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SINDIKAT MLADI PLUS…
Pri Sindikatu Mladi plus se zavzemamo za pravice študentov,
dijakov in mladih brezposelnih, posebno pozornost pa posvečamo
tudi samozaposlenim, ‘avtorcem’ in ‘podjemcem. Želimo povezati
mlade, jih izobraziti o njihovih pravicah ob vstopu na trg dela, jim
nuditi podporo pri iskanju zaposlitve in pomagati reševati probleme,
s katerimi se srečujejo.
Smo nacionalna organizacija, namenjena podpori, informiranju,
svetovanju ter ohranjanju in krepitvi pravic mladih na področju
izobraževanja, vstopa na trg dela, reševanja težav na trgu dela in
raznih neformalnih aktivnosti. Trudimo se postati organizacija, ki bo
na zanesljiv, praktičen in učinkovit način združevala mlade in z
reševanjem njihovih problemov dejavno pripomogla k trajnemu
izboljšanju socialnega in ekonomskega položaja mladih nasploh.
S svojim delovanjem tako poskušamo spodbuditi sistemsko ureditev
celovitega položaja mladih. Na državni ravni se aktivno pogajamo pri
reševanju problemov in opozarjamo na sproti nastajajoče težave, ki
jih je še treba nasloviti. Za lažje in bolj učinkovito odkrivanje in
naslavljanje omenjenih problemov večkrat izvajamo tudi različne
ankete in samostojne raziskave.
Ker pa smo v prvi vrsti sindikat, je naš najpomembnejši cilj aktivno
vključiti čim več mladih v naše delovanje, da bi skupaj lažje oblikovali predloge, rešitve in aktivnosti za izboljšanje položaja mladih in
družbe na splošno.
Delujemo znotraj Svobodnega sindikata Slovenije (SSS), ki je eden
izmed članov Zveze svobodnih sindikatov Slovenije (ZSSS).

…KJER NE PRISTAJAMO NA
DELITVE,
umetne konfliktne, deljenje na mlade in starejše, naše in tuje, zaposlene in brezposelne, prekarce in s.p.-jevce. Vse delavke in delavci
smo v isti juhi.
Kaj ti pade na pamet, ko zaslišiš besede delavec in delavka? Ali
misliš, da nagovarjajo tebe, ko po televiziji pozivajo, naj se delavke
in delavci združijo? Ko se po radiu govori o delavno-pravni
zakonodaji, se ti zdi, da se to tiče tudi tebe?
Na Sindikatu Mladi plus pozorno spremljamo porast prekarnega
dela v Sloveniji in se tudi zavedamo, da se vedno več ljudi, predvsem mladih, težje identificira s skupino, kot so delavci in delavke.
Enega od razlogov za to vidimo predvsem v ne-tipičnosti dela, s
katerim se danes srečujemo, torej razliko med tem, kar si predstavljamo kot zaposlitev (osemurniurni delavnik, jasna skupina
sodelavcev, pogodba za nedoločen čas) ter realnostjo, v kateri
živimo in delamo (krajše pogodbe, različni in ne-fiksni delovni čas,
delo doma, plačilo, ki je drugačno iz meseca v mesec).
Kljub temu, da med delavkami in delavci obstajajo očitne razlike v
tem, koliko zaščite, varnosti in pravic iz dela imajo, pa se moramo
upreti vsem, ki nas poskušajo prepričati, da to pomeni, da se
moramo boriti le vsak zase in ne skupaj. Tako razmišljanje nas
namreč vodi le v tekmovanje med sabo, videnje drug drugega le kot
konkurenco, preprečuje solidarnost med nami in konec koncev
znižuje standarde dela za vse.
Nemalokrat slišimo, da se lahko problem prekarnega dela “reši”
tako, da se tudi tistim, ki še imajo redno zaposlitev in z njo zakonsko
določene pravice, te pravice vzame – tako naj bi postali vsi bolj
enaki. Namesto tega v Sindikatu Mladi plus verjamemo, da moramo
obrniti logiko tega argumenta in nasprotno – zahtevati pravno
zaščito, pravice iz dela, socialno varnost in dostojno življenje
za vse.

Verjamemo torej, da se moramo skupaj, ne glede na to kje in kako
delamo (ali delo iščemo), boriti za višanje standardov dela in ne
obratno. Ne pristajamo na delitve in pozivamo k skupnemu delovanju.
Le v skupnem boju še obstaja upanje za izboljšanje – proti delitvam, za dostojno delo in življenje!
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Zakaj Mladi plus?
Minevali so pozni poletni dnevi tipičnega lajfa v študentskem domu, to
leto se je od ostalih razlikovalo po tem, da je bilo zadnje. Vzporedno
s poletno soparo so tiktakali zadnji dnevi ugodne namestitve in dobrih
sosedov v študentu, ki so poskrbeli, da je bilo vedno dovolj mleka za
kavo, da je bilo vedno kakšno kolo viška in da se je našel nikotin, ne
glede na uro in del dneva. Minevali so zadnji dnevi ugodne karte za
javni prevoz, zadnji dnevi okusnih obrokov na bone v restavracijah,
kjer si si izven sezone bonov lahko privoščil deci pomarančnega soka
s papirnatim dežničkom. Mimo so bežali zadnji dnevi in ure dela preko
študentske napotnice, ki nam je zagotavljalo preživetje in nas držalo
nad površjem. Tako kot mnogi sotrpinke in sotrpini sem se soočala z
grenkimi mislimi, kaj se bo zgodilo, ko nastopi oktober. Bom preživela
ta divji prehod? Glede na to, da sem imela v načrtu selitev nazaj v
domače kraje, me je mučilo vprašanje, bo to pomenilo, da se bom
vrnila na točko 0? Kako se bom znašla na Zavodu za zaposlovanje?
Kako točno bom izpeljala najbolj pomemben projekt – iskanje prve
redne zaposlitve? Ali na tem svetu še obstaja kakšna služba, kjer so
zaposleni zadovoljni in niso zombiji, ki oživijo samo ob petkih?
Sredi te zmešnjave in skrbi, ki so se mi množile pod lasmi in vročinskega vala, ki je znova zajel ljubljansko kotlino, me je kontaktirala bivša
sošolka, s katero sva s skupnimi močmi gulili šolske klopi. Saj veste,
Ljubljana ima to moč, da pogoltne ljudi in jih potem čez nekaj let
izpljuni ob najbolj nepričakovanem času. Tako nekako se je zgodilo s
tem snidenjem. Mi pravi gospodična, da ji kot po navadi ni čisto nič
dolgčas v življenju in da se je pred časom priključila eni sila zanimivi
ekipi - sindikatu in to takemu, ki se ukvarja z mladimi. Mi pravi, da bi
me znalo zanimat. In vse ostalo je postalo zgodovina. Prvič smo se
srečali v Mariboru, na regijskem posvetu, kjer so vsi aktivisti Sindikata
Mladi plus več kot očitno naredili najboljši možni prvi vtis, saj danes
kot del ekipe štejem tudi sebe. Sem namreč članica regijskega
odbora Gorenjska, na centrali pa med drugim skrbim za koordinacijo
regijskih aktivnosti na sindikatu.
Sindikat Mladi plus sem srečala prepozno, ampak še vedno
pravočasno. Vem, ni logično, ampak naj pojasnim. Žal mi je, da jih
nisem poznala, ko mi je delodajalec veselo na dolgo in široko kršil

