci un aparat competent, care funcţionează 
intern, altfel ea trebuie susţinută cel puţin parţial de profesionişti 
din afară  (agenţii, oameni de ştiinţă etc.).

 
… trebuie susţinute de toţi membri

Se presupune, că un subiect de campanie a fost întâi dis-
cutat şi votat în interiorul sindicatului, pentru ca apoi să şi fie 
susţinut activ de grupul funcţionarilor şi de membri. Astfel se 
şi asigură, că o campanie condusă central coincide cu intere-
sele colegelor şi colegilor din localitate. În acest caz, mijloace-
le financiare  corespunzătoare necesare, trebuie acoperite din 
venitul contribuţiilor. Dacă se consideră structura momentană 
a organizaţiilor din ţările în tranziţie, atunci doar puţine dintre 
organizaţii pot într-adevăr să susţină o campanie vastă şi pro-
fesională, deorece resursele financiare disponibile central, sunt 
de cele mai mult ori prea puţine. 

Dacă o campanie planificată, trebuie micşorată în anumite 
privinţe din motive de costuri, atunci este îndoielnic dacă îşi mai 
poate realiza efectele. Aşa de exemplu acţiunile singulare abia 
dacă se resimt, chiar dacă sunt destul de scumpe, cum ar fi de 
exemplu afişele. Probabilitatea succesului constă în permanen-
ţa apariţiei publice. O apariţie neprofesionistă are mai degrabă  
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efect contraproductiv, ţinând cont de numeroşii concurenţi care 
rivalizează pentru atenţia opiniei publice. 

 
Flexibilitate

Nimeni nu contestă, că flexibilitatea – privită în general – 
este de cele mai multe ori o calitate de dorit. Dar ce se înţelege 
concret pentru activitatea sindicatului prin acest lucru? Chiar 
sindicatele sunt cele care se obligă pe termen mediu şi lung 
în congrese – spre deosebire de exemplu de majoritatea par-
tidelor politice din ţările în tranziţie – la planuri de acţiune şi la 
stabilirea punctelor de greutate, pe termen mediu şi lung. Este 
bine aşa, deoarece membri şi alte angajate şi angajaţi ştiu ast-
fel „cum stau cu sindicatul“.

De fapt puţine negocieri politice decurg conform planurilor de 
acţiune stabilite de  sindicate. Astfel, de exemplu  schimbarea 
guvernului influenţează foarte des importante domenii tematice, 
mai mult sau mai puţin decât s-a considerat înainte din punct 
de vedere politic. Asemănător decurg lucrurile şi în regiuni şi 
localităţi. Deasemenea, deseori procesele de privatizare nu pot 
fi previzibile pe termen mai îndelungat, ci obligă sindicaliştii în 
cauză, de cele mai multe ori, la alternative de acţiune pe ter-
men scurt.

Îmbinarea obiectivelor pe termen lung cu cerinţele  
pe termen scurt

De multe ori şi acţiunile de protest – până la greve, care de-
păşesc nivelul întreprinderii – sunt necesare în termen foarte 
scurt. La fel se întâmplă şi cu proiectele politice concrete, care 
deseori suportă transformări, ceea ce necesită o activitate sin-
dicală mai intensă. Este valabil de exemplu pentru proiecte de 
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legi, care în parte sunt influenţate foarte diferenţiat de diferite 
părţi: de diferite grupuri interne de interese, de consilieri externi 
până la Banca mondială de exepmlu, cu priorităţile ei total dife-
rite.

Cum pot sindicatele nu numai să reacţioneze rapid, ci să şi 
intervină activ în procesele care se derulează? Să privim exem-
plul înnoirii Codului muncii în unele puncte importante. Dacă 
textul este deja prezentat, atunci de cele mai multe ori este 
prea târziu să se împiedice efectiv dezavantaje împovărătoare. 
În acest moment nu se mai pot face decât corecturi parţiale. 
Pentru a putea interveni la timp în evenimente este nevoie de o 
supraveghere politică de anticipare. În unele cazuri este poate 
recomandabil să se declanşeze dezbateri politice, cu proiecte 
proprii fundamentate, pentru un amendament. Din păcate sin-
dicatele s-au complăcut prea des în rolul spectatorului de pe 
margine, chiar la schimbări importante de macaz din timpul 
procesului de transformare, pentru ca după o acţiune derulată 
să-şi expună propria evaluare, bazată de cele mai multe ori pe 
deziluzii referitoare la intenţiile şi deciziile politice respective.

Orice influenţă politică necesită competenţă centrală
Supravegherea politică şi influenţarea politică activă înseam-

nă concret: personal pentru această muncă. Activiştii cu funcţii 
nu pot fi informaţi despre tot ce se întâmplă la diferite niveluri, 
dar să mai şi intervină la timp cu propriile concepţii de profil. Ei 
au nevoie de colective de lucru pentru diferitele domenii impor-
tante ale muncii sindicale. Şi acest lucru se poate realiza exclu-
siv la nivel central. Ce sindicat de întrepindere îşi poate permi-
te un analist de politică socială? Deciziile politice se resfrâng 
totuşi întotdeauna asupra angajatului singular, a angajatei sin-
gulare, aşa că sindicatul de întrepindere ar trebui să fie intere-
sat să apeleze la o expertiză centrală, dacă este necesară. Nu 
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reiese de aici necesitatea de a repartiza cu sens fondurile din 
contribuţii, din acest punct de vedere? Informaţii rapide şi bune, 
pentru a lua decizii în timp scurt, sunt „Alfa“ pentru o  muncă 
sindicală efectivă în timpurile de transformare rapidă! „Omega“ 
este  mobilizarea rapidă a voinţei de realizare: prin activarea 
membrilor, campanii etc.

Viziuni

Este de mirare la prima vedere, că exact organizaţii ca sin-
dicatele să elaboreze viziuni proprii. Dar chiar sindicatele sunt 
cele, care trebuie să intervină pragmatic pentru îmbunătăţirea 
condiţiilor de muncă concrete sau şi a condiţiilor cadru legisla-
tive. 

Au fost însă şi câteva sindicate, care au participat activ la 
schimbările de la sfârşitul anilor 80, începutul anilor 90. Atunci 
au urmat o viziune, de la care aşteptau mai multe drepturi şi 
condiţii mai bune de viaţă şi de muncă pentru membri lor. 

Le-au urmat alte sindicate, iar azi nu prea mai există organi-
zaţie  sindicală de menţionat în ţările în tranziţie, care să nu se 
implice activ pentru integrarea ţării sale în Uniunea Europeană 
şi să urmărească astfel viziunea „modelului social european“.

Orientare generală  – pas cu pas
Tocmai pentru că paşii spre o lume a forţei de muncă mai 

bună şi mai dreaptă social, de multe ori nu pot fi decât foarte 
mici, este nevoie de indicarea orientării generale. Doar astfel 
pot fi evaluate succesele, dar şi insuccesele anumitor paşi de 
decizie. Pentru a folosi o imagine: o organizaţie poate face mulţi 
paşi, dar dacă aceştia se îndreaptă de fiecare dată în altă direc-
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Sindicatele ar trebui să înceapă să exemplifice noţiunea 
„model social european“ şi să o defalce în diferite domenii 
tematice în ţara lor. 

Din aceste domenii tematice ar putea face parte, de 
exemplu:

standard social minim, 	

sisteme de asigurare socială dezvoltate (sănătate, 	
vârstă înaintată, somaj), 
reglementări contractuale colective pentru condiţiile 	
de muncă şi retribuire, 
o politică coordonată şi bazată pe principii funda-	
mentale  europene referitor la contractul colectiv de 
muncă, 
un sistem funcţional al raporturilor industriale, 	

o politică structurală şi industrială modernă, 	

o constituţie de întreprindere modernă cu drep-	
turi ferme de a participa la luarea deciziilor şi de 
participaţie, 
acces liber la instituţiile de instruire, 	

protecţia muncii şi a sănătăţii, 	

tratarea egală a sexelor, 	

servicii publice suficiente, 	

reguli împotriva dumpingului fiscal şi social, 	

o politică ecologică şi socială durabilă  de dezvoltare 	
şi de ocupare a forţei de muncă etc.

ţie, s-ar putea ca să se meargă în cerc sau chiar să se ajungă 
înaintea punctului de pornire.

Dacă cuvântul viziune sună puţin cam neclar, trebuie să 
atragem atenţia, în Europa, asupra mult citatului „model soci-
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al european“, pentru concretizarea noţiunii de viziune. Acesta 
face parte azi din vocabularul de bază al tuturor sindicatelor în 
disputele de politică economică şi socială. De cele mai multe 
ori însă se ascund în spatele lui imagini foarte diferite, despre 
ce ar putea fi. Dacă şi la sindicalişti este destul de neclar, atunci 
opinia publică din ţările în tranziţie îl înţeleg cu atât mai puţin.

Dacă astfel se reuşeşte, ca viziunea „modelului social euro-
pean“ să poată fi percepută mai concret  şi să se raporteze la 
situaţia din propria ţară, atunci se reuşeşte şi să se recunoască 
mai bine diferiţii paşi ai sindicatelor, ca parte a unei strategii pe 
termen lung  - sau şi, să se stabilească la prima vedere o core-
lare internă dintre subiecte foarte diferite.

Fiecare pas practic ar trebui să se apropie un pic mai 
mult de viziune

Un exemplu bun pentru această teză este dicuţia referitoare 
la Flat Tax Rates în diferitele ţări în tranziţie. De ce se opun 
sindicatele impozitelor mici? Abia o privire de ansamblu şi tri-
miterea la principiile  „modelului social european“ (a se vedea 
mai sus) şi a importanţei sale pentru cetăţean – şi deci în mod 
special pentru angajate şi angajaţi – indică corectitudinea res-
pingerii lor. Pentru că economisirea la impozite diminuează po-
sibilităţile statului atât pentru  investiţii cât şi pentru măsuri de 
compensare economică şi socială – ambele fiind  importante, 
direct şi indirect, pentru majoritatea oamenilor din ţară. Dacă 
se reuşeşte, ca aceste corelări să fie prezentate  pe fundalul 
viziunii „modelului social european“ pentru propria ţară, atunci 
şi  sindicatele reuşesc să atragă oameni  – mult mai mulţi decât 
doar proprii membri – de partea ideilor lor. Aceasta chiar dacă 
pe termen scurt ar părea, că acest pas al sindicatelor nu este 
tocmai popular.
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Internaţionalitate

De mult circulă un slogan înaripat în mişcarea sindicală: „Să 
copiem internaţional – să acţionăm în întreprindere!“ Se potri-
veşte mai mult decât oricând înainte pentru  activitatea sindicală 
cotidiană. Aproape că nu există ramură sau sferă profesională, 
care să nu fie demult modelată şi de condiţiile internaţionale – 
indiferent sub ce formă. 

Pot fi frizeri la graniţa germano-polonă, care trebuie să lupte 
pentru clienţii ambelor ţări, în condiţii de muncă şi salarii diferi-
te, sau pot fi angajaţii din oţelării, care ştiu de mult că necesa-
rul de oţel din China influenţează esenţial locurile lor de muncă 
de acasă. În profesie, în producţie sau chiar şi în sectorul de 
prestări servicii există de mult sisteme de reglare – sau poate 
nu. Pentru că multe din  „aceste sisteme de reglare“ nu sunt 
compatibile cu pretenţiile politico-economice din ţările respec-
tive,  ci se orientează deseori întâi după deviza: ieftin este mai 
bine. Anumite state demult nu mai pot exercita decât o influenţă 
forte mică asupra dezvoltării reale din domeniul economic şi so-
cial – la fel de puţin reuşesc şi sindicatele care acţionează doar 
naţional. Patronatele acţioneazîă demult internaţional, în timp 
ce sindicatele cu toate că şi-au creat instituţiile în acest scop, 
ele nu au epuizat nici pe departe toate mijloacele de cooperare  
internaţională.

Participarea activă la procesele internaţionale
Cooperarea internaţională a sindicatelor solicită permanent 

un aport activ de la  organizaţia sindicală naţională. Apartenen-
ţa la o organizaţie sindicală internaţională nu este suficientă. 
Aportul activ al membrilor naţionali se referă la două domenii de 
activitate esenţiale. Pe de o parte sindicatele trebuie să lucre-
ze la strategii comune internaţionale şi să le transpună eficient 
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pe plan politic. Pe de altă parte şi diferitele organizaţii membre 
trebuie să fie capabile să se îngrijească în ţara lor, în întreprin-
derea lor, de  realizarea unor astfel de proiecte.

Cu toată critica justificată adusă concepţiei actuale a Uniunii 
Europene, trebuie să se constate, că nu există în lume nici o 
altă regiune mare, care cu propriile sisteme de reglare să ofere 
sindicatelor  atâta spaţiu de acţiune, cum o face UE. Aceste 
spaţii de acţiune trebuie exploatate complet şi eventual lărgite, 
dacă este necesar şi posibil. În cadrul UE – şi într-un anumit 
mod şi la (încă) non-membri din Europa – directivele UE crează 
de fiecare dată norme minime pentru o multitudine de probleme 
din sfera muncii, care comparativ sunt destul de multe.

 
Pentru sindicatele  din Europa este deci valabil: 
„Uniunea Europeană este unitatea politică cea 

mai mică posibilă pentru transpunerea eficientă  
a drepturilor angajaţilor“.

Se crează şi cele mai bune posibilităţi de cooperare în în-
treaga lume, pentru că UE se prezintă deseori în lume ca actor 
politico-economic unitar.

Munca sindicală pe plan european necesită calificare şi 
structuri suplimentare pe plan naţional – dar şi în jos până la 
diferitele întreprinderi. Cine promovează  „modelul social euro-
pean“, trebuie să-l şi cunoască, respectiv să poată utiliza siste-
mele de reglare existente, aşa numitul acquis communautaire 
cel puţin pentru spaţiul politic economic şi social. Acest lucru 
este valabil şi pentru funcţionarii de întreprindere, de exemplu 
în întreprinderile multinaţionale.
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Internaţionalitatea este astăzi activitate cotidiană 
pentru funcţionari

Prea des se rezumă sindicatele din ţările în tranziţie, ca doar 
câteva funcţionare şi câţiva funcţionari să rezolve  activitatea 
internaţională – într-o oarecare măsură ca „agenţie de voiaj mai 
bună pentru funcţionari de elită“. Din păcate aşa privesc lucru-
rile încă prea mulţi membri, deoarece lor nu li se transmit sufi-
ciente informaţii despre importanţa muncii internaţionale pentru 
propria lor situaţie. Altfel privit, (prea) puţini activişti internaţio-
nali nu pot colabora activ în toate sferele de interes la formarea 
unei politici sindicale europene, respectiv nu pot prezenta satis-
făcător punctul de vedere al ţărilor lor. Până în prezent lipsesc 
capacităţile în acest scop.

Va fi important, ca pe viitor, majoritatea domeniilor de lucru 
ale organizaţiilor să fie cuprinse în politica europeană. De aici 
rezultă imediat mai multe avantaje. Pe de o parte organizaţiile 
pot colabora mai fundamentat şi mai activ pe plan internaţional, 
pe de altă parte în diferitele domenii de activitate se pot aplica 
mai multe cunoştinţe europene, la nivel naţional şi până la nivel 
de întreprindere – de exemplu norme UE, best practice etc.
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Impulsuri pentru munca de reformă

Deoarece o dezbatere despre reformă trebuie dusă 	
pe o perioadă lungă de timp şi trebuie larg dezvoltată, 
s-ar putea constitui o  „comisie de reformă“, care să 
elaboreze atât conceptul de ansamblu al dezbaterii in-
terne cât şi să evalueze rezultatele discuţiilor. În rest ar 
trebui să colaboreze strâns cu eventualele „comisii de 
program“ (sau unele  asemănătoare) existente.

Ar trebui să se vorbească cu organizaţiile externe des-	
pre experienţele lor cu  birourile regionale etc. Astfel ar 
putea fi evitate erori – din punct de vedere financiar şi 
personal.

Partea de conţinut şi cea organizatorică a dezbaterii 	
despre reformă poate fi  şi o planificare diferenţiată a 
unei campanii de exemplu, deoarece aici pot fi incluse 
foarte multe domenii de activitate care necesită refor-
mă.

Pentru a structura şi orienta dezbateri de conţinut pen-	
tru diferitele domenii tematice de politică socială şi 
economică, ar putea fi realizate workshop-uri referitoa-
re la pilonii „modelului social european“ cu obiectivul, 
de a pune în corespondenţă  directivele UE existente 
cu respectivele  reglementări naţionale, pentru a dez-
volta pe ele propuneri de conţinut.

Pentru multe domenii tematice ale sindicatelor s-ar pu-	
tea  face şi workshop-uri tematice şi deschise, la care 
să vină şi  „Alţii“, ca de exemplu comisiile de partid co-
respunzătoare, NGO-uri sau alte grupuri de interese. 
Astfel se poate acţiona în două direcţii. În primul rând 
sindicatele vor avea întotdeauna de învăţat din aceste 
dialoguri, în al doilea rând sindicatele îşi pot dezvolta 
ideile.
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Cum ar putea fi structurate sindicatele?

Obiective

Nici pentru această problemă complexă nu există model sau 
„reţetă de preparare“, pentru că fiecare situaţie a diferitelor or-
ganizaţii, cât şi condiţiile cadru din ţările lor sunt diferite, astfel 
că pentru fiecare  organizaţie, în fiecare ţară trebuie elaborat un 
model funcţional. Totuşi ar trebui proiectat întâi un „model ide-
al“, pentru ca fiecare dintre paşii reformei să poată fi asamblat 
mai târziu într-un mozaic bine îmbinat.

Reforme – chiar reformele de organizare – nu pot fi hotărâte 
sau decise „de sus în jos“. Aşa cum puterea sindicatelor con-
stă în ultimă instanţă din competenţa şi motivaţia membrilor săi, 
aşa şi schimbarea ei în ce priveşte obiectivele şi structurile nu 
prea poate să reuşească fără ei. Dar trebuie să fie în special 
funcţionari de la toate nivelurile, care să dorească într-adevăr 
reforma şi să o şi configureze. Ei trebuie apoi să dezvolte îm-
preună cu membri sindicatului paşii pentru reformă şi să încea-
pă. De aceea, unele din principalele premise sunt multă muncă 
de convingere şi multe discuţii.

