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ค�ำน�ำ
ขบวนการแรงงานทัว่ โลกมีประวัตศิ าสตร์อนั ยาวนานและร�ำ่ รวยด้วยเรือ่ งราว
ในประวัติศาสตร์การต่อสู้ มีทั้งความส�ำเร็จและความล้มเหลว มีทั้งความภาคภูมิใจ
และความผิดหวัง ประวัตศิ าสตร์แรงงานเยอรมันแสดงให้เห็นถึงความส�ำเร็จมากมาย
ในช่วง 150 ปีทผี่ า่ นมา เช่น สภาพการท�ำงานได้รบั การยกระดับให้ดขี นึ้ อย่างโดดเด่น
และการต่อสูจ้ ำ� นวนมากประสบชัยชนะ ในขณะเดียวกัน สหภาพแรงงานก็ประสบกับ
ความท้าทายอยูเ่ สมอและไม่ได้มแี ต่ความรุง่ เรืองเสมอไป ขบวนการแรงงานเยอรมัน
นัน้ ตระหนักดีถงึ วันเวลาในอดีตทีม่ ดื มนสุดขีด ในยุคทีค่ นของขบวนการเพียงบางส่วน
เท่านั้นที่สามารถเอาชีวิตรอดหลังจากการลุกขึ้นต่อต้านเผด็จการนาซี โดยฝ่ายหลัง
น�ำสัญลักษณ์ของชนชัน้ แรงงานไปใช้อย่างผิดความหมายเพือ่ การปกครองในระบอบ
ฟาสซิสต์ของตน ดังนั้น หลังสงครามโลกครั้งที่สอง เมื่อสหภาพแรงงานมีความ
เข้มแข็งขึน้ มาใหม่ จึงมีบทบาทเป็นพลังประชาธิปไตยทีส่ ำ� คัญในสหพันธ์สาธารณรัฐ
เยอรมนีจนถึงปัจจุบัน
เพราะเหตุ ใ ดเราควรสนใจเรื่ อ งนี้ ? ท� ำ ไมเราควรมองย้ อ นหลั ง ไปใน
ประวัติศาสตร์? ท�ำไมคนไทยควรสนใจประสบการณ์ของคนเยอรมัน?
หนั ง สื อ เล่ ม นี้ มี ทั้ ง ภาคที่ ว ่ า ด้ ว ยประวั ติ ศ าสตร์ แรงงานเยอรมั น และ
ประวัติศาสตร์แรงงานไทย ท�ำขึ้นเพื่อใช้ประกอบการจัดกิจกรรม นิทรรศการ การ
สัมมนา และการเสวนา ซึ่งจัดขึ้นด้วยความร่วมมือของหลายองค์กร ได้แก่ มูลนิธิ
พิพธิ ภัณฑ์แรงงานไทย หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร มูลนิธศิ ลิ ปวัฒนธรรม
แห่งกรุงเทพมหานคร วิทยาลัยพัฒนศาสตร์ ป๋วย อึง๊ ภากรณ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส และ มูลนิธิฟรีดริค เอแบร์ท ในระหว่างวันที่ 6 - 11
กันยายน 2559 โดยหวังว่ากิจกรรมต่างๆ เหล่านี้จะช่วยให้มีการหยิบยกประเด็น
ค�ำถามข้างต้นมาพูดคุยกัน โดยน�ำบทเรียนจากประวัติศาสตร์มาใช้ในการก�ำหนด
บทบาทขบวนการแรงงานปัจจุบนั นัน่ คือ ท�ำอย่างไรขบวนการแรงงานจึงจะเป็นพลัง
สร้างสรรค์ของสังคม ขบวนการแรงงานจะช่วยสร้างสังคมทีด่ กี ว่านี้ ทัง้ ส�ำหรับคนงาน
เองและส�ำหรับพลเมืองทุกคนได้อย่างไร
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เราสามารถมองดูยอ้ นหลังได้ทงั้ ประวัตศิ าสตร์แรงงานไทยและประวัตศิ าสตร์
แรงงานเยอรมัน เพือ่ เรียนรูจ้ ากอดีต เพือ่ ช่วยวางแนวทางบทบาทในอนาคต เมือ่ มอง
ย้อนไปในประวัติศาสตร์ เรามองเห็นได้ว่าคนงานต้องต่อสู้อยู่ตลอดเวลา ทั้งที่นี่และ
ที่อื่นๆ ทั่วโลก ทุกวันนี้ แรงกดดันของทุนนิยมระดับโลกท�ำให้คนงานอ่อนแอ ความ
เป็นเอกภาพและความเป็นปึกแผ่นจึงยิ่งมีความจ�ำเป็นยิ่งกว่าในอดีต ขบวนการ
แรงงานนั้น ไม่เพียงแต่ใส่ใจห่วงใยเรื่องสภาพการจ้างงานเท่านั้น ในฐานะที่เป็นพลัง
ทางสังคมและพลังประชาธิปไตย ขบวนการแรงงานยังสามารถเอือ้ อ�ำนวยให้เกิดสังคม
ของความเป็นพี่เป็นน้องขึ้น การมองย้อนหลังไปในประวัติศาสตร์ จะท�ำให้เห็นว่า
ประสบความส�ำเร็จอะไรมาบ้าง เพื่อเรียนรู้จากความล้มเหลวและระดมพลังต่อสู้
เพื่อปัจจุบันและสร้างสรรค์อนาคต
มูลนิธิฟรีดริค เอแบร์ท มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้เข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้
เนือ่ งจากมีเป้าหมายส�ำคัญประการหนึง่ ในการท�ำงาน คือ การสนับสนุนสิทธิแรงงาน
และความเป็นธรรมทางสังคม เรามีกิจกรรมที่ส่งเสริมงานที่มีคุณค่า การด�ำเนินงาน
ด้านมาตรฐานแรงงานและสังคม ระบบการคุ้มครองทางสังคมที่เป็นธรรม และความ
เป็นธรรมระหว่างหญิงชาย และหวังว่าหนังสือเล่มนี้จะเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยสนับสนุน
เป้าหมายดังกล่าว
มูลนิธิฯ ขอขอบคุณเป็นอย่างยิ่งต่อ Svea Windwehr และ Christine
Speiser ผูเ้ ขียนเนือ้ หาต้นฉบับประวัตศิ าสตร์แรงงานเยอรมัน Felix Pülm ทีป่ รึกษา
ในการเขียนประวัติศาสตร์แรงงานเยอรมัน ปรีดา ศิริสวัสดิ์ ผู้ประสานงานโครงการ
วิชัย นราไพบูลย์ ผู้จัดท�ำต้นฉบับประวัติศาสตร์แรงงานไทย และองค์กรร่วมจัดงาน
ทุกองค์กรทีร่ ว่ มงานกันด้วยความมุง่ มัน่ เต็มเปีย่ ม และขอขอบคุณเป็นพิเศษต่อเพือ่ น
ร่วมงานในหอจดหมายเหตุสงั คมประชาธิปไตยของมูลนิธฟิ รีดริค เอแบร์ท ส�ำนักงาน
กรุงบอนน์ ประเทศเยอรมนี ส�ำหรับการสนับสนุนที่ไม่อาจหาทดแทนจากที่อื่นใดได้
มูลนิธิฯ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าหนังสือเล่มนี้จะเป็นประโยชน์ ส�ำหรับใช้เป็นจุด
เริ่มต้นการอภิปรายต่างๆต่อไป
สตีเน่อ คลัพเพอร์
ผู้อ�ำนวยการมูลนิธิฟรีดริค เอแบร์ท ส�ำนักงานกรุงเทพฯ
สิงหาคม 2559
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1830-1850

ค.ศ. 1830-1850: รากฐานและจุดเริ่มต้น
ของขบวนการแรงงานเยอรมัน
ในยุคนี้เยอรมนีปกครองโดยระบบขุนนาง อย่างไรก็ตาม
ผู้ใช้แรงงานและชนชั้นกลางส่วนหนึ่งได้เริ่มเรียกร้องให้มี
ประชาธิปไตยมากขึ้นเรื่อยๆ
ในขณะเดี ย วกั น การเข้ า มาของเครื่ อ งจั ก รไอน�้ ำ ได้
เปลี่ยนแปลงกระบวนการการผลิตทางอุตสาหกรรมอย่างไม่
หวนกลับ ระบบทุนนิยมสมัยใหม่ได้ก่อตัวขึ้นพร้อมกับวิกฤติ
ทางสังคมและแรงงาน ผูใ้ ช้แรงงานเริม่ รวมตัวกันเป็นกลุม่ หรือ
เป็นสมาคมเล็กๆ โดยสมาคมเหล่านี้พยายามต่อสู้กับปัญหา
ความยากจน เช่นจัดให้มปี ระกันสุขภาพหรือกิจกรรมด้านการ
ศึกษาส�ำหรับผู้ใช้แรงงาน
ความไม่พอใจในหมูผ่ ใู้ ช้แรงงานเพิม่ สูงขึน้ เมือ่ กลุม่ ขุนนาง
ไม่สามารถตอบสนองข้อร้องเรียนจ�ำนวนมากของพวกเขาได้
ในเดือนมีนาคม 1848 สมาคมแรงงานเริ่มรณรงค์นัดหยุดงาน
ไปพร้อมกับกระแสการปฏิวัติที่เหล่าสมาคมมีส่วนร่วมด้วย
อย่ า งลึ ก ซึ้ ง แต่ ก ระนั้ น ก็ ต ามความแตกต่ า งทางความคิ ด
เกีย่ วกับระบบการเมืองในอนาคตน�ำไปสูค่ วามแตกแยกในกลุม่
แนวร่วมปฏิวัติ ท�ำให้ในที่สุดพวกเขาพ่ายแพ้ต่อกลุ่มขุนนาง
อนุรกั ษ์นยิ ม แม้วา่ การปฏิวตั จิ ะล้มเหลวแต่ขบวนการแรงงาน
กลับมีความมั่นใจในตัวเองมากขึ้น สิ่งนี้น�ำไปสู่การจัดตั้ง
องค์กรแรงงานอย่างกว้างขวางหลังปี 1848
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1850-1890

ค.ศ. 1850-1890: ภาวะเศรษฐกิจตกต�ำ่ และการควบคุมทางการเมือง
ยุคหลังสงคราม
จักรวรรดิเยอรมันก่อตั้งขึ้นใน ค.ศ. 1871 หลังสงคราม
ฟรังโก-เยอรมัน ในยุคนี้เศรษฐกิจเยอรมันได้ก้าวกระโดด
สูค่ วามเป็นอุตสาหกรรมอย่างรวดเร็ว แต่ทว่าขาดการค�ำนึงถึง
สวัสดิการแรงงานและสิง่ แวดล้อม หลังจากกระแสความตืน่ ตัว
เรื่องสงครามและการก่อตั้งจักรวรรดิซาลง เศรษฐกิจเยอรมัน
ได้เข้าสูภ่ าวะตกต�ำ่ ยาวนาน ส่งผลกระทบให้เกิดความอ่อนแอ
ในองค์กรแรงงานไปพร้อมกัน