delavske pravice, žal mi je, da jih nisem poznala, da bi se znala na pravi
način postaviti po robu in ukrepati ob kršitvi. Saj veste, študent namreč
vedno potegne kratko, tudi jaz sem jo, tako kot marsikdo drug. Ampak,
če bi mladi dobro poznali svoje pravice, svoje meje, bi se nam to veliko
težje zgodilo in take stvari ne bi bile stalnica, ampak zgolj grde izjeme, ki
bi bile ustrezno sankcionirane in v opomin delodajalcem in vsem, ki se
sprenevedajo in menijo, da je zakonodaja zgolj za okras. Zato pravim,
da sem jih spoznala pravočasno, saj se mi po tej poti (upam) ne bo
potrebno več spustiti. Kot članici in aktivistki v sindikatu, se mi zdi
prioritetno, da se ne glede na svoja leta in status, zavedamo delavskih
pravic, ki niti približno niso bile podarjene, ampak izborjene. Glede na to,
nam jih v zadnjem času skušajo na lep in grd način odvzeti, bo tudi za
njihov obstoj nujno postaviti učinkovit varnostni sistem, ki bo tatove grdo
udaril po prstih. Nujno je, da se mladi zavedamo, da mladi mlade najbolje razumemo in da moramo združno zahtevati pogoje, ki nam bodo
omogočali dostojno življenje. V naslovu se sprašujem Zakaj mladi plus?
Zato, ker gre za naše prihodnosti in nihče nam nima pravice tega
zafurati.

Aktivistka Ariana

Bucaaaa! ali #Zdravko na napacni
strani razrednega boja
#Zdravko je pridelal Bučo!
Še zadnja trohica kredibilnosti ministra za gospodarski razvoj in
tehnologijo Zdravka Počivalška, se je sesula v prah, ko je objavil zgornja
tvita. Ne glede na motive ministrske kolegice, sicer nič kaj »socialne«
Anje Kopač Mrak za napovedani dvig minimalne plače, v oči bode očitek
o populizmu. Tega slišimo vedno, ko odgovorni (vsaj delno) uslišijo
delavske zahteve po višjih plačah ali boljšem življenjskem standardu.
Nasproti »populizmu«, ki ne pristaja na revščino zaposlenih in bedo
izkoriščanja, #Zdravko in njegovi pajdaši ponujajo domnevno racionalne
in zmerne argumente. Med krizo mora delavski razred »le še malo stisniti«. Med konjunkturo so delavske zahteve pretirane in dušijo mitološko
bitje, ki mu pravimo gospodarstvo. Vedno pa, začuda, ta »racionalnost«
deluje v prid kapitala, delavci, torej tisti, ki ustvarjajo vse, kar »ustvarja
gospodarstvo«, pa so v vse slabšem položaju.
Počivalšek nato zatrdi, da morajo biti delavci korektno plačani za svoje
delo. To ne pomeni ničesar. Delavci in delavke morajo biti za svoje delo
plačani toliko, da jim bo plačilo zagotavljalo dostojno oziroma spodobno
življenje. Minimalna plača, ki trenutno znaša manj kot je prag tveganja
revščine, tega več kot 33 tisoč prejemnikom očitno ne omogoča. Poleg
tega Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti že
več let manipulira z izračunavanjem minimalnih življenjskih stroškov, na
kar je pred časom opozorila Delavska svetovalnica.
#Zdravko za konec predstavi še svojo teorijo o rasti plač. Čeprav je res
mogoče predvidevati, da bo večje število tovarn pomenilo večjo potrebo
po delavcih, ki bodo tako lahko zahtevali boljše plače, pa je v praksi vse
kaj drugače. Če delavci v Sloveniji niso pripravljeni delati za nizko plačilo
namreč delodajalci z velikim veseljem uvozijo agencijske delavce iz
tujine. Poleg tega je po predelovalnih dejavnostih največ delavcev na
minimalni plači v gostinstvu in turizmu. Njim Počivalškovo premetavanje
zemlje na bodočem gradbišču Magne in maloumno tvitanje niso prav nič
v pomoč. Za delavce je »najboljša in edina prava pot za dvig plač«
združevanje v sindikate, organiziranje stavk in razredno ozaveščeno
delovanje. Razredni boj namreč ne počiva in Počivalšek se je v tem boju
več kot očitno znašel na napačni strani. Zato naj bo vesel, da jo je tokrat
odnesel le z bučo.

!!!! POMEMBNO OBVESTILO !!!!
Spremembe Zakona o trgu dela
Z 21. januarjem 2018 je pričela veljati novela Zakona o trgu dela
(ZUTD-D), spremembe pa so v veliki meri vezane na brezposelne
osebe ter na delavce v teku odpovednega roka, zato je priporočljivo,
da se z njimi seznanite. Le te so opisane v nadaljevanju.

SUBVENCIJA OZ. SPODBUDA ZA ZAPOSLOVANJE
NIŽJE IN SREDNJE IZOBRAŽENIH PREJEMNIKOV
DENARNEGA NADOMESTILA
Namen subvencije naj bi bil povečati zaposlitveno možnost ranjivih
skupin brezposelnih oseb ter tistih brezposelnih, katerih zaposlitev je
ogrožena. Gre za osebe z nedokončano OŠ, doseženo OŠ, nižjo poklicno ali srednješolsko izobrazbo, ki so upravičene do denarnega nadomestila, hkrati pa v času trajanja nadomestila sklenejo novo zaposlitev za
polni delovni čas. V takem primeru se vam denarno nadomestilo ne
ukine v celoti, vendar vam poleg novega mesečnega dohodka pripada
subvencija oz. spodbuda v višini 20% zadnjega izplačanega neto
zneska denarnega nadomestila. Subvencija vam pripada vse do izteka
upravičenosti do nadomestila, vendar največ 12 mesecev po zaposlitvi.
V primeru prenehanja novega delovnega razmerja, do te spodbude niste
več upravičeni, kar pa ne vpliva na vašo nadaljno možnost pri morebitnem ponovnem uveljavljanju pravice do denarnega nadomestila.
Spodbuda ne velja za iskalce zaposlitve, ki so pridobili izobrazbo za
deficitaren poklic, prav tako ne za udeležence javnih del.

OBVEZNA PRIJAVA V EVIDENCO ISKALCEV
ZAPOSLITVE ŽE V 3 DNEH PO VROČENI ODPOVEDI!
Če ste prejeli odpoved iz poslovnega razloga, iz razloga nesposobnosti
ali pa ste odpoved podali vi zaradi krivdnih razlogov na strani delodajalca,
se takoj – oziroma najkasneje v roku 3 dni po vročeni (dani) odpovedi
prijavite v evidenco iskalcev zaposlitve na Zavodu RS za zaposlovanje.
To lahko storite po elektronski poti ali osebno v prostorih ZRSZ. Ker gre
za register iskalcev zaposlitve (in ne za register brezposelnih oseb) je to
nujno storiti že v odpovednem roku. Če zamudite omenjeni 3-dnevni
rok, vam bo zavod prve tri mesece izplačeval znižano denarno nadomestilo in sicer le v višini 60% osnove (kljub temu znesek ne sme
biti maj kot 350 evrov).