Obiectivele şi structurile sunt inseparabile
Ţinând cont de funcţiile şi sarcinile sindicatului descrise îna-

inte, ar trebui discutată şi stabilită întâi direcţia  de drum  în 
viitor, din punct de vedere al conţinutului. În strânsă legătură 
cu obiectivele, ar trebui privite şi evaluate structurile existente. 
Pentru că ele nu s-au constituit astfel fără motiv şi au fost strâns 
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corelate cu sarcinile şi obiectivele de până acum. Acolo unde 
acestea au rămas identice sau asemănătoare, nu este atât de 
necesară o schimbare, ca acolo unde ambele s-au modificat 
decisiv.

 
Digresiune: Unele obiective se orientează deja 
după „modelul social european“. Şi normele stabilite 
de Organizaţia Internaţională Muncii (IAO) trebuie 
să aibă, respectiv să li se acorde valabilitate în 
realitate. Nu se întâmplă peste tot aşa – dimpotrivă: 
legislaţia muncii care se orientează deja, în parte, 
după directivele UE şi normele IAO are în cele mai 
puţine ţări în sfera forţei de muncă şi o importanţă 
concretă pentru angajat. De multe ori aceste sisteme 
de reglare şi norme nu sunt cunoscute suficient nici 
de angajatori, nici de angajaţi. Mult prea des însă, 
în ţările în tranziţie nu există la momentul actual, 
pe plan legislativ, posibilitatea realistă de realizare. 
Lipsesc judecători competenţi şi – mai mult – nu sunt 
suficient de multe  judecătorii (-> tribunalele muncii), 
care să poată soluţiona conflictele. În aproape toate 
ţările în tranziţie sunt mai degrabă regulă timpi de 
aşteptare de mai mulţi ani. Pentru angajatele şi 
angajaţii în cauză, un motiv să nu-şi caute drepturile, 
respectiv să nu poată să o facă.

Pentru că: conţinuturile şi obiectivele sunt inseparabil legate 
de structurile de muncă şi de organizare ale sindicatelor. Ce 
obiective structurale, de conţinut ar putea avea prioritate pentru 
viitoarea muncă sindicală în ţările în tranziţie din Europa? Cum 
ar putea să apară structuri, care să facă posibilă transpunerea 
acestor obiective în realitate – şi anume astfel, ca angajatele şi 
angajaţii să poată să ajungă pas cu pas la obiectivele unei lumi 
a muncii sociale, democratice şi sănătoase?
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Independenţă

Reprezentarea intereselor ar trebui în mod ideal să fie în-
totdeauna independentă de alte grupări şi politici. Acest lucru 
pare evident, pentru că dacă există dependenţe, atunci nu sunt 
departe nici  „compromisurile putrede“. Pe de altă parte sindi-
catele nu acţionează într-un spaţiu fără interese, dimpotrivă. 
Democraţia se caracterizează tocmai prin faptul, că diferitele 
interese ale oamenilor, îşi găsesc compensarea în procese de-
mocratice, aceasta înseamnă că pot fi realizate, fără a provoca 
daune sau chiar ameninţarea existenţei altor grupuri. 

În scena disputelor democratice se grăbesc mulţi actori, nu-
mărul lor fiind în creştere: începând de la partide, la mari re-
prezentări de interese cum ar fi sindicatele până la organizaţii-
le neguvernamentale (NGO). Realizarea intereselor respective 
depinde hotărâtor de capacitatea grupului de interese respectiv, 
de a argumenta competent, de a susţine cu tărie diferitele ar-
gumente şi de a le include în dezbaterile politice. Dar diferitele 
organizaţii de reprezentare a intereselor au membri diferiţi, cu 
interesele lor proprii. Deseori oamenii aderă la mai multe or-
ganizaţii de interese. Astfel mulţi membri de sindicat sunt de 
exemplu şi membri unui partid sau membri ai unui NGO, deoa-
rece doresc să suţină şi obiectivele respective.

Sindicatele au obiective existenţiale
Face parte din esenţa unei organizaţii, ca să i se alăture oa-

meni şi să să se implice activ, cei care vor să să susţină punc-
tele de principale ale muncii acestei  organizaţii. De exemplu la 
sindicate se adaugă încă un factor important: funcţia de protec-
ţie. Nu este vorba de simpla asigurare împotriva unor neplăceri 
sau a unei nenorociri, ci de protecţia organizată pentru asigu-
rarea existenţei prin muncă şi asigurarea calităţii vieţii pentru 
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întreaga familie prin sisteme de reglare sociale. De aceea sindi-
catele vor încerca să tindă spre aceste obiective cu succes – în 
măsura în care sunt capabile  – să facă întotdeauna parte din 
organizaţiile cele mai mari şi probabil cele mai puternice, chiar 
şi în pluralismul de interese al unei societăţi democratice. Totuşi 
mărimea numărului de membri le crează şi „probleme“:

 
Puterea cea mai mare a sindicatelor – numărul 
lor de membri – este în acelaşi timp şi motivul 

pentru care sindicatele pot foarte rar să exercite  
o funcţie de avangardă. Pentru acest scop 

structura membrilor săi este prea eterogenă.

Dacă este cazul, sindicatele trebuie să încerce întotdeauna 
cu efort considerabil, să găsească cel mai mare numitor comun 
pentru proiectele şi cerinţele lor. Acest lucru reuşeşte doar prin-
tr-o mare transparenţă internă şi cu reguli de joc democratice 
accentuate în cadrul organizaţiei.

Câştigarea şi recrutarea a cât mai multor adepţi 
pentru aceste obiective

Acesta este şi un motiv pentru care sindicatele în nici un caz 
nu  ar trebui să caute parteneri de alianţă stabili în peisajul poli-
tic, deoarece interesele lor corespunzătoare – în scurt timp sau 
în timp mai îndelungat – vor mai  corespunde doar în parte pro-
priilor interese ale sindicatelor, deseori chiar le vor contrazice. 
Întotdeauna va exista un mare număr de membri de sindicat, 
care printr-o astfel de politică de alianţă nu se vor vedea repre-
zentaţi. Multe exemple din ţările în tranziţie au demonstrat, că o 
legătură stabilă a unui sindicat cu un partid, pe termen lung, a 
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dus întotdeauna la dezavantaje pentru sindicat şi deci la deza-
vantaje şipentru membri săi. 

Totuşi, nu trebuie să însemne, că în anumite  probleme nu 
pot fi acceptate  coaliţii de interese, respectiv chiar ar trebui în-
cheiate. Dacă pentru teme sindicale importante, există şi alte 
grupuri sau partide, care urmăresc obiective asemănătoare sau 
identice pe acest subiect, atunci este în interesul capacităţii de 
realizare, ca să se încheie astfel de alianţe parţiale, respectiv 
alianţe  pe termen limitat. Se pot astfel câştiga şi contacta mai 
mulţi oameni pentru aceeaşi cauză şi de multe ori pot fi câştiga-
te în plus şi competenţe.

Legături bune cu partidele democratice – dar nu 
alianţe de durată

Spectrul de partide din ţările în tranziţie este foarte mare. Cu 
toate acestea, este dificil, să recunoşti la majoritatea partidelor  
programe stabile sau obiective de activitate pe termen mediu şi 
lung. Altfel decât la sindicate, partidele trebuie să se prezinte 
din nou la alegeri după perioada de funcţie în parlament – în 
faţa tuturor celor cu drept de vot. De aceea se întâmplă mult 
prea des, ca domenii de subiecte care erau înainte importante, 
să treacă pe planul al doilea, pentru a crea mai mult spaţiu pen-
tru cele actuale. Partidele vor să stabilească posturile guvernu-
lui şi o politică guvernamentală majoritară. Ele nu pot niciodată 
să reprezinte cu precădere interesele unui grup de interese – în 
nici un caz să transpună  „politică sindicală“ în guvernare. Exis-
tă mult prea multe alte interese, de care trebuie să se ţină cont 
într-o oarecare măsură. Sindicatele au făcut deja deseori gre-
şeala, să spere într-o  „politică favorabilă sindicatelor“, când un 
partid care se presupunea că le era apropiat venea la guverna-
re. Urmarea a fost o mare deziluzie, în aproape toate cazurile.
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Sigur că există partide care din punct de vedere programatic  
sunt mai apropiate de sindicate decât altele. Este cazul partide-
lor de orientare social-democrată de cele mai multe ori, în timp 
ce partide de orientare economico-liberală reprezintă foarte rar 
puncte de greutate de politică socială în sensul sindicatelor. Şi 
totuşi: ca organizaţie de interese nereprezentată în parlament 
sindicatele trebuie rămână „în discuţie“ cu toate partidele spec-
trului democratic. Pentru că guvernele se schimbă des, aşa că 
foşti parteneri de discuţie, în unele cazuri nu mai sunt  după 
scurt timp. Sindicatele trebuie să-şi păstreze întotdeauna influ-
enţa asupra fiecărui guvern ales democratic. Acest lucru impu-
ne atât condiţia ca să nu se îndepărteze total de un partid, cât 
şi  să nici nu sprijine total altul.

Evitarea coliziunilor de interese
Dacă se ajunge la coaliţii de interese specifice subiectului, 

atunci ele trebuie prezentate transparent şi astfel ca să poa-
tă fi urmărite de membri. Dacă membri sesizează sau numai 
presupun că funcţionari de vârf încheie „tranzacţii“ ascunse cu 
partide sau alte grupuri de interese, urmează reacţia în lanţ „cu 
picioarele“: ei părăsesc sindicatul, deoarece nu mai au încrede-
re în el – iar astfel sindicatele şi-ar pierde potenţialul lor cel mai 
mare.

Un subiect la fel de dificil este şi activitatea unui funcţionar 
sindical şi într-un partid. Acest aspect se discută aprig sau a 
fost discutat în toate ţările în tranziţie. Urmând ideea, că o re-
prezentare directă a intereselor în parlament, promite eventu-
al o capacitate de realizare mai rapidă şi/sau mai bună, sindi-
catele au încercat pe lângă alianţele cu partide, să obţină mai 
multă influenţă în parlamente prin reprezentanţi proprii. Acesta 
este însă întotdeuna un drum spinos, pentru că această politică 
duce deseori la situaţia, ca respectivii reprezentanţi să intre în 
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conflict de interese. Partidul pretinde deasemenea să fie urmat,  
aşa cum o face şi sindicatul, pentru reprezenterea intereselor 
sale. Dacă intră în coliziune, atunci reprezentantul intereselor în 
cauză, trebuie să abandoneze o organizaţie, partidul sau sindi-
catul. Rareori se reuşeşte să se motiveze suficient acest lucru 
sau să se „îndrepte” prin alte succese din cadrul reprezentării 
intereselor respective. Nu este exclus aplanarea, dar suportă 
un risc mare, care de cele mai multe ori, se ştie din experienţă, 
nu aduce succesul sperat pentru sindicat. 

Este bineînţeles exclusiv la latitudinea propriilor organizaţii 
să hotărească, cum îşi formează efectiv constatarea interese-
lor  lor. Ar tebui însă să ţină cont de experienţele acumulate din 
ţările în tranziţie – dar şi din ţările UE -  la fel ca şi de pericolul 
neîncrederii în propriile rânduri.

Independenţa financiară crează capacitate de 
acţiune politică …

Ar mai trebui adăugate câteva cuvinte despre independen-
ţa financiară. Este clar pentru toţi, că dependenţa financiară 
– indiferent faţă de cine sau ce – trebuie să ducă la îngrădi-
rea libertăţii proprii. Aproape niciodată nu se dau bani, fără ca 
să se aştepte ceva în schimb. De aceea pentru sindicate este 
un obiectiv primordial să-şi poată dezvolta principalele sarcini 
fără ajutor din afară. Cu siguranţă că la început se vor suferi şi 
pierderi, în volum şi calitate, respectiv vor trebui să fie adaptate 
posibilităţilor reale. Sindicatele n-ar trebui să facă greşeala, şi 
anume, ca în faţa unor strâmtorări  financiare: să nu excludă 
domenii tematice importante sau să le lase să fie total depen-
dente de alţii. Este bineînţeles valabil pentru toate subiectele 
principale, dar şi pentru calificarea personalului, pentru instrui-
rea internă, pentru campanii şi recrutarea membrilor etc. Doar o 
acţionarea în toate domeniilor tematice şi de activitate asigură 
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pe durată o muncă sindicală de succes. Dacă nu sunt bani su-
ficienţi la dispoziţie pentru toate aceste sarcini, atunci ar trebui 
să se facă întotdeauna întâi o diminuare congruentă – discutată 
democratic şi  transparent – şi nu să se renunţe total la ceva în 
favoarea a altceva.

… Ajutor suplimentar este binevenit
Cu un astfel de model se poate accepta cu conştiinţa îm-

păcată şi un ajutor din exterior. Dacă un sindicat dispune deja 
de exemplu de o planificare de calificare internă fundamenta-
tă, atunci aceasta poate fi dezvoltată, dacă pot fi obţinuţi si alţi 
bani. Nu este însă atât de repede în pericol, ca în cazul  absen-
ţei acestor bani, să se prăbuşească totul în acest domeniu. În 
mod asemănător se comportă situaţia şi cu celelalte probleme, 
care sunt purtătoare de costuri în sindicat. Bineînţeles că sin-
dicatele trebuie să încerce să obţină şi alţi bani pentru munca 
lor. În acest scop există programe naţionale şi internaţionale, la 
care de exemplu, sindicatele din UE şi ţările candidate ar tre-
bui să emită pretenţii legitime. Dar între sindicate există în mare 
măsură şi solidaritate internaţională, de care tocmai în ţările în 
tranziţie pot profita multe organizaţii sindicale. Nici un sindicat 
nu ar trebui  să fie  dependent de ajutor din exterior, nici măcar 
în anumite părţi ale domeniilor sale de muncă şi fiecare sindicat 
ar trebui întotdeauna să încerce, să se gospodărească mulţu-
mitor cu mijloace financiare proprii pentru  toate interesele,– să 
poată deci acţiona independent.
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Democraţie

Pare de fapt fără rost să se dicute în sindicate de  democra-
ţie organizatorică internă. Nu prea există organizaţie, a cărei 
statut să nu fie marcat de ideea de democraţie organizatorică 
internă. Totuşi sindicatele suferă deseori – nu numai în  ţările 
în tranziţie – pentru că obiectivele  dorite în viaţa cotidiană nu 
pot fi atinse sau menţinute. Activitatea zilnică pretinde deseori 
funcţionarilor luarea unor decizii rapide, care nu pot fi discutate 
în lungi runde de dezbateri. În plus în unele cazuri, structurile 
organizatorice interne existente real nu prea promovează o for-
mare de opinie  democratică.

 
Căile de decizie nu sunt străzi cu sens unic!

Sindicatele hotărăsc de cele mai multe ori la congrese mari, 
care sunt precedate de  pregătiri în subdiviziunile lor, despre 
liniile de lucru principiale, punctele de greutate şi strategiile de 
urmat. Nu întotdeauna acest lucru este în conformitate cu  acti-
vitatea cotidiană politică de ansamblu. Tocmai în ţările în tran-
ziţie se iau foarte repede decizii sau se şi răstoarnă. Este va-
labil atât pentru linii politice economice şi sociale, cât şi pentru 
decizii referitorae la întreprinderi, ca  privatizare, restructurări 
etc. Aici trebuie să se acţioneze rapid şi cu putere de impunere. 
Astfel de decizii trebuie explicate, cel puţin după aceea, şi în 
cadrul organizaţiei, respectiv să fie supuse dezbaterilor. Mem-
bri au acest drept, pe care îl şi sesizează tot mai mult. „Suita 
de fier“ a deceniilor trecute – acest lucru a trebuit să-l constate 
şi sindicatele din Europa de vest – nu mai există astăzi. Şi este 
bine aşa! Chiar dacă deseori înseamnă muncă mult mai multă 
să ţii la curent toate nivelurile organizaţiei, democraţia organi-
zatorică internă detaliată promite în ultimă instanţă o disponi-
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bilitate de acţiune mult mai mare pentru funcţionari şi membri, 
iar aceasta este neapărat necesară în tote cazurile şi domeniile 
tematice, dacă se doreşte succes.

Pregătirea democratică a deciziilor – Răspunderea 
democratică pentru activităţi

Sindicatele trebuie să realizeze respectiv să adâncească 
astfel de  structuri organizatorice interne, care să permită asi-
gurarea etalonului de democraţie organizatorică internă. Astfel 
se poate asigura, ca poziţiile sindicale să ajungă în mod pozitiv 
şi în cercul non-membrilor şi  la populaţie.

Tocmai funcţionari care au activat mulţi ani, dispun în mare 
măsură de experienţă şi cunoştinţe, ceea ce îi face să presu-
pună că deciziile şi acţiunile lor sunt cele „corecte“ şi nu trebu-
ie supuse mai întâi dezbaterii. Într-un caz sau altul acest lucru 
poate fi pe deplin justificat, dar ca maximă normală de acţiune 
nu este valabilă într-o organizaţie democratică. Există perico-
lul, ca membri dar şi funcţionari de pe nivelurile inferioare să-şi 
piardă încrederea sau să se simtă neglijaţi ca părţi active ale 
sindicatului. În viaţa zilnică acest lucru duce deseori la o pre-
zentare exterioară extrem de eterogenă a propriei organizaţii, 
când de exemplu membri sau funcţionari se opun deschis anu-
mitor decizii. Este în orice caz o slăbire a poziţiei sindicatului, 
de multe ori duce însă şi la o eroziune a puterii sindicatului, prin 
pasivitate crescută până la resemnare sau prin ieşirea membri-
lor din organizaţie. Deasemenea nici nu contribuie la recrutarea 
de noi membri, dacă se presupune, că pentru recrutare este 
nevoie de membri şi funcţionari convinşi.