ในช่วงท้ายของศตวรรษที่ 19 การประท้วงหยุดงานกลายเป็นเครื่องมือ
ส�ำคัญในการเรียกร้องด้านแรงงานในประเทศเยอรมนี เช่นการประท้วงหยุดงาน
Dreigroschenstreik (1865) ของคนงานโรงพิมพ์ในเมืองไลป์ซกิ ซึง่ เป็นกลุม่ อาชีพ
กลุ่มแรกที่ตั้งสมาคมในลักษณะของสหภาพแรงงานขึ้นระหว่างการปฏิวัติปี 1848
การนัดหยุดงานครั้งนี้ มีคนงานจากโรงพิมพ์ประมาณ 500 ถึง 600 แห่ง ร่วม
เรียกร้องให้มีการขึ้นค่าจ้างและลดชั่วโมงการท�ำงาน คนงานได้รับค่าจ้างเพิ่มขึ้น
เป็น 28 เพนนีแทนทีจ่ ะเป็น 30 เพนนีตามทีเ่ รียกร้อง แม้วา่ ผูน้ ำ� การประท้วงจ�ำนวน
50 รายต้องสูญเสียงานของตนไปในครั้งนั้น แต่การประท้วงก็ได้รับความสนใจ
และแรงสนับสนุนในรูปของการช่วยเหลือทางการเงินและกิจกรรมสมานฉันท์จาก
ผู้ใช้แรงงานทั่วประเทศ
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ในทศวรรษที่ 1870 มี ก ารก่ อ ตั้ ง สมาคมแรงงานและ
สหภาพแรงงานเพิ่มขึ้น คนงานจ�ำนวนมากขึ้นตระหนักถึง
ความส�ำคัญของการจัดตั้งแรงงานในระดับภาค (regional)
และความเป็นอิสระของสหภาพแรงงานจากพรรคการเมือง
เพื่อจะได้สร้างผลกระทบได้มากขึ้น กิจกรรมช่วงต้นๆ ของ
สหภาพแรงงานมุง่ เรียกร้องการขึน้ ค่าจ้าง การลดชัว่ โมงท�ำงาน
เป็น 10 ชั่วโมงต่อวัน และการรักษาความเป็นอิสระในการ
ด�ำเนินการ องค์กรแรงงานส่วนใหญ่เริ่มตระหนักถึงการให้มี
องค์กรแม่ทมี่ นั่ คงในระยะยาวเพือ่ สร้างหลักประกันต่อผลกระทบ
ที่ยั่งยืนจากการท�ำงานของสหภาพฯ
“ค่าจ้าง ในทุกกรณีก�ำหนดขึ้นจากการต่อรอง และในการต่อรองผู้ที่ยืนยัน
ต่อสู้ได้นานที่สุดและดีที่สุดคือผู้ที่มีโอกาสมากที่สุดที่จะได้รับผลประโยชน์สูงสุด
หากผูใ้ ช้แรงงานโดดเดีย่ วเพียงผูเ้ ดียวพยายามต่อรองกับนายทุน เขาย่อมถูกโจมตี
และยอมจ�ำนนในดุลยพินจิ แต่ถา้ ผูใ้ ช้แรงงานทัง้ ปวงจัดตัง้ องค์กรทีม่ พี ลัง รวบรวม
ทุนในหมู่ตนเพื่อต่อสู้ท้าทายกับนายจ้างในยามจ�ำเป็น และกลายเป็น (องค์กรที่)
มีความสามารถในการจัดการกับนายจ้างอย่างมีพลัง เมื่อถึงเวลานั้น และเวลานั้น
เท่านัน้ ทีพ่ วกเขาจะได้รบั สิง่ ทีอ่ าจเรียกได้ตามกฎทางเศรษฐกิจของสังคมปัจจุบนั
ว่าค่าจ้างรายวันที่เป็นธรรมส�ำหรับการจ้างงานรายวันที่เป็นธรรม”
{ฟรีดริช เองเงิลส์ (Friedrich Engels) ว่าด้วยบทบาททางเศรษฐกิจและ
การเมืองของสหภาพแรงงาน, 1881}
สมัชชาสังคมนิยมสากลที่
เมืองซูริค (1893): บุคคล
ในภาพได้แก่ Frieda and
Ferdinand Simon,
Clara Zetkin, Friedrich
Engels, Julie and
August Bebel, Ernst
Schattner and Regina
and Eduard Bernstein
10
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เฟอร์ดินานด์ ลาซาล (Ferdinand Lasalle: ค.ศ. 1825-1864) เป็นนักเขียน
นักการเมือง และหนึ่งในโฆษกผู้มีชื่อเสียงของขบวนการแรงงานเยอรมัน เมื่อวัน
ที่ 20 เมษายน 1862 เขาได้กล่าวปาฐกถาอันมีชอื่ เสียงเรือ่ ง “ว่าด้วยความสัมพันธ์
เฉพาะระหว่างประวัติศาสตร์ปัจจุบันกับชนชั้นแรงงาน” (Concerning the
Particular Connection between the Present Period of History and the
Idea of the Working Class) ต่อหน้าผู้ใช้แรงงานในนครเบอร์ลิน ซึ่งปาฐกถานี้
ต่อมาเรียกกันในหมู่ผู้ใช้แรงงานว่า “โครงการของผู้ใช้แรงงาน” (The Working
Man’s Programme) ลาซาลปฏิเสธวิธีคิดเรื่องการใช้การหยุดงานประท้วงเป็น
เครื่องมือในการต่อรอง เพราะเขาเชื่อว่าค่าจ้างแรงงานถือเป็นปัจจัยที่จ�ำเป็นใน
การด�ำรงชีวิต และการจะได้รับค่าจ้างที่สูงขึ้นสามารถท�ำได้ด้วยการที่สภาผู้แทน
ราษฎรเข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องเท่านั้น ในปี 1863 มีการก่อตั้งสมาคมผู้ใช้แรงงาน
เยอรมัน (German Worker’s Association) หรือ ADAV ขึ้นโดยมีลาซาลเป็น
ประธาน แนวความคิดของเขาเกี่ยวกับกลไกและวัตถุประสงค์ของขบวนการ
แรงงาน ครอบคลุมถึงสิทธิในการออกเสียงเลือกตัง้ และการก่อตัง้ สหกรณ์การผลิต
ที่สนับสนุนโดยรัฐ ลาซาล เสียชีวิตในปี 1864 จากการบาดเจ็บเนื่องจากการดวล

เฟอร์ดินานด์ ลาซาล

©AdsD/FES, 6/FOTA009330
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โอกุสต์ เบเบล ปี 1888

โอกุสต์ เบเบล (August Bebel: ค.ศ. 1840-1914) เป็นนักการเมืองสาย
สังคมนิยมประชาธิปไตยและนักเขียนนักพูด ในปี 1865 เขาได้พบกับ คาร์ล
ลิปเนคท์ (Karl Liebknecht) ผู้กระตุ้นให้เขาสนใจในแนวความคิดมาร์กซิสต์
ทั้งสองตั้งพรรคแซกโซเนียน พีเพิลส์ (Saxonian People’s Party หรือ Sächsische Volkspartei ในภาษาเยอรมั น ) และตั้ ง พรรคแรงงานสั ง คมนิ ย ม
ประชาธิปไตย (Social-Democratic Labor Party หรือ SDAP) ในปี 1869 ต่อมา
ในปี 1871 เขาได้รับเลือกตั้งเป็นผู้แทนราษฎรในสภาผู้แทนราษฎรเยอรมัน (the
Reichstag) ปี 1875 พรรค ADAV ซึ่งมี เฟอร์ดินานด์ ลาซาล เป็นหัวหน้าได้
รวมตัวกับ SDAP เกิดเป็นพรรคใหม่ชื่อพรรคแรงงานสังคมนิยม (Socialist
Labor Party หรือ SAP) เบเบลวิพากษ์วจิ ารณ์สถานการณ์ทางการเมืองเยอรมัน
อย่างเข้มข้นในช่วงกฎหมายต่อต้านสังคมนิยม (Anti-socialist law: 1878-1890)
พรรค SAP ประสบความส�ำเร็จอย่างสูงในการเลือกตั้งแม้ต้องเผชิญหน้ากับ
แรงกดดันมากมาย
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คาร์ล เลเจียน ปี 1918

©AdsD/FES, 6/FOTA007345

คาร์ล เลเจียน (Carl Legien: ค.ศ. 1861-1920) เป็นนักการเมืองและผู้น�ำ
สหภาพแรงงาน ในปี 1890 เขาเป็นประธานคณะกรรมการทัว่ ไปของสหภาพแรงงาน
เลเจียนแสดงความเห็นเกีย่ วกับการรวมศูนย์ของขบวนการแรงงานเอาไว้ ในความ
เรียงชื่อ “ค�ำถามต่อองค์กร” (On the Question of Organisation หรือ Zur
Organisationsfrage) ปี 1913 เขาเป็นประธานคนแรกของสมาพันธ์แรงงาน
ระหว่างประเทศที่ตั้งขึ้นใหม่ และในช่วงรัฐประหาร Kapp-Lüttwitz ในปี 1920
เขาเป็นหัวหอกของการนัดหยุดงานทั่วไปของสหภาพแรงงาน ซึ่งเป็นปัจจัยหนึ่ง
ที่ท�ำให้การรัฐประหารล้มเหลว หลังจากนั้นประธานาธิบดี ฟรีดริค เอแบร์ท เสนอ
ให้เขารับต�ำแหน่งนายกรัฐมนตรี แต่เขาปฏิเสธ
สงครามกับฝรัง่ เศสและวิกฤติเศรษฐกิจน�ำไปสูค่ วามอ่อนแอ
ของขบวนการแรงงานที่เพิ่งเกิดใหม่ สถานการณ์ยกระดับ
จนกลายเป็นความแตกแยกของกลุม่ นักสหภาพฯเป็นสองค่าย
คือค่ายสังคมนิยมประชาธิปไตย (social democratic) และ
ค่ายสังคมนิยมเสรี (social liberal) นอกจากนั้นกฎหมาย
ต่อต้านสังคมนิยมปี 1878 ยังเป็นอุปสรรคขัดขวางนักสหภาพ
ที่มีอุดมการณ์สังคมนิยมประชาธิปไตยอีกด้วย
13
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กฎหมายต่อต้านสังคมนิยม (ค.ศ. 1878-1890)

หลังจากการรวมกันของพรรค ADAV และ SDAP นายกรัฐมนตรีออตโต
ฟอน บิสมาร์ก (Otto von Bismarck) เห็นว่ากลุ่มแนวคิดสังคมประชาธิปไตย
เป็นภัยคุกคามต่อรัฐบาล ในปี 1878 บิสมาร์กกล่าวหาพรรค SAP ว่าเป็นต้นเหตุ
ของความพยายามในการลอบสังหารจักรพรรดิวิลเฮล์มถึงสองครั้ง และใช้เรื่องนี้
เป็นเหตุผลในการผลักดันกฎหมายต่อต้านสังคมนิยมในรัฐสภาเยอรมนี กฎหมาย
ฉบับนีห้ า้ มไม่ให้มพี รรคสังคมนิยม รวมทัง้ องค์กร สิง่ พิมพ์ และการรวมตัวทางการ
เมืองด้านสังคมนิยมใด ความตัง้ ใจของบิสมาร์กคือการบดขยีอ้ ทิ ธิพลทางการเมือง
และสังคมของขบวนการแรงงานที่เพิ่มสูงขึ้น กฎหมายฉบับนี้น�ำไปสู่การจับกุม
คุมขังและการอพยพของผูค้ นหลายพันคน รัฐบาลสัง่ ห้ามการเผยแพร่เอกสารแผ่น
พับราว 1,300 ชิ้นรวมทั้งยุติสมาคมแรงงาน 330 แห่ง แต่แทนที่การเคลื่อนไหว
สังคมนิยมจะลดลง กฎหมายต่อต้านสังคมนิยมกลับสร้างความเข้มแข็งให้ฝา่ ยค้าน
และขบวนการแรงงานต่อต้านรัฐบาลอนุรกั ษ์นยิ มเพิม่ ขึน้ หลังจากทีก่ ฎหมายฉบับ
นี้หมดอายุลงในปี 1890 พรรค SAP ได้ปฏิรูปตัวเองกลายเป็นพรรคสังคม
ประชาธิปไตยแห่งเยอรมนี (SPD) ซึ่งเป็นพรรคการเมืองที่มีสมาชิกมากที่สุด
ในเยอรมนีในช่วงก่อนสงครามโลกครั้งที่หนึ่ง
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การค้นบ้านในช่วงที่ใช้กฎหมายต่อต้านสังคมนิยม (1879)
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1890-1918

ค.ศ. 1890-1918: สงครามโลกครั้งที่หนึ่ง
หลังจากที่ช่วงเวลายากล�ำบากจากภาวะเศรษฐกิจตกต�่ำ
และการกดขี่ ท างการเมื อ งผ่ า นพ้ น ไป การเรี ย กร้ อ งของ
สหภาพแรงงานเริม่ ส่อเค้าความส�ำเร็จ มีการเพิม่ ค่าจ้างและลด
ชัว่ โมงการท�ำงาน ในปี 1890 สหภาพแรงงานบรรลุขอ้ เรียกร้อง
เรือ่ งการลดชัว่ โมงการท�ำงานเป็นวันละ 11 ชัว่ โมง และลดลง
เหลือ 10 ชั่วโมงต่อวันในปี 1913 นอกจากนั้นสหภาพแรงงาน
ยังได้พัฒนาตนเองขึ้นเป็นองค์กรมวลชนอีกด้วย
ในระยะแรกที่จักรวรรดิเยอรมันเตรียมตัวเข้าสู่สงคราม
ร่วมกับออสเตรีย – ฮังการี ที่ต่อมาพัฒนาไปสู่สงครามโลก
ครั้งที่หนึ่งอย่างรวดเร็วนั้น สหภาพแรงงานมีท่าทีไปในทาง
สนับสนุนสงคราม แต่ทศั นะนีห้ มดไปเมือ่ เกิดการเสียชีวติ ของ
ผู้คนจ�ำนวนมากและเกิดภาวะขาดแคลนอาหารอย่างรุนแรง
เพื่อเป็นการเอาใจสหภาพแรงงาน ในปี 1915 รัฐบาลได้ออก
กฎหมายยอมรับฐานะของสหภาพแรงงานในการเป็นตัวแทน
ที่ถูกต้องของคนงานเยอรมันขึ้นเป็นครั้งแรก
สงครามโลกครัง้ ทีห่ นึง่ สิน้ สุดลงในปี 1918 โดยมีผเู้ สียชีวติ
มากกว่า 17 ล้านคน สงครามครัง้ นีย้ งั ได้สร้างปัจจัยให้ลทั ธินาซี
แพร่กระจายภายในเยอรมนี และกลายเป็นลัทธิที่น�ำไปสู่
สงครามโลกครั้งที่สองในเวลาถัดมา
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สหภาพแรงงานและงานด้านการศึกษา อดีตและปัจจุบัน