Znižanje nadomestila se ne izvede, v kolikor vas delodajalec ni
obvestil (ali vas je napačno seznanil) o vaših pravicah iz naslova
zavarovanja za primer brezposelnosti, kajti gre za njegovo temeljno

Zimska #buca: O ‘ugodnih’
razmerah na trgu dela
Zadnje čase lahko veliko slišimo in preberemo o tem, da so razmere
na trgu dela ugodne. Omenjena trditev običajno temelji predvsem na
podatku, da se je število delovno aktivnih proti koncu lanskega leta
v večini dejavnosti zasebnega sektorja, zlasti v predelovalni dejavnosti ter v dejavnosti trgovine in prometa, povečalo.
Poglejmo si najprej, kdo so tisti, ki spadajo v omenjeno skupino.
Delovno aktivno prebivalstvo so osebe, ki so v zadnjem tednu (od
ponedeljka do nedelje) pred izvajanjem raziskovanja opravile kakršno koli delo za plačilo (denarno ali nedenarno), dobiček ali za
družinsko blaginjo. Bolj enostavno povedano, gre za vse ljudi, ki
so v zadnjem tednu opravljali delo za plačilo, ne glede na obliko
dela, vrsto pogodbe in podobno. To pomeni, da tovrstna statistika vključuje vse zaposlene za skrajšani delovni čas in tudi
vse, ki delo opravljajo v drugih oblikah – npr. študentsko delo,
delo preko avtorske in podjemne pogodbe itd. Težko se torej
strinjamo, da podatek sam po sebi pomeni, da je tovrstno delo
ugodno za delavke in delavce. Zato tistim, ki trdijo, da so danes
razmere na trgu dela ugodne, predajamo #bučo.
Drug podatek, ki ga omenjajo vsi, ki govorijo o ugodnih razmerah na
trgu dela, je rast plač. Na UMAR ugotavljajo, da je rast plač v zadnjem obdobju višja, vendar ostaja nižja kot v predkriznem obdobju. Ponovno se torej težko strinjamo, da gre za prijetne, ugodne
razmere, če se plače v več letih niso kaj prida spreminjale. To, da
danes še vedno nismo dosegli niti predkrizne ravni plač, je samo po
sebi dovolj povedno. Potem ko so delodajalci in država varčevali pri
plačah delavk in delavcev, nam zdaj njihovo manjše zvišanje predstavljajo kot napredek in darilo. #buča!

Razmere na trgu dela niso ugodne za mlade prekarce in
prekarke, ki iz meseca v mesec ne vedo, kako bodo preživeli.
Mnogi sprejmejo kakršnekoli pogoje dela, samo da delo imajo.
Četudi jih spremlja neprestan strah in so podvrženi stresu, ker
jim njihovo delo ne omogoča niti dostojnega dela niti spodobnega življenja. Trditi torej, da so razmere na trgu dela ugodne za vse
ljudi oziroma delavke in delavce, je #buča.
Razmere na trgu dela so ponižujoče za delavke in delavce, ki
delajo za minimalno plačo in živijo pod pragom revščine. Redno
delati, hoditi vsakodnevno v službo in na koncu domov prinesti
borno plačilo, je pekel posebne vrste. Vsak si zasluži prejemati
dostojno plačilo za svoje delo, saj drugače razvrednotimo človekovo
delo kot tako. Povejte ljudem, ki garajo za minimalno plačo, da so
razmere na trgu dela ugodne.
Razmere tudi niso najboljše za upokojenke in upokojence ter
zaprihodnje upokojence, ki se pripravljajo na upokojitev, a jih je
že sedaj strah kako bodo preživeli s svojo nizko pokojnino.
Morda pa jih bodo po štiridesetih letih trdega dela označili, da so
»pretežki za gospodarstvo«. Kdorkoli delavko ali delavca po štiridesetih letih zvestega dela označi za breme za gospodarstvo, si zasluži
#bučo.
Razmere vsekakor niso ugodne za brezposelne na Zavodu za
zaposlovanje, ki ne morejo najti želenega dela, za katerega so se
šolali. S tovrstno problematiko se sooča sicer veliko mladih, a
nikakor ne smemo pozabiti tudi na starejše brezposelne delavke in
delavce, ki jih je v zadnjem času čedalje več, predvsem zaradi stečajev velikih tovarn. Namesto, da prebiramo neumnosti, kako so
razmere na trgu dela ugodne, bi morala država poskrbeti za odpiranje
novih delovnih mest in poskrbeti, da bodo ta dostojna. S tem pa ne
mislimo, da je treba na široko odpreti vrata velikim korporacijam, kot
je na primer Uber, ki dokazano ne ponuja dostojnega dela. Požara
pač ne moremo gasiti z bencinom.

Mediji lahko statistiko poljubno interpretirajo in polnijo naslovnice z
novicami, kako je trg dela ugoden, a žal ne gre za realno stanje.
Menimo, da bo v prihodnje potreben skupen pogovor, kakšno je
dejansko stanje na trgu dela, prav tako pa bo nujna zahteva po boljših
pogojih dela, saj je ključ do boljše prihodnosti skupno sodelovanje
vseh prisotnih na trgu dela. Sedaj, ko je finančna kriza za nami in
gospodarstvo raste, bi se morale temu primerno povečati plače
in izboljšati delovne razmere. Prav tako bi moralo priti do nastanka novih prostih delovnih mest. Sploh pa: dokler ne bomo imeli vsi
možnost dobiti dostojno delo z dostojnim plačilom, ne moremo govoriti o tem, da so razmere na trgu dela ugodne.

Podhranjenost Inspektorata
RS za delo
21. oktobra 2017 je pričela veljati novela Zakona o inšpekciji dela, ki
povečuje pristojnosti inšpektorjev za delo na področju prekarnih
oblik opravljanja dela. Glede na prijave ter ugotovljene kršitve sta
prekarno delo ter prisilna samozaposlitev trenutno ena izmed
najbolj perečih problematik v Sloveniji. Tako lahko inšpektor za delo,
ob ugotovitvi, da so podani vsi elementi delovnega razmerja, pogodba o zaposlitvi pa ni sklenjena, delodajalcu odredi, da v roku treh dni
»izkoriščanemu prekarcu« izroči pisno pogodbo o zaposlitvi. V teoriji
vse lepo in prav, vendar velja poudariti, da je novela zajela zgolj
povečanje pristojnosti delovnih inšpektorjev, nihče pa se ne dotika
vprašanja o samem številu le teh. Gre za problematiko, ki je že dolgo
prisotna v našem prostoru; število delovnih inšpektorjev namreč od
leta 2008 vztrajno pada, kljub dejstvu, da je vsako leto več prejetih
prijav. Prav zato dvomimo, da bo kakovosten nadzor nad prekariatom dejansko tudi realiziran v praksi.
Leta 2008 je v Sloveniji delovalo 87 inšpektorjev za delo, po
najnovejših podatkih pa je na dan 31. decembra 2017 vseh inšpektorjev le še 77. Od tega jih je za področje delovnih razmerij usmerjenih 41, za področje varnosti in zdravja pri delu 31, socialnih inšpektorjev pa je natanko 5.
Inšpektorat za delo je tisti, ki bi moral odigrati osrednjo vlogo pri
varstvu pravic delavcev ter zagotavljanju varstva in zdravja na
delovnem mestu, pa vendar tej nalogi več kot očitno ni kos. Nadzor
nad zakonitostjo delovnih razmerij trenutno opravlja le 41 inšpektorjev, medtem ko je glede na zadnje podatke Statističnega Urada RS,
število zaposlenih oseb v Sloveniji 854.391, samozaposlenih pa kar
90.568 (od tega 64.210 samostojnih podjetnikov - in samo ugibamo
lahko, koliko je prisilnih samozaposlitev). Zgornje številke kažejo na
očitno nesorazmerje in površno izvajanje inšpekcijskega nadzora,
saj ni kadrovskih pogojev za učinkovito delovanje tega nadzorno-kaznovalnega organa. Število delovnih inšpektorjev za delo nakazuje
na nedvomno kadrovsko ter finančno podhranjenost. Vse to je

znano tako Državnemu zboru kot javnosti, pa vendar dejansko
stanje ostaja enako, spreminjajo se le črke na papirju, za katere
vemo da v konkretnem primeru ne morejo opraviti svoje funkcije.
Pravica do dela – temeljna človekova pravica do dostojnega dela,
pa z vsako tako ignoranco zgublja na svoji vrednosti, medtem, ko je
varstvo tržnih interesov v razcvetu.
V obdobju, kjer je nezakonito izkoriščanje delavcev vedno bolj na
udaru (porast nestalnih oblik dela, vse pogostejše kršitve na
področju dostojnega dela) bi morala država biti primorana personalno okrepiti organ inšpekcije za delo ter zagotoviti več finančnih
sredstev, posledično tudi razpisati pripravniška mesta novim
mladim kandidatom, ter jih usposobiti za tovrstno področje! Jasno
je, da ni toliko problem v sami zakonodaji, kot je v organu, ki bi
lahko bedel nad spoštovanjem in izvrševanjem delovnega prava.
Na tej točki sistem odpove in ne deluje. Dokler se nelegalnih praks
ne bo odkrivalo in sankcioniralo na učinkovit način, bodo podjetja
žal to tudi pridoma izkoriščala.