Structurile existente ale organizaţiei pentru formarea opiniei 
democratice ar trebui deci menţinute în orice caz, ar trebui în-
viorate sau dezvoltate, acolo unde este nevoie. Cel mai mare 
plus al sindicatelor este însă faptul, că – în cel mai bun caz – au 
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pe toate planurile membri activi şi convinşi, care pot şi vor să 
reprezinte interesul general. De o astfel de posibilitate a repre-
zentării nu dispune nici un alt partid politic sau organizaţie de 
interese: întreprindere, localitate, oraş, regiune, ramură, plan 
naţional!

Transparenţă şi eficienţă

În stânsă legătură cu formarea  democraţiei sindicale interne 
este transparenţa sindicală internă. Nu este permisă exclude-
rea nici unui domeniu de aici: de la finanţe la decizii politice de 
personal şi până la reprezentarea revendicărilor şi poziţiilor pe 
toate planurile de  muncă sindicală. 

Cine îşi trimite banii unui sindicat, sub formă de contribuţie 
de membru, are oricând dreptul să ştie, ce se întâmplă cu banii 
săi. Structurile existente în cadrul majorităţii sindicatelor din ţări-
le în tranziţie abia dacă permit această transparenţă financiară. 
Ar fi o greşeală fatală să se reducă acest lucru la neglijenţe per-
sonale sau erori. La ora actuală aceste erori sunt promovate de 
structurile existente, dar şi de un  management greşit al contri-
buţiilor sindicale. Neîncrederea se iveşte însă întotdeauna aco-
lo, unde lipseşte transparenţa. De aici rezultă pentru sindicatele 
din ţările în tranziţie problemele tipice în activitatea sindicală 
cotidiană. Nu se transferă toate contribuţiile conform statutului 
către celelalte niveluri ale organizaţiei, uneori chiar deloc, ceea 
ce face apoi  imposibilă desfăşurarea ordonată a  muncii sindi-
cale la aceste niveluri – dar cu siguranţă nu mai permite linii de 
lucru pe termen lung. În plus, această neîncredere conduce şi 
la un comportament corespunzător al membrilor. Unul plăteşte 
uneori mai puţin decât contribuţia conform statutului sau altul 
nici nu spune ce salariu brut actual  are. Pe ansamblu sindi-
catele pierd în orice caz bani – uneori aici, alteori dincolo. Dar 
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banii din contribuţiile membrilor sunt o premisă esenţială pentru 
o muncă sindicală de succes şi independenţă!

Respectarea nevoilor individuale ale membrilor
A fi membru activ necesită cunoaştere şi cunoştinţe. Membri 

de sindicat ar trebui să fie informaţi la timp despre evenimentele 
importante şi planurile  organizaţiei lor, pentru ca să poată re-
prezenta pozitiv toate acestea în mediul lor de muncă. Tot mai 
mult se simte nevoia informaţiilor, care privesc membri în sine: 
aşa de exemplu informaţii despre dezvoltarea ramurii, despre 
şansele lor de carieră personală, cunoaşterea deciziilor politice 
sociale, care devin tot mai complicate şi care deseori îi afectea-
ză direct pe ei şi familiile lor, etc. Această formă de serviciu faţă 
de membri devine din ce în ce mai importantă, deoarece există 
şi „concurenţi“, ca organizaţii profesionale, asigurări etc., care 
caută să obţină favoarea membrilor. Dacă însă membri de sin-
dicat – în mod ideal – se simt asiguraţi tot timpul  cu  informaţii 
de către sindicatul lor, ei vor putea reprezenta activ organizaţia.

Cunoştinţele şi competenţa multor organizaţii sunt deseori 
mai vaste decât efectul pe care-l pot realiza cu ele. În multe 
cazuri se elaborează informaţii etc. în acelaşi timp în mai mul-
te locuri, dar de multe ori nu se colaborează suficient sau ele 
nu sunt transmise mai departe la destinaţiile corespunzătoare. 
Astfel, pe de o parte se face muncă dublă, în timp ce domenii 
întregi din organizaţie nu primesc informaţie suficientă şi deci 
nu au bază de acţiune.

Ţinând cont de resursele de personal mici al majorităţii or-
ganizaţiilor sindicale, revine o importanţă deosebită ideii de efi-
cienţă în propagarea informaţiei şi planificarea acţiunii. Cum se 
poate realiza un efect cât mai mare cu o angajare de forţe  cât 
mai mică?



Sindicatele în secolul 21  Manual de dezbateri pentru sindicatele din tările în tranziţie

pagina 71 

Prezenţă

S-a menţionat deja de la început, că munca sindicală şi suc-
cesele sale depind esenţial de prezenţa unor persoane compe-
tente. În pofida posibilităţilor tehnice crescânde, angajamentul 
personal şi contactarea personală a membrilor şi non-membri-
lor nu pot fi înlocuite. Prezenţa personală este întotdeauna cea 
mai bună cale de contactare a oamenilor, de a se preocupa de 
subiectele şi problemele lor şi de a le oferi şi ajutor concret şi 
protecţie.

Trebuie însă spus, că succesul prezenţei constă şi în faptul, 
că activităţile, acţiunea de „ a se adresa oamenilor“ trebuie să 
vină din partea sindicatului. Şi aici trebuie luată în considerare 
nou venita „concurenţă“, care luptă tot mai aprig pentru aten-
ţia angajaţilor în multe domenii ale muncii sindicale. Sunt vizate 
domenii ca protecţie profesională şi protecţia muncii (-> asigu-
rări), dar şi domenii tematice în care oamenii doresc să se an-
gajeze (-> partide, NGO-uri, asociaţii etc,). La toate se adaugă 
şi o ofertă crescânda a timpului liber. Cum pot sindicatele să 
rămână/să devină suficient de atractive în faţa unei concurenţe 
atât de mari pentru oameni şi membri?

Prezenţă atractivă
La prezenţă trebuie să de adauge şi o formă atractivă a pre-

zenţei. La atracţia sindicatelor contribuie atât competenţa lor în 
toate problemele din sfera muncii cât şi succesele muncii lor, 
care eventual se oglindesc concret în portofelele angajaţilor. 
Aceste lucruri trebuie prezentate în forma corectă oamenilor. 
Această prezenţă  ofensivă a sindicatului se poate arătă în mul-
te variante: de la foi informative, la prezentări informative com-
petente şi până la activităţi, la care îţi face „plăcere“ să participi. 
Prin acestea se înţeleg mai puţin activităţi clasice pentru timpul 
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liber, ci mai mult acţiuni sindicale, care se planifică şi se rea-
lizează cu cei în cauză – altfel decât în formatele clasice ca: 
demonstraţie sau proclamare. 

Şi locurile prezenţei sindicale ar trebui să fie mult mai di-
versificate decât doar întreprinderea sau – la proclamări şi de-
monstraţii – locurile clasice, ca Ministerul Muncii sau Ministerul 
Social etc. Nu este adevărat – cum susţin unii angajatori sau 
politicieni -, că sindicatele ar trebui să acţioneze doar în între-
prindere şi nu în altă parte! Având în vedere sfera muncii, care 
devine tot mai diferenţiată (cu program de lucru diferenţiat, ca 
de exemplu lucrul în ture, munca cu normă parţială, colabora-
re sau lucrul la domiciliu) sindicatele trebuie să-şi facă tot mai 
mult simţită prezenţa şi în afara întreprinderilor. Se mai adaugă 
ceva: surpriza. Dacă oamenii pe stradă sunt întrebaţi despre 
sindicate, în mare parte se dezvăluie  o imagine, care se com-
pune din munca în întreprindere a sindicatelor, discursuri plic-
tisitoare ale funcţionarilor la comunicări sau interviuri lungi în 
presă, care de cele mai multe ori deplâng inconveniente  sau  
pretind deseori revendicări de  neînţeles. La prezenţă trebuie 
să se asocieze deci atât înţelegere, aceasta înseamnă sinceri-
tate faţă de oamenii „normali“, cât şi capacitatea de a prezenta 
propria muncă cu succes şi deci mult mai atractivă, decât este 
cazul de obicei.

Sărbătorirea publică a succeselor
Sindicatele se remarcă în public de cele mai multe ori „ne-

gativ“ sau prin „ştiri proaste“: ele blochează circulaţia, pretind 
revendicări de  neînţeles, deplâng politica proastă etc. Foarte 
rar merg sindicatele în stradă şi în public, cu eforturi asemănă-
toare, când au „de vânzare“ ceva pozitiv. Dar cu siguranţă în 
multe cazuri ar merita să facă acest lucru!



Sindicatele în secolul 21  Manual de dezbateri pentru sindicatele din tările în tranziţie

pagina 73 

Un exemplu pentru „muncă sindicală neobişnuită“

Punând întrebări populaţiei dintr-un cartier al unui 
oraş mare, sindicatele au aflat, că multe angajate 
şi mulţi angajaţi care locuiau acolo aveau mari 
probleme să ajungă cu autobuzul sau trenul la 
lucru. Era vorba de un cartier nou, care nu era sau 
era conectat prea puţin la sistemul de transport al 
oraşului. Astfel unii dintre angajaţi erau nevoiţi să 
meargă cu autoturismul propriu, ceea ce era destul 
de scump (şi devenea tot mai scump). Alţii aveau 
de gând să se mute. Pentru angajaţi era una din 
cele mai mari probleme, să plece şi să se întoarcă 
acasă de la servici. Acest subiect l-au preluat apoi 
sindicatele, împreună cu cei în cauză. Prin acţiuni 
publice eficiente au reuşit, impreună cu oamenii din 
cartier, să îmbunătăţească situaţia transportului, 
adică: mai multe autobuze şi o frecvenţă mai mare, 
cât şi introducerea de rute noi. Acest demers le-a 
adus multă simpatie – şi desigur şi o serie de  noi 
membri.

Sindicatele ar trebui să se prezinte şi ca  „ascultători“ o dată. 
Pentru că oamenii sunt obişnuiţi să audă despre sindicate, ce 
revendicări emit sau ce deplâng, adică tot timpul să asculte ce 
spun sindicatele. De aici sindicatele ar putea învăţa o mulţime 
de lucruri, dacă ar sta să asculte mai des, în loc să vorbească. 
Se crează astfel raporturi cu totul noi şi apar şi alte puncte de 
vedere noi, care ar putea fi importante pentru viitoarea muncă 
sindicală. Aşa de exemplu, şi subiecte noi ar putea juca un rol 
în  muncă sindicală, pe care nici nu l-ar fi intuit.
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Există o serie întreagă de probleme ale angajatelor şi anga-
jaţilor în viaţa cotidiană, care pentru ei sunt foarte importante, 
dar pe care sindicatele de multe ori nici nu le cunosc. Luaţi-le 
în considerare şi pe acestea, omorâţi astfel „două muşte dintr-o 
lovitură“, deoarece ajutaţi angajatele şi angajaţii, vă creaţi noi 
simpatii şi  recrutaţi în acelaşi timp cu succes noi membri ac-
tivi.

Capacitate de realizare

Printre domeniile  tematice ale acestui capitol, problema ca-
pacităţii de realizare joacă rolul hotărâtor pentru sindicate. Pen-
tru a trata mai îndeaproape acest lucru, trebuie privite separat 
două complexe. Întâi trebuie întrebat, ce tip de obiective şi re-
vendicări au sindicatele şi cine sunt destinatarii, pe de altă par-
te trebuie văzut ce mijloace pot avea intern sindicatele, pentru a 
obţine şi a menţine capacitatea de realizare. 

Dacă privim întâi tipul obiectivelor cât şi destinatarii, consta-
tăm că sunt sau revendicări către politică, partide, parlamente 
etc. sau sunt proiecte pentru structurarea sferei muncii – de la 
reglementări singulare în întreprindere până la linii de structura-
re referitoare la ramură. Întotdeauna sunt însă sindicatele ace-
lea, care doresc sau revendică ceva de la alţii. Acest lucru sună 
banal, trebuie să conducă însă la la considerarea, de ce pen-
tru aproape tot trebuie să lupte întotdeauna sindicatele. Doar 
în cazuri faoarte rare li se oferă sindicatelor, ca reprezentanţe 
ale intereselor salariaţilor, ceva de bună voie sau chiar înainte. 
Deoarece sindicatele nu au competenţa de decizie pentru toate 
domeniille de subiecte – aceasta o au de exemplu politicienii 
sau angajatorii – ele trebuie să obţină prin constrângere, prin 
mijloacele lor deciziile respective sau să la modifice în favoarea 
lor. În acest scop trebuie să fie auziţi de „cei ce hotărăsc“ – 
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chiar dacă aceştia nu vor deloc să asculte. Cum pot obţine deci 
sindicatele audienţă? Apeluri morale – au dovedit-o experienţe-
le anilor de tranziţie – sunt de puţin ajutor aici. Este nevoie de 
capacitatea de a se putea face auzit. Cum poate fi dezvoltată 
această aptitudine?

După toate regulile artei – exercitarea influenţei 
asupra politicului

Politicienii şi partidele depind în principiu de voturile ale-
gătorilor. Pe lângă politicieni şi partide există şi alegătorii, ca 
parteneri de discuţie direcţi într-o anumită problemă, care pot 
influenţa politica în mod indirect. Astfel rezultă o întreagă gamă 
de posibilităţi pentru ca doleanţele tale să ajungă la urechile 
celorlalţi. Acest lucru bineînţeles numai dacă sindicatele sunt 
capabile de a-şi dezvolta ideile competent şi de a le prezenta 
corespunzător. Succesul activităţilor sindicale depinde în mod 
hotărâtor de capacitatea sindicatelor de a se putea prezenta în 
toate confruntările ca participanţi competenţi. Referitor la acest 
lucru se va reveni cu detalii într-un alt loc. 

Domeniul exercitării de influenţă referitor la conţinut se în-
tinde de la munca constantă de a face lobby în peisajul politic 
şi munca de informare extinsă printre membri, până la prezen-
tarea eficientă în public. Înainte de toate puterea argumentelor 
trebuie prezentată pe cât posibil pe scară largă.

Dacă nu vrei, atunci pot face şi altceva...
Doar atunci când toate acestea nu duc la nici un rezultat, 

trebuie invocate în sprijinul argumentelor şi „puterea aparte-
nenţei la un sindicat“ şi chiar mult mai multe pentru a mări pre-
siunea. Deseori s-a întâmplat totuşi ca sindicatele să recurgă 
prea repede şi fără să se fi informat suficient înainte, la greve şi 
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demonstraţii. Şi aproape la fel de des aceste măsuri au eşuat, 
datorită faptului că nici membri sindicali nu au putut fi deter-
minaţi să participe în mod activ. Şi mai puţin s-au simţit datori 
alţi indivizi de a sprijini sindicatele, deoarece lipseau informaţia 
şi munca de convingere. De asemnea oponenţilor respective-
lor revedicări le vine prea uşor să îi dezarmeze cu mijloacele 
care le stau la dispoziţie – cum ar fi de exemplu presa, întrucât 
argumentele sindicatelor nu au fost dezvoltate suficient înainte 
şi date publicităţii. Acţiunile sindicale se transformă astfel prea 
repede în acţiuni de protest ineficace contra unor fapte deja de-
cise. Iar acest lucru contribuie adesea la imaginea negativă în 
public a unei „organizaţii perdante“.

Dacă se pune întrebarea, cum poate fi dezvoltată intern, în 
mod satisfăcător puterea de realizare – şi anume competenţa şi 
puterea membrilor, atunci trebuie să pornim de la posibilităţile 
existente şi să găsim căi de a extinde şi consolida această pute-
re, astfel încât ea să se apropie cât de mult posibil de concepţia 
ideală a capacităţii de realizare. Sindicatele trebuie aşadar să 
creeze centre de competenţă, care sunt în măsură de a întocmi 
analize întemeiate, de a elabora în cele mai importante domenii 
tematice propuneri de soluţionare şi argumente potrivite şi de a 
le prezenta apoi în mod corespunzător membrilor, publicului şi/
sau oamenilor politici. Astfel dezvoltarea argumentelor şi a con-
cepţiilor este la fel de importantă precum şi prezentarea aces-
tora publicului larg, într-un mod inteligibil. Numai în acest mod 
se poate produce cu succes „puterea mulţimii“, o apartenenţă 
activă la sindicat.
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Membru activ

„Sindicatul eşti tu!“ în spatele acestei afirmaţii, care pare a 
fi la prima vedere numai un slogan extrem de eficace, se as-
cunde un moment decisiv din munca sindicală. În ciuda mări-
mii şi a puterii lor financiare relativ mari, chiar şi în cazul celor 
mai eficiente structuri de organizare, sindicatele dispun de mult 
mai puţini funcţionari cu normă întreagă decât camarazii lor din 
politică sau decât  cei aflaţi de partea angajatorului. Prin ur-
mare sindicatele au în mare măsură nevoie, ca un număr cât 
mai mare din membri lor să preia sarcini în mod voluntar, fără 
plată. Aceştia trebuie să reprezinte activ concepţiile sindicale în 
întreprinderi, să facă publicitate printre oamenii politici sau „nu-
mai“ să convingă non-membri, care nu sunt înscrişi în sindicate, 
sau chiar să-i determine să participe. Ce-i poate determina pe 
membri  să facă mai mult, decât numai să plătească sindicatu-
lui cotizaţia lunară?

Motivaţia este motorul
În primul rând ei trebuie să aibă o motivaţie. Deoarece de 

cele mai multe ori nu se va întâmpla ca în urma unor astfel de 
activităţi să rezulte un avantaj direct pentru un individ, care să 
poată fi cuantificat, trebuie să existe o convingere fermă în le-
gătură cu lucrul respectiv şi cu sindicatul. Ambele pot exista nu-
mai prin intermediul liniilor directoare menţionate transparenţă, 
democraţie şi prezenţă. În acest scop trebuie să se fie elabora-
te oferte de instruire şi training atractive.

 
Ştiinţa înseamnă putere! Cu cât numărul de 
membri şi funcţionari care dispun de ştiinţă 

şi cunoştinţe este mai mare, cu atât mai mare 
poate deveni puterea sindicatului.