ประวัติความเป็นมาของขบวนการแรงงานเยอรมันเชื่อมโยงแนบแน่นกับ
ประวัติศาสตร์ด้านการศึกษาของผู้ใช้แรงงาน สมาคมการศึกษาของผู้ใช้แรงงาน
(The Workers’ Educational Associations) ก่อตั้งขึ้นในทศวรรษ 1860 โดยมี
วัตถุประสงค์เพือ่ เชือ่ มโยงการศึกษาเข้ากับกิจกรรมทางวัฒนธรรมและจุดมุง่ หมาย
หมายทางการเมือง สมาคมนี้น�ำเสนอเวทีแลกเปลี่ยนในประเด็นที่เป็นประโยชน์
ต่อเหล่า “ผูร้ บั ค่าจ้าง” (wage earner) ซึง่ เป็นชนชัน้ ทางสังคมทีเ่ กิดใหม่ กิจกรรม
การศึกษาของขบวนการแรงงานด�ำเนินไปพร้อมกับการตีพิมพ์เอกสารเผยแพร่
และหนังสือพิมพ์รายสัปดาห์ ในยุคนัน้ ผูใ้ ช้แรงงานมีโอกาสไม่มากนักในการเข้าถึง
การศึกษาและความรู้ บทบาทของสมาคมการศึกษาของผู้ใช้แรงงานจึงมีความ
ส�ำคัญอย่างยิ่ง
ปัจจุบนั งานด้านการศึกษาเป็นหนึง่ ในเสาหลักทีส่ ำ� คัญทีส่ ดุ ของการให้ความ
รู้ทางการเมืองส�ำหรับผู้ใหญ่ในประเทศเยอรมนี โดยภารกิจหลักคือการพัฒนา
ความสามารถทางการเมืองในการมีส่วนร่วม โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการรณรงค์ใน
สถานประกอบการ กลุ่มเป้าหมายหลักของกิจกรรมการศึกษาคือสภาลูกจ้าง
(work council) ต่างๆ

©AdsD/FES, CA000518

ยุวชนคนงาน! ความรู้ คืออำ�นาจ! (1905)
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©Gewerkschaft Nahrung-Genuss-Gaststätten
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1918-1929

ค.ศ. 1918-1929: ปีของความมั่นคงและการเจริญเติบโต
ช่วงสาธารณรัฐไวมาร์
การปฏิ วั ติ เริ่ ม ขึ้ น ไม่ น านหลั ง สงครามโลกครั้ ง ที่ ห นึ่ ง
สิ้นสุดลง องค์จักรพรรดิเยอรมันทรงลาออกจากต�ำแหน่งและ
สภาผู้แทนประชาชน (Council of the People’s Deputies)
น�ำโดย ฟรีดริค เอแบร์ท ผูน้ ำ� พรรคสังคมประชาธิปไตยเข้ากุม
อ�ำนาจ ส�ำหรับสหภาพแรงงานที่ใกล้ชิดกับแนวทางการเมือง
แบบสังคมประชาธิปไตยแล้ว นั่นหมายถึงการเข้าถึงอ�ำนาจ
ทางการเมืองโดยตรง รัฐบาลได้น�ำกฎการท�ำงานแปดชั่วโมง
ต่อวันมาใช้ และก�ำหนดให้ข้อตกลงจากการเจรจาร่วมเป็น
ข้อตกลงแรงงานทีม่ ขี อ้ ผูกพันทางกฎหมาย การเลิกจ้างเป็นสิง่
ที่ท�ำได้ยากขึ้นอีกทั้งสหภาพแรงงานยังได้รับสิทธิด้านการ
ตัดสินใจร่วมกับบริษัทและโรงงานอีกด้วย
ระหว่างสงครามโลกครั้งที่หนึ่ง เกิดวิกฤติการณ์ความ
แตกแยกที่ท�ำให้ขบวนการแรงงานต้องอ่อนแอลงในทศวรรษ
ทีต่ ามมา ทัง้ นีเ้ นือ่ งจากพรรค SPD สนับสนุนนโยบาย Burgfriedenspolitik และนโยบายสงครามอื่น ๆของรัฐบาล ท�ำให้
สมาชิกปีกซ้ายของพรรคแยกตัวไปตัง้ พรรคการเมืองทางเลือก
พรรคใหม่ขนึ้ โดยในช่วงต้นคือพรรค สปาร์ตาคัส ลีก (Spartacus League) แล้วเปลีย่ นเป็นพรรคสังคมประชาธิปไตยอิสระ
เยอรมนี (Independent Social Democratic Party of
Germany หรือ USPD) ต่อมาเปลี่ยนเป็นพรรคคอมมิวนิสต์
เยอรมนี (Communist Party of Germany) หรือ KPD การ
แบ่งแยกของ SPD และความแตกแยกของขบวนการแรงงาน
ด�ำรงอยูต่ ลอดช่วงระยะเวลาทีเ่ หลือของสาธารณรัฐไวมาร์ การ
ขาดความสมานฉันท์ในขบวนการแรงงานท�ำให้การสร้าง
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พันธมิตรทางการเมืองที่แข็งแกร่งเป็นไปได้ยากทั้งยังท�ำให้
ขบวนการฝ่ายซ้ายอ่อนแออย่างมีนัยส�ำคัญ ส่งผลให้เกิด
อุปสรรคในการสร้างแนวร่วมต่อต้านพรรคสังคมนิยมแห่งชาติ
เยอรมันและฮิตเลอร์ ร่องรอยความเป็นปฏิปักษ์ระหว่างฝ่าย
แรงงานสองขัว้ สามารถเห็นได้ในโปสเตอร์การเลือกตัง้ จ�ำนวน
มากในช่วงนั้น

©SPD/AdsD, 6/PLKA002377
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ฟรีดริค เอแบร์ท ปี 1918

©AdsD/FES, 6/FOTA002055

ฟรีดริค เอแบร์ท (Friedrich Ebert: ค.ศ. 1871-1925) เป็นนักการเมืองพรรค
สังคมประชาธิปไตยและประธานาธิบดีเยอรมันคนแรกที่ได้รับการเลือกตั้งตาม
ระบอบประชาธิปไตย ในปี 1885 เขาเป็นนักเดินทางและเริ่มฝึกงานเป็นช่าง
ท�ำเบาะ เขาเข้าร่วมกับพรรค SPD ในปี 1889 และรับหน้าที่เป็นเลขานุการของ
สมาคมช่างท�ำเบาะในฮันโนเวอร์ ในปี 1912 เขาได้รับการเลือกตั้งเป็นสมาชิก
รัฐสภาของเยอรมนี หลังจากการเสียชีวิตของโอกุสต์ เบเบลในเดือนสิงหาคม
ปี 1913 เขาขึน้ เป็นประธานพรรค SPD (ร่วมกับ ฮูโก ฮาส) และหกปีตอ่ มาใน ค.ศ.
1919 เขาได้รบั เลือกตัง้ เป็นประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐไวมาร์ หลังจากทีเ่ ขาเสีย
ชีวติ ในปี 1925 มูลนิธฟิ รีดริค เอแบร์ท (Friedrich-Ebert-Stiftung) ได้กอ่ ตัง้ ขึน้
ตามพินัยกรรมของเขา วัตถุประสงค์ของมูลนิธิฯคือการต่อสู้กับการเลือกปฏิบัติ
กับผู้ใช้แรงงานและลูกหลานของพวกเขาโดยเฉพาะในประเด็นเรื่องการศึกษา
หลักการนี้ยังคงเป็นหลักในการท�ำงานของมูลนิธิฟรีดริค เอแบร์ทในปัจจุบัน
ใน ค.ศ. 1886 เริ่มมีการเรียกร้องให้น�ำเอาหลักการท�ำงานแปดชั่วโมงต่อวัน
เป็นหลักสากลในที่ประชุมใหญ่ของสมาคมกรรมกรสากลที่เจนีวา (Geneva
Congress of the International Workingmen’s Association) โดยข้อเรียกร้อง
นี้ประสบผลส�ำเร็จเป็นจริงขึ้นในปี 1918
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ค.ศ. 1919 หลังการปฏิวัติยุติลง สาธารณรัฐไวมาร์ซึ่งเป็น
รัฐประชาธิปไตยแรกของเยอรมนีได้ถือก�ำเนิดขึ้น การเมือง
เยอรมันเริ่มเข้าสู่เสถียรภาพทีละน้อยหลังจากผ่านปัญหาการ
จลาจลหลายครั้งและวิกฤตเงินเฟ้อในช่วงปี 1923-1924 อัตรา
การว่างงานลดลงอย่างมีนัยส�ำคัญในขณะที่อัตราค่าจ้างเพิ่ม
ขึน้ หลักการท�ำงานแปดชัว่ โมงต่อวันเริม่ เป็นจริงและคนงานมี
สิทธิ์ได้รับค่าจ้างขณะลางานเป็นครั้งแรก ความส�ำเร็จเหล่านี้
ท�ำให้จ�ำนวนสมาชิกสหภาพแรงงานเพิ่มสูงขึ้นมาก โดยในปี
1925 เยอรมนีมีคนงานที่เป็นสมาชิกสหภาพแรงงานถึงกว่า
12 ล้านคน

วัฒนธรรมแรงงาน - การเสริมสร้างความเป็นปึกแผ่นและความรูส้ กึ ของการเป็น

เจ้าของในหมู่ผู้ใช้แรงงาน
แม้ว่าสมาคมด้านวัฒนธรรมของผู้ใช้แรงงานหลายสมาคมจะมีอยู่แล้วตั้งแต่
ช่วงก่อนกฎหมายต่อต้านสังคมนิยมในปี 1878 แต่สมาคมเหล่านี้เพิ่มจ�ำนวนขึ้น
อีกมากหลังปี 1890 พร้อมกับการเพิ่มจ�ำนวนสมาชิกของพรรค SPD อย่างมี
นัยส�ำคัญ สมาคมเหล่านี้มีอาทิเช่น สมาคมร้องเพลงของผู้ใช้แรงงานเยอรมัน
(Arbeitersängerbund) โรงละคร (Volksbühne ) คลับกีฬาส�ำหรับแรงงาน กลุม่
เพือ่ นธรรมชาติ (Natur Freunde Bewegung) กลุม่ วิทยุแรงงาน (Arbeiter-Radio-Bund) และสมาคมสตรี ทัง้ หมดนีเ้ ป็นสมาคมทางวัฒนธรรมทีเ่ สนอกิจกรรม
ที่ผ่อนคลาย ในขณะที่ช่วยเพิ่มพลังในการต่อสู้และเสริมสร้างความเป็นน�้ำหนึ่งใจ
เดียวกันในหมู่คนงานเยอรมัน สมาคมด้านวัฒนธรรมของผู้ใช้แรงงานมีจุดสูงสุด
ในทศวรรษ 1920 แต่หลังปี 1933 กลับกลายเป็นสิ่งต้องห้ามหรือถูกควบคุม
โดยนาซี
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ในช่วงเวลาของความสงบหลังปี 1923 สหภาพแรงงาน
เยอรมันเติบโตและมีโอกาสพัฒนาความเชี่ยวชาญและขยาย
กิจกรรมต่าง ๆ ออกไปมากมาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งกิจกรรม
เยาวชน สตรี และการศึกษา ถึงแม้ว่าความสัมพันธ์ระหว่าง
สหภาพฯด้วยกันเองและระหว่างสหภาพฯกับรัฐบาลไม่ได้
ราบรื่นตลอดเวลา แต่ก็ยังมีช่วงเวลาของความร่วมมือและ
ความส�ำเร็จให้เห็นอยู่ทั่วไป