Kje je moja sreca
Kje je moja sreča
Mati, vedno si govorila,
da če bom pridna v šoli in se učila,
pri tem bila poslušna, pokorna in mila,
bom uspešna in bogata v življenju.
Mati, kje je sedaj moja sreča, po tvojem mnenju?
Ekonomisti in strokovnjaki napovedujejo velike spremembe,
kot so tehnološki napredek, trg dela in druge besede pomembne.
Pravijo, da se bo negotovo stanje v prihodnosti obrnilo na bolje, a
žal jim tega ne verjamem, saj so zadeve postale napete kot minsko
polje.
Vsi nam svetujejo pasivnost, da se odpovemo svojim pravicam,
rednemu delu, varnosti in pokojninam;
zapovedujejo nam, naj postanemo bolj konkurenčni in fleksibilni.
Resnično me jezijo, ali so lahko še bolj debilni?!
Mislim, da smo se znašli v krogu laži in ujetništva,
ko poveličujejo privlačnost tveganega podjetništva.
Prepričujejo nas, da je naloga delavca se prilagajati,
živeti tako kot nam ukažejo in z nasmehom shajati.
Mati, obljubim ti, da se trudim uspeti v karieri in v življenju,
nikakor si ne želim še naprej utapljati v trpljenju.
Teža današnjih razmer pritiska na moje rame,
nesrečne misli, težka glava in solza mi iz očesa kane …
Mati, kje je moja sreča, saj jo tudi jaz najdem, kajne?
Pesem je napisala Maja Milosavljević, naša članica in
sodelavka. Objavljamo jo z njenim prijaznim dovoljenjem.

Buca o milenijcih!
Nedavno smo lahko ponovno brali o »milenijcih«, in sicer v članku s
pomenljivim naslovom Milenijci hočejo fleksibilnost, spreminjati
svet in si sami ustvarjati službe, ki je bil na spletnem portalu
http://micnaslovenskenovice.si objavljen nedavno.
Že na začetku članka lahko preberemo, da je bila večina mladih v
času finančne krize prisiljenih v odprtje lastnega podjetja, saj
niso dobili redne zaposlitve. Nato se članek nadaljuje v slogu, da si
mladi sami želijo v podjetništvo, saj si želijo samostojnosti. Članek
torej vsebuje protislovja, za kar si prisluži veliko #bučo. Podobno
lahko preberemo, da imajo milenijci visoka pričakovanja, da so
karierno usmerjeni – in da jih boste zaradi tega pogosto videli živeti
pri starših po tridesetem letu. Trditev je nesmiselna in nima zveze z
realnostjo, saj mladi ostajajo pri starših ravno zato, ker si kljub
svojim pričakovanjem in trudu ne morejo privoščiti življenja drugje,
saj so za svoje delo slabo plačani, poleg tega pa se pogosto soočajo
z nestalnimi prihodki.

Trditi, da so milenijci izobraženi, neodvisni in karierno usmerjeni
– na račun zasebnega življenja = #buča
Trditi, da mladi do tridesetega leta ali še več, raje ostanejo doma,
ne želijo živeti na svojem in si nočejo ustvariti družine = #buča
Trditi, da so vsi mladi neustrašni, inovativni, in da radi tvegajo s
podjetništvom, je veliko posploševanje oziroma #buča
Večina mladih bi želela delati po standardnih pogodbah o zaposlitvi,
a žal dostikrat ne odločajo sami o tem, kako bodo sodelovali z
določenim podjetjem oziroma delodajalcem. Hitro namreč spoznajo
realnost današnjih razmer, ko jim kot študentom ne pripadajo nobene
pravice in se tako naučijo zmanjšati svoja pričakovanja. Ko pride do
pogovora o zaposlitvi, delodajalci posežejo po različnih oblikah dela,
ki jim v tistem trenutku najbolj ustrezajo: podjemna pogodba, pogodba
s krajšim delovnim časom, samostojno podjetništvo. ipd. Pri tem ne
izbirajo mladi. Kdor koli trdi drugače, živi z glavo v pesku, in je kupil
največjo bučo današnjega časa.
Članek nas prepričuje, da je #milenijec graditelj svojih sanj, prihodnosti in sprememb s pomočjo svojih veščin ter sposobnosti. Slogan se
piše kar sam: če imaš sanje, trdo delaš in vztrajaš, ti bo uspelo!
#ameriškesanje
S takšnim načinom razmišljanja ločimo posameznika od skupine in
družbe, kar pomeni, da se človek bojuje in poskuša preživeti na trgu
dela sam. Zasluga za uspeh ali krivda za neuspeh tako pade na
ramena mladega človeka, delavca, posameznika … Kar pomeni, da
ne delujemo več skupaj, ampak je vsak sam zase: to pa je nevarno
razmišljanje, ki razdvaja in ne združuje.

O pozabljenih vrednotah,
custvenosti in pogodbi o zaposlitvi,
ki je ni bilo
Nova zgodba. Na nas se je obrnila posameznica (ki želi ostati
anonimna), ki bi rada delila z nami nekaj svojih izkušenj s trga dela
in pri iskanju zaposlitve. Objavljamo njeno prvo zgodbo, kmalu pa
sledijo še druge. Iz prve roke. Stvar pa objavljamo tudi zato, ker smo
prepričani, da se bo v njej prepoznal še marsikdo ter morda spregovoril o svoji izkušnji. In se uprl!
»Razumem, si pač ženska in zato čustvena,« je modroval glas na
drugi strani telefona. Bil je direktor podjetja, v katerem sem delala, in
pritožila sem se mu zaradi spornih metod mojega nadrejenega, ki je
opravljal delo vodje prodaje.
»Tole je šlo že malo čez rob, ne morem biti tiho,« sem odvrnila.
»To je zato, ker si Balkanka in Balkanci ste strastni,« je odgovoril. Še
dobro, da pogovor ni potekal v živo, saj sem ob njegovih besedah
zavila z očmi. Me je direktor pravkar užalil ali pač samo blekne, kar
mu pade na pamet, sem se potiho vprašala. Čeprav nisem bila
užaljena, pa še danes menim, da taki pogovori niso bili ne primerni
ne profesionalni. Prav to, neprofesionalnost in neprimernost, so
pogosto očitali meni, še posebej takrat, ko moje vedenje ni bilo v
skladu z zahtevami podjetja. Te pa so bile, da sem lepo tiho in delam
tako, kot mi rečejo.
To je bil samo eden od primerov, ko sem poskušala direktorju orisati
situacijo in razmere za delo v pisarni, kjer je delala ekipa dveh
študentk, točneje jaz in sodelavka, ter vodja prodaje. Na začetku je
bilo vse skupaj drugače. Ko sem pričela delati v podjetju, sva bila z
vodjo prodaje v pisarni sama, mirno sva delala in se vsak dan naučila nekaj novega. Ker je bila to moja prva služba, ki je bila najbližje
moji izobrazbi in ker je šlo za delo v pisarni, ne pa v proizvodnji, kot
pri mojih prejšnjih službah, sem se marsikaj naučila in bila pripravljena tudi veliko narediti. Nato se nama je v pisarni pridružil sodelavec,
ki je bil že dlje časa v podjetju, a je do takrat delal od doma. Že na