Sindicatele în secolul 21  Manual de dezbateri pentru sindicatele din tările în tranziţie

pagina 78 

În timp nu poate să existe un rol activ al membrilor, dacă 
aceştia „nu sunt la curent cu ultimul stadiu de dezvoltare al lu-
crurilor“. Aici nu este vorba numai de chestiuni legate de fapte 
concrete, ci şi de domenii tematice precum capacitatea de ne-
gociere, prezenţa şi prezentarea publică, capacitatea de dezba-
tere, etc. Membri activi trebuie să aibă, în baza capacităţii lor de 
comunicare suficientă încredere în ei, pentru a reprezenta sin-
dicatul şi proiectele acestuia în public. Prezenţa lor personală şi 
activă face ca întregul sindicat să devină mai influent.

Sindicatele în societate

S-a făcut deja referire de mai multe ori la faptul că sindicate-
le nu pot fi organizaţii numai pentru întreprinderi. Deseori însă 
oponenţii sindicatelor sunt cei care îşi doresc această limita-
re. Dacă sindicatele vor să reprezinte interesele angajatelor şi 
angajaţilor, precum şi ale familiilor lor, atunci ele trebuie să fie 
mai mult decât organizaţii de întreprindere. Trebuie să iasă în 
public, trebuie să se privească ele însele ca un factor social 
de organizare important. Nu e vorba numai de salarii tarifare 
sau de programe de lucru, ci şi de condiţiile cadru sociale – de 
la domiciliu, condiţii de mediu şi până la viaţa culturală. Cu si-
guranţă sindicatele nu pot avea în aceaşi măsură specialişti în 
toate domeniile sau nu pot da tonul în toate problemele, totuşi 
toate aceste întrebări sunt în legătură în mod diferit şi într-o mă-
sură diferită – cu cererea de reprezentare şi de organizare a 
sindicatelor. 

Adesea există legături directe de conţinut, căci în toate do-
meniile există angajaţi, deci şi potenţiali membri sindicali, care 
prin munca şi interesele lor contribuie la organizare. Astfel un 
sindicat din construcţii nu îşi mai poate permite să omită teme 
precum economia de energie, poluarea mediului, etc. Şi ingi-
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nerii care participă la conceperea produselor, determină într-un 
anume fel viaţa de zi de zi.  Profesoarele şi profesorii organizaţi 
în sindicate vor să se lupte nu numai pentru salarii mai bune 
sau programe de lucru mai avantajoase, ci vor să şi participe la 
întocmirea conţinuturilor programelor de predare, influenţând în 
acest mod educaţia generaţiilor viitoare. Şi un sindicat al actori-
lor îşi propune mai multe decât numai obţinerea de onorarii mai 
bune. Spectrul este mult mai larg. Prin aceasta dorim să facem 
aluzie la faptul că sindicatele posedă datorită membrilor lor o 
cantitate imensă de ştiinţă şi putere de organizare, care poate fi 
folosită în nenumărate feluri la îndeplinirea sarcinilor legate de 
formare şi organizare.

Exploatarea potenţialului de gândire al membrilor
Cunoştinţele specifice întreprinderii pot fi argumente impor-

tante în cazul restructurărilor din întreprindere sau chiar pot 
conduce la decizii economice – de exemplu noi linii de produse 
= noi locuri de muncă -, dacă ele sunt folosite de către sindicate. 
În întreg domeniul educaţional sunt în primul rând profesoarele 
şi profesorii sau educatoarele şi educatorii cei care influenţează 
sau pot influenţa educaţia. Acest lucru se întâmplă începând de 
la colaborarea activă la întocmirea planurilor de învăţământ şi 
până la alegerea temelor de seminar. Au folosit deja sindicate-
le corespunzătoare toate aceste cercuri competente? Dacă se 
ia în consideraţie creativitatea actorilor şi regizorilor, capacită-
ţile de prezentare ale redactorilor ş.a.m.d., care deseori sunt şi 
membri sindicali, atunci se naşte întrebarea, de ce aceste po-
tenţiale nu au fost folosite mai bine în munca sindicală. 

Ar trebui întreprinse măsuri pentru ca respectivele calificări 
şi aptitudini profesionale să devină şi mai mult părţi componen-
te ale competenţei sindicale. Dacă mai mulţi membri ar avea 
posibilitatea de a-şi utiliza calităţile în formularea concluziilor 



Sindicatele în secolul 21  Manual de dezbateri pentru sindicatele din tările în tranziţie

pagina 80 

sau în planificarea organizării, atunci conţinutul multor activităţi 
sindicale şi prezentarea acestora ar arăta mult mai variat, ori-
cum mai colorat decât astăzi.

Tocmai pentru că toate sindicalistele şi toţi sindicaliştii se 
manifestă în cadrul întregului spectru social, ar trebui să fie po-
sibil de a contribui acolo cu teme importante sindicale şi de a le 
prezenta. Cu siguranţă acestea sunt mai degrabă concepţii ide-
ale, totuşi merită  reflectat asupra ideii de a introduce în acest 
mod, în anumite locuri, competenţa şi angajamentul membrilor 
în munca sindicală.

 
Structuri

Exact atunci când reflectăm asupra structurilor unei organi-
zaţii, există pericolul de a ne orienta conform exemplelor exis-
tente. Trebuie însă să se încerce să nu se cadă  pradă acestui 
pericol. Mai degrabă trebuie reflectat la cum ar putea fi transpu-
se reprezentările de obiectivele menţionate înainte, în scenarii 
structurale parţial diferite. Cu siguranţă intervin şi elementele 
preluate de la conceptele structurale de succes, trebuie însă 
privite numai ca un posibil ajutor orientativ.

 
Numai în regiunea Europei de sud-est există 
aproximativ 40 de confederaţii sindicale relevante, 
care au în medie în jur de 20 organizaţii de ramură. 
Astfel rezultă un număr de organizaţii sindicale care 
sunt responsabile în mod diferit la nivel naţional 
şi internaţional şi care trebuie să dovedească 
competenţă în aproximativ 800 de organizaţii! Cum 
se poate reuni şi consolida aici competenţa naţională 
şi internaţională?
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O organizaţie democratică ar trebui în principiu să porneas-
că în organizarea structurilor ei de la premisa unei participări 
cât mai ample, cu cât mai mulţi membri şi funcţionari. Aceasta 
înseamnă că la toate nivelurile muncii sindicale  ar trebui plasa-
tă cât se poate de multă responsabilitate şi organizare proprie. 
Aşa numitele ierarhii de vârf mai degrabă împiedică acest lucru, 
în timp ce ierarhiile plane pot satisface această cerinţă cel mai 
bine. Folositor este şi principiul „subsidiarităţii“ utilizat în politica 
Uniunii Europene, de a transfera răspunderea cât de mult po-
sibil la nivelurile  inferioare. Dacă acest lucru reuşeşte, atunci 
sunt îndeplinite atât principiile democratice menţionate, cât şi – 
la fel de important – este folosită şansa de a activa un potenţial 
cât mai mare al membrilor şi corpului de funcţionari. Dat fiind 
deficitul existent de funcţionari şi experţi cu normă întreagă faţă 
de camarazii din politică, acest lucru este necesar, dacă sindi-
catul vrea să fie la toate nivelurile sale de funcţionare nu numai 
prezent, ci să şi opereze în mod activ.

Mâna dreaptă ar trebui să ştie ce face stânga
O a doua premisă esenţială pentru o muncă sindicală de 

succes este repartizarea transparentă şi eficientă a sarcinilor 
către diversele compartimente al organizaţiei. Cu siguranţă vor 
exista intersectări în cadrul îndeplinirii sarcinilor, dar ar trebui 
evitat pe cât posibil, ca pe de o parte să existe teme care sunt 
prelucrate de două sau trei ori, în timp ce alte teme să nu fie 
deloc abordate. Tocmai datorită resurselor personale slabe în 
toate privinţele, această maximă devine aproape o necesitate. 

Diversele domenii de activitate la diferite niveluri trebuie să 
fie astfel interconectate din punct de vedere al conţinutului şi 
organizatoric încât, munca prestată să se poată dezvolta cât 
se poate de mult, şi să poată fi eficientă. Astfel trebuie să se 
poată realiza un schimb de cunoştinţe, experienţe şi rezultate, 
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pentru ca să nu fie nevoie ca „roata să fie redescoperită de fie-
care dată“. Dacă privim lucrurile în mod ideal s-ar putea spune 
că, de exemplu rezultatele discuţiilor grupelor de lucru tematice 
ale PERR trebuie aplicate vertical, în organizaţiile de întreprin-
dere – dacă ele sunt importante pentru munca acestora (ceea 
ce se întâmplă mai des decât ar crede mulţi oameni). De ase-
menea este cu siguranţă necesar, ca de exemplu experienţele 
de recrutare a membrilor într-o organizaţie să fie transmise şi 
altor organizaţii. În principiu acest lucru este valabil atât pentru 
schimbul de experienţă personal în forurile şi grupele de lucru 
corespunzătoare, cât şi pentru schimbul sub orice formă prin 
intermediul mediilor  (distribuitor E-Mail, ziare ale sindicatelor, 
broşuri, ş.a.m.d.).

Dat fiind faptul că în cele mai multe din ţările 
în tranziţie există mai mult de o  confederaţie 
sindicală, ar trebui reflectat asupra oportunităţii 
unui schimb între organizaţiile umbrelă. Căci gândul 
la concurenţa dintre confederaţii ar trebui să fie 
subordonat gândului la o mişcare sindicală din 
ţară, pe cît se poate de puternică şi unită în privinţa 
problemelor esenţiale. Acest lucru şi datorită faptului 
că încă există domenii largi din câmpul muncii care 
până acum au fost luate în consideraţie şi au fost 
prelucrate extrem de puţin, astfel încât, concurenţa 
existentă pentru câştigarea de noi membri să fie 
atacată în mod pozitiv, acolo unde încă nu există sau 
există foarte puţină organizare, cum ar fi de exemplu 
în IMM-URI, în sectorul de prestări servicii, la cei 
care învaţă, studiază sau cei care se află în stagii 
de pregătire ş.a.m.d. Din păcate diferitele organizaţii 
umbrelă respectiv sindicatele lor de ramură îşi fac 
deseori concurenţă exact acolo unde sunt ambele 
reprezentate mai bine. Astfel deseori – din punctul 
de vedere al unei mişcări puternice şi unite -  are 
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loc numai un joc cu suma egală cu zero. Membri  
se schimbă, însă rar se întâmplă să li se alăture 
membri noi.

Să cercetăm acest fapt pe fundalul obiectivelor numite, în 
cazul unei munci sindicale de succes din ţările în tranziţie. Cum 
ar putea fi găsite în mod ideal structurile „potrivite“?

Sindicaliştii aproape de oameni

Munca sindicală este mereu plină de convingeri, adesea şi 
de emoţii. Acestea se pot transmite cel mai bine prin contact 
personal. De aceea printre reflecţiile legate de structură ar tre-
bui să se numere ideea de face în aşa fel, încât aproape toate 
nivelurile de acţiune să poată fi şi „experimentate“. La nivelul 
întreprinderii acest lucru se întâmplă cel puţin acolo unde există 
un sindicat de întreprindere. În câteva ţări au fost alese deja co-
mitete de întreprindere, care nu sunt foruri sindicale, care oferă 
însă sindicatelor o şansă reală de a-şi prezenta proiectele şi 
revendicările în faţa angajaţilor.

 
Digresiune pe tema comitetelor de 

întreprindere

În tot mai multe ţări se adoptă reglementări legale 
pentru instituirea comitetelor de întreprindere. În 
ciuda aceleaţi concepţii, funcţia şi posibilitatea 
comitetelor de întreprindere din ţările în tranziţie 
variază extrem de puternic. De cele mai multe ori 
comitetele de întreprindere au numai drepturi de 
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informare şi consultare, reglementările privind 
participarea la decizii se găsesc în legi – dacă 
acest lucru se întâmplă – doar în puţine domenii 
de activitate ale reprezentării de interese.

Un principiu fundamental se aplică peste tot 
acolo unde există această posibilitate legislativă: 
angajatele şi angajaţii unei întreprinderi  pot să 
îşi aleagă – pe baza reglementărilor legale – o 
reprezentare a intereselor, care are drepturi 
formale faţă de conducerea societăţii,  respectiv 
faţă de angajator. Alegerile au loc în mod 
democratic şi la ele pot participa – activ şi pasiv 
- toţi angajaţii. 

În ciuda puţinelor drepturi, o astfel de reprezentare 
a intereselor ar însemna mult mai mult decât 
ce există acum în majoritatea întreprinderilor, 
în sensul reprezentării angajaţilor – şi anume 
nimic.

Sindicatele întâmpină greutăţi datorită atitudinii 
lor faţă de comitetele de întreprindere. De cele 
mai multe ori ele nu recunosc instituţia acestora, 
deoarece se tem că vor avea concurenţă pentru  
sindicatele de întreprindere. Pe cât de normală 
este această teamă faţă de risc, pe atât de 
nejustificată este teama cu privire la şansele, 
care ar putea rezulta de aici pentru sindicate. 
Ele trebuie numai să sesize oportunitatea şi să 
o “apuce”. 

Acolo unde până acum au existat deja sindicate 
de întreprindere, sindicatele pot avea în cele mai 
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multe cazuri încredere că pot trimite la alegeri cei 
mai buni şi mai competenţi candidaţi. Şi acolo 
unde nu există nici un sindicat de întreprindere – 
şi deci nici sindicalişti – este evident că sindicatele 
se îndreaptă către reprezentanţii aleşi şi le oferă 
sprijin. De ce nu am putea avea încredere în 
propriile capacităţi în aşa fel, încât prin acest 
sprijin să se poată câştiga cu siguranţă mulţi 
membri noi – să se poată aşadar „pune piciorul 
în pragul“ respectivei întreprinderi. 

Încă un alt argument important vine împotriva 
tezei concurenţiale. Comitetele de întreprindere 
în general nu au dreptul de a purta negocieri 
privind contractul colectiv şi condiţiile de muncă. 
Acest principiu extrem de important va oferi 
mereu sindicatelor suficient spaţiu şi posibilităţi 
de organizare.

Bineînţeles în prezent se discută în câteva din 
ţările în tranziţie, dacă nu cumva comitetele 
de întreprindere nu ar trebui să facă negocieri 
privind contractul colectiv şi condiţiile de muncă. 
Sindicatele trebuie să împiedice acest lucru cu 
toată tăria, deoarece altfel se naşte realmente 
o situaţie concurenţială, care nu poate fi decât 
dăunătoare pentru angajaţi, pe fondul unui 
peisaj de reprezentare deja pluralist al multor 
societăţi.

Legile pentru înfiinţarea comitetelor de 
întreprindere vor sosi mai devreme sau mai 
târziu – în majoritatea ţărilor (acest lucru cu 
referire la directiva UE pentru informare şi 
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consultare). Cu cât timpul trece şi sindicatele se 
împotrivesc acestui fapt, cu atât pot alţii – cum 
ar fi angajtorii să folosească mai mult aceste 
posibilităţi. De aceea ar trebui ca sub aspectul 
intrării în întreprinderi noi şi al posibilităţii de a 
recruta membri noi, sindicatele să folosească 
această oportunitate.

Acolo însă unde sindicatele nu au contact direct cu angajaţii 
printr-un sindicat de întreprindere sau printr-un comitet de în-
treprindere, ar trebui să se străduiască să fie prezente cât mai 
aproape posibil, pentru a-şi putea exercita influenţa şi din exte-
rior (în mod categoric şi cu obiectivul de a înfiinţa şi forma noi 
reprezentări de interese).

În opt din zece întreprinderi nu există în prezent nici 
o reprezentare a intereselor!

În ţările în tranziţie trebuie plecat de la premisa  – luând în 
consideraţie toate unităţile industriale cu un număr de angajaţi 
între 1 şi 10.000 -, că aproximativ 80% din toate întreprinderile 
nu dispun de nici un fel de reprezentare de interese reglemen-
tată (vezi şi rezultatele sondajelor reprezentative din Ungaria)! 
Crearea unei prezenţe fundamentate la nivel regional, local şi 
pe plan orăşenesc este din acest punct de vedere unul din pri-
mele şi cele mai importante obiective ale reformei structurilor 
sindicale. Cu siguranţă acest obiectiv este limitat de resursele 
finaciare existente, însă acest lucru nu înseamnă că nu se poa-
te merge deloc în această direcţie. 

Trebuie să se facă publicitate pentru aceasta şi în cadrul sin-
dicatului, pentru ca ca resursele financiare necesare să poată 
fi structurate pe termen mediu şi lung pentru o regionalizare a 
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organizaţiei. Cu cât mai densă va fi reprezentarea, cu atât mai 
bine pot fi îndrumaţi membri şi organizaţiile de întreprindere din 
punct de vedere organizatoric şi al conţinutului, se pot construi 
reprezentări de interese de întreprindere noi, sau pot fi câştigaţi 
şi membri noi pentru sindicat. O apropiere pe plan local înseam-
nă adesea şi o apropiere mai puternică din punct de vedere al 
conţinutului, căci angajatele şi angajaţii ajung la sindicat mai în-
tâi prin propriile experienţe şi probleme personale de la faţa lo-
cului. Acest lucru nu poate fi compensat prin broşuri publicitare 
la nivel naţional, etc. Birourile sindicale regionale şi bineînţeles 
cele locale ar putea astfel să ofere manifestări corespunzătoa-
re pentru a se adresa oamenilor. Aici paleta de posibilităţi este 
aproape infinită.