การเสริมสร้างความรู้สึกความเป็นเจ้าของร่วมกัน - สัญลักษณ์และธรรมเนียม

ประเพณีของขบวนการแรงงาน
สัญลักษณ์และพิธีกรรมทั้งหลายมีขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของค่านิยมพื้นฐาน
เกี่ยวกับความสามัคคีและความเป็นหนึ่งเดียวกันของสมาชิกขบวนการแรงงาน
เช่นการแสดงออกผ่านการเรียกขานกันและกันว่า “สหายร่วมงาน” (Kollege)
หรือผ่านวัตถุสัญลักษณ์ต่างๆ เช่น หมุดหรือเข็มกลัดติดเสื้อซึ่งแสดงการมีส่วน
ร่วมของบุคคล ในขณะทีม่ กี ารใช้ธงในการแสดงอัตลักษณ์รว่ มของสหภาพแรงงาน
ธงยังเป็นสัญลักษณ์ของการก่อตั้งหรือการเฉลิมฉลองของกลุ่มสหภาพแรงงาน
(ท้องถิน่ ) นอกจากนัน้ มักมีภาพของการจับมือเป็นสัญลักษณ์ของความสนิทสนม
กลมเกลียวเป็นปึกแผ่น
วันที่ 1 พฤษภาคม กลายมาเป็นวันกรรมกรสากลหรือวันของการต่อสู้ของ
ขบวนการแรงงานทั่วโลกนับตั้งแต่คริสตทศวรรษ 1890 เป็นต้นมา ปัจจุบันวันนี้
เป็ น วั น หยุ ด ราชการในหลายประเทศ รวมทั้ ง ในประเทศเยอรมนี ซี่ ง ทุ ก ปี
สหภาพแรงงานทั่วประเทศจะมีการชุมนุมแสดงข้อเรียกร้องระดับชาติ
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1929-1933

ค.ศ. 1929-1933: วิกฤติเศรษฐกิจและการกลับมาของลัทธินาซี
ในปี 1929 ตลาดหลักทรัพย์นิวยอร์กประสบวิกฤติ น�ำไป
สู่เศรษฐกิจโลกที่ดิ่งลงเหว ในระยะแรกวิกฤติน้ีไม่ได้สร้าง
ผลกระทบต่อประเทศเยอรมนีมากนัก แต่เมื่อถึงปี 1930 ได้
เริ่ ม ส่ ง ผลสะเทื อ นเป็ น ครั้ ง แรกเมื่ อ การส่ ง ออกลดลงอย่ า ง
รวดเร็วพร้อมกับอัตราการว่างงานพุง่ สูงขึน้ อย่างมาก จ�ำนวน
สมาชิกสหภาพแรงงานลดลงในอัตราสูงสุด เนื่องจากสหภาพ
แรงงานถูกมองว่าไม่สามารถที่จะแก้ไขปัญหาแรงงานและ
สภาพความเป็นอยู่ของคนงานได้

©AdsD/FES, 6/FOTB000729
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โปสเตอร์เลือกตั้งของพรรค SPD (1932)
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ในขณะทีส่ ถานการณ์ทางเศรษฐกิจและสังคมและแรงงาน
ยังคงตกต�่ำลงเรื่อยๆ ค่าจ้างแรงงานลดลงและการด�ำรงชีวิต
ของคนงานจ�ำนวนมากตกอยู่ในสภาพสุ่มเสี่ยงต่ออันตราย
อดอล์ฟ ฮิตเลอร์ ผูน้ ำ� พรรคแรงงานสังคมนิยมแห่งชาติเยอรมัน
(The National Socialist German Workers’ Party) หรือ
NSDAP ได้รับความนิยมในหมู่ประชาชนอย่างมาก แม้ว่า
พรรคของเขาจะถูกเรียกว่า “พรรคของคนงาน” แต่ในความ
เป็นจริงกลับมีนโยบายต่อต้านลัทธิมาร์กซิสต์และคอมมิวนิสต์
โดยเฉพาะอย่างยิง่ ต่อต้านชาวยิวอย่างเข้มข้น การเหยียดเชือ้
ชาติทร่ี นุ แรงของอดอล์ฟ ฮิตเลอร์ ท�ำให้เขารณรงค์ใช้มาตรการ
เลือกปฏิบตั แิ ละมาตรการอืน่ ทีร่ นุ แรงต่อชาวยิวและกลุม่ อืน่ ๆ
เช่นกลุ่มคนข้ามเพศและคอมมิวนิสต์
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ในสถานการณ์ที่ยากล�ำบากนี้สหภาพแรงงานพยายาม
อดทนต่อนโยบายของรัฐ บาลเพื่ อป้ อ งกั นไม่ ใ ห้ พ รรคของ
อดอล์ฟ ฮิตเลอร์ เข้มแข็งขึ้น แต่ความพยายามดังกล่าวสาย
เกินไป เพราะถึงแม้พรรค NSDAP จะไม่ได้รับเสียงข้างมาก
ในการเลือกตั้ง แต่ฮิตเลอร์ยังได้รับการแต่งตั้งเป็นนายก
รัฐมนตรีของจักรวรรดิเยอรมันในปี 1933 ด้วยการหนุนช่วย
ของกลุ่มชนชั้นน�ำขุนนางและชาตินิยมที่ตั้งใจจะใช้เขาเพื่อ
วัตถุประสงค์ของพวกตน ชนชั้นน�ำเหล่านี้ดูเบาความโลภใน
อ�ำนาจและความโหดร้ายของฮิตเลอร์เกินไป เพราะไม่นานหลัง
จากนั้นเขาได้เริ่มท�ำลายคุณลักษณะทางประชาธิปไตยที่ยัง
เหลืออยูข่ องรัฐเยอรมันลงทัง้ หมด การขาดความเป็นหนึง่ เดียว
ในขบวนการแรงงานเยอรมันผนวกกับการแตกแยกในพรรค
SPD ท�ำให้ไม่สามารถเกิดการรวมตัวของพันธมิตรทางการ
เมืองที่แข็งแกร่งเพื่อต่อต้านพรรค NSDAP และฮิตเลอร์ได้
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การเดินขบวนพาเหรดของ German Labour Front
องค์กรแรงงานจัดตั้งของนาซี
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1933-1945

ค.ศ. 1933-1945: การลี้ภัย การกดขี่ และการต่อต้าน
ภายใต้เผด็จการนาซี
ฮิ ต เลอร์ ขึ้ น ครองอ� ำ นาจและเปลี่ ย นเยอรมนี ใ ห้ เ ป็ น
ประเทศเผด็จการภายใต้พรรคการเมืองพรรคเดียวอย่างรวดเร็ว
สหภาพแรงงานตัดสินใจไม่เผชิญหน้ากับระบอบการปกครองใหม่
แต่พยายามปรับตัวเข้ากับสถานการณ์โดยหวังว่าจะรักษาตน
จากการถูกปราบปรามและท�ำลาย แต่การประเมินสถานการณ์
ครั้งนี้ผิดพลาดอย่างมหันต์ เพราะเพียงไม่กี่เดือนหลังฮิตเลอร์
ขึน้ สูอ่ ำ� นาจในเดือนพฤษภาคม 1933 สหภาพแรงงาน ถูกระงับ
และยึดทรัพย์สิน มีการจับกุมคุมขังนักสหภาพฯ จ�ำนวนมาก
ถือเป็นการยุตบิ ทบาทสหภาพแรงงานในประเทศเยอรมนีอย่าง
ชั่วคราว

การระงับสหภาพแรงงาน: ระหว่างการต่อต้านและการปรับตัว

วันที่ 2 พฤษภาคม 1933 กองก�ำลังนาซีเข้ายึดอาคารสหภาพแรงงานทั่ว
ประเทศแล้วจับกุมทรมานนักสหภาพแรงงานจ�ำนวนมาก การจู่โจมครั้งนี้ได้ยุติ
การเคลื่อนไหวของสหภาพแรงงานในเยอรมนีเป็นการชั่วคราว นาซีเยอรมันได้
จัดตั้งกลุ่ม German Labour Front (DAF) ซึ่งเข้าท�ำหน้าที่เป็นกลุ่มตัวแทน
ลูกจ้างและนายจ้างอย่างเป็นทางการ
พอล อิบเชอร์ (Paul Ibscher) บันทึกความทรงจ�ำเรื่องการบุกยึดอาคาร
สหภาพแรงงานในกรุงเบอร์ลินและการจับกุมครั้งนั้นไว้ว่า “แล้วผมต้องไปเข้าคุก
ที่พิพิธภัณฑ์ต่อต้านสงครามที่ถูกแปรเป็นคุกชั่วคราวอยู่สองวัน มีหลายสิ่งหลาย
อย่างทีพ่ วกเขาท�ำกับผม รวมทัง้ การถอนผมของผมออกจนเกือบหมดศีรษะ เหลืออยู่
เพียงไม่กี่กระจุก แล้วตกแต่งมันเป็นรูปสวัสติกะ”
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การยุบสหภาพแรงงาน: กองกำ�ลังพิเศษนาซี
หรือหน่วย SA ทำ�ลายเอกสาร
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การยึดสำ�นักงานสหภาพแรงงาน
ที่เมือง Osnabrück
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ผู ้ น� ำ สหภาพแรงงานจ� ำ นวนมากต้ อ งหลบหนี ไ ป
ต่างประเทศ ส่วนคนอื่นถูกคุมขังในค่ายกักกัน หรือไม่ก็ถูก
ติดตามตรวจสอบโดยต�ำรวจลับของฮิตเลอร์ อย่างไรก็ตาม
การต่ อ ต้ า นระบอบนาซี ไ ด้ เริ่ ม ก่ อ ตั ว ขึ้ น อย่ า งช้ า ๆ ผู ้ น� ำ
สหภาพแรงงานจ�ำนวนมากพยายามจัดตั้งกลุ่มต่อต้านจาก
นอกประเทศ มีการติดต่อแลกเปลีย่ นข้อมูลข่าวสารและเตรียม
ความพร้อมส�ำหรับการสร้างสหภาพแรงงานขึ้นมาใหม่เมื่อ
ระบอบนาซีสิ้นสุดลง

การต่อต้านของสหภาพแรงงาน – วิลเฮล์ม ลอยชเนอร์ (Wilhelm Leuschner)

หลังบทบาทสหภาพแรงงานสิน้ สุดลง เจ้าหน้าทีฝ่ า่ ยแรงงานและนักสหภาพฯ
จ�ำนวนมากลาออกจากพรรคการเมืองและสหภาพฯ และหยุดการแสดงบทบาท
สาธารณะของตน แม้การรวมกลุม่ ต่อต้านรัฐแทบจะเป็นไปไม่ได้ แต่นกั สหภาพฯ
บางคนเลือกใช้วธิ ลี งใต้ดนิ เพือ่ ต่อสูร้ ะบอบการปกครองเผด็จการนาซีในทุกรูปแบบ
เช่นรณรงค์สร้างความตระหนักเรือ่ งการโฆษณาชวนเชือ่ ของรัฐ สร้างเครือข่ายกลุม่
ต่อต้านทั้งในประเทศเยอรมนีและต่างประเทศ และเริ่มเตรียมความพร้อมส�ำหรับ
ช่วงเวลาหลังการปกครองแบบเผด็จการยุติลง การท�ำงานด้านการเตรียมการนี้
ส่วนใหญ่ดำ� เนินการโดยผูล้ ภี้ ยั ในต่างประเทศ หลังการปลดปล่อยจากระบอบนาซี
นักสหภาพฯก็เริ่มท�ำงานกอบกู้สหภาพแรงงานและสภาลูกจ้าง (work council)
อย่างทันท่วงที

วิลเฮล์ม ลอยชเนอร์
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จดหมายลาของวิลเฮล์ม ลอยชเนอร์
ถึงลูกชาย ก่อนถูกประหารชีวิต
ในปี 1944
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จดหมายลาถึงลูกชายของ วิลเฮล์ม ลอยชเนอร์
(วันที่ 29 กันยายน ค.ศ. 1944)
“วิลเฮล์ม ลูกรัก!
ลาก่อน จงเกาะกลุ่มกันไว้ ฟื้นฟูทุกสิ่ง ช่วยสวัสดีเลนี่และเบอาเทอร์
รวมทั้งหลานที่ยังไม่ลืมตาดูโลกของพ่อด้วย
ช่วยดูแลแม่ของลูก ช่วยทักทายเพื่อนๆ ทุกคน
ด้วยรักอย่างสุดซึ้งและจูบลา
จากพ่อของลูก”
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วิลเฮล์ม ลอยชเนอร์ (ค.ศ.1890-1944) เป็นนักสหภาพแรงงานสังกัดสมาพันธ์
สหภาพแรงงานเยอรมัน (Confederation of German Trade Unions หรือ
ADGB) และเป็นหนึ่งในนักสหภาพฯฝ่ายต่อต้านผู้เกี่ยวข้องกับความพยายาม
ลอบสังหารฮิตเลอร์เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 1944 ในปี 1936 เขาได้จัดการประชุม
เชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับการผลิตอุปกรณ์ที่ใช้ในผับขึ้น แล้วต่อมาสถานที่นั้นกลาย
เป็นศูนย์ปฏิบัติงานและจุดนัดพบของผู้น�ำแรงงานเยอรมันที่อยู่ในสภาพนอก
กฎหมาย เขาและผู้สมรู้ร่วมคิดบางคนถูกตัดสินประหารชีวิตหลังจากการลอบ
สังหารล้มเหลว ในคืนก่อนที่เขาจะถูกประหาร เขาพูดกับกุสตาฟ ดาห์เรนดอล์ฟ
(Gustav Dahrendorf) เพื่อนนักโทษอดีตสมาชิกรัฐสภา ว่า “พรุ่งนี้ผมจะถูก
แขวนคอ – จงสร้างความเป็นเอกภาพขึ้นเถิด!” ค�ำร้องขอของเขาท้าวความถึง
การขาดความสามัคคีในขบวนการแรงงานช่วงก่อนปี 1933 ซึง่ น�ำไปสูค่ วามอ่อนแอ
ของเหล่าสหภาพฯ อาจกล่าวได้ว่า ค�ำพูดของเขาเป็นรากฐานทางจิตวิญญาณ
ของความสามัคคีในหมู่สหภาพแรงงานในเยอรมนีหลังปี 1945
แต่กระนัน้ ก็ตาม ขบวนการต่อต้านระบอบนาซียงั มีความ
อ่อนแออยูท่ วั่ ไป ชาวเยอรมันนับล้านได้แต่เฝ้ามองฮิตเลอร์และ
ผู้สมรู้ร่วมคิดลงมือสังหารโหดครั้งใหญ่ที่น่าสยดสยองที่สุดใน
ประวัติศาสตร์ นั่นคือการฆาตกรรมชาวยิวหกล้านคนและ
คนกลุ่มอื่นๆ ที่ไม่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์เยอรมนีใหม่อันน่า
สะพึงกลัวของฮิตเลอร์ เพือ่ ให้แผนการของเขาเป็นจริง ฮิตเลอร์
ได้นำ� เยอรมนีเข้าสูส่ งครามกับประเทศเพือ่ นบ้าน ก่อนจะขยาย
ตัวกลายเป็นสงครามโลกครั