začetku pa je rad povedal, kako pameten in dober prodajalec je
(njegove besede).
Težave so se začele, ko je prejšnji vodja prodaje odšel, saj so z njim
iz podjetja odkorakale tudi vse vrednote. V novega vodjo prodaje so
povišali sodelavca z dobrim mnenjem o samem sebi in kar naenkrat
se je vse spremenilo. Dnevi so bili polni negativnosti, pri tem pa ni
človek nikoli vedel, kaj ga čaka naslednji dan: žalitve, podcenjevanje, čustveni izbruhi ipd. S sodelavko sva se o nastali situaciji veliko
pogovarjali, saj je obema škodovala pri delu. Vzdušje v pisarni se je
močno poslabšalo, slaba volja, stres in prepiri so postali stalnica.
Potem sem se po skoraj dveh leti dela v podjetju odločila oditi. Ne
toliko zaradi medsebojnih odnosov, ki niso bili najboljši, zgodilo se je
nekaj drugega, kar me je prepričalo, da v podjetju ni prihodnosti
zame.
Dokončno sem se prepričala o odhodu, ko se je direktor odločil, da
se lahko o pogodbi o zaposlitvi »pogajamo«. Čeprav je najprej obljubljal, da nas bo zaposlil in bomo vsi veliko zaslužili, si je kar naenkrat
premislil in rekel, da je zaposlitev stvar »odprtega dialoga«. V tistem
času sem delala vsak dan od ponedeljka do petka po sedem ur v
pisarni in še kakšno uro od doma. Začela sem zanemarjati svoje
zasebno življenje in prosti čas, saj sem se navadila doma redno
preverjati služben elektronski naslov in klicati stranke popoldne, tudi
ob sobotah in nedeljah. Z direktorjem sva se dogovarjala, da se bom
po podpisu pogodbe o zaposlitvi začela učila italijansko, saj naj bi
podjetje rado šlo na italijanski trg. Tako so od mene zahtevali vedno
več, dobila pa sem vedno manj, saj direktor ni držal svoje obljube.
Zaradi direktorjeve prelomljene obljube o zaposlitvi sem naznanila,
da bom delala samo še štirinajst dni. Čeprav sem delala prek
študentske napotnice in bi lahko sama odkorakala stran, mi ni bilo
vseeno, saj sem čutila odgovornost do strank. A se ni izšlo tako, kot
sem pričakovala. Tri dni sem šla skozi pekel nenehnega teženja in
trpinčenja, ki mi ga je priredil vodja prodaje. Zapičil si je v glavo, da
se me čim prej reši in izmislil si je problem, zaradi katerega me je ves
čas gnjavil. Spomnim se, da sem ga prosila, naj me pusti na miru,
saj čez nekaj dni neham delati, a mi ni pustil dihati niti za minuto.
Poskusila sem ga ignorirati in zaključiti z delom, saj sem si močno
gnala k srcu, da bi bilo vse pravilno narejeno. A razmere so postale
tako neznosne, da sem po treh dneh priznala poraz in odšla domov.

Ko sem odšla, sem z drugo sodelavko ohranila kontakt in pozneje
izvedela, da se je vodja prodaje nato začel občutneje znašati tudi
nad njo, izvedela sem, da je prišlo tudi do drugih nepravilnosti in da
je bilo vzdušje v podjetju še naprej na psu. Zaupala mi je, da je
sčasoma dobila pogodbo o zaposlitvi za nedoločen čas, a je po dveh
letih dela odšla in našla drugo službo. V zadnjem telefonskem
pogovoru sem jo soočila z dejstvom, da če bi takrat obe stopili
skupaj, vodja prodaje ne bi dosegel tega, kar si je vedno želel – to pa
je znebiti naju obeh, da lahko zdaj dela sam.
Direktor podjetja, ki je vse skupaj dopustil, je vedno govoril, da so
zanj pomembne samo številke oziroma število izvedenih prodaj in
vodja prodaje je bil pri tem uspešen. Dejstvo, da ni bil timski igralec
in da je na koncu ostal sam v pisarni, očitno ni bilo pomembno.
Razumem, da je denar v našem svetu pomemben in da smo vsi
samo ljudje ter da ni lahko voditi zaposlenih ali podjetja. Ampak
upam, da bodo delodajalci spoznali, da prijaznost in solidarnost
nista vrednoti, na kateri lahko kar tako pozabimo. Pravzaprav ju
danes potrebujemo bolj kot kadarkoli.

Ob 8. marcu: (Mlade) zenske na trgu
dela in prekarizacija, ki neenakost
se povecuje
Ob 8. marcu, mednarodnem dnevu žensk, se radi spomnimo na
ženske v našem življenju ter jim ob »njihovem« dnevu privoščimo
čokolado in rože. Na Sindikatu Mladi plus pri tem zahtevamo:
namesto rož – konec diskriminacije, kakovostne javne storitve,
enako plačilo za enako delo in dostojno življenje!
Mednarodni dan žensk je zgodovinsko gledano ključno povezan z
vprašanjem dela, na kar opozori že njegovo izvirno ime – Mednarodni dan delovnih žensk. Neenakost na področju (tako plačanega kot
neplačanega) dela je tista, ki pomembno določa možnosti delovanja
žensk in uspešnost katerihkoli drugih ukrepov na področju enakosti.
Danes položaj žensk na trgu dela in tudi v družbi pomembno določajo procesi prekarizacije, diskriminacija, normalizirano nadlegovanje
in vsakodnevni seksizem, omejujoče spolne vloge in ogromne
količine neplačanega dela, ki ga opravijo ženske.
PREKARNOST in njen neenak vpliv na (mlade) ženske
Prekarno delo v Sloveniji je izrazito predvsem v delu mladih in
žensk, še zlasti mladih žensk. Podatki kažejo, da je med zaposlenimi za določen čas največ mladih do tridesetega leta starosti, med
njimi pa je več žensk.
V zadnjem času pa je opaziti tudi naraščanje revščine pri mladih
ženskah. Razlog za to je predvsem visoka stopnja brezposelnosti
med njimi in porast prekarnih oblik dela. Brezposelnost žensk je v
starostni skupini od 25 do 34 let za dobre 3 odstotne točke višja od
moških.