Implicarea personală este mai bună decât orice 
broşură

Aceste birouri pot să îşi asume şi alte sarcini importante 
pentru întreaga organizaţie. Se poate presupune, că principiul 
descentralizării se dezvoltă în continuare în ţările în tranziţie şi 
la nivel politic. Atunci se iau din ce în ce mai multe decizii de ori-
ce fel în parlamentele regionale şi/sau orăşeneşti – decizii care 
deseori exercită o mare influenţă asupra angajatelor şi angaja-
ţilor locali sau din regiune. Şi atunci este necesar ca sindicatele 
să influenţeze în mod competent aceste decizii. Chiar şi din mo-
tive tehnice birourile centrale nu îşi pot asuma deloc aceste sar-
cini, mai ales că cei care activează acolo nu sunt suficient de 
informaţi în legătură cu mediul respectiv din regiune. Pe de altă 
parte experţii îşi pot aduce o contribuţie importantă la nivel cen-
tral, spre exemplu prin expertize politico-economice sau chiar şi 
prin cazuri prelucrate best practice ş.a.m.d. Principiul muncii pe 
verticală şi orizontală se poate aplica deci şi la nivel regional.
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Politica solidară de ramură

Dacă luăm în consideraţie acum nivelul unei ramuri, atunci 
am putea postula în principiu regionalizarea şi la nivel de ramu-
ră. În multe cazuri există încă în ţările aflate în tranziţie un anu-
mit „deficit“ în munca sindicală la nivel de ramură, fapt care are 
o motivaţie de ordin structural. De cele mai multe ori pe lângă 
sindicatele de întreprindere există la nivel de ramură numai biro-
uri de ramură naţionale – numai în câteva cazuri organizaţiile de 
ramură au început să înfiinţeze reprezentanţe regionale – acest 
lucru şi din cauză că multe organizaţii de ramură sunt mult prea 
mici, dispunând de mult prea puţine resurse. În aceste cazuri ar 
trebui discutat de exemplu despre modele de cooperare a mai 
multor asociaţii de ramură având conţinut asemănător, pentru a 
face posibilă prezenţa.

Este necesară „interconectarea“ diferitelor interese 
ale întreprinderii – consolidarea ramurei

Sindicatele de întreprindere au ca domeniu de lucru struc-
tural întreprinderea, respectiv întreaga activitate. Interesul nu 
poate şi nu are voie să treacă dincolo de această zonă – acest 
lucru este interzis prin lege, etc. Din această cauză se întâmplă 
deseori, chiar în cadrul unei ramuri şi într-una şi aceaşi regiune 
să existe condiţii de muncă şi salarizare diferite pentru anga-
jaţi. Dată fiind lipsa contractelor de muncă colective la nivel de 
ramură de cele mai multe ori (în special în sectorul privat) sau 
chiar datorită lipsei capacităţii de a transpune contractele co-
lective de muncă existente la nivel de ramură în întreprindere, 
angajaţii se văd în firme fără reprezentarea intereselor în firmă 
(sindicat de întreprindere sau consiliu de întreprindere), adesea 
fără nici un fel de protecţie în confruntarea cu angajatorul. Con-
diţii de muncă inacceptabile, salarii de mizerie, concedieri ilega-
le şi multe altele se află la ordinea zilei. Şi asta chiar dacă poate 
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numai la câţiva kilometri depărtare există o altă firmă din aceaşi 
ramură, unde reprezentarea interselor poate supraveghea res-
pectarea salariilor tarifare şi a directivelor de protecţia muncii. 
Trebuie să constatăm aşadar o discrepanţă foarte mare între 
condiţiile de muncă respective în cadrul ramurilor.

Dezvoltarea capacităţii de a face grevă la nivel de ramură
Cum poate fi închis acest „gol“ dintre munca la nivel de ra-

mură pe plan naţional (şi internaţional) şi reprezentarea de inte-
rese în întreprindere? Cu siguranţă trebuie continuate şi întărite 
eforturile în vederea încheierii de contracte colective de muncă 
care să depăşească nivelul întreprinderii. Pentru aceasta sindi-
catele de ramură au nevoie şi de putere de realizare, ceea ce 
le lipseşte adeseori (de exemplu capacitatea de a face grevă în 
cadrul unei ramuri) – nu în ultimul rând din cauza pricipiilor exis-
tente de organizare. De asemnea trebuie intensificate în conti-
nuare şi eforturile depuse pentru stabilirea condiţiilor minime (-> 
legi de muncă, etc).

O problemă însă o constituie în mare parte transpunerea 
drepturilor în întreprindere, care deseori există numai pe hârtie! 
Aici nu pot fi de folos cu adevărat nici controlorii de stat, sin-
gurul ajutor real şi singura protecţie reală le pot garanta numai 
sindicatele. Şi acolo unde încă nu există nici o reprezentare a 
intereselor, acest lucru trebuie să aibă loc în mod diferit – şi 
dinafară printr-o reprezentare sindicală. Aşa numitul gol poate 
fi şi motivul pentru care sindicatele de ramură sunt în multe sec-
toare pur şi simplu prea slabe pentru a determina încheierea de 
contracte colective de muncă, care să depăşească nivelul în-
treprinderii sau pentru a urmări obiective de politică de ramură. 
Reprezentanţele regionale ar putea include puterea sindicatelor 
de întreprindere în reţea şi ar putea determina o consolidare a 
organizaţiei de ramură.
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Pentru munca depusă de organizaţiile 
de ramură ale diferitelor confederaţii este 
valabil de altfel acelaşi apel, de colaborare 
între membri la nivel de ramură. Căci 
contractele colective de muncă dintr-o 
ramură adesea nu pot fi realizate numai de 
către o organizaţie, cu siguranţă ele nu pot 
fi garantate angajaţilor de nici o organizaţie  
nici în realitate.

Şi astfel aici iese în evidenţă şi mai bine principiul interco-
nectării verticale şi orizontale a politicii sindicale.

Reţea orizontală şi verticală
Aceasta nu este o problemă simplă, având în vedere reali-

tatea, căci fiecare organizaţie are propria ei tradiţie, propriile ei 
modele de acţiune sau chiar obiective diferite. Chiar dacă dife-
renţa din trecut dintre aşa numitele sindicate noi şi aşa numi-
tele sindicate vechi, s-a mai micşorat datorită apartenenţei în 
cea mai mare parte la IGB (Uniunea Sindicală Internaţională) 
respectiv la PERR (Consiliul regional pan-european), totuşi se 
menţin în continuare diversele tradiţii. 

Nici pe departe, nu toate organizaţiile – anume multe organi-
zaţii de ramură – nu sunt în măsură, ţinând cont de numărul lor 
de membri şi de structurile existente, să îşi asume nici măcar un 
minim din sarcinele lor reale. Nu de puţine ori chiar preşedintele 
unui sindicat de ramură mai mic deţine o funcţie onorifică şi nu 
poate să-şi elaboreze munca pe cercuri de experţi sau altceva 
asemănător. Este evident că aceste sindicate – după cum se 
prezintă ele astăzi – nu pot supravieţui sau chiar mai mult de 
atât, nici nu mai pot reprezenta interese în mod activ. Noţiunea 
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de „fuziune“ se răspândeşte repede şi într-adevăr aceasta este 
o cale de a deveni mai puternic şi mai eficient. Însă aceasta 
este numai o alternativă. O a doua variantă ar fi găsirea unei 
soluţii de a păstra pe de-o parte apropierea dorită faţă de profe-
sie în organizaţiile mici şi pe de alta, de a creşte eficienţa struc-
turilor şi capacitatea de realizare. Este posibil ca ultima variantă 
să fie numai un prim pas către fuziune – nu trebuie neapărat să 
fie aşa.

Cooperare sau fuziune?
În primul rând putem reflecta la ce domenii de activitate ar 

putea fi reunite sau ar putea coopera în mod strâns. Dacă de 
exemplu se doreşte menţinerea contactului cu profesia, atunci 
ar trebui ca biroul operaţional al organizaţiei să păstreze în con-
tinuare în cea mai mare parte orientarea în funcţie de profesie. 
Există însă multe domenii de activitate, care ar putea fi foarte 
bine reunite sau s-ar putea întrepătrunde unele cu altele. Acest 
lucru este valabil spre exemplu pentru protecţia juridică, pentru 
largi domenii ale planificării, calificării şi conducerii personalu-
lui. Acest lucru este valabil pentru spaţii şi echipamente de bi-
rou ş.a.m.d. . Si experţii pot fi implicaţi în problemele mai multor 
organizaţii de ramură sau pot fi mijlociţi prin intermediul unei 
confederaţii. Prin toate aceste măsuri s-ar putea pune bazele 
unei cooperări mai strânse, dacă e cazul rezultând de aici mai 
târziu şi motive suficiente pentru cele ce urmează. Experienţele 
cu fuziuni au demonstrat foarte bine că membri sau angajaţii 
unei ramuri nu se mai simt „ca acasă“ în sindicat. De aceea tre-
buie puse în balanţă toate avantajele şi dezavantajele – şi tre-
buie pus pe primul plan interesul de a reprezenta membri  exis-
tenţi pe cât de bine posibil şi de a câştiga cât de mulţi oameni 
de partea sindicatelor. În funcţie de acest lucru ar trebui să se 
orienteze deciziile structurale necesare.
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Ce domenii de sarcini ar trebui preluate în principiu de către 
ce segment sindical? Cu siguranţă vom găsi referitor la această 
întrebare câte ceva în statute, însă realitatea care se modifică 
permanent arată destul de des, că stipulările existente nu sunt 
suficiente, respectiv nu mai sunt de actualitate. În mult prea 
multe cazuri există între confederaţie şi uniunile sale naţionale 
de ramură pe de-o parte şi organizaţiile de întreprindere pe de 
altă parte o legătură mult prea tensionată. Dacă aplicăm şi aici 
principiul „descentralizare unde este posibil, centralizare unde 
este necesar“, atunci se pot găsi multe exemple, în care acest 
principiu este transpus în practică în totalitate. 

Independenţa prea mare poate fi dăunătoare.
Sindicatele de întreprindere au în baza statutului actual, în 

cele mai multe cazuri, o independenţă prea mare, care cu sigu-
ranţă nu poate fi doar în avantajul lor. Lor le revine de exemplu 
în mare parte sarcina de administrare a membrilor şi ele dis-
pun rareori de cunoştinţe suficiente în multe probleme legate 
de munca sindicală – acest lucru cu atât mai mult cu cât ramura 
lor este integrată într-un context internaţional. Invers organizaţi-
ile aflate la un nivel superior întreprinderii dispun de cunoştinţe 
insuficiente referitoare la apartenenţa sindicală, de prea puţi-
ne mijloace pentru a extinde centrele de competenţă, care ar 
putea veni în special în sprijinul muncii din întreprindere şi de 
capacitatea de impunere deficitară faţă de angajatori şi politi-
că. Nu se poate ca o organizaţie de ramură la nivel naţional să 
fie constituită numai din patru sau cinci funcţionari! Deseori nici 
măcar acest lucru nu se întâmplă. O structură de ramură mai 
efectivă trebuie să crească de jos în sus. Acest lucru este im-
pus şi de principiul democratic pentru sindicate. Fiecare nivel al 
organizaţiei de ramură trebuie pe de o parte să câştige încre-
derea celorlalte niveluri, dar trebuie garantată şi transparenţa, 
astfel încât această încredere să poată fi asigurată şi prin in-
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stanţe de control alese şi numite în mod democratic. Din acest 
principiu rezultă de altfel şi că sindicatele de ramură îşi aleg 
bineînţeles singure persoanele din conducere. Acest lucru nu 
se poate face printr-o confederaţie – într-o oarecare măsură de 
sus în jos. Astfel legătura organică dintre „simplul membru“ al 
unui sindicat de ramură şi preşedintele acestuia ar fi deranjată 
în mod considerabil.

A acţiona pe plan internaţional – a transpune în 
întreprindere

Pentru majoritatea organizaţiilor de ramură o parte din ce în 
ce mai importantă a muncii acestora rezultă de pe plan interna-
ţional. Aici firmele internaţionale determină în mod substanţial 
dezvoltarea ramurei – şi acest lucru de cele mai multe ori fără 
un control democratic. De aceea organizaţiile sindicale inter-
naţionale trebuie să se întărească la acest nivel – şi ele pot 
face acest lucru numai dacă fiecare din uniunile lor naţionale 
de membri devine mai puternică şi mai competentă (şi aici e 
valabil ca şi mai înainte vechiul principiu: un lanţ este numai 
atât de puternic ca şi componenta lui cea mai slabă). Dacă 
privim lucrurile invers, atunci politica internaţională de ramură 
dobândeşte o valoare mai mare şi mai concretă şi pentru mun-
ca în întreprindere. Organizaţia de ramură naţională este deci 
responsabilă pentru funcţionarea fluxului de informaţie vertical 
de ambele sensuri. Pentru aceasta ea are nevoie de mijloacele 
corespunzătoare. 

Concluzia pe scurt pentru o dezbatere legată de structură la 
nivelul ramurei ar putea fi: structuri de responsabilităţi descen-
tralizate şi pe plan local, interconectarea forţei organizaţiilor de 
întreprindere pentru a forma o organizaţie puternică, dezvolta-
rea centrală de competenţe şi politică autonomă de ramură.
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Cooperare în cadrul confederaţiilor

Ce rol joacă confederaţiile la sindicatele de ramură autono-
me? La început s-a vorbit despre nenumăratele domenii de ac-
tivitate ale sindicatelor. De o parte din acestea sunt responsabi-
le sindicatele de ramură, în timp ce o bună parte din activităţi ar 
trebui să se exercite în mod rezonabil într-o cooperare strânsă 
în cadrul unei confederaţii. Acest lucru este valabil în principiu 
pentru toate sarcinile, care definesc condiţiile cadru pentru sin-
dicatele libere, pentru reglementări legale, ş.a.m.d. 

Este în aceaşi măsură în interesul tuturor sindicatelor, de a 
participa activ la procese, pe diversele planuri politice de deci-
zie. Acest lucru este valabil pentru proiectele de lege precum 
şi pentru planificarea politicii regionale sau chiar reprezentarea 
în probleme de principiu la nivel internaţional. Astfel sunt deter-
minate deja locurile pentru o politică confederală efectivă – ele 
se conformează de asemenea diferitelor  planuri politice: de la 
nivelul local, trecând prin nivelul naţional şi regional şi până la 
zona internaţională. Şi la toate nivelurile, structurilor confede-
rale le revin sarcini de coordonare: cum pot fi reunite diversele 
interese ale organizaţiilor de membri la nivelul ramurei pentru a 
forma un concept unitar, referitor la anumite revendicări?

Confederaţia – Coordonarea competenţei şi puterii 
ramurilor şi …

Această coordonare trebuie organizată. Ea are nevoie pe de 
o parte de contribuţia competentă a confederaţiei prin interme-
diul experţilor şi pe de alta de aportul  competent al ramurilor. 
Pentru aceasta trebuie create sau dezvoltate grupe de lucru, 
foruri şi niveluri de decizie, care să execute poziţii comune şi 
să le definească democratic. Şi pentru a obţine aceste rezultate 



Sindicatele în secolul 21  Manual de dezbateri pentru sindicatele din tările în tranziţie

pagina 95 

intră în sarcina confederaţiei de a controla fluxul  informaţional 
orizontal şi vertical. 

Dincolo de aceasta sunt de datoria organizaţiilor coordona-
toare şi sarcinile superioare de instruire, training şi calificare a 
funcţionarilor dar şi a membrilor şi a celor interesaţi. Confede-
raţia este porta-vocea către exterior a sindicatelor. Sarcina sa 
este de exemplu de a planifica campanii la nivel superior şi de 
a le transpune sau de a purta impulsurile politice importante 
în dezbaterea publică. Confederaţia întruchipează dreptul sin-
dicatelor de a participa activ, ca un grup relevant din punct de 
vedere social, şi la procesul general de organizare a economiei 
şi societăţii.

 
… reprezentarea sindicatelor în public

Pentru toate aceste sarcini confederaţiile au nevoie de mai 
multe resurse decât au în  acest moment cele mai multe dintre 
ele. Ele au nevoie de experţi în drept naţional şi internaţional, 
de specialişti pentru campanii şi dezvoltarea şi transpunerea 
informaţiei, pentru a putea îndeplini sarcina de elaborare a po-
ziţiilor comune, care trebuie dezvoltate din concepţiile diferitelor 
organizaţii de ramură. 

Concluzia pe scurt aici ar fi: confederaţiile au astfel proble-
me care se înterpătrund, ele coordonează şi structurează cu 
competenţă profesională diferitele proiecte ale organizaţiilor 
apartenente pe toate planurile de acţiune sindicală şi reprezintă 
aceste poziţii comune în public şi în mediul politic.

Structuri financiare

Cel mai sensibil domeniu al dezbaterii legate de structură 
este reprezentat de structura financiară a sindicatelor. În cele 
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din urmă finanţele sunt baza capacităţilor sindicatelor de a dez-
volta şi extinde competenţele şi activităţile. În plus cotizaţiile 
membrilor sunt bani care au fost plătiţi cu încredere pentru uti-
lizarea conştiincioasă de către organizaţii; încrederea în faptul 
că această contribuţie financiară va determina reprezentarea 
cu succes a respectivelor interese personale,  respectiv dacă 
este cazul va reprezenta o contribuţie de solidaritate pentru alţi 
membri.

Dacă această încredere nu este confirmată, atunci membri, 
prin ieşirea din sindicat, îşi retrag şi contribuţiile. Astfel sindi-
catele trebuie să se afirme în fiecare zi pentru a aduce dovada 
unei munci prestate cu succes.

Câştigul membrilor se va clarifica în confruntările încununa-
te de succes privind încheierea contractul colectiv de muncă şi 
stabilirea condiţiilor de muncă sau chiar în cadrul reprezentării 
competente din procedura legislativă.

Ce primeşte membrul în schimbul cotizaţiei sale?
Totuşi utilizarea cotizaţiilor membrilor trebuie prezentată în 

mod transparent. Cheltuirea fiecărui Leu, Dinar sau Euro trebu-
ie să se poată justifica exact. Acest lucru tocmai în ţările în tran-
ziţie, în care mulţi oameni nu prea au încredere în organizaţii şi 
în modul în care acestea îşi gestionează resursele financiare. 
Pentru ca încasarea şi utilizarea mijloacelor să fie transparen-
tă e nevoie de un sistem central de înregistrare, care poate fi 
controlat în totalitate. Chiar dacă acest lucru sună a birocraţie, 
totuşi nu există alternative reale în schimb. Căci dacă între ni-
velurile de încasare – sindicat de întreprindere, organizaţie de 
ramură, organizaţie regională sau confederaţie există deficit de 
informare, atunci nu va exista nici încrederea elementară pri-
vind utilizarea banilor.
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In plus mai există şi un alt aspect esenţial. Numai după o 
înregistrare centrală putem avea o imagine completă asupra 
numărului de membri, structurii acestuia şi astfel şi asupra mo-
dificărilor sau succeselor legate de îndrumarea membrilor sau 
recrutarea acestora. Aceştia sunt indicatori importanţi pentru 
strategiile sindicale şi stabilirea priorităţilor principale.