้งที่สองในเวลาเพียง 11 ปีหลังจาก
การสิ้นสุดของสงครามโลกครั้งที่หนึ่ง
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1945-1949

ค.ศ. 1945-1949:

การสิน้ สุดของสงครามโลกครัง้ ทีส่ องและก้าวแรก
สู่เยอรมนีใหม่
ในที่สุดระบอบนาซีก็สิ้นสุดลงเมื่อกลุ่มพันธมิตรประกอบ
ด้วย สหรัฐอเ ม ริกา สหราชอาณาจักร ฝรั่งเศสและรัสเซีย
ชนะสงครามต่อ เ ยอรมนีในปี 1945 เยอรมนีและส่วนที่เหลือ
ของยุโรปจมอยู่ภายใต้ซากปรักหักพัง ประเทศผู้ชนะทั้งสี่
ประเทศเข้าครอบครองเยอรมนีโดยจัดแบ่งเขตความรับผิดชอบ
เป็นสี่เขตคื อ เขตอเมริกัน เขตอังกฤษ เขตฝรั่งเศส และ เขต
รัสเซีย ในช่ ว งนี้องค์กรทางการเมืองและองค์กรต่างๆ ใน
เยอรมนีล้วนก ร ะตือรือร้นที่จะฟื้นฟูตนเองขึ้นมาใหม่ มีการ
ก่อตั้งสหภาพ แรงงานขึ้นในเขตทั้งสี่ โดยนักสหภาพแรงงาน
จากทุกเขตเห็นพ้องต้องกันว่า ขอบเขตทางการเมือง เศรษฐกิจ
และสังคม รวม ทั้งสถาบันทุกสถาบัน และระบบการบริหาร
ทัง้ หมด จะต้องถูกท�ำให้ปลอดจากความเป็นนาซีโดยสมบูรณ์
จึงจะท�ำให้การเริ่มต้นใหม่เป็นไปได้อย่างแท้จริง
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ในขณะเดียวกัน ประเทศพันธมิตรทั้งสี่ก็เริ่มแตกความ
สามัคคี ทั้งนี้เนื่องจากรัสเซียภายใต้สตาลินมีแผนจะน�ำเอา
ระบบการเมืองและเศรษฐกิจของพรรคคอมมิวนิสต์มาใช้ใน
เยอรมนี แต่สหรัฐอเมริกากลับโปรดปรานทุนนิยมและปรารถนา
จะป้องกันการแพร่กระจายของลัทธิคอมมิวนิสต์ในอนาคต
ความแตกต่างนี้เป็นเรื่องไม่อาจประนีประนอมได้ ดังนั้นในปี
1949 เยอรมนีจึงถูกแบ่งแยกเป็นสองเขตสองระบอบการ
ปกครอง นัน่ คือในเขตตะวันตกมีการก่อตัง้ สหพันธ์สาธารณรัฐ
เยอรมนี และมีการสถาปนาสาธารณรัฐประชาธิปไตยเยอรมัน
ขึ้นในเขตตะวันออก
สหภาพแรงงานเก่ า ที่ เ พิ่ ง ฟื ้ น ตั ว ขึ้ น มาใหม่ ช ่ ว งหลั ง
สงครามมีอัตราการเติบโตที่แตกต่างกัน ในเยอรมนีตะวันตก
สหภาพแรงงานในเขตปกครองของอังกฤษเติบโตเร็วทีส่ ดุ โดย
มีสมาชิก 2.8 ล้านคนในปี 1948 ในขณะที่สหภาพแรงงานใน
เขตฝรัง่ เศสมีสมาชิกเพียงประมาณ 385,000 คนในปีเดียวกัน
ในเยอรมนีตะวันออกสหภาพแรงงานเติบโตอย่างรวดเร็วเช่น
กัน โดยในปี 1947 มีสมาชิกสหภาพฯประมาณ 4 ล้านคน
เมื่อ ค.ศ. 1949 มีการก่อตั้งสมาพันธ์สหภาพแรงงาน
เยอรมัน (Confederation of German Trade Unions) หรือ
DGB ซึ่งเป็นองค์กรร่วมของสหภาพแรงงานในฝั่งตะวันตก
โดยมีส�ำนักงานใหญ่ที่เมืองมิวนิค
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“เราปรารถนาที่จะเป็นพลเมืองที่ไม่ตกอยู่ใต้อาณัติของผู้ใด! เราต้องการ
ร่วมให้ค�ำปรึกษา ร่วมด�ำเนินการ และร่วมรับผิดชอบในประเด็นส�ำคัญทั้งหลาย
ของสังคมโดยเฉพาะอย่างยิ่งประเด็นเรื่องเศรษฐกิจของประเทศของเรา” {ฮานส์
เบอเกลอ (Hans Böckler: ค.ศ. 1875-1951) 1949/10/14} กล่าวในที่ประชุม
ผูก้ อ่ ตัง้ สมาพันธ์ DGB ทีก่ รุงมิวนิคในวาระได้รบั เลือกตัง้ เป็นประธานคนแรกของ
สมาพันธ์
การก่อตั้ง DGB ในปี 1949 ท�ำให้หลักการเรื่องความเป็นหนึ่งเดียวของ
ขบวนการแรงงานสามารถเดินหน้าไปได้อย่างเป็นจริง ซึ่งถือเป็นจุดสิ้นสุดของ
ความแตกแยกใหญ่ในขบวนการแรงงานเยอรมัน

©AdsD/FES, 6/FOTA004052

36

ฮานส์ เบอเกลอ

ประวัติศาสตร์ขบวนการแรงงานเยอรมันฉบับย่อ

1950-1966

ค.ศ. 1950-1966: เยอรมนีตะวันตก – อิทธิพลที่จ�ำกัดของ
สหภาพแรงงานในสาธารณรัฐเกิดใหม่
พรรคคริสเตียนดีโมแครตยูเนี่ยน (Christian Democratic Union) หรือ CDU ได้ชัยชนะในการเลือกตั้งตาม
ระบอบประชาธิปไตยครั้งแรกในเยอรมนีตะวันตก ท่ามกลาง
ความแปลกใจของพรรค SPD และฝ่ า ยสหภาพแรงงาน
อิทธิพลทางการเมืองของสหภาพแรงงานมีอย่างจ�ำกัดภายใต้
รัฐบาลของนายกรัฐมนตรี คอนราด อาเดนาวร์ (Konrad
Adenauer) ผู้น�ำพรรค CDU อาเดนาวร์พยายามวางจุดยืน
ของเยอรมนี ใ นฐานะหุ ้ น ส่ ว นของประเทศตะวั น ตก เขา
สนับสนุนทุนนิยม และผลักดันให้ฟื้นฟูกองทัพเยอรมันขึ้นมา
ใหม่หลังจากถูกระงับไปในช่วงหลังสงคราม
ในช่วงเวลานี้ สหภาพแรงงานแสดงท่าทีทชี่ ดั เจนทางการ
เมืองอย่างสม�่ำเสมอ เช่น DGB แสดงจุดยืนไม่เห็นด้วยต่อ
การน�ำกองทัพเยอรมันกลับมาใหม่ อย่างไรก็ตาม ไม่ได้
หมายความว่าสมาชิกทัง้ หมดเห็นด้วยกับทิศทางการเมืองของ
DGB เป็นเสียงเดียวกัน ท�ำให้ในปี 1955 กลุม่ สมาชิกทีม่ คี วาม
คิดทางการเมืองใกล้เคียงกับค่ายอาเดนาวร์ ได้แยกตัวไปตั้ง
สหพันธ์แรงงานคริสเตียนแห่งเยอรมนี (Christian Trade
Union Federation of Germany) ขึ้น
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การแยกตัวครัง้ นีท้ ำ� ให้ขบวนการแรงงานเยอรมันอ่อนแอ
ลงและจ�ำนวนสมาชิกสหภาพฯลดจ�ำนวนลง อย่างไรก็ตาม
ฝ่ายสหภาพฯยังสามารถบรรลุผลการต่อสูใ้ นบางเรือ่ ง เช่นการ
ขึ้นค่าจ้างและชั่วโมงการท�ำงานที่ค่อยๆ ลดลงจนเหลือ 40
ชั่วโมงต่อสัปดาห์ ในปี 1957 สหภาพฯ ประสบความส�ำเร็จใน
การเรียกร้องให้คนงานสามารถลาป่วยโดยได้รับเงินเดือน
อย่างไรก็ตามไม่ได้หมายความว่าสหภาพฯ จะชนะในทุกกรณี
ไป เพราะยังคงล้มเหลวในเรือ่ งการเรียกร้องสิทธิในการตัดสิน
ใจร่วมส�ำหรับสภาลูกจ้าง นอกจากนัน้ สิทธิในการนัดหยุดงาน
ประท้วงยังถูกจ�ำกัดมากขึ้นเรื่อยๆ ตลอดทศวรรษ 1950
ในปี 1959 พรรค SPD ให้สัตยาบันในโครงการใหม่ของ
พรรคที่เรียกว่า โครงการโกเดสเบิร์ก (Godesberg Programme) ซึ่งเป็นโครงการที่สร้างขึ้นเพื่อก�ำหนดทิศทาง
ทางการเมืองของพรรคไปจนถึงปี 1989 โครงการนี้ก่อให้เกิด
ความเปลี่ยนแปลงต่อทิศทางและเป้าหมายขั้นพื้นฐานของ
SPD โดยพรรคได้เปลีย่ นกรอบทางความคิดจากการมุง่ เน้นที่
ทฤษฎีมาร์กซิสต์ แล้วหันมาใช้แนวทางปฏิรูปแทนการมุ่ง
ล้มล้างทุนนิยม ทั้งนี้เพื่อขยายฐานเสียงสนับสนุน และสร้าง
ความเป็นไปได้ในการหาแนวร่วมทางการเมืองออกไปใน
วงกว้าง
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1950-1961

ค.ศ. 1950-1961: เยอรมนีตะวันออก - สหภาพแรงงานในฐานะ
เสาหลักส�ำคัญของรัฐสังคมนิยม
ในเยอรมนี ต ะวั น ออกได้ มี ก ารสถาปนารั ฐ สั ง คมนิ ย ม
ภายใต้ปีกของสหภาพโซเวียตขึ้น อย่างไรก็ตามรัฐสังคมนิยม
นี้หาใช่รัฐประชาธิปไตยไม่ เนื่องจากมีพรรคการเมืองพรรค
เดียวคือพรรคเอกภาพสังคมนิยม (Socialist Unity Party)
หรือ SED เป็นผู้จดั ตัง้ รัฐบาลปกครองประเทศ เยอรมนีตะวัน
ออกไม่มพี รรคฝ่ายค้าน และรัฐสภามีอำ� นาจทางการเมืองเพียง
เล็กๆ น้อยๆ ส่วนสหภาพแรงงานทั้งหลายจัดตั้งขึ้นภายใต้
องค์กรร่มคือสหพันธ์แรงงานเสรีเยอรมัน (Free German
Trade Union Federation) หรือ FDGB ซึ่งท�ำงานใกล้ชิด
กับรัฐตัง้ แต่แรกเริม่ นโยบายเพิม่ ผลผลิตและกระตุน้ เศรษฐกิจ
ในช่วงปีแรกๆ ส่งผลให้คนงานต้องท�ำงานในชัว่ โมงการท�ำงาน
ที่ยาวนานในขณะที่ค่าจ้างนิ่งสนิท ความโกรธแค้นต่อความ
ไม่ยุติธรรมในหมู่ผู้ใช้แรงงานเยอรมันตะวันออกน�ำไปสู่การ
ประท้วงในปี 1953 ซึง่ เป็นการประท้วงทีไ่ ม่เพียงต่อต้านชัว่ โมง
การท�ำงานทีเ่ พิม่ ขึน้ แต่ยงั เป็นการประท้วงเรียกร้องประชาธิปไตย
และความเป็นหนึ่งเดียวของเยอรมัน แต่ด้วยความช่วยเหลือ
จากก�ำลังทหารโซเวียต รัฐบาลเยอรมนีตะวันออกได้ปราบปราม
ผู้ประท้วงอย่างรุนแรง
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โปสเตอร์รับสมัครสมาชิกของสหพันธ์แรงงาน ห้องเรียนมาร์กซิสต์ตอนเย็น (1958)
ในเยอรมนีตะวันออก หรือ FDGB ปี 1946 ©Bundesarchiv, B 285 Plak-058-010
©Bundesarchiv, Plak 100-023-005

