KOORDINACIJA STAVKOVNIH ODBOROV SINDIKATOV JAVNEGA SEKTORJA

IZJAVA ZA JAVNOST

Koordinacija stavkovnih odborov sindikatov javnega sektorja sporoča, da je bila enodnevna
opozorilna splošna stavka javnega sektorja, ki je bila izvedena v sredo, 24. januarja 2018, in
pospremljena s protestnim shodom pred vladnim poslopjem na Gregorčičevi ulici v Ljubljani, ki se ga
je udeležilo okrog 5.000 protestnikov, izjemno uspešna.
Sporočila stavke so bila zelo jasna: dogovore je potrebno spoštovati, vse skupine javnih uslužbencev
je potrebno obravnavati enako, razmerja v vrednotenju delovnih mest v javnem sektorju so bila
zaradi vladnega sklepanja sporazumov z različnimi poklicnimi skupinami porušena in so zato trenutno
nevzdržna ter jih je potrebno ponovno uravnotežiti, po petih letih gospodarske rasti pa je prišel tudi
čas, da se dokončno opredeli, kdaj in na kakšen način bodo odpravljeni še preostali varčevalni ukrepi.
Udeležba krepko nad 30.000 javnih uslužbencev v stavki v vseh dejavnostih javnega sektorja in
množični protestni shod sta odločno opozorilo in jasen znak, da imajo stavkovne zahteve izjemno
podporo tako med delavci javnega sektorja kot tudi širše.
Dan pred stavko je Vlada na dopisni seji sprejela »dopolnjena« izhodišča za pogajanja s koordinacijo
stavkovnih odborov. V Koordinaciji ugotavljamo, da gre v »dopolnjenih« izhodiščih zgolj za zapis
manjših popravkov, ki jih je Vlada sindikalni strani posredovala lanskega aprila in jih malo dopolnjena
predstavila tudi na pogajanjih prejšnji ponedeljek. To kaže na dejstvo, da se Vlada še vedno ne
zaveda, da ni več v nadaljevanju lanskoletnih pogajanj, temveč v pogajanjih o stavkovnih zahtevah, ki
jih je nanjo naslovilo 16 sindikatov javnega sektorja. Izhodišča zgolj podcenjujejo skupine javnih
uslužbencev, ki so zajeti v predlogu, in zatajijo vse ostale, ki jih v izhodiščih sploh ni. Vztrajamo, da so
izhodišča nestrokovna in v nasprotju z dogovorjenim v decembru 2016.
Upamo, da je množična udeležba delavcev v stavkovnih in protestnih aktivnostih vendarle predramila
Vlado in da se je ta zavedla resnih razmer ter da je svoja izhodišča ponovno pretehtala. To možnost je
sicer imela že na svoji redni seji dan po stavki, 25. januarja 2018.
Koordinacija stavkovnih odborov sindikatov javnega sektorja upravičeno pričakuje, da se bo vladna
stran na jutrišnjih pogajanjih jasno opredelila do vseh stavkovnih zahtev in pri vsaki od njih podala
svoj predlog rešitve. Upamo tudi, da bo vladna stran končno imela mandat za pogajanja o njihovem
razreševanju.
Poleg tega Koordinacija zahteva, da vladna stran predstavi potek pogajanj, ki jih posamično vodi z
nekaterimi sindikati, ter svoje predloge, ki jih tam zastopa, saj nas preseneča vsesplošno javno
poudarjanje konstruktivnosti ločenih pogajanj. Za to so po našem razumevanju možne tri razlage.
Prva je, da je to zgolj predstava za javnost, ki naj ustvari vtis konstruktivnega dialoga, nima pa
podlage v vsebini. Druga možnost je, da Vlada na ločenih pogajanjih zastopa drugačne predloge kot v
pogajanjih s Koordinacijo stavkovnih odborov in sindikatom na ločenih pogajanjih ponuja dvige
določenih delovnih mest, ki jih Koordinaciji ne predlaga. Namen tega je lahko le podkupiti sindikate, s
katerimi se ločeno pogaja, na račun nadaljnje razgradnje enotnega plačnega sistema. Tretja možnost
pa je, da so se sindikati, s katerimi se ločeno pogaja, pripravljeni odreči veliki večini stavkovnih
zahtev, naslovljenih na Vlado.

V prvem primeru pričakujemo, da bo vladno ravnanje naletelo na primeren odziv sindikatov, s
katerimi se ločeno pogaja. Tako v drugem kot tretjem primeru pa jasno sporočamo: sindikati v
Koordinaciji stavkovnih odborov sindikatov javnega sektorja ne bomo dopustili nikakršnih ločenih
stavkovnih ali drugih kompromisov v škodo članov, ki jih zastopamo, in ki bi bili sklenjeni mimo
enotnega plačnega sistema ter brez vednosti in večinskega soglasja sindikatov, ki sodelujemo v
pogajanjih in usklajevanjih kolektivnih pogodb, ki tvorijo enotni plačni sistem! Ni ostalo neopaženo
dejstvo, da za skupinami zaposlenih, ki so že dosegli separatne dogovore oziroma se sedaj ločeno
pogajajo, stojijo tri ministrice, vse iz stranke SMC, ki si močno prizadevajo za dvig plač samo
določenim zaposlenim oziroma cehom z njihovega resorja.
Pozivamo vse strani: ne ponovite nezakonitega in neustavnega sklepanja kolektivne pogodbe za javni
sektor iz leta 2010, pri katerem ste na sindikalni strani sodelovali praktično isti sindikati! Minister za
javno upravo se je Koordinaciji sindikatov javnega sektorja jasno zavezal, da se to ne bo zgodilo. Za
dano besedo ga bomo držali, v nasprotnem primeru pa bomo stavkovne aktivnosti zaostrili – ne
izključujemo niti večdnevne splošne stavke oziroma stavke do izpolnitve stavkovnih zahtev. Do tega
bo prišlo tudi v primeru, če se Vlada ne bo pripravljena pogajati o vseh stavkovnih zahtevah oziroma
če bodo pogajanja še naprej ostala na bolj ali manj na isti točki kot zadnjih nekaj mesecev.
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