Perceperea cotizaţiei – sarcina specifică a unui sindicat
Cele mai multe sindicate din ţările în tranziţie nu au modifi-

cat modul de percepere a cotizaţiilor membrilor din vremea co-
munismului, astfel încât cotizaţiile membrilor sunt încă reţinute 
de către angajator direct din salariul brut şi virate în contul sin-
dicatului de întreprindere. Acest procedeu este foarte comod, 
ascunde însă între timp mari riscuri. S-a întâmplat deja spre 
exemplu, ca un angajator să refuze preluarea acestui serviciu 
în favoarea sindicatului, sau el foloseşte acest sistem chiar ca 
„mijloc de luptă“ împotriva sindicatului, în cazul confruntărilor 
din întreprindere. Intr-un astfel de caz sindicatul de întreprinde-
re nu poate avea acces la banii de la membri.

Însă acest sistem implică şi alte riscuri – în mod direct, pen-
tru membri. Angajatorul primeşte lista completă a angajaţilor or-
ganizaţi într-un sindicat „livrată la domiciliu“.

 
Sistemul actual al sindicatelor de percepere 

a cotizaţiei de întreprindere pune membri  
sindicali în mare măsură în pericol, de 

nenumărate ori

S-a întâmplat deseori, ca în cazul privatizărilor sau restruc-
turărilor să fie concediaţi în mod straniu mulţi membri  sindicali 
– cu siguranţă nu cu motivaţia oficială, că persoana concediată 
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este membru sindical. Deseori sindicatele s-au plâns de aceste 
împrejurări, însă nu s-au gândit în acelaşi timp că numai acest 
sistem de percepere învechit favorizează astfel de concedieri.

Chiar din aceste motive ar fi trebuit sindicatele demult să per-
ceapă ele însele cotizaţiile membrilor. Acest lucru va necesita 
cu siguranţă mai multă muncă şi mai mult timp, însă va proteja 
membri. În afară de aceasta în Uniunea Europeană faptul de a 
aparţine unui sindicat este privit ca o chestiune personală, tra-
tată în mod confidenţial şi nu poate fi transmisă către terţi fără 
acordul membrului.

Apartenenţa la un sindicat nu trebuie să reprezinte 
un risc

In această privinţă se poate presupune că şi în ţările în tran-
ziţie care se conduc după regulamentele Uniunii Europene, au 
loc mai devreme sau mai târziu modificări ale legilor, care au 
făcut ca sistemul de până acum sa fie ineficace. Din această 
cauză e timpul ca sindicatele să conceapă sisteme  noi. 

Independent de aceasta există problema legată de locul în 
care membri  trebuie să îşi plătească contribuţiile, respectiv în 
ce organizaţie ei devin sau sunt membri  – din punct de vedere 
juridic. În afară de problemele numite mai sus există şi o proble-
mă structurală pentru sindicate în legătură cu forma de aparte-
nenţă de până acum la un sindicat de întreprindere. Un angajat 
poate deveni membru de sindicat numai dacă există un sindicat 
de întreprindere – sau invers: angajaţii nu pot profita de „um-
brela“ protectoare a unui sindicat, dacă în întreprinderea lor nu 
există un sindicat. In acest fel sindicatele menţin un cerc vicios, 
care face ca să nu mai poată fi câştigaţi membri  noi în între-
prinderile mici şi mijlocii care sunt din ce în ce mai numeroase, 
în societăţile privatizate sau în firmele nou înfiinţate.
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Calitatea de membru la nivel de ramură
Exact în aceste sectoare aflate în creştere, sindicatele sunt 

în prezent numai foarte rar reprezentate de o organizaţie de 
întreprindere. Bineînţeles există adesea obstacole legislative 
care apar la înfiinţarea unui sindicat de întreprindere sau chiar 
numai a unui comitet de întreprindere şi care rezidă în numărul 
minim de angajaţi. Insă tocmai din cauză că toţi aceşti factori 
au determinat până acum ca multe angajate şi mulţi angajaţi să 
nu poată deveni membri  ai unui sindicat, chiar dacă ei ar dori 
acest lucru, fapt trebuie să convingă sindicatele de necesitatea 
discutării şi transpunerii în practică a unor noi structuri pentru 
apartenenţa la sindicat. 

Câteva sindicate de ramură au făcut deja demersuri în acest 
sens. Acum şi angajatele şi angajaţii pot deveni direct mem-
bri ai acestora – fără ca să existe un sindicat de întreprindere. 
Acesta a fost un pas important. Dar nu trebuie totul să se re-
zume numai la acest lucru, căci având în vedere resursele de 
până acum ale sindicatelor de ramură, aceşti membri nu pot fi 
protejaţi suficient de bine în munca lor de zi cu zi, chiar şi atunci 
când există cele mai bune intenţii în acest sens. Numai în cazul 
în care a apărut deja o situaţie de lezare (demitere, somaţie, 
retrogradare sau altele asemănătoare) se poate oferi sprijin. În 
acest fel nu este posibilă o protecţie preventivă suficientă. Aici 
se poate sesiza o interconexiune cu referire la problema gene-
rală a structurilor de organizare, cu indicaţia referitoare la întări-
rea indispensabilă a capacităţii de realizare, a competenţei şi a 
resurselor sindicatelor de ramură.

Problema poziţiei, protecţiei şi a reprezentării cu succes a 
intereselor fiecărui membru prin organizaţia sindicală este ho-
tărâtoare şi din acest punct de vedere şi reprezintă punctul de 
plecare al tuturor discuţiilor legate de reformă.
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Calitatea de membru în centrală oferă o privire de 
ansamblu

Dacă se asociază diversele fapte discutate, se dovedeşte 
a fi o soluţie mai bună  administrarea membrilor centralizat la 
nivelul ramurii. Aceasta s-ar putea administra mult mai trans-
parent. Sindicatele ar putea avea o capacitate de acţiune mai 
mare în cadrul unui sistem central de administrare a calităţii de 
membru. 

O dată cu aceasta ar trebui să se aplice şi o metodă complet 
nouă de distribuire a mijloacelor. Există o dovadă sigură că în 
ţările în tranziţie multe organizaţii de ramură şi confederaţii nu 
îşi pot îndeplini sarcinile deloc sau numai în parte şi din această  
cauză, deoarece le lipsesc pur şi simplu mijloacele. Nu priveşte 
neapărat în primul rând suma totală a încasărilor de la mem-
bri, care este prea mică, ci mai degrabă repartizarea pe diverse 
niveluri de lucru. Dacă este adevărat, ce s-a descris mai îna-
inte, atunci sindicatele de întreprindere ar putea renunţa la o 
mare parte a contribuţiilor în favoarea organizaţiei de ramură. 
Aceasta ar trebui şi putea presta multe servicii organizatorice 
şi de conţinut, care ar putea veni în mod direct în folosul muncii 
sindicatelor de întreprindere. Protecţia şi reprezentarea activă 
a intereselor membrilor s-ar îmbunătăţi în cazul unei astfel de 
redistribuiri.

… şi capacitatea politică derealizare
Multe interese şi temeri, care împiedică sau care chiar ame-

ninţă să facă imposibilă o transpunere rapidă, se opun acestui 
postulat. Cu siguranţă există mai întâi interesul la nivelul între-
prinderii, de a reţine pentru sine un procent cât mai mare din 
venitul provenit din cotizaţii. Este incontestabil faptul că în acest 
mod se poate face mult bine membrilor.



Sindicatele în secolul 21  Manual de dezbateri pentru sindicatele din tările în tranziţie

pagina 101 

 
Sindicatele sunt astăzi organizaţii politice şi nu 

asociaţii sociale

Bineînţeles foarte multe servicii ale sindicatelor de întreprin-
dere se limitează mai degrabă la probleme sociale, cum ar fi 
procurarea mărfurilor la un preţ convenabil, a biletelor de con-
cediu, a cadourilor pentru jubileuri, acordarea îndemnizaţiilor 
pentru înmormântări sau organizarea de festivităţi sportive. 
Toate acestea sunt – incontestabil – lucruri folositoare pentru 
membri, însă ele privesc numai în plan secundar sarcinile ac-
tuale ale sindicatelor moderne. Sindicatele moderne au grijă 
în primul rând pro-activ – deci dinainte – pentru ca oamenii să 
dispună de condiţii cadru mai bune şi locuri de muncă sigure, 
condiţie esenţială pentru, pentru ca aceştia să poată avea o 
viaţă decentă. Dacă ele pot îndeplini aceste sarcini în virtutea 
structurilor moderne, a competenţei şi capacităţii de impunere 
dobândite, atunci există cu siguranţă şi câmpuri de acţiune pen-
tru serviciile sociale pentru membri. Relaţia dintre capacitatea 
politică şi prestarea serviciului social trebuie pusă în mare parte 
sub semnul întrebării şi rediscutată în interiorul sindicatelor!

Dacă am vrea să conturăm sub o formă scurtă o imagine 
viitoare a reformei structurilor financiare, atunci am folosi cu 
siguranţă următoarele cuvinte cheie de politică organizatorică: 
structuri financiare centrale şi transparente cu un control demo-
cratic, utilizarea resurselor financiare cu prioritate pentru con-
struirea şi creşterea competenţei interne, capacitate de protec-
ţie pentru toţi membri, capacităţi de organizare a campaniilor şi 
putere organizatorică de realizare.
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Directive pentru o organizaţie sindicală 
modernă

Cu siguranţă din toate aceste consideraţii nu va reieşi o vizi-
une clară a unei viitoare structuri de organizare. Pentru aceasta 
condiţiile cadru actuale sunt – după cum am menţionat la în-
ceput - la fel de diverse precum structurile şi tradiţiile existente 
ale organizaţiilor. Dacă am vrea să numim câteva cuvinte che-
ie care să reprezinte o viitoare imagine de organizare, conform 
tuturor punctelor de vedere amintite  referitoare la obiective şi 
structuri de organizare, atunci ar putea fi luate în consideraţie 
următoarele 10 puncte principale respectiv obiective:
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1
Punctul de plecare pentru toate ideile de reformă este fap-
tul că reprezentarea eficientă a intereselor fiecărui mem-
bru în parte (şi a familiei sale) prin sindicatul său se află în 
prim-plan.

2
Fiecare angajată şi fiecare angajat reprezintă pentru sin-
dicate un potenţial membru – independent de situaţia sa 
actuală profesională, de profesia sa sau de apartenenţa 
sa actuală la o întreprindere

3
Sindicatele abordează toate problemele de organizare in-
ternă şi de politică sindicală în mod democratic şi transpa-
rent.

4
Sindicatele sunt independente din punct de vedere politic 
şi în aşa fel structurate din punct de vedere organizatoric 
financiar, încât îşi pot rezolva sarcinile principale de ase-
menea independent.

5
Sindicatele sunt în aceeaşi măsură capabile: să întreţină 
un dialog competent şi gata de a face compromisuri – dar 
şi să se confrunte şi să facă grevă în mod efectiv.

6
Sindicatele sunt constituite astfel încât ele oferă o preze-
nţă pe cât posibil de mare în toate domeniile. Prezenţa 
crează posibilităţi de protecţie şi ajutor, dar şi posibilităţi 
de recrutare a membrilor şi de efectuare de campanii.

7
Tocmai în dezvoltarea politico-socială a ţărilor în transfor-
mare sindicatele revendică calitatea de factor de organi-
zare social important şi o confirmă printr-o capacitate de 
acţiune şi argumentare corespunzătoare.

8
Sindicatele sunt în măsură, prin competenţă şi resurse 
personale, de a participa şi în calitate de co-manager la 
problemele întreprinderii şi la cele specifice ramurii.

9
Sindicatele sunt organizaţii politice şi sunt capabile de a 
configura în mod activ şi competent, în special domeniile 
politicii sociale şi economice ale ţării lor.

10
Sindicatele sunt conectate în cadrul unei reţele internaţi-
onale. Ele participă la strategii internaţionale şi globale şi 
sunt în măsură de a transpune aceste strategii şi în pro-
pria ţară
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Impulsuri pentru munca de reformă

Mecanismele de control existente şi critica existentă 	
deseori referitoare la activitatea acestora, ar trebui dis-
cutate într-o dezbatere deschisă cu scopul de a dez-
volta în consens regulamente noi sau de a le îmbună-
tăţii pe cele existente. Prin aceasta este posibilă o ac-
ceptare mult mai mare între diferitele planuri sindicale.

Într-o  dezbatere extinsă în cadrul confederaţiei trebuie 	
verificat, ce organizaţie sau nivel de organizaţie ar fi 
extrem de potrivit pentru transpunerea proiectelor utile 
de descentralizare. Aici ar putea fi făcute primele esti-
mări de proiect, ale căror experienţe ar putea deveni 
utile în cadrul unei organizaţii.

S-ar putea verifica, dacă în anumite domenii pentru 	
calitatea de membru ar putea exista o posibilitate de 
activare în funcţie de obiectiv, cum ar fi de exemplu la 
nivelul local sau al întreprinderii. Dar şi grupe de mem-
bri care au fost până acum pasive sau nu au fost sufici-
ent analizate ar trebui luate în consideraţie. Aici intră în 
discuţie – din cauza viabilităţii în viitor, descrise deja – 
în special secţiunile pentru femei şi tineri. Ar trebui să 
se tindă ca pe viitor fiecare organizaţie să dispună de 
astfel de secţiuni cu suficientă capacitate de acţiune. 

Cei care s-au retras din viaţa acti-	
va dispun deseori atât de experienţă  
vastă  cât si de timp, ca sa le pună la dispoziţie sindi-
catelor. Aici intră în discuţie diverse teme, de la recru-
tarea membrilor în mod deschis până la grupele de in-

Cu siguranţă au fost numite pe parcurs o serie de alte puncte 
de vedere şi vor exista şi în discuţiile actuale legate de reformă 
din cadrul sindicatelor multe alte obiective şi concepţii. 
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formare şi lucru, de exemplu în legătură cu problemele 
pensionarilor.

Pentru a testa posibilităţile de acţiune ale sindicatelor 	
ca grupă relevantă, ar putea fi verificate – în caz nece-
sar prin diverse foruri de dialog social – activităţile din 
afara întreprinderilor din punct de vedere al conţinutu-
lui. Căci interesele angajaţilor sunt adeseori îngrădite 
de condiţiile cadru comunale şi regionale, care ar pu-
tea fi un obiectiv de campanie.

Dacă este adevărat faptul că minţile membrilor sunt „o 	
mină de aur“, atunci exploatarea acestei „mine de aur“ 
ar trebui să se facă în mod organizat. S-ar putea reali-
za workshop-uri pe diferite teme, la care sa fie invitaţi  
membri sindicali competenţi pentru subiectul respectiv. 
Rezultatele ar putea deveni din nou obiectul lucrului 
public al sindicatelor. Acestea ar putea fi de exemplu 
cercurile de experţi pentru diferite tehnici de producţie, 
dar şi grupe de profesori pentru întocmirea conţinuturi-
lor de predare mai bune sau ziarişti pentru dezbaterea 
unei comunicări mai bune în cadrul sindicatelor şi mul-
te altele....

In sindicatele de întreprindere mari  pot fi dezbătute 	
„patronaje pentru mai multă protecţie sindicală“ prin 
care s-ar putea acţiona în alte întreprinderi. Aici suge-
răm de exemplu în special furnizorii, care sunt de cele 
mai multe ori întreprinderi mici şi mijlocii fără protecţie 
sindicală.

Având în vedere slăbiciunea organizaţiilor de ramură 	
ar putea fi organizate „grupe de găsire“, care să încer-
ce, printr-o tehnică raţională şi respectiv şi prin coope-
rare privind conţinutul să realizeze o situaţie win-win, 
fără a fi necesar să se vorbească imediat de o „prelu-
are sau fuziune“.



Gândurile şi întrebările numite trebuie să reprezinte numai 
una din multele contribuţii la dezbatere. Ele se bazează pe ex-
perienţa multor evenimente, foruri de discuţie şi conferinţe, pe 
care le-au realizat sau vizitat proiectele regionale ale Fundaţiei 
Friedrich Ebert în ultimii 10 ani.

In continuare trebuie enumerate şi câteva idei, care au fost 
preluate deja de câteva sindicate din ţările în tranziţie şi care în 
parte au fost realizate cu mare succes. La acestea se adaugă 
reflecţii ale echipei regionale FES din Belgrad, care au putut fi 
deja dezbătute pe alocuri.

In mod sigur toate cercurile de dezbatere existente 	
deja, în probleme structurale financiare trebuie să fie 
sistematizate. Aici există o nevoie mare de dezbatere, 
pe de-o parte  şi de asigurare a transparenţei, pe de 
altă parte. Aici intră în discuţie aducerea în organizaţie 
a  unui plan de dezbatere cu piloni principali stabiliţi în 
timp şi din punct de vedere al conţinutului, fără a încer-
ca totuşi să se „vândă“ păreri deja prefabricate.
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Abordări pragmatice – idei noi – 

Best Practice

In această anexă vor fi prezentate câteva exemple, care au 
fost realizate deja sau care sunt în prezent dezbătute la sindica-
te. In mod sigur exemplele pot continua în funcţie de solicitare 
iar autorul ar fi recunoscător dacă ar primi ecouri din dezbateri-
le sindicale, pentru a prelua suplimentar aceste exemple Best-
Practice.

In continuare se află câteva abordări teoretice sau impulsuri, 
care în mod sigur trebuie în continuare dezvoltate şi concretiza-
te pentru practica proprie.

Astăzi dezvoltarea ideilor – Mâine 
transpunerea în proiecte – Mai târziu 
discutarea statutelor

Deoarece cele mai multe reforme în organizare şi dezbateri-
le pe această temă sunt deseori mai întâi împiedicate de către 
statutele existente, respectiv în parte prejudiciate de către legi, 
este recomandabil, să se reflecte la cum s-ar putea pune lucru-
rile în mişcare ocolind modificările de statut şi modificările de 
lege, pentru a veni un pas mai aproape de structurile de organi-
zare moderne şi viitoare. 