เมื่อเวลาผ่านไป สหพันธ์แรงงาน FDGB กลายเป็น
องค์กรที่คล้ายกับหน่วยงานของรัฐ FDGB มีหน้าที่หลักใน
การดูแลการคุ้มครองแรงงาน แต่นอกจากนั้นยังมีส่วนร่วมใน
การออกแบบนโยบายทางสังคม และเริ่มจัดระเบียบชีวิตทาง
สังคมทัง้ หมดในเยอรมนีตะวันออกมากขึน้ เรือ่ ยๆ เช่นในวันหยุด
มีการใช้สถานที่ FDGB ด�ำเนินกิจกรรมบ้านวันหยุด มีการจัด
กิจกรรมทางวัฒนธรรมและกิจกรรมกีฬา และรับผิดชอบด้าน
การให้การศึกษาด้านสังคมนิยม FDGB กลายเป็นองค์กรที่มี
อิทธิพลทางสังคมที่ส�ำคัญที่สุดในเยอรมันตะวันออก
42
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แม้วา่ รัฐบาลจะพยายามโน้มน้าวให้ชาวเยอรมันตะวันออก
ซึ ม ซาบในคุ ณ ค่ า ของลั ท ธิ สั ง คมนิ ย มมากเพี ย งใดก็ ต าม
ประชาชนได้เดินทางออกจากเยอรมันตะวันออกมากขึน้ เรือ่ ยๆ
เนื่องจากปัญหาความยากล�ำบากทางสังคมและแรงงาน เพื่อ
เป็นการยุติปัญหานี้ ในปี 1961 พรรค SED ตัดสินใจสร้าง
ก�ำแพงเบอร์ลินที่ปิดชายแดนเยอรมันตะวันออกแบ่งประเทศ
เยอรมนีออกจากกันทางกายภาพเป็นเวลาถึงสามทศวรรษ
มาตรการดังกล่าวได้รับการสนับสนุนจากสหภาพแรงงานใน
ประเทศ

©AdsD/FES, 6/FOTB044918

การสร้างกำ�แพงเบอร์ลิน (1961)
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1967-1974

ค.ศ. 1961-1974: เยอรมนีตะวันตก – การตื่นตัวทางการเมืองและ
สหภาพแรงงานที่แข็งแกร่ง

44

หลังจาก 20 ปีของความมั่นคง เยอรมนีตะวันตกต้อง
เผชิญกับการประท้วงหลายครั้งหลายหน เช่นการประท้วง
ต่อต้านนโยบายที่ขาดความสมานฉันท์ต่อเยอรมนีตะวันออก
การต่อต้านสงครามเวียดนามและต่อต้านรัฐบาลพรรค CDU
ที่ถูกมองว่าเป็นตัวแทนของ “ชนชั้นกระฎุมพี” ในการเลือก
ตั้งครั้งต่อมา ตัวแทนจากพรรคสังคมประชาธิปไตย (SPD)
คือ นาย วิลลี่ บรันดท์ (Willy Brandt) ได้รบั การเลือกตัง้ เป็น
นายกรัฐมนตรีเป็นครั้งแรกในช่วงหลังสงครามโลกครั้งที่สอง
บรันดท์ มีนโยบายฟื้นฟูความสัมพันธ์เยอรมนีตะวันตกและ
ตะวันออก และเสริมสร้างเศรษฐกิจที่ก�ำลังอยู่ในภาวะตกต�่ำ
สหภาพแรงงานเป็นพันธมิตรใกล้ชดิ ของรัฐบาลและร่วมมือใน
การออกกฎหมายปฏิรูปสังคมและแรงงานให้มีผลบังคับใช้
จ� ำ นวนมาก นั บ ตั้ ง แต่ ป ี 1969 มี ค วามส� ำ เร็ จ ในการออก
กฎหมายหลายฉบับเช่น พระราชบัญญัติการส่งเสริมการ
จ้างงานที่บังคับส�ำนักงานแรงงานของรัฐบาลกลางให้รับภาระ
ค่าใช้จ่ายด้านมาตรการการศึกษา พระราชบัญญัติการช�ำระ
เงินค่าจ้างต่อเนื่อง (ผ่านสภาในปี 1969) ที่สร้างหลักประกัน
ว่าทุกคนจะยังคงได้รับค่าจ้างในกรณีที่มีการเจ็บป่วย
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ผู้หญิงกับขบวนการแรงงานเยอรมัน

ในศตวรรษที่ 19 สิทธิออกเสียงเลือกตั้งเป็นหัวใจของข้อเรียกร้องของสตรีใน
ขบวนการแรงงาน ข้อเรียกร้องนี้ประสบผลส�ำเร็จหลังจากสงครามโลกครั้งที่สอง
ในปี 1918 และวันสตรีสากลซึ่งเริ่มขึ้นครั้งแรกในปี 1914 กลายเป็นเวทีแสดงข้อ
เรียกร้องของแรงงานหญิงเพื่อให้ได้มาซึ่งความเท่าเทียมกันในการด�ำรงชีวิตและ
การท�ำงาน แม้ว่าผู้หญิงมีส่วนร่วมในขบวนการแรงงานตั้งแต่ต้น แต่ก็ไม่ได้รับ
โอกาสด�ำรงต�ำแหน่งที่ส�ำคัญมากเท่ากับผู้ชาย ซึ่งเป็นความไม่เท่าเทียมกันที่ยัง
ด�ำรงอยู่จนถึงปัจจุบัน อย่างไรก็ตามมีข้อยกเว้นที่โดดเด่นในบางกรณี เช่น พอล
ล่า ธีเอด (Paula Thiede) ซึ่งเป็นผู้หญิงคนแรกที่ได้รับการเลือกตั้งเป็นประธาน
สมาคมสหภาพแรงงานกลางแห่งหนึ่งซึ่งรับผิดชอบสมาชิกทั้งหญิงและชายในปี
1898 ในปี 1972 มาเรีย เวเบอร์ (Maria Weber) เป็นผู้หญิงคนแรกที่ได้รับเลือก
เป็นรองประธาน DGB และสิบปีต่อมา โมนิก้า วูล์ฟ มาเธียส (Monka Wulf
-Mathies) ได้รับต�ำแหน่งประธานสหภาพแรงงานกิจการสาธารณะ การขนส่ง
และการจราจร

มาเรีย เวเบอร์

©J.H. Darchinger/FES, 6/FJHD010467
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การประชุมสตรีสากล (1927)
©AdsD/FES, 6/FOTB000015

©J.H. Darchinger/FES, 6/FJHD006335
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©AdsD/FES, 6/PLKA034220

วันสตรีสากล: ผู้หญิง สู้และทำ�งานเพื่อสันติภาพ! ปี 1952
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ในแง่หนึ่งพระราชบัญญัติการตัดสินใจร่วม (Co-Determination Act) ซึ่งผ่านสภาในปี 1967 ถือเป็นเรื่องน่าผิดหวัง
ส�ำหรับสหภาพแรงงาน การเจรจาร่วมเป็นเรื่องที่ยากล�ำบาก
แต่ก็เริ่มแสดงผลดีในช่วงต้นทศวรรษ 1970 ในช่วงนี้จ�ำนวน
สมาชิกสหภาพแรงงานเพิม่ สูงขึน้ อย่างมาก ถือเป็นช่วงตืน่ ตัว
ทางการเมืองและสังคมของขบวนการแรงงาน

วิลลี่ บรันดท์ (Willy Brandt: ค.ศ. 1913-1992) เป็นนายกรัฐมนตรีของสหพันธ์
สาธารณรัฐเยอรมนีคนแรกที่มาจากพรรคสังคมประชาธิปไตย (SPD) โดยด�ำรง
ต�ำแหน่งระหว่างปี 1969-1974 บรันดท์เกิดในปี 1913 มีชื่อว่าเฮอร์เบิร์ท เอิร์นส์
คาร์ล ฟาร์หม (Herbert Ernst Karl Frahm) เขาเป็นสมาชิกคนหนึ่งของกลุ่ม
แรงงานสังคมนิยมยุวชน (Young Socialist Worker) ทีล่ อยเบ็คก่อนเข้าร่วมกับ
พรรค SPD ในปี 1930 หนึ่งปีต่อมาเขาได้เข้าร่วมกับ SAPD ซึ่งเป็นปีกซ้ายของ
พรรค SPD ที่แยกตัวออกมา แต่แล้วก็กลับเข้าพรรค SPD อีกครั้งในปี 1942 เขา
ลี้ภัยนาซีไปยังประเทศนอร์เวย์ในปี 1933 หลังเดินทางกลับเยอรมนีเขาท�ำงาน
เป็นผูส้ อื่ ข่าวและเปลีย่ นชือ่ เป็น วิลลี่ บรันดท์ บรันดท์มสี ว่ นร่วมในกิจกรรมผูล้ ภี้ ยั
ของ SAPD หลังจากสงครามโลกครั้งที่สองในปี 1949 เขาได้รับเลือกตั้งเป็น
สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติเยอรมัน เป็นนายกเทศมนตรีของกรุงเบอร์ลินใน
ช่วงปี 1957-1966 และเป็นประธานพรรค SPD ระหว่างปี 1964-1987 ในปี 1974
เขาลาออกขณะยังด�ำรงต�ำแหน่งนายกรัฐมนตรีในวาระทีส่ องหลังจากพบว่าสายลับ
ของเยอรมนีตะวันออก ชือ่ กุนเธอ กีโยม (Günter Guillaume) แฝงตัวเข้าท�ำงาน
ในส�ำนักงานของนายกรัฐมนตรี บรันดท์ได้รับรางวัลโนเบลสาขาสันติภาพในปี
1971 จากผลงานการปรับปรุงสัมพันธภาพกับเยอรมนีตะวันออก โปแลนด์ และ
สหภาพโซเวียต เขาเสียชีวิตในปี 1992
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1961-1974

ค.ศ. 1961-1974: เยอรมนีตะวันออก – สหภาพแรงงานในฐานะ
“โรงเรียนสังคมนิยม”
ในขณะที่เยอรมนีตะวันตกอยู่ในช่วงการตื่นตัวทางการ
เมือง เยอรมนีตะวันออกยังคงโดดเดี่ยวอยู่เบื้องหลัง “ม่าน
เหล็ก” ที่แยกประเทศออกจากโลกตะวันตก แม้สภาพความ
เป็นอยู่โดยทั่วไปของประชาชนจะพัฒนาขึ้น แต่ก็ไม่สามารถ
ป้องกันไม่ให้ประชาชนจ�ำนวนหนึ่งพยายามหลบหนีเข้าฝั่ง
ตะวันตก ซึง่ ถือว่าเป็นการหลบหนีทอี่ นั ตรายอย่างยิง่ เนือ่ งจาก
รัฐบาลใช้อาวุธร้ายแรงเช่นปืนและกับระเบิดในการเฝ้าระวัง
ตามชายแดน
สถานการณ์ของ สหพันธ์แรงงาน FDGB ของเยอรมนี
ตะวันออกแตกต่างจากสหภาพแรงงานในเยอรมนีตะวันตก
อย่างเห็นได้ชัด สหภาพแรงงานในเยอรมนีตะวันออกปฏิบัติ
ตามนโยบายพรรครัฐบาลอย่างเต็มอกเต็มใจ และมักจะถูก
ขนานนามว่า “โรงเรียนสังคมนิยม” เห็นได้ชดั ว่า FDGB ไม่ใช่
องค์กรทีเ่ ป็นอิสระ อย่างไรก็ตาม ก็ยงั สามารถมีบทบาทในการ
ช่วยปรับปรุงสภาพความเป็นอยู่ของคนนับล้านของเยอรมัน
ตะวันออกได้ ในขณะที่เยอรมนีตะวันตกมีนโยบายใหม่ที่เน้น
การประนีประนอมในความสัมพันธ์กบั ฝัง่ ตะวันออก ทีเ่ รียกว่า
“นโยบายภาคตะวันออก” (Ostpolitik) สหพันธ์แรงงาน
FDGB ที่ติดต่อกับสหภาพแรงงานเยอรมันตะวันตกอยู่เพียง
ไม่กส่ี หภาพฯ ได้เพิม่ ความเข้มข้นของการฝึกอบรมสังคมนิยม
ส�ำหรับสมาชิกสหภาพแรงงานมากขึน้ เพือ่ ปกป้องชาวเยอรมัน
ตะวันออกจากอิทธิพลต่อ “ด้านลบ” ของฝั่งตะวันตก
ในปี 1972 สหพั น ธ์ แรงงาน FDGB มี ส มาชิ ก กว่ า
7,200,000 คน
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การประชุมสมัชชาของ FDGB (1968)
©Bundesarchiv, Bild 183-G0508-1001-002 /
Photographer: Horst Sturm