Razlogi za to se velikokrat skrivajo v pričakovanjih delodajalcev, da
bodo delavke šle na porodniški dopust, da bodo večkrat koristile
bolniško odsotnost (zaradi skrbi za otroke ali za starejše svojce) in
da bodo kot prioriteto postavljale družinsko življenje in ne službo.
Vse prevečkrat delodajalci na to gledajo kot tveganje in potencialno
dodaten strošek, zato so zaposlovanju žensk manj naklonjeni.
Istočasno je dostopnost storitev – predvsem za skrb starejših – prej
omejena kot razširjena, kar zaradi družbeno določenih spolnih vlog
pomeni vedno več neplačanega dela žensk, ki pogosto pomeni tudi
njihovo odsotnost s trga (plačanega) dela.
Verjetno se tudi zato ženske bolj pogosto znajdejo v začasnih,
negotovih oblikah dela oziroma v zaposlitvah za določen čas. Kar 80
odstotkov mladih žensk v Sloveniji, v starosti med 15 in 25 let, je
zaposlenih za določen čas. Delež moških v takih zaposlitvah je
manj kot 60 odstotkov.
Delež zaposlitev za določen čas med vsemi zaposlitvami v EU in
Sloveniji po spolu in starosti

V zadnjih letih se je povečalo tudi število samozaposlenih, pri tem pa
število samozaposlenih žensk narašča občutneje hitreje kot število
samozaposlenih moških. To z aktivnimi politikami zaposlovanja
spodbuja tudi država. Problem višje stopnje brezposelnosti mladih
žensk s terciarno izobrazbo v primerjavi z enako izobraženimi
moškimi država namreč rešuje s subvencijami za samozaposlovanje žensk. Med novo nastajajočimi samostojnimi podjetnicami je bilo
v letu 2013 kar štirideset odstotkov takšnih, ki so to postale po sili
razmer in ne zaradi poslovne priložnosti (vir: Ministrstvo za delo,
družino, socialne zadeve in enake možnosti). Odločitev za pot
samostojne podjetnice torej v velikih primerih ni bilo sama podjetniška ideja, temveč nuja ali celo prisila. Država s tem navidezno morda
res zmanjšuje brezposelnost (visoko izobraženih) žensk, vendar je
pri tem na mestu dvom, ali gre za dejansko rešitev položaja teh
posameznic. Med vsemi samozaposlenimi se namreč hkrati povečuje revščina, zato prisilno ustanavljanje samostojnih podjetij očitno ni
dobra rešitev.
DISKRIMINACIJA pri zaposlovanju, na delovnem mestu, pri
izobraževanju, usposabljanju, napredovanju
Mlade iskalke zaposlitve se soočajo z diskriminacijo na zaposlitvenih razgovorih. Ženske dobivajo vprašanja, ki posegajo v njihovo
zasebnost in niso povezana s samim delovnim mestom, na primer
vprašanja o načrtovanju družine. Na podlagi anket Sindikata Mladi
plus in dela z mladimi ženskami sicer opažamo, da ženske precej
dobro poznajo svoje pravice in se zavedajo, česa jih denimo delodajalci ne smejo vprašati, a hkrati istočasno odgovorijo, da je to pač
stalna delodajalska praksa in da ne vedo, kako naj odreagirajo v
takih primerih, pri tem pa se pogosto znajdejo v stiski in se sprašujejo o tem, kaj naj bi bil pravilen odgovor za delodajalca. Včasih
delodajalci celo zahtevajo, da ženske podpišejo izjavo, da v določenem obdobju ne bodo zanosile in podobno. In v današnjih razmerah
so mlade ženske nemalokrat prisiljene pristati na tovrstne zahteve.
Delodajalci danes rajši zaposlujejo za določen čas in ob morebitni
nosečnosti delavki enostavno ne podaljšajo pogodbe.

LETO 2017 ....
delujočih 7 regijskih odborov
opravljenih 25 osebnih svetovanj
izdanih 5 izobraževalnih brošur za mlade in sindikate
vzpostavljen podcast Nehvaležni skeptiki in objavljenih 10 epizod
vzpostavljena sindikalna revija V isti juhi in izdani 2 številki
izvedba 3 filmskih večerov
organiziranje ali gostovanje na skupno več kot 35 dogodkih
341 ur usposabljanj mladih
Festival dostojnega dela ob prvem maju
3 videi o sindikalizmu, mladih in aktivnem državljanstvu
oblikovanje stališč na različne teme, zagovorništvo
dve anketi o položaju mladih
pregledanih več kot 1000 oglasov za delo
podanih 83 prijav kršitev na Inšpektorat za delo
petkova muzika-pesmi upora in solidarnosti
podeljenih 8 buč vsem, ki nam buče prodajajo
kilometri poti, ki nas povezujejo s sindikati iz tujine
kilometri korakanja na protestih in demonstracijah
konferenca in izvolitev novega vodstva
prednovoletna zabava in forumska predstava o prekarnosti

Opažamo tudi številne diskriminatorne zaposlitvene oglase, ki odkrito favorizirajo osebe določenega spola, poleg tega se ženske soočajo tudi z diskriminacijo pri plačilu. Zaskrbljujoče je, da se plačna vrzel
v zadnjih letih v Sloveniji povečuje: v letu 2011 je ta znašala 3,3
odstotka, v letu 2012 4,5 odstotka, v letu 2013 6,3 odstotka, v letu
2014 7 odstotkov, v letu 2015 pa je znašala že kar 8,1 odstotka.
Na splošno so ženske v Evropski unij leta 2016 v povprečju zaslužile
16,2 odstotka manj kot moški, kar v praksi pomeni, da ženske od 2.
novembra v letu do konca leta delajo zastonj.
Kljub temu, da je med višješolsko in visokošolsko izobraženimi na
trgu dela več žensk (59 odstotkov), so ženske tudi v tem segmentu
prejemajo nižje plače kot moški. V povprečju je kar 450 EUR manj,
kot prejmejo moški z enako izobrazbo.
Spolno in drugo NADLEGOVANJE in trpinčenje
NA DELOVNEM MESTU
Raziskava Evropske konfederacije sindikatov v okviru projekta
Varne doma, varne v službi je pokazala, da obstaja povezava tudi
med prekarizacijo, slabšanjem delovnopravnih pravic na trgu dela in
naraščanjem primerov spolnega nadlegovanja ter trpinčenja na
delovnem mestu. Posebej ranljiva skupina pa so mlade ženske v
prekarnih oblikah zaposlitve. V raziskavi je opisan primer, ko je
delodajalec v gostinski dejavnosti od zaposlenih žensk zahteval, da
nosijo kratka krila in primer, ko delodajalec delavke ni zaščitil pred
nasilnimi strankami/gosti/uporabniki. V zadnjih letih so odmevali tudi
primeri spolnega nadlegovanja na institucijah, ki bi morale zagotavljati izobraževanje, enake možnosti in pravice (npr. na mariborski
univerzi).
Dejstvo je tudi, da kljub zakonski obveznosti (glej spodaj) večina
delodajalcev nima sprejetih ukrepov za zaščito dostojanstva zaposlenih in za zagotavljanje delovnega okolja brez spolnega ali drugega
nadlegovanja ter trpinčenja.

REVŠČINA in vpliv današnjih razmer na človekov položaj v
starejšem obdobju
V Sloveniji grozi revščina več ženskam kot moškim. Stopnja tveganja revščine je bila med ženskami v letu 2016 15,2-odstotna, med
moškimi pa 12,5-odstotna. Razmeroma veliko razliko med spoloma
ustvarja predvsem stopnja tveganja revščine med starejšimi ženskami. Med ženskami, starimi 65 ali več let, je bila stopnja tveganja
revščine 22,5-odstotna, med starejšimi od 74 let pa celo 26,6-odstotna. Ker ženske v času svoje aktivne dobe dobivajo nižje plače, se to
odraža tudi v starosti, saj prejemajo nižje pokojnine. Ženske v
Sloveniji tako prejemajo 40 odstotkov nižje pokojnine kot moški, kar
še povečuje revščino med upokojenkami. Tako ne preseneča
podatek, da je trenutno vsaka peta revna oseba pri nas, upokojena
ženska. Teh je namreč enkrat več kot moških.
Trenutni položaj žensk, ki delajo prek začasnih, kratkoktrajnih
oblikah dela in so praviloma slabše plačene kot moški, bo tako
izjemno negativno vplival na njihov položaj tudi v prihodnosti. Vse
našteto namreč vpliva na višino pokojnine, ki jo bodo ženske prejel
v starosti.