Se sugerează deci, mai întâi dezvoltarea de proiecte con-
crete, care se referă la un obiect absolut concret şi care au o 
anumită durată de derulare, astfel încât ele să poată fi limitate 
atât ca volum cât şi ca efort financiar. De asemenea acest mod 
procedural permite o suficentă evaluare în cazul întrebărilor 
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cum ar fi: a meritat sau a fost greşit, respectiv ce se poate face 
pentru a obţine rezultate şi mai bune – sau chiar, a fost întreaga 
gândire  corectă sau falsă.

Dincolo de aceasta, toţi cei care participă la proiect în vreun 
fel – fie personal sau financiar pot fi implicaţi foarte exact în 
control şi evaluare, astfel încât să existe o transparenţă sufici-
entă în utilizarea banilor şi a resurselor personale. Proiectele 
nu trebuie neapărat să reuşească 100%. Dacă ele nu reuşesc 
100%, acest lucru nu reprezintă o pagubă pentru sindicate – 
exceptând cheltuiala implicată, deoarce statutele nu au fost 
modificate. Dar echivalează întotdeauna cu un succes, dacă se 
adună experienţă suplimentară pentru a găsi o soluţie şi mai 
bună. Astfel caracterul proiectului permite aducerea de idei ex-
tinse şi pentru multe idei de reformă existente şi de asemenea 
preluarea unor riscuri mai mari legate de conţinut.

Subiecte şi idei de proiecte pentru reforme de 
organizare

Principiul orientării proiectului ţinând seama de modificările 
structurale din organizaţie, se poate transfera la multe alte do-
menii, despre care am vorbit mai înainte. Câteva au fost alese 
succint pentru a demonstra că pe de-o parte se poate obţine 
mult şi pe de altă parte există relativ puţine riscuri de a dez-
volta idei alternative de a reforma organizarea, ţinând cont de 
posibilităţile de după desfăşurarea unui proiect. Cum ar putea fi 
realizate astfel de proiecte? 

După ce un proiect a fost elaborat în mod detaliat şi a fost 
prezentat necesarul de mijloace financiare corespunzătoare, 
depinde de cele mai multe ori de sindicatul de ramură însuşi, ca 
acesta să presteze muncă de convingere printre proprii mem-
bri. Cu prilejul unei conferinţe regionale sau ceva asemănător, 
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s-ar putea reuni reprezentanţii sindicatelor de întreprindere, 
s-ar putea prezenta în mod detaliat acest proiect şi s-ar putea 
face reclamă în rândurile acestora, pentru utilizarea pe un anu-
mit termen şi conform obiectivului a unei cote suplimentare din 
încasările provenite din contribuţiile membrilor, pentru acest 
proiect. In principiu sunt valabile următoarele: cine participă fi-
nanciar şi/sau personal la proiect, poate pretinde transparenţă, 
participarea şi contribuţia la toate deciziile legate de proiect şi 
bineînţeles la avantajele rezultatelor proiectului. Invers, cine nu 
participă nu poate pretinde ca aceste servicii suplimentare care 
sunt prestate prin proiect să poată fi oferite lui,  respectiv sindi-
catului lui de întreprindere.

Stă în puterea persoanelor cu putere de decizie implicate în 
proiect de a convinge suficient colegele şi colegii de sensul şi 
de necesitatea unor astfel de proiecte. Ce domenii ar putea fi 
acoperite prin aceasta extrem de bine?

Competenţa în domeniile principale ale 
muncii sindicale

Aproape toate sindicatele se confruntă cu o lipsă de experţi 
chiar şi în cele mai importante domenii centrale ale sindicatelor. 
Astfel există mult prea puţini experţi pentru politica economică 
sau socială, există prea puţini experţi pentru politica de infor-
mare organizatorică interioară sau chiar şi pentru campanii şi 
acţiuni de recrutare a membrilor. Toate aceste proiecte necesi-
tă bineînţeles o anumită perioadă de derulare. In mod obişnuit 
succesul vizibil al activităţilor de schimbare nu se poate arăta 
deja după numai jumătate de an sau un an întreg. Astfel de 
activităţi necesită adesea doi, trei sau chiar mai mulţi ani pentru 
a-şi arăta eficienţa. Mai întâi trebuie instruiţi colegele şi colegii 
pentru aceasta respectiv trebuie integraţi noi experţi în sindica-
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te, care pot contribui cu ştiinţa lor la munca sindicală. O cam-
panie poate deveni un succes numai atunci când aceasta este 
pregătită de către experţi şi din punct de vedere al conţinutului.

Definirea exactă a rezultatelor proiectului
Pe lângă perspectiva personală, la fiecare proiect trebuie să 

existe la final perspectiva unui rezultat al muncii extrem de con-
cret, vizibil şi verificabil. Astfel un proiect trebuie să cuprindă de 
exemplu o campanie, care să aibă ca temă unul din cele mai 
importante puncte de greutate ale sindicatului şi care trebuie 
executată în decurs de doi ani spre exemplu. Aici bineînţeles nu 
poate fi vorba de teme actuale sau de scurtă durată, ci de gru-
pe tematice fundamentale cum ar fi spre exemplu modificarea 
legislaţiei de asigurări sociale de sănătate sau altele asemă-
nătoare. Din această cauză trebuie mai întâi găsiţi specialiştii 
pentru problemele corespunzătoare şi integraţi în proiect. 

Asemănător se poate proceda în privinţa participării active 
a sindicatului la procesul  legislativ, unde este important de a 
elabora ca sindicat un model şi de a-l aduce – poate în premie-
ră - în discuţia publică şi politică. Aici este de folos şi experienţa 
organizaţiilor sindicale, de cele mai multe ori.

A ţine cont de interesele sindicatelor de întreprindere
Dacă astfel de obiective de proiect par sindicatelor insufici-

ent de concrete sau numai în mod condiţionat folositoare pentru 
ele însele, atunci se poate începe spre exemplu şi cu o campa-
nie de recrutare a membrilor, pentru a determina ca sindicatele 
de întreprindere să sprijine în mod principial o idee de proiect. 
Acest lucru este valabil atât pentru recrutarea de noi membri în 
întreprinderile existente, cât şi pentru recrutarea membrilor în 
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întreprinderi în care sindicatele nu au fost până acum reprezen-
tate. 

Sau: Dat fiind cadrul legal din ce în ce mai complicat, multe 
sindicate de întreprindere nu mai pot de mult timp să partici-
pe la discuţii în legătură cu probleme actuale sau să acţione-
ze în întreprindere în mod competent. Ele au nevoie de ajutor 
competent din afară, printr-un proiect care ar putea conduce de 
exemplu la probleme de protecţia dreptului la muncă sau altele 
asemănătoare.

Pentru executarea concretă a proiectului s-ar putea face tri-
mitere şi la colege şi colegi experimentaţi din sindicatele de în-
treprindere. În continuare ar trebui elaborate strategii, întocmite 
materiale şi puse la punct etape de lucru pe termen lung. Toate 
acestea costă bani, dar totul aduce – dacă se desfăşoară în 
mod pozitiv – în final un câştig suplimentar pentru sindicat.

Cererea principală a majorităţii proiectelor: 
membri  noi

Aproape întotdeauna tema recrutării membrilor este o temă 
principală. Căci odată cu proiectele, sindicatele deschid şi ex-
tind noi domenii de lucru, se prezintă mai mult publicului sau 
abordează potenţiali noi membri. Astfel pot fi alcătuite într-un 
proiect echipe întregi de recrutare, instruite şi însărcinate nu-
mai cu munca de recrutare a membrilor. Acest lucru a fost fă-
cut deja cu mare succes de câteva sindicate (de exemplu So-
lidarnosc în Polonia). Avantajul unei astfel de orientări constă 
în faptul că participanţii învaţă cu fiecare acţiune lucruri noi şi 
câştigă experienţă în plus pentru viitoarele sarcini. Astfel ar pu-
tea fi organizate din punct de vedere sindical şi noi sectoare în 
câmpul muncii, căci sarcina acestor proiecte ar fi şi de a sonda 
posibilităţile sindicatelor de până acum, de cele mai multe ori 
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limitate, de recrutare a membrilor în întreprinderi fără sindicate  
şi de a le amplifica în mod creativ. Poate reuşi spre exemplu 
organizarea unor întregi lanţuri comerciale şi mai târziu chiar 
includerea acestora într-o reţea. Cu siguranţă în orice proiect 
se ascund şi riscuri, însă ele se pot controla şi în nici un caz nu 
pun în primejdie sindicatul.

Learning by doing
Un alt proiect de recrutare a membrilor ar putea să se ocupe 

în mod concret de întrebarea, cum sunt abordaţi angajaţii din 
întreprinderi mici şi foarte mici şi cum ar putea fi convinşi pen-
tru a deveni membri sindicali. Căci aceşti angajaţi sunt supuşi 
foarte des de către angajatorii lor unei presiuni mari, iar pe de 
altă parte ştiu de cele mai multe ori extrem de puţine despre 
sindicate şi posibilităţile de a activa în cadrul acestora, respec-
tiv de a fi protejaţi de acestea. Formele sub care au fost abor-
daţi potenţialii membri s-au dovedit a fi insuficiente. Acest lucru 
este evident întrucât numărul de membri din IMM-URI reflectă 
în mod sugestiv acest aspect negativ. Deci trebuie găsite mij-
loace şi căi noi, care pot fi dezvoltate în funcţie de obiectiv mai 
întâi numai printr-un proiect.

Temă: Campanii şi lucrul în public – surprizele 
sunt necesare

Folosind exemplul unei campanii extrem de reuşite sindica-
tele din Slovenia au respins taxa pauşală fixă (Flat-Tax-Rate). 
Aici se poate ilustra exemplar, ce obiective pot fi atinse, ce pre-
mise trebuie asigurate şi de ce sindicatele trebuie să presteze 
mult mai mult decât au făcut-o până în acest moment.
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Evitarea taxelor pauşale fixe în Slovenia

Atunci când în Slovenia aproape toate partidele 
politice au început să reflecte asupra posibilei 
introduceri a taxelor pauşale fixe şi de a le 
introduce curând, sindicatele au început să se 
alarmeze. Căci ceea ce pare la prima vedere 
aşa simplu şi bun pentru angajate şi angajaţi, ar 
putea deveni mai târziu pentru mulţi o surpriză 
neplăcută.

Sindicatele au început să se gândească cum 
ar putea prezenta această temă cu conotaţii 
pozitive, astfel încât să fie cunoscută nu numai 
suprafaţa acestor reforme, ci şi ceea ce nu se 
vede aşa bine la prima vedere legat de acestea. 
Pentru aceasta ele au avut nevoie mai întâi 
de toate informaţiile, care trebuiau primite. Si 
pentru aceasta au fost utilizate grupe de experţi 
de lucru şi planificare. Căci toate informaţiile 
şi argumentele importante trebuiau făcute 
cunoscute membrilor şi în acelaşi timp opiniei 
publice.

Apoi a fost necesar să fie dezvoltate strategii, 
care să facă posibilă o campanie reuşită. Tema 
însăşi nu este o temă „normală“ pentru sindicate, 
iar oamenii mai întâi nu aşteaptă deloc ca 
sindicatele să facă din această temă politică unul 
din punctele lor principale. O strategie de succes 
se bazează pe faptul că pe tot parcursul întregii 
evoluţii a campaniei aceasta conţine posibilităţi de 
îmbunătăţire. Astfel am început prin fluturaşi, la 
care s-au adăugat afişele, s-au adunat semnături 
şi apoi s-a impus un referendum politic, care a 
dus la respingerea proiectului taxa pauşală, fixă. 
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Totuşi toate acestea au putut fi transpuse în 
practică numai pentru că sindicatele au aplicat 
suplimentar şi mijloacele lor cunoscute – cum ar 
fi demonstraţiile şi protestele.

Atunci când la final s-a anunţat că taxele pauşale 
fixe nu vor fi aplicate, sindicatele au câştigat 
respectul populaţiei precum şi al politicienilor. 
Si respectul este o premisă  bună pentru o 
imagine pozitivă – şi imagine bună au putut să 
obţină astfel sindicatele slovene, în ţara lor şi în 
exterior.

Noi impulsuri cu puţin efort
Dar există şi mici propuneri de a îndrepta atenţia opiniei pu-

blice asupra sindicatelor şi doleanţelor lor. Multe colege şi mulţi 
colegi au dezvoltat în ultimii ani astfel de idei, au reflectat asu-
pra acestui lucru şi au putut şi să transpună câteva din acestea. 
Din păcate multe probleme au rămas nerezolvate – uneori şi 
pentru că funcţionarii de exemplu nu au îndrăznit să facă cu-
noscute opiniei publice forme noi de muncă sindicală. 

In zilele noastre momentul în care se iveşte surpriza este cel 
care are eficienţa cea mai mare. Este adevărat faptul, că opinia 
publică aşteaptă de la anumite grupuri, cum ar fi de exemplu 
sindicatele, numai anumite forme de prezentare. Dacă un sin-
dicat nu îndeplineşte nici măcar această imagine, ci surprinde 
cu ceva complet neaşteptat, creativ sau chiar caraghios, atunci 
acesta poate fi sigur că acest lucru nu face decât să atragă din 
nou, şi mai mult atenţia. Pentru a ilustra direcţia de gândire, câ-
teva idei sub formă de schiţă sau imbold, care provin din diver-
se cercuri sindicale, care adesea aşteaptă numai transpunerea 
în practică.
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 Poliţiştii tricotează pentru mai mulţi bani	

Deja 20 – 30 poliţişti în uniformă reuşesc să facă vâlvă pe o 
stradă pietonală, atunci când – stând pe un scaun mic – trico-
tează la un pulover pe jumătate terminat. Cu puţină muncă de 
pregătire se poate răspândi totul în presă. Cu siguranţă trecă-
torii îşi pun întrebări, se dezvoltă discuţii, se răspândesc argu-
mente. 

J	 urnaliştii citesc
O tendinţă asemănătoare ar putea să o aibă o acţiune, la care 
jurnalişti să citească în public din cărţi. Sau pot declama şi pa-
saje din discursurile politicienilor privitoare la libertatea presei 
etc. O publicitate în presă rezultă aproape de la sine – şi dez-
bateri despre situaţia lor de muncă momentană.

S	 oferii de autobuze sunt prietenoşi
Ce surpriză ar fi pentru mulţi utilizatori ai mijloacelor de trans-
port în comun, dacă într-o bună zi ei ar fi salutaţi la urcare cu 
deosebită atenţie, în acest mod s-ar putea arăta, că angajaţii ar 
putea fi mai amabili, dacă ar fi mulţumiţi cu salariul lor sau cu 
condiţiile de muncă.

S	 indicalişti au grijă de copii
Intr-o zi sindicaliştii s-ar putea oferi – bineînţeles după ce au 
pregătit presa – să aibă grijă pentru câteva ore de copii. Acest 
lucru s-ar putea face cunoscut opinei publice. Scopul ar putea 
fi, indicarea sarcinilor suplimentare la care sunt supuse femei-
le în câmpul muncii, stimularea unei îngrijiri mai bune a copiii-
lor sau abordarea altor subiecte specifice femeilor din câmpul 
muncii. 

S	 indicate analizează politicienii
In anumite ţări sindicatele au analizat şi comentat în mod public 
cu succes, comportamentul real al politicienilor în parlamente, 
luarea deciziilor, etc. Mult prea des ei au fost nevoiţi să consta-
te aici mari diferenţe între „discursurile de duminică“ şi munca 
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de zi de zi ale acestor politicieni. Imaginea lor publică a dus în 
mod forţat nu de puţine ori la modificări de comportament – fie 
la politicieni sau la alegătorii acestora 

 
Alte idei ar putea fi:

Tineretul sindical invită – schimburi cu alte ţări	

Seară de discuţii liberă cu femeile din sindicate	

Sindicatele se îngrijesc de calitatea mâncării de la cantină	

Ş.a.m.d.	

 
     In această direcţie se pot găsi încă multe alte idei sau se pot 
realiza cele existente – de cele mai multe ori cu necesar finan-
ciar şi de personal redus. Astfel de activităţi ar putea fi adeseori 
şi o componentă a campaniilor mai mari. Important numai: prin 
acţiune nu realiza numai satisfacerea aşteptărilor sau a imaginii 
existente în opinia publică, ci surprinde prin acţiuni la care ni-
meni nu se aşteaptă.

 
Grupe importante pentru sindicate

Dacă sindicatele  reprezintă o organizaţie de protecţie pentru 
angajaţi, atunci ele trebuie să se concentreze în special asupra 
acelora, care în medie sunt mai solicitaţi în câmpul muncii, respec-
tiv cei care nu au nici măcar şansa să obţină un loc de muncă 
sigur. Acesta este cazul în special a două grupe: femeile şi tinerii.

 
Femeile în câmpul muncii

Femeile de cele mai multe ori nu muncesc în mari oţelării, în 
producţie sau la producerea de automobile sau în producţia in-
dustriei chimice. Femeile muncesc în administraţii, mai des ele 
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pot fi întâlnite în întreprinderile mici şi foarte mici ale sectorului 
de servicii. Aici ele au o mulţime de dezavantaje suplimentare 
faţă de colegii lor de sex masculin. Acestea sunt numite dese-
ori de sindicate, însă sindicatele nu se străduiesc să găsească 
mijloace şi căi de a se adresa acestor femei, de a le mobiliza la 
colaborare sau de a le da posibilitatea de a întreprinde ceva în 
sensul schimbării, sau de a le ajuta în mod concret în diverse 
situaţii la locul de muncă.

