Ljubljana, 06. 02. 2019

VODSTVOM
JAVNIH ZAVODOV NA PODROČJU KULTURE IN VARSTVA NARAVE

Poziv k direktni zaposlitvi vseh 'zunanjih' čistilk in čistilcev
Spoštovane/i,
takoj k stvari: pogodbe o izvajanju storitev čiščenja. Po razpoložljivih informacijah vas ima veliko
sklenjenih teh dogovorov. Tisti, ki jih nimate, ste lahko zgled, a to pismo se dotika vseh. Je namreč
spomin in opomin.
Trajanja so različna, vsebine podobne, forma pa vsem skupna: dela se izvajajo s strani
zunanjih (so)delavk in (so)delavcev, ki včasih uporabljajo izvajalčeve zaščitne rokavice, orodja,
naprave za čiščenje, čistila in podobno, pogosto pa kar vaš material in delovna sredstva.
Tukaj in zdaj vas pozivamo, da te delavke in delavce, čistilke in čistilce, ki čistijo vaše
prostore preko zunanjega izvajalca, direktno zaposlite. Že sami primerjalni izračuni, s katerimi
razpolagamo v Delavski svetovalnici in Glosi, kažejo na ekonomsko upravičenost direktnih zaposlitev
zunanjih (ki to niso!) čistilk in čistilcev. Glede na razna besedila, objavljena ob zavodskih javnih
naročilih, je naš poziv še toliko bolj utemeljen.
Zadeve niso nedolžne, so že pred leti opozarjali Glosini predsedniki Stupar - Begić - Šuštar
(odtenki so bili drugi, princip pa isti) in še kdo. Skrajno liberalni model, ki nam ga vsiljujejo že ves
čas, sloní na prostem trgu in na manipulaciji z delovno silo, ki jo po elitističnih principih pehajo v
mezdni odnos, mečejo na cesto, potem pa izbirajo kakor blago na trgovski polici.
V Delavski svetovalnici in Glosi, ki združujeta zaposlene, samozaposlene in vse več
nezaposlenih, odločno nasprotujemo tem težnjam. Takšen model kategorično zavračamo, ker v njem
prepoznavamo hudo in nevarno past. Le spomnimo, kako smo 'privilegije' dostojnega dela že uživali:
imeli smo zaposlitve za nedoločen čas, varne in predvidljive, delavke in delavci so si lažje in
svobodnejše izbirali delo, delavski razred je bil spoštovan in temu primerno nagrajevan. Sedaj takšne
zaposlitve pripadajo samo še privilegiranim ...
Mimo naših opozoril je bilo v prekarnost pahnjenih preveč ljudi in njihov položaj se vztrajno
slabša. To moramo končati in zato smo dolžni povzdigniti glas.
Danes, sedem let po sprejetju Zujfa, ko je večina tam postavljenih varčevalnih ukrepov
ukinjena, ko so se spremenile tudi določbe Ziprs v smislu odpiranja zaposlovanja ter ko v luči
pozitivnih fiskalnih podatkov (proračunski presežek je po uradnih podatkih MF v 11 mesecih leta
2018 dosegel 729,7 milijona evrov) – in ob upoštevanju prej navedenih argumentov – ne vidimo prav

nikakršnega razloga več za nasprotovanje direktni zaposlitvi čistilk in čistilcev, zahtevamo
prenehanje 'outsourcanja' čiščenja in takojšnje 'insourcanje' čistilk in čistilcev.
Naj na koncu opozorimo na naslednje: novinarka oddaje Tednik je v prispevku o izkoriščanih
čistilkah (ponedeljek, 21. 01. 2019, https://4d.rtvslo.si/arhiv/tednik/174590280) vprašala predstavnika
ministrstva za javno upravo, zakaj jih ne zaposlijo direktno. Njegov odgovor je bil: »Morda bi bilo
dobro o tem razmisliti /…/. Je pa verjetno to odločitev, ki je na nivoju ministrstva za finance, vlade,
verjetno pa je to tudi politična odločitev«. Če prevedemo stavek v njegovo bistvo: v kolikor je želja
po direktni zaposlitvi, potem se to lahko izpelje.
Spoštovane/i, torej – IZPELJITE. IZPELJIMO direktno zaposlitev čistilk in čistilcev, saj so
že zdaj del vašega delovnega kolektiva. Verjemite, ogromno jim bo pomenilo.

Kranj'c, ti le dobička iščeš,
bratov svojih ni ti mar,
kar ti bereš, kar ti pišeš,
mora dati gotov d'nar!
Kar ni tuje, zaničuješ,
starih šeg se zgublja sled,
pevcev svojih ne spoštuješ,
za dežele čast si led!
/Fr. Prešeren/

P. S.: Z veseljem se odzovemo vašemu povabilu, da skupaj naredimo konkretne korake.
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