การประชุมสมัชชาของ FDGB (1972): บุคคลใน
ภาพ คือ Erich Honecker, A.N. Schelepin,
Herbert Warnke, Prof. Dr. Johanna Töpfer
©Bundesarchiv, Bild 183-L0627-405 /
Photographer: Klaus Franke

เทศกาลของคนงานในเยอรมนีตะวันออก
(1971)
©Bundesarchiv, Plak 100-051-014

50

ประวัติศาสตร์ขบวนการแรงงานเยอรมันฉบับย่อ

1975-1990

ค.ศ. 1975-1990: เยอรมนีตะวันตก - การเปลีย่ นแปลงทางการเมือง
และห้วงเวลาอันยากล�ำบากของสหภาพแรงงาน
วิลลี่ บรันดท์ ลาออกจากต�ำแหน่งในปี 1974 เพื่อแสดง
ความรับผิดชอบต่อกรณีจารกรรมและความไม่พอใจต่อรัฐบาล
ทีเ่ พิม่ มากขึน้ ผูเ้ ข้ารับต�ำแหน่งนายกรัฐมนตรีคนต่อๆ มาต้อง
จัดการกับปัญหานานับประการ เช่นเศรษฐกิจซบเซา ความ
สัมพันธ์ทหี่ ยุดนิง่ กับเยอรมนีตะวันออก ปัญหาการก่อการร้าย
จากองค์กรกองทัพแดง (Red Army Faction) เพือ่ ตอบสนอง
ต่อปัญหาเศรษฐกิจ รัฐบาลได้ออกนโยบายเสรีนิยมใหม่มาก
ขึ้ น เรื่ อ ยๆ ซึ่ ง ส่ ง ผลให้ เ กิ ด แรงกดดั น ต่ อ สหภาพแรงงาน
เป็นอย่างยิ่ง
ทางฝ่ายสหภาพแรงงานเองก็ประสบกับปัญหามากมาย
ที่ไม่อาจหาทางออกได้ง่ายๆ เช่น ปัญหาการพัฒนาด้าน
เทคโนโลยีทสี่ ง่ ผลกระทบต่อความมัน่ คงในการท�ำงาน ปัญหา
การเพิ่มความส�ำคัญของนโยบายแรงงานของสหภาพยุโรป
ท� ำ ให้ ส หภาพฯแสดงอิ ท ธิ พ ลได้ ย ากขึ้ น และปั ญ หากลุ ่ ม
เคลื่อนไหวด้านสิ่งแวดล้อมเรียกร้องให้ยุติการใช้พลังงาน
นิวเคลียร์ในขณะทีส่ หภาพแรงงานเป็นตัวแทนคนงานในภาค
นิวเคลียร์ ปัญหาดังกล่าวรวมกันเมื่อเทียบกับความส�ำเร็จใน
การเจรจาร่วมเพียงกรณีเดียว ท�ำให้สหภาพแรงงานเยอรมัน
อยู่ในฐานะที่ต้องปกป้องตัวเอง อย่างไรก็ตาม จ�ำนวนสมาชิก
สหภาพแรงงานลดลงเล็กน้อยและในทีส่ ดุ ทรงตัวอยูท่ ปี่ ระมาณ
7.7 ล้านคน ในปี 1988
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การรณรงค์เพื่อเวลาทำ�งาน 35 ชั่วโมงต่อสัปดาห์
©IG-Metall/AdsD, 6/PLKA007949,
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ความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันในระดับสากล (1980)
©DGB/AdsD, 6/PLKA004196
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©DGB/AdsD, 6/PLKA006662
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ผลกระทบเทคโนโลยีใหม่ต่อการจ้างงาน (1979)
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©DGB/AdsD, 6/PLKA004196

ไม่เอาสงครามอีกแล้ว (1984)
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1975-1990

ค.ศ. 1975-1990: เยอรมนีตะวันออก - สหภาพแรงงานยังคงภักดี
ต่อพรรคจนนาทีสุดท้าย

56

นับตัง้ แต่กลางทศวรรษ 1970 แม้ผนู้ ำ� เยอรมนีตะวันออก
ดิน้ รนเพือ่ ท�ำตามสัญญาเรือ่ งวิถชี วี ติ ทีด่ ขี องคนในรัฐสังคมนิยม
แต่กไ็ ม่สามารถแข่งขันกับโลกตะวันตกได้ โดยเฉพาะอย่างยิง่
ในทางเศรษฐกิจ อย่างไรก็ตามแม้เมื่อต้องเผชิญกับปัญหาที่
เกิดขึน้ อย่างปฏิเสธไม่ได้ ผูน้ ำ� พรรคยังคงปฏิเสธแนวทางการ
ปฏิรูปอย่างสิ้นเชิง แม้กระทั่งการปฏิรูปตามแบบของ มีฮาอิล
กอร์บาชอฟ (Mikhail Gorbachev) ผูน้ ำ� ของสหภาพโซเวียต
วิกฤตเศรษฐกิจท�ำให้ประชาชนฝั่งเยอรมนีตะวันออกหนี
ไปยังประเทศเพือ่ นบ้านในยุโรปตะวันออก เช่นสโลวาเกียและ
ฮังการีมากขึน้ เรือ่ ยๆ ในขณะเดียวกันกลุม่ ฝ่ายค้านในเยอรมนี
ตะวันออกก็เริม่ รวมตัวกันอย่างช้าๆ เป้าหมายหนึง่ ของฝ่ายค้าน
คือการกลับไปรวมตัวกับเยอรมนีตะวันตก การปฏิวัติอย่าง
สงบเกิดขึ้นในเดือนพฤศจิกายนปี 1989 หลังจากครบรอบ 40
ปีของเยอรมนีตะวันออก พรมแดนเยอรมนีตะวันตกได้เปิด
ออกและก�ำแพงเบอร์ลินถูกท�ำลายลง ในเดือนมีนาคมปี 1990
มี ก ารเลื อ กตั้ ง เสรี ป ระชาธิ ป ไตยครั้ ง แรกในประวั ติ ศ าสตร์
เยอรมนีตะวันออก ต่อมาในเดือนกรกฎาคมปีเดียวกันเยอรมนี
ตะวันตกและตะวันออกได้เริ่มก้าวแรกในการรวมประเทศ
ความพยายามนี้ประสบความส�ำเร็จในที่ 3 ตุลาคม 1990
หลังการแยกตัวออกจากกันเป็นเวลา 40 ปี เยอรมนีได้รวม
เป็นหนึ่งอีกครั้ง
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สหภาพแรงงานเยอรมันตะวันออกยังคงจงรักภักดีต่อ
พรรคและรัฐสังคมนิยมตลอดระยะเวลาของการเปลีย่ นผ่านครัง้
ประวัตศิ าสตร์ ด้วยทัศนะทีส่ อดคล้องกับของรัฐบาล สมาพันธ์
แรงงาน FDGB เห็นว่าการปฏิรูปคือสัญญาณของความ
อ่อนแอ แต่เพียงไม่กวี่ นั หลังจากที่ ฮอนเนกเกอร์ (Honecker)
ผูน้ ำ� รัฐบาลพ้นจากต�ำแหน่ง แฮรี ทิช (Harry Tisch) ประธาน
สหพันธ์ FDGB ก็ออกจากต�ำแหน่งตามไป ผูน้ ำ� เยอรมนีตะวัน
ออกคนใหม่สัญญาจะให้มีการปฏิรูปแต่ก็สายเกินไปเพราะ
สหภาพแรงงานจ�ำนวนมากใน FDGB มีความกระตือรือร้นที่
จะติดต่อกับสมาพันธ์ DGB ของเยอรมนีตะวันตก อย่างไร
ก็ตาม DGB ปฏิเสธที่จะรวมตัวกับ FDGB เพราะเห็นว่า
FDGB ไม่สามารถที่จะรองรับการปฏิรูปที่แท้จริงได้ ในเดือน
กันยายนปี 1990 สหพันธ์แรงงาน FDGB ได้ปิดตัวลงและ
DGB กลายเป็ น องค์ ก รร่ ม ส� ำ หรั บ สหภาพแรงงานทั้ ง ฝั ่ ง
ตะวันตกและตะวันออก
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วันที่ 1 พฤษภาคม: ครบรอบ 35 ปี
ของเยอรมนีตะวันออก (1984)
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1990-2015

ค.ศ. 1990-2015: เยอรมนีหลังการรวมประเทศเผชิญกับ
ความท้าทายและความไม่แน่นอนของอนาคต

ประชาชนประท้วงที่ประตู
Brandenburg (1989)

ในที่สุดเยอรมนีทั้งสองได้รวมประเทศและเฉลิมฉลอง
ความเป็นหนึ่งเดียวกันที่หวนคืนมา แต่หลังจากนั้นไม่นาน
ปัญหานานับประการก็เผยตัวขึ้น การพัฒนาอดีตเยอรมนี
ตะวันออกเป็นสิง่ ทีไ่ ม่เพียงแต่ตอ้ งใช้เวลาและความอดทน แต่
ยังต้องใช้ทนุ ทรัพย์อกี ด้วย ในขณะทีช่ าวเยอรมันฝัง่ ตะวันออก
ผิดหวังต่อความล่าช้าในการพัฒนามาตรฐานการด�ำรงชีวิต
ประชาชนเยอรมันตะวันตกต้องรอมชอมกับความจริงที่ว่า
ตนเองต้องแบกรับภาระทางการเงินของการรวมประเทศครั้ง
นี้ เยอรมนีตะวันออกฟื้นตัวจาก 40 ปีของการปกครองแบบ
สังคมนิยมอย่างช้าๆแต่ยงั คงมีรอ่ งรอยอดีตทีเ่ ห็นได้ในปัจจุบนั
เพือ่ เป็นการลดอัตราการว่างงานและรักษาเสถียรภาพด้านงบ
ประมาณของรัฐบาลกลาง พรรคร่วมรัฐบาลประกอบด้วยพรรค
สังคมประชาธิปไตยและพรรคกรีนส์ (Greens) ตัดสินใจปฏิรปู
ระบบประกันสังคมซึ่งมีผลท�ำให้มีการตัดสิทธิประโยชน์ทาง
สังคมมากมาย สหภาพแรงงานปฏิเสธนโยบายนี้และวิพากษ์
วิจารณ์รัฐบาลอย่างรุนแรง

©J.H. Darchinger/FES, 6/FJHD005496
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การประท้วงต่อต้านแผนปฏิรูประบบประกัน
สังคม ที่เรียกว่า "Hartz IV" (2004)