Femeile sunt experte mai pricepute în privinţa 
problematicii specifice femeilor

Pentru aceasta este nevoie de cele mai multe ori de femei 
ca experte, care pot trata astfel de situaţii împreună cu cei afec-
taţi, atât cu experienţă practică cât şi cu cunoaşterea corespun-
zătoare a legii. Si aici se pot gândi proiecte şi se pot fixa obiec-
tive de proiect concrete, care ar putea fi transpuse în practică 
de către o echipă de proiect corespunzătoare. Dacă echipa de 
proiect ar reuşi să trateze cu succes problematica specifică fe-
meilor, respectiv să îmbunătăţească situaţia femeilor în între-
prinderi sau în alte organizaţii asemănătoare, este evident că 
sindicatele ar fi mult mai solicitate de cei interesaţi. In special 
atunci când aceste experienţe se fac cunoscute publicului şi se 
face reclamă în legătură aceasta în alte întreprinderi.

 
Tineretul în câmpul muncii!

Nu mai trebuie menţionat că sindicatele au nevoie de noi 
membri. Abordarea tineretului este foarte amplă. Ea începe 
deja din timpul şcolii, atunci când tineretul parcurge primii paşi 
spre orientarea profesională, acest lucru făcându-se începând 
de pe băncile facultăţii şi până în momentul care acesta obţine 
locuri de muncă de cele mai multe ori precare, în întreprinderi. 
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Pentru fiecare din aceste domenii trebuie concepute mijloa-
ce de a trezi interesul tineretului în legătură cu sindicatele şi 
de a le da în acelaşi timp şansa de a se angaja şi în sindicate. 
Aici ar fi şi sarcina acestor proiecte, de a da posibilitatea tine-
rilor, prin acordarea de grade de libertate specifice, ca aceştia 
să poată să-şi dezvolte abilităţile conform propriului model. În 
acelaşi timp nu trebuie să reiasă calitatea de membru în prim 
plan, ci mai întâi străduinţa de a trezi interesul tinerilor în pri-
vinţa sindicatelor şi de a le explica că ei au posibilitatea în şi cu 
sindicatele să îşi transpună şi să impună obiectivele în practică. 
Constrângerea de a colabora în cadrul structurilor şi ierarhiilor 
sindicale existente, ar fi de cele mai multe ori în primul rând ex-
trem de contraproductivă. Chiar şi numai această indicaţie ara-
tă că trebuie formate pentru aceasta grupe de experţi specifice 
din membri sindicali tineri, pentru a urma acest obiectiv.

Munca având ca tematică tineretul are nevoie de idei noi
Există o prejudecată larg răspândită, şi anume că tinerii nu 

mai vor să se organizeze şi nu mai vor să se implice în îndepli-
nirea intereselor lor proprii. Ei s-au resemnat, dată fiind lipsa 
totală a unei oferte corespunzătoare şi ameninţă cu propria izo-
lare, respectiv cu însuşirea ideii că numai ei înşişi îşi pot ajuta la 
dezvoltarea propriilor aptitudini (un motto grozav al sindicatului 
de tineret din Bulgaria: Pentru anumite lucruri e nevoie de nu-
mai doi – pentru cele mai multe însă de mult mai mulţi!) Odată 
cu proiectele pentru tineret sindicatelor le-ar reveni un alt câmp 
de responsabilităţi, şi anume de a convinge tinerii de faptul că 
reprezentarea organizată de interese – sub orice formă ar fi 
aceasta – este o cale mai bună decât izolarea şi lupta de unul 
singur.

Si există deja dovezi foarte bune ale capacităţilor tinerilor 
sindicalişti!
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Campania internaţională „It’s Time!“

Pentru prima oară de la războaiele din 
Balcani organizaţiile sindicale au reuşit să 
transpună în practică cu succes în zece ţări o 
acţiune publică comună cu un moto. Ziua de 
20 iunie a arătat că sindicatele de tineret din 
Albania până în Ungaria, din Croaţia până în 
România sunt solidare atunci când e vorba de 
combaterea şomajului în rândul tineretului şi 
de mobilizarea tinerilor pentru perspective mai 
bune. Aproxiamtiv 20.000, majoritatea tineri, 
au fost aici iar în presă, la radio şi televizor au 
existat oportunităţi de a relata despre temele 
tineretului şi acţiunile acestuia.

Sindicatele de tineret din zece ţări aparţin 
SEEYNet, South East European Network: 
Albania, Bosnia-Herţegovina, Bulgaria, Kosovo, 
Croaţia, Macedonia, Muntenegru, România, 
Serbia şi Ungaria. Ceea ce nu au putut face 
până acum „bătrânii“, au reuşit să realizeze 
sindicatele de tineret datorită unui proiect 
UE conceput de ele însele şi cu sprijin din 
regiune: vorbind într-un glas şi adresându-se 
în mod public oamenilor din întreaga regiune. 
Moto-ul comun „It’s Time!“ are rolul de a trezi 
din indolenţă şi să clarifice faptul că nu poate 
să existe o perspectivă socială şi economică 
pentru ţările din regiune, dacă tineretul este 
marginalizat pe scară largă. Această campanie 
are menirea de a arăta: că tinerii vor să participe 
la construcţia regiunii şi sindicatele de tineret 
caută să câştige colaborarea activă a tinerilor  
fac care se simt din ce în ce mai izolaţi

Extras dintr-un comunicat de presă
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Subiectul contribuţiilor membrilor

S-a făcut deja trimitere la faptul că până acum numai puţi-
ne sindicate au creat posibilitatea în regulamentele lor, ca an-
gajaţii să poată deveni membri direct în sindicatul de ramură. 
Acest lucru a fost preluat în statute, deoarece aceste sindicate 
au constatat între timp, că există în domeniul lor un număr mare 
de angajate şi angajaţi, care ar adera cu plăcere la un sindicat, 
dar nu pot face aceasta, întrucât acest lucru nu a fost permis de 
regulamentele de până acum.

„Apartenenţa secretă“ în organizaţia de 
ramură

In regulamentele câtorva sindicate s-a inclus un pasaj, ast-
fel încât angajaţii să poată deveni membri direct în sindicatul 
de ramură şi să îşi poată plăti contribuţia acolo. În acest fel se 
garantează în acelaşi timp, că faptul de a fi membru sindical nu 
trebuie să fie neapărat cunoscut angajatorului, respectiv acest 
lucru poate fi ţinut secret în mod deliberat. In special acest fapt 
este important, deoarece mulţi aspiranţi la o astfel de calitate 
de membru provin fie din întreprinderi ostile sindicatelor sau din 
întreprinderi care sunt foarte mici şi care până acum nu au per-
mis nici un fel de reprezentare sindicală.

Nici un risc pentru sindicat …
O astfel de stipulaţie suplimentară în regulamente nu este aso-

ciată cu nici un fel de riscuri pentru sindicate şi nu este în con-
tradicţie cu legislaţia – atât cât îi este cunoscut autorului. Dacă 
acest lucru se întâmplă totuşi, şi anume stipulaţia este în contra-
dicţie cu legile în vigoare, atunci sindicatele trebuie să înceapă 
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să modifice pasajele respective în legislaţia muncii sau cea sin-
dicală. Bineînţeles este valabil faptul că nu există nici un vinovat 
atâta timp cât nu există nici un reclamant. Căci se pune întreba-
rea, cine ar ataca sindicatele când ele lasă deschisă posibilitatea 
de a deveni membru în mod direct într-un sindicat de ramură. Si 
chiar dacă s-ar întâmpla acest lucru, ar reprezenta o oportunitate 
reuşită pentru sindicate de a discuta despre libertatea de coaliţie 
şi drepturile sindicale şi de a căuta parteneri de alianţă pentru 
mai multă democratizare în sfera muncii. Mai întâi trebuie realizat 
încă o dată în plus ceea ce a făcut ca sindicatele să fie puternice 
de la început: de a face acum ceea ce trebuie şi apoi de a se în-
griji de asigurarea juridică, dacă acest lucru este necesar.

… însă o nouă provocare
Această posibilitate de aderare ar trebui să fie asociată, cu 

posibilitatea ca aceşti membri să şi fie suficient îndrumaţi. Acest 
lucru este valabil nu numai în cazul trimiterii informaţiilor etc, ci 
şi pentru posibilitatea de a participa activ în sindicat şi respec-
tiv de a prelua şi funcţii. Aici intră în discuţie mai întâi cercurile 
de lucru specifice subiectelor, care trebuie să fie organizate în 
mare măsură de cei implicaţi  şi care pot ajuta ca noi membri să 
fie într-adevăr integraţi în sindicat. Si bineînţeles la îndrumarea 
membrilor s-ar adăuga constatarea că, fiecare membru nou este 
un germene pentru ca şi alţi membri să fie câştigaţi în aceste în-
treprinderi – înfiinţarea ulterioară a unui sindicat de întreprindere  
ar fi inclusă în mod explicit ca obiectiv pe termen lung!

Perceperea contribuţiei de membru în viitor

Până acum în general contribuţiile de membru au fost reţinu-
te de către angajator direct din salariu şi au fost virate sindica-
tului de întreprindere. Astfel sindicatele depind – fie că vor sau 
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nu de angajator, acesta fiind sursa de venit principală! Dincolo 
de aceasta ele îşi primejduiesc membri, în toate cazurile în care 
angajatorul utilizează cunoştinţele legate de calităţile de mem-
bru dacă este necesar, în mod negativ la restructurări, etc. De 
ce nu ar trebui să existe un proiect într-un anumit domeniu al 
unei ranuri, care să aibă ca rezultat evitarea pe viitor a acestei 
dependenţe şi a acestui pericol. Pot sindicatele să dezvolte un 
sistem propriu de percepere a contribuţiilor – fie printr-un sis-
tem bancar sau prin „bunul, vechiul casier“?

Plata contribuţie în secolul 21: fără numerar
Există multe argumente care vin în sprijinul variantei moder-

ne de percepere prin bancă, variantă care este între timp fără 
probleme posibilă în cele mai multe ţări aflate în tranziţie. Pen-
tru aceasta trebuie dezvoltate programe pe calculator şi instruiţi 
colegele şi colegii. (Si aici s-a indicat faptul că bineînţeles cos-
turile devin mai mici pe măsură ce perceperea contribuţiilor de 
membru se realizează central!) In caz că nu există reglementări 
legale concrete, care să împiedice o astfel de modificare a per-
ceperii contribuţiei de membru, ar trebui să existe o convenţie 
simplă cu angajatorul, ca începând de la un anumit moment sin-
dicatul să perceapă singur contribuţiile de membru. În cazul im-
pedimentelor legale ar trebui verificat, dacă o convenţie formală 
voluntară între angajatori şi sindicate nu este suficientă pentru 
a face posibilă perceperea cotizaţiei pentru sindicate în acest 
mod. În caz că există semne de întrebare mai mari, poate se se 
stabileşte mai întâi împreună cu angajatorul o anumită perioadă 
de timp pentru un astfel de proiect, deseori acest lucru va avea 
ca rezultat ca această formă de percepere a cotizaţiei să se 
utilizeze şi în continuare.
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Perceperea cotizaţiei central prin sindicatul 
de ramură

Modernizarea tehnică a perceperii cotizaţiei de membru este 
în orice caz o premisă  esenţială pentru ca, în caz necesar, 
pe viitor cotizaţia de membru să poată fi percepută şi central. 
Perceperea centrală a cotizaţiilor de membru este cu siguranţă 
numai în mică măsură o chestiune tehnică, aceasta deschizând 
un câmp larg de discuţie despre marjele de distribuţie la nivelu-
rile sindicale. Deci ce nivel primeşte câte procente din cotizaţia 
de membru? 

S-a relatat suficient în legătură cu avantajele unei perceperi 
centrale a cotizaţiei de membru, poate există un sindicat, care 
să se dedice unui astfel de proiect şi care ar putea verifica pen-
tru celelalte sindicate, dacă această formă de percepere a coti-
zaţiei de membru nu este mai eficientă, mai transparentă şi pur 
şi simplu mai bună decât cea de până acum.

 
Să începem deja de astăzi – proiectele oferă 
posibilitatea

Toate aceste proiecte au ceva în comun: volumul lor şi sta-
bilirea obiectivului lor se pot descrie foarte exact, evoluţia lor 
se poate stabili foarte exact iar controlul şi evaluarea lor se pot 
organiza în acest fel extrem de transparent. In final rezultă re-
zultatele concrete ale muncii, care pot constitui o bază solidă 
pentru alte discuţii – în caz favorabil – şi care dau indicaţii con-
crete pentru eventuale modificări structurale de organizare. 

Odată cu această programare cu privire la timp şi bani li se 
dă posibilitatea şi „finanţatorilor“ contactaţi – sindicatelor de în-
treprindere - de a fi informaţi cu mult mai bine în legătură cu 
utilizarea acestor cotizaţii de membru. Căci în mod frecvent ei 
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exprimă faptul că nu ştiu suficient şi nu pot controla ceea ce se 
întâmplă cu banii „lor“.

Dezvoltarea proiectelor în comun – 
executarea şi evaluarea în comun

Este clar, că interesele sindicatelor de întreprindere în diver-
sele ramuri sunt foarte diferite, astfel încât şi pentru astfel de 
proiecte nu ar putea exista modele fixe sau „reţete de gătit“. 
Experienţa a arătat totuşi, că proiectele care sunt concepute 
cel puţin în cea mai mare parte împreună cu cei implicaţi sunt 
acceptate mult mai bine, respectiv sunt sprijinite mai bine pe 
întreg parcursul acestora. (Cu siguranţă există pentru astfel de 
proiecte şi ajutor extern prin alte organizaţii sindicale, mijloace 
europene pentru proiect, sau altele asemănătoare). 

Un ultim aspect poate fi şi el important. Multe domenii tema-
tice pentru proiecte sunt astfel concepute, încât să poată fi im-
plicate şi alte grupe în munca din cadrul proiectului. O astfel de 
politică de alianţă pentru sindicate intră mereu în discuţie atunci 
când sindicatele pot dobândi competenţe suplimentare, respec-
tiv îşi pot prezenta doleanţele unei largi opinii publice. Partenerii 
de alianţă ar fi de aceea grupările de femei corespunzătoare 
din partide sau grupările de tineret din rândurile stundenţilor sau 
chiar NGO-uri specifice temelor privind anumite probleme rea-
le. Dincolo de aceasta se poate imagina şi un caracter internaţi-
onal de uniune, astfel încât de exemplu sindicatele de ramură a 
două ţări vecine să lucreze împreună la un astfel de proiect şi în 
acest fel să poată fi dezvoltate şi o multitudine de experienţe.
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Este necesară o nouă imagine

In final un aspect al muncii sindicale care nu este deloc lipsit 
de însemnătate. În aproape toate ţările în tranziţie sindicatele 
nu se bucură de o imagine foarte pozitivă. Există ce-i drept ex-
cepţii, precum în Slovenia sau Cehia, acestea sunt însă rezul-
tatele procedurilor de schimbare de-a lungul anilor din sindicate 
spre structuri şi stiluri de politică mai moderne. 

In cea mai mare parte sindicatele suferă ele însele din prin-
cina imaginii lor. În aceaşi măsură ele întăresc adeseori aceas-
tă imagine căci reprezentarea lor la toate nivelurile se modifică 
numai puţin. Acest lucru este valabil pentru activităţi şi persoa-
ne. Astfel, ca şi până acum, este cel mai uşor pentru mulţi func-
ţionari să apară în grupe de întreprindere, care le sunt deja cu-
noscute şi să clarifice concepţiile şi revendicările sindicale. Mult 
mai greu este să se expună unei situaţii sau opinii publice, care 
le este necunoscută şi să discute despre subiecte care probabil 
nu au fost încă „procesate“ sau pur şi simplu numai să asculte 
atent. La fel de greu este adesea şi pentru funcţionari să-şi ima-
gineze, că acţiunile care au efect asupra opiniei publice pot să 
arate şi complet altfel decât manifestaţiile sau demonstraţiile. 
Dar există atât de multă creativitate în cercul membrilor sindi-
cali – că este suficientă o trimitere la membri din sindicatele 
culturale sau chiar din sindicatele jurnaliştilor. 

Aceasta ar fi şi următoarea idee pentru un proiect sindical: 
dezvoltarea de noi forme de reprezentare personală în public … 
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Despre autor

Mai întâi Frank Hantke a colaborat având o funcţie onorifică 
în două sindicate ale confederaţiei sindicale germane şi a fost 
ales aici pentru a ocupa două poziţii diferite. Astfel el a fost ca 
mecanic auto membru în comitetul de întreprindere într-o firmă 
mică din Düsseldorf, ca student membru în conducerea regio-
nală a sindicatului lui de profesori (GEW) din Nordrhein-Westfa-
len, al cărui membru onorific în conducerea federală a devenit 
spre sfârşitul perioadei sale de stundenţie.

Apoi el a avut mai întâi funcţia de director general al sindi-
catului profesorilor din districtul landului Nordrhein-Westfalen, 
înainte de a activa timp de peste zece ani în diverse funcţii ca 
preşedinte al conducerii federale DGB (Uniunea federală sindi-
cală germană). El a colaborat având şi funcţii onorifice în con-
ducerile locale al Partidului Social Democrat (SPD) din Düssel-
dorf şi Duisburg. 

Din 1998 Frank Hantke conduce proiecte regionale ale Fun-
daţiei Friedrich Ebert (FES) având ca domeniu tematic „Relaţi-
ile de muncă şi dialogul social“ – mai întâi timp de cinci ani în 
Varşovia pentru Europa Centrală şi de Est, din 2004 în Belgrad 
pentru regiunea Europei de Sud-Est.

Frank Hantke s-a implicat în discuţiile legate de reformă ale   
sindicatelor germane de când  era angajat al DGB (Uniunea 
federală sindicală germană). De asemenea el se număra prin-
tre primii funcţionari, care au lucrat împreună cu sindicatele din 
Europa de Est după 1990. I-a fost clar  extrem de repede pe 
parcursul activităţii sale în cadrul FES, că succesul sindicatelor 
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din ţările în tranziţie se poate asigura în mod durabil şi extinde 
în organizaţii numai prin modificări structurale radicale.

Câteva rezultate ale discuţiilor sale avute de-a lungul a peste 
20 de ani cu sindicatele din ţările europene aflate în tranziţie, 
referitor la această temă, sunt prezente acum în această carte, 
sub forma unei culegeri de idei şi al unui catalog cu experienţe.