Neplačano delo
V vsaki družbi je opravljenega veliko dela, ki zahteva čas, energijo,
veščine in znanje, a ni denarno ovrednoteno. Največji del tovrstnega
dela predstavlja reproduktivno delo, torej gospodinjsko in skrbstveno delo, ki je opravljeno znotraj doma in ki ga večinsko opravljajo
ženske. Tovrstno neformalno in neplačano delo v gospodinjstvu po
oceni OECD predstavlja približno 33 odstotka BDP držav članic, v
Sloveniji skoraj 40 odstotka BDP (izračuni temeljijo na vrednosti
opravljenega dela, če bi to potekalo kot plačana storitev). Gre za
ogromne količine neplačanega skrbstvenega in gospodinjskega
dela, s katerim predvsem ženske skrbijo za delovno silo, in sicer
prejšnjo (upokojeni starši), trenutno (partner, ki dela) in bodočo
(otroci) ter so kot take nepogrešljive tako za državo kot tudi za
kapital, predvsem pa za družbo kot celoto. Neenaka porazdelitev
reproduktivnega dela je ohranjena kljub temu, da so ženske, sploh v
Sloveniji, v podobnem obsegu kot moški del trga dela, kar pomeni,
da imajo redne zaposlitve, a poleg tega opravijo še večino dela
doma. Tovrstna obremenitev žensk je v veliki meri odvisna tudi od

dostopnosti javnih in dostopnih storitev na področju varstva otrok in
skrbi za starejše, dveh dejavnosti, ki jih v primeru, da niso cenovno
dostopne in zagotovljene, v neplačani obliki prevzamejo ženske. V
času, ko se javne storitve krčijo, ko je otežen dostop do njih in ko je
varčevanje, ki smo ga bili deležni v zadnjih letih, močno poseglo v
različne javno dostopne storitve, je dobro, da ne pozabimo na to, da
tovrstne spremembe pogosto pomenijo večjo količino neplačanega
dela ter obenem manjšo udeležbo žensk v plačanih zaposlitvah, saj
je bolj verjetno, da za daljše obdobje ostanejo doma.
Zakaj torej PRAZNOVANJE in BOJ ob 8. marcu
V času, ko je delo razvrednoteno in ko trenda fleksibilizacije in
prekarizacije dela znižujeta delavske standarde, izgubljamo priborjene pravice iz dela in samo varnost, ki naj bi jo delo zagotavljalo. Od
delavk in delavcev danes družba pričakuje, da se prostovoljno
odpovejo svojim pravicam, prostemu času, da so vseskozi na voljo,
da sprejmejo delo, ki ni stalno in varno, in da so istočasno predani
svojim delodajalcem. V iskanju omenjenih tako imenovanih »optimalnih delavcev« so ženske v avtomatično slabšem položaju. Pri
tem gre za vpliv družbeno določenih spolnih vlog in diskriminacije,
ter ne dejanskih sposobnosti žensk.
Poleg tega težko trdimo, da se stanje na področju enakosti izboljšuje
– prekarizacija poslabšuje položaj vseh delavk in delavcev, a hkrati
še toliko bolj položaj žensk. Razlogov za boj je torej še veliko, njegova uspešnost pa bo odvisna od tega, ali bo boj množičen in ali bo
vseboval zahteve po enakosti na ekonomskem področju in na trgu
dela.
Delavke, prekarke, brezposelne, mlade in upokojenke tako
danes pozivamo k nadaljnjemu vztrajnemu in skupnemu boju
za solidarnost, pravičnost in enakost!
Zato namesto rož – konec diskriminacije, kakovostne javne
storitve, enako plačilo za enako delo in dostojno življenje!

REGIJSKO DELOVANJE:
od Triglava do Jadrana
Poslanstvo Sindikata Mladi plus je združevanje mladih brezposelnih,
dijakov, študentov in mladih prekarnih delavk in delavcev v boju za
dostojno delo in dostojno življenje. Med mladimi krepimo aktivizem,
kritični pogled ter boj za pravično družbo. Če se malo pohecamo, bi
lahko rekli, da je Sindikat Mladi plus v Sloveniji prisoten že na vseh
nadmorskih višinah, najdete nas tako pod Triglavom kot nekaj cm
nad morsko gladino na obali.
Sindikat Mladi plus trenutno deluje v sedmih regijskih odborih po celi
Sloveniji. Prisotni smo v osrednjeslovenski, gorenjski, obalno-kraški,
jugovzhodni, zasavski, podravski in pomurski regiji. V regijskih
odborih delujemo regijski aktivisti in aktivistke ter izvajamo različne
aktivnosti. Odzivamo se na lokalne problematike in nadaljujemo s
sindikalnim bojem tudi na lokalni ravni. Med zastavljenimi cilji
našega sindikata v tem letu, je ustanavljanje novih regijskih odborov
in krepitev že obstoječih.
Sama delujem v regijskem odboru Gorenjske, kjer smo do sedaj
organizirali dogodek z naslovom Kam z mladimi na Jesenicah?, na
katerem smo se pogovarjali o položaju mladih na Jesenicah in v
okolici, iskali smo odgovore na vprašanje, kaj se dogaja z mladimi v
naši regiji, zakaj se na Jesenicah in nasploh na Gorenjskem “nič” ne
dogaja in poskušali s skupno močjo poiskati rešitve, kako stvari
obrniti na bolje. Dogodek je potekal na neformalen način – skozi
pogovor in druženje v sproščenem vzdušju. S svojo stojnico pa smo
konec februarja sodelovali tudi na jeseniškem Zaposlitvenem sejmu,
kjer smo med obiskovalci sejma vzbudili kar precejšnje zanimanje.

Solidarnost, dostojno delo, dostojno plačilo, socialna varnost … Ne
gre za prazne besede, temveč gre za vrednote, za katere človeku ne
more biti vseeno. Biti član(ica) sindikata Mladi plus pomeni boriti se
in podpirati boj združenih mladih za boljši jutri vseh generacij. Na
Sindikatu Mladi plus lahko vsak najde svoje aktivno mesto. Zanimajo
nas tvoji predlogi, ideje, želje, problemi, kritike, pripombe, naša vrata
so vedno odprta in naša ekipa vedno pripravljena, da omogoči
priložnost za aktivacijo. Z nami lahko oblikuješ predloge sprememb,
komentiraš dogajanje, se aktiviraš na terenu, izvajaš delavnice,
pomagaš kolegom in kolegicam v stiski. Sindikat Mladi plus je
sindikat aktivistov, ki se želijo boriti za spremembe na bolje.