ความสัมพันธ์ระหว่างพรรคสังคมประชาธิปไตย (SPD) และสหภาพแรงงาน

ประวัติความเป็นมาของ SPD และประวัติศาสตร์ของสหภาพแรงงานเชื่อม
โยงกันอย่างใกล้ชิด แม้กระทั่งปัจจุบัน หนึ่งในสามของสมาชิกของ SPD ยังเป็น
สมาชิกของสหภาพฯ ในปี 1966 พรรค SPD ได้เข้าเป็นส่วนหนึ่งของรัฐบาลเป็น
ครัง้ แรกในประวัตศิ าสตร์ของสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี สหภาพแรงงานได้เข้ามี
ส่วนร่วมมีบทบาททางการเมือง นโยบายของรัฐบาล SPD ส่วนหนึง่ คือการยอมรับ
สถานะของการเจรจาต่อรองร่วมด้านแรงงานและสิทธิการมีส่วนร่วมในการตัดสิน
ใจของสหภาพฯ ในปี 2003 นายกรัฐมนตรี เกอร์ฮาร์ด ชโรเดอร์ (Gerhard
Schröder) ประกาศนโยบายปฏิรปู สังคมทีเ่ รียกว่า “วาระ 2010” (Agenda 2010)
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อลดการว่างงาน เพิ่มศักยภาพในการแข่งขันทางเศรษฐกิจ
ของประเทศ และลดการใช้จา่ ยทางสังคม สหภาพแรงงานคัดค้าน วาระ 2010 โดย
กล่าวว่าเป็นนโยบายทีไ่ ม่ยตุ ธิ รรมและเกรงว่าจะมีการตัดบริการทางสังคมส�ำหรับ
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คนยากจน มีการระดมสมาชิกสหภาพฯกว่า 90,000 คนจากเมือง 14 เมือง
ทั่วประเทศประท้วงต่อต้านนโยบายการปฏิรูปครั้งนั้น ในสายตาของสหภาพ
แรงงานจ�ำนวนมากนโยบายปฏิรูปนี้เป็นการลดทอนอ�ำนาจทางอุดมการณ์ของ
พรรค SPD เคลาส์ วีเซนฮูเกล (Klaus Wiesenhügel) ประธานสหภาพ
อุตสาหกรรมการก่อสร้าง การเกษตร สิง่ แวดล้อม (Industrial Union Construction, Agriculture, Environment) ได้กล่าวถึงความสัมพันธ์กับนายกรัฐมนตรี
เกอร์ฮาร์ด ชโรเดอร์ ของพรรค SPD ว่า “นายกฯ ได้หลงทางไปแล้ว และพวก
เราต้องท�ำอะไรบางอย่างเพื่อเปลี่ยนแปลง แต่เขาไม่ได้เป็นศัตรูของเรา” การ
ประท้วงของสหภาพแรงงานแสดงถึงการมีสว่ นร่วมทางการเมืองของสหภาพแรงงาน
และความเป็นไปได้ของการคัดค้านอย่างประชาธิปไตย

เพื่อโลกาภิวัตน์ที่เป็นธรรม
(2002)

©DGB/AdsD , 6/PLKA039304
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สหภาพแรงงานดิ้ น รนกั บ ปั ญ หาต่ า งๆ ท่ า มกลาง
กระบวนการการรวมประเทศเยอรมนี ในความพยายามที่จะ
ลดปัญหาการว่างงาน สหภาพเต็มใจทีจ่ ะลดเงินเดือนบางส่วน
เพื่อแลกกับการรับประกันการจ้างงานจากฝ่ายนายจ้าง ในปี
1995 “พันธมิตรเพื่อการท�ำงาน” หรือ Bündnisfür für
Arbeit ได้เกิดขึ้นตามมาด้วยความพ่ายแพ้เรื่องการคุ้มครอง
แรงงานและการไม่เคารพสถานะของข้อตกลงร่วม “พันธมิตร
เพื่อการท�ำงาน” ล้มเหลวลงในปี 2003
ปัญหาเหล่านี้ก่อให้เกิดช่วงเวลาที่ยากล�ำบากส�ำหรับ
สหภาพแรงงาน การน� ำ ระบบดิ จิ ต อลมาใช้ ท� ำ ให้ เ กิ ด การ
เปลีย่ นแปลงต่อธรรมชาติของการท�ำงานอย่างมหันต์ นอกจาก
นัน้ การทีบ่ รรษัทข้ามชาติซงึ่ มีการปฏิบตั กิ ารระดับโลกสามารถ
ก�ำหนดเงือ่ นไขในการท�ำงานจากนอกประเทศได้ ท�ำให้ยากที่
สหภาพฯจะแสดงอิทธิพลแทรกแซงได้ ปัจจุบนั สหภาพแรงงาน
เยอรมันเข้าร่วมในการก่อตั้งองค์กรแรงงานใหม่ทั้งในระดับ
ภูมิภาคและระดับภาคพื้นยุโรป
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ค่าจ้างขั้นต่ำ�สำ�หรับทุกคน เดี๋ยวนี้!

อย่างไรก็ตามสหภาพฯ ยังสามารถมีชยั ชนะส�ำคัญในบาง
เรื่อง อัตราค่าจ้างและการท�ำงานล่วงเวลาของทั้งฝั่งตะวันตก
และตะวันออกมีเสถียรภาพขึน้ แม้วา่ การเจรจาต่อรองมักจะน�ำ
ไปสูก่ ารปรับขึน้ ค่าจ้างเพียงเล็กน้อยก็ตามที ในปี 2016 ระดับ
ค่าจ้างในเยอรมนีตะวันออกและเยอรมนีตะวันตกยังมีความ
แตกต่างกันอยู่ แต่ชั่วโมงการท�ำงานได้ลดลงอย่างช้าๆ โดย
เฉลี่ยคือ 37 ชั่วโมงในเยอรมนีตะวันตกและ 38 ชั่วโมงใน
เยอรมนีตะวันออก รวมทัง้ กฎหมายค่าจ้างขัน้ ต�ำ่ ได้ผา่ นรัฐสภา
เยอรมันในเดือน มกราคม 2015 อีกด้วย
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©Susanne Franke, DGB-Haus der Jugend

กลุ่มยุวชน DGB จัดหลักสูตรภาษาเยอรมัน

สหภาพแรงงานเยอรมันยังคงแสดงบทบาททางการเมือง
และสังคมอย่างแข็งขัน สมาพันธ์ DGB คัดค้านมาตรการเพิม่
ระดับการตรวจสอบประชาชนของรัฐ ทัง้ ยังรณรงค์ตอ่ ต้านการ
เหยียดผิว การกีดกันทางเชือ้ ชาติ และประชานิยมฝ่ายขวา ใน
ปี 2015 เมื่อผู้ลี้ภัยกว่า 1 ล้านคนเดินทางเข้าสู่เยอรมนี สมา
พันธ์ DGB มีส่วนร่วมอย่างแข็งขันในการช่วยเหลือโดยการ
เก็บรวบรวมเสื้อผ้าและของเล่นส�ำหรับบริจาค และจัดให้มีชั้น
เรียนภาษาเยอรมันรวมทัง้ ให้ความช่วยเหลือผูล้ ภี้ ยั ในเรือ่ งการ
จัดการต่างๆ อีกด้วย
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“สหภาพแรงงานเป็นพันธมิตรที่แข็งแกร่งที่สุดของผู้อ่อนแอ” มิคาเอล
ซอมเมอร์ (Michael Sommer) 2009/10/06 กล่าวถึงบทบาทของสหภาพแรงงาน
ในสังคม ในวาระครบรอบ 60 ปีของสมาพันธ์แรงงาน DGB

©DGB NRW

DGB แสดงความสมานฉันท์กับคนอพยพ

สมาพันธ์ DGB มีจ�ำนวนสมาชิกถึง 11 ล้านคนหลังการ
รวมประเทศ ทว่าเมื่อถึงปี 2016 จ�ำนวนสมาชิกได้ลดลงเหลือ
เพียงประมาณ 6 ล้านคน เนื่องจากเยอรมนีก�ำลังมุ่งสู่อนาคต
ที่ ข าดความแน่ น อนและต้ อ งเผชิ ญ หน้ า กั บ ปั ญ หานานั บ
ประการไม่ว่าจะเป็นภาวะโลกร้อน การก้าวเข้าสู่ยุคดิจิตอล
ความเห็นที่แตกต่างกันตั้งแต่เรื่องการก่อการร้ายระหว่าง
ประเทศ ความมั่นคง ไปจนถึงการบูรณาการเกี่ยวกับผู้ลี้ภัย
อย่างไรก็ตามสหภาพแรงงานเยอรมันยังคงเป็นตัวแสดงที่
ส�ำคัญทางการเมือง ทีม่ งุ่ มัน่ จะสร้างสังคมทีอ่ ยูบ่ นพืน้ ฐานของ
ความสมานฉันท์ ความหลากหลาย ความเป็นธรรม และความ
เสมอภาค
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DGB ณ ปัจจุบัน
ปัจจุบนั DGB เป็นองค์กรร่มของสหภาพแรงงานแปดสหภาพทีม่ สี มาชิกรวม
กันประมาณ 6.1 ล้านคน จึงอาจกล่าวได้ว่า DGB เป็นสมาพันธ์แรงงานที่ใหญ่
ที่สุดในโลกแห่งหนึ่ง สหภาพแรงงานที่เป็นสมาชิกทั้งแปดของ DGB ประกอบ
ด้วย :
IG Bauen-Agrar-Umwelt (สหภาพแรงงานอุตสาหกรรมการก่อสร้าง
การเกษตร สิ่งแวดล้อม) (สมาชิก 273,392 คน)
IG BERGBAU, Chemie, Energie (สหภาพแรงงานอุตสาหกรรม
เหมืองแร่ เคมี พลังงาน) (สมาชิก 651,181 คน)
EVG Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft (สหภาพแรงงานรถไฟ
และการขนส่ง) (สมาชิก 197,094 คน)
Gewerkschaft Nahrung-Genuss-Gaststätten (สหภาพแรงงานเพื่อการ
ศึกษาและวิทยาศาสตร์) (สมาชิก 280,678 คน)
IG Metall (สหภาพแรงงานอุตสาหกรรมคนงานโลหะ) (สมาชิก 2,273,743
คน)
Gewerkschaft Nahrung-Genuss-Gaststätten (สหภาพแรงงานส�ำหรับ
อาหาร เครื่องดื่ม และการจัดเลี้ยง) (สมาชิก 203,857 คน)
Gewerkschaft der Polizei (สหภาพแรงงานต�ำรวจ) (สมาชิก 176,930 คน)
Ver.di - Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft (สหภาพแรงงาน
ยูไนเต็ดเซอร์วิส) (สมาชิก 2,038,638 คน)
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สหภาพแรงงานเยอรมันมองตัวเองว่าเป็นองค์กรทีม่ คี วามหลากหลายและเป็น
อิสระ แต่หาได้มีความเป็นกลางแต่อย่างใดไม่ สมาชิกสหภาพท�ำหน้าที่หลาย
ประการ รวมถึงการสนับสนุนสมาชิกของตนในกรณีความขัดแย้งในสถานประกอบ
การ การรับผิดชอบด้านการเจรจาต่อรองข้อตกลงร่วมกับฝ่ายนายจ้าง การจัดให้
มีการนัดหยุดงานประท้วงและจ่ายเงินสนับสนุนการนัดหยุดงานให้แก่สมาชิก
นอกจากบทบาทในบริษทั แล้ว สหภาพแรงงานยังเป็นเสียงทีเ่ ข้มแข็งและมีบทบาท
ส�ำคัญในภาคประชาสังคม สหภาพฯรณรงค์เพื่อสังคมที่เปิดกว้างยอมรับความ
แตกต่าง และต่อสูก้ บั สังคมทีแ่ บ่งแยกกีดกัน/การต่อต้านขบวนการประชาธิปไตย/
และการเหยียดผิว ดังนั้นสหภาพแรงงานจึงเข้ามีส่วนร่วมในการประท้วงต่อต้าน
ลัทธินาซีใหม่ (Neo-Nazism) การเหยียดผิว ในโลกที่เป็นโลกาภิวัตน์มากขึ้น
DGB ได้ยกระดับความร่วมมือระหว่างประเทศ และการเข้าร่วมกับสมาพันธ์
สหภาพแรงงานยุโรป (European Trade Union Federation: EGB) และ
สมาพันธ์สหภาพแรงงานนานาชาติ (International Trade Union Federation:
IG) อีกด้วย

67

ประวัติศาสตร์ขบวนการแรงงานเยอรมันฉบับย่อ

อ้างอิง
https://www.fes.de/hfz/arbeiterbewegung/themen/arbeiterbewegung
http://www.fes.de/hfz/arbeiterbewegung/epochen
http://www.gewerkschaftsgeschichte.de
http://www.zerschlagung-gewerkschaften1933.de/zerschlagung/widerstand-anpassung/
http://www.dhm.de/lemo/kapitel.html
http://www.daserste.de/staehlernezeit/allround_dyn~uid,bw7nx4qv8ov5cjur~cm.asp
http://www.bpb.de/gesellschaft/kultur/politische-bildung/193579/gewerkschaftliche-bildungsarbeit?p=all
http://www.gewerkschaftsprozesse.de/
http://www.dgb.de/uber-uns/dgb-heute
http://www.stattweb.de/baseportal/ArchivDetail&Id=463
http://www.boeckler.de/20376_20381.htm
http://archiv2.fes.de/dok_start.fau?prj=fes&dm
https://www.bild.bundesarchiv.de/
http://www.ngg.net/150
Derichs-Kunstmann, K. (1999): Gewerkschaftliche Bildungsarbeit. In: Tippelt, R.;
von Hippel, A. (Hrsg.): Handbuch Erwachsenenbildung/Weiterbildung, S. 507-513.
Schroeder, Wolfgang (2008): SPD und Gewerkschaften: Vom Wandel einer
privilegierten Partnerschaft in WSI Mitteilungen, 2008 (5), 231-237.
Tenfelde, K. (2010): Arbeitsbeziehungen und gewerkschaftliche Organisation im
Wandel. In: APuZ, 2010 (13-14), 11-20.

68