Solidarno in enotno v nove boje!
Pred dobrim stoletjem je sindikat imenovan Industrial Workers of the
World (IWW) iz Združenih držav Amerike (ZDA) za svoj slogan prevzel geslo: “Napad na enega je napad na vse!” (ang. an injury to one
is an injury to all). V omenjenem sindikatu so prepoznali potrebo po
enotnosti in solidarnosti kot ključnih sestavinah uspešnega delavskega boja. Na nas je, da dandanes nastopamo kot dediči te slavne
in ponosne sindikalne tradicije. In da se v skladu z njo upremo
poskusom družbenih sil, ki nas želijo spreti med seboj in med
delavstvom ustvarjati umetne antagonizme.
Vsak izmed nas se je že gotovo srečal z vsaj enim izmed stereotipov, ki jih o različnih skupinah delavstva pri nas širijo predstavniki
organizacij kapitala, državnih inštitucij in premnogi novinarji ter
novinarke prevladujočih medijev. Saj veste o čem govorim. Starejši
delavci in delavke so premalo motivirani in prilagodljivi, zaposleni v
javnem sektorju so lenuhi, migrantski delavci in delavke nam namerno kradejo službe, mladi so pri iskanju zaposlitve preveč zahtevni in
premalo samoiniciativni ter še mnoge druge buče. Vsa ta zavajanja
imajo svoj namen. Njihov cilj je razbijati enotnost delavskega razreda in s tem omogočiti lažjo pot za nadaljnjo razgradnjo socialne
države, za klestenje priborjenih delavskih pravic in razprodajo
skupnega premoženja.
Ti ukrepi pa povzročajo direktno škodo vsem delovnim ljudem. Mladi
brezposleni, dijaki oz. dijakinje, študentje in študentke tukaj nismo
prav nobena izjema. Lahko bi celo rekli, da smo eni prvih, ki smo na
udaru teh ukrepov iz učbenika neoliberalizma. Uspešen odpor proti
takšnemu stanju in ofenziva delavskega gibanja sta mogoča.
Vendar pa je zanjo ključno, da delavstvo izbere skupen nastop.
Partikularni dogovori in sprega z državo in/ali kapitalom v želji zaobiti
kakšno drugo skupino delavstva oziroma drug sindikat ne smejo
najti mesta v naprednem, bojevitem sindikalnem gibanju. Takšni
pristopi namreč niso samo nekolegialni, ampak močno prispevajo k
razbijanju delavske solidarnost, o kateri je bilo govora že zgoraj.
Enoten nastop delavstva je možen zgolj ob iskreni privrženosti in
interesu vseh relevantnih akterjev na sindikalno-delavski sceni. Le ti

morajo narediti več za angažiranje in aktivacijo svojega članstva.
Kajti sindikat so navsezadnje njegove članice in člani. Strukturno in
številčno močnejše organizacije morajo z resursi in zgledom solidarno pomagati tistim, ki so v danem trenutku šibkejše. Ekonomistične
zahteve po dvigu plač - ki so nujna in neobhodna sestavina vsakega
delavskega boja - je potrebno nadgraditi z razredno dimenzijo. Le ta
lahko vključuje razmislek o krajšanju delovnika, o zdravstvu po meri
človeka in ne zasebnih klinik ter zdravstvenih zavarovalnic, o
večjemu številu ur za sindikalne dejavnosti in nevsezadnje tudi o
spremembi lastninskih in upravljalskih razmerji v naši družbi.
Če sem že začel s citatom iz zgodovine delavskega gibanja, naj z
njim tudi zaključim. Delovni ljudje se ob enotnem in odločnem
nastopu, ne smemo ozirati na oznake, ki jih bodo na nas lepili kolumnisti Financ, direktorji agencij za posredovanje delavcev ali pa visoki
državni uradniki. Na nas je, da te govorance pozabimo in si izborimo
boljši, pravičnejši svet. Oziroma kot je veliko lepše in bolj poetično
pred skoraj 150 leti v drugi kitici Internacionale zapisal Eugene
Pottiere: “Nihče ne da nam odrešenja, ne carji, kralji in ne bog; osvoboditev iz trpljenja bo delo naših lastnih rok.”

Vi ste pretezki! - buca za GZS in
druge predstavnike kapitala
»Lokomotiva sporoča: Vagoni, pretežki ste.«
Iz propagandne animacije z naslovom Od gospodarstva je odvisna
naša prihodnost
Buča!

Gospodarska zbornica Slovenije (GZS), predstavnica organiziranega kapitala, je pred dobrim tednom dni v svet poslala animacijo, ki
prikazuje kako vlak gospodarstva v Sloveniji za sabo vleče vse težje
in težje vagone delavk in delavcev v javnem sektorju, brezposelnih
ter upokojenk in upokojencev. To je zgolj eden v vrsti poskusov
kapitala, ki velikokrat deluje v spregi z državo, da razdeli delavski
razred in vzpostavi občutek preobsežnosti javnega sektorja ter
previsokih socialnih transferjev, kot so nadomestila za brezposelnost, bolniško odsotnost in pokojnine.

Toda realnost razrednih razmerij in razporeditve finančnih koristi, ki
jih prinaša tako opevana gospodarska rast, kažejo popolnoma
drugačno sliko. Vsi delovni ljudje, ženske in moški, stari in mladi,
zaposleni bodisi v javnem ali pa zasebnem sektorju, vlečejo za seboj
vse težje vagone lastnikov ter upravljalcev kapitala. Ti pa jim, pa naj
sta to članici uprave Slovenskega državnega holdinga (SDH) ali pa
lastniki velikih multinacionalk, vsak mesec nalagajo težje breme.
Intenzivnost dela v Sloveniji namreč v zadnjem obdobju močno
narašča, realna vrednost plač stagnira, javne storitve postajajo vse
bolj plačljive, socialni transferji se vse bolj preoblikujejo v državna
posojila posameznikom, vse več je prekarnih oblik zaposlitve, ki
vodijo v nezmožnost posameznika, da si zagotovi človeka dostojno
življenje. Zato je čas, da delovni ljudje upravljalcem države in lastnikom kapitala sporočimo naslednje: Vi ste pretežki!

Namesto
r z

-

Enako
placilo

Dalmatinova 4, 1000 Ljubljana
T: 01 43 41 267
E: info@mladiplus.si
S: www.mladiplus.si

Pristopna izjava
PODATKI O ČLANU/ČLANICI (Izpolni s tiskanimi črkami)
Priimek:
Ime:
Spol (obkroži):

M

Ž

Datum rojstva:

Davčna številka:

Naslov stalnega bivališča:
Poštna št.:

Pošta:

Naslov začasnega bivališča:
Poštna št.:

Pošta:

Tel:

GSM:

E-pošta:
Šola – Fakulteta:
Status (obkroži): a. študent b. dijak c. brezposelni

d. drugo

S podpisom te pristopne izjave sprejemam statut in program ZSSS, akte Svobodnega sindikata
Slovenije ter akte Sindikata mladi plus. Zavezujem se plačevati članarino v skladu z zakonom,
kolektivno pogodbo in akti sindikata, v katerega se včlanjujem.
Dovoljujem, da se moji osebni podatki zbirajo za vodenje točne evidence članstva, spremljanje
gibanja članstva, plačevanje članarine, izobraževanje, nudenje pravne pomoči in izdelavo
statističnih analiz.
Dovoljujem, da se moji osebni podatki zbirajo za namene obveščanja (označi).

Kraj in datum:

Podpis:

Izpolni pooblaščena oseba sindikata.
Naziv in šifra sindikalne organizacije:
Kraj in datum:
Podpis:

zsss je članica EKS od leta 1999

Sindikat Mladi plus

Ko politiki govorijo nesmisle, jim vrnemo_
Temeljna vrednota sindikalizma
Atipične oblike zaposlitve
Organizirana skupina ljudi se odloči upreti določenim razmeram in direktivam
Zakon o delovnih razmerjih
Slovenija je pravna in _ država

Prvi maj je praznik _
Sindikati zastopajo interes delavcev z delodajalskimi organizacijami in vlado
Neformalna srečanja Sindikata Mladi plus
Predsednica Sindikata Mladi plus
Syndikos, skrbnik neke skupne zadeve
Svobodni sindikat Slovenije
Zveza svobodnih sindikatov Slovenije
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