
Webinář EPSU 27. května 2020: „Posilování odborů během krize“ 

 

Příklady z odborových svazů v USA jak během pandemie odborově 

organizovat pracující a posilovat odbory 

 

1. Veřejná skupina poštovních zaměstnanců USA v reakci na COVID-19 
Facebooková skupina poštovních pracovníků založená s cílem sdílet informace a 
koordinovat odborové organizování v souvislosti s pandemií koronaviru, a to i 
v rámci našich odborových svazů. 
Tato skupina není nijak oficiálně spjata s Poštovní službou Spojených států 
amerických (USPS), s žádným odborovým svazem pracovníků pošt ani s žádnou 
jinou organizací. Založili ji jednotliví řadoví pracovníci pošt pro jednotlivé řadové 
pracovníky pošt. 
Zajímavá témata: 

1. Odborové organizování a stížnosti zaměstnanců 

Příklad: návod jak vytvořit automatický telefonický informační systém a 

organizační plán se spolupracovníky – než někdo onemocní… 

2. Bezpečnostní protokol  

3. Výkon služby a změny postupů atd.  

Více informací na adrese https://www.facebook.com/groups/670663810336068 

 

2. Odborový svaz administrativních pracovníků Pokrepa, Bulharsko – FB 

kampaň pro členy i nečleny  

V listopadu 2019 zahájil bulharský odborový svaz administrativních pracovníků sérii 

kampaní a protestních akcí (které nakonec vedly ke stávkám) v jedné ze státních 

institucí – Agentuře sociální ochrany. Odboráři chtěli zapojit co nejvíce pracovníků, a 

tak oslovili i nečleny, a to formou facebookové stránky speciálně vytvořené pro 

pracovníky této konkrétní agentury (stránka byla přístupná všem zaměstnancům). 

Prostřednictvím této facebookové stránky se přidala i řada nečlenů, kteří požadavky 

odborů podpořili. Zapojili se do akce a někteří z nich se stali členy odborového svazu.  

Viz https://www.facebook.com/podkrepa.org/  

 

a hlavní facebooková stránka odborového svazu 

https://www.facebook.com/profile.php?id=100042436509481. 

 

 

3. United Electrical (UE) USA: Americký odborový svaz pracovníků 

v elektrotechnice, radiotechnice a strojírenství (Electrical, Radio and Machine 

Workers of America) je největším demokratickým odborovým svazem, který 

zastupuje přibližně 35 000 pracovníků v nejrůznějších oborech výroby a služeb 

https://www.facebook.com/groups/670663810336068
https://www.facebook.com/podkrepa.org/
https://www.facebook.com/profile.php?id=100042436509481
https://www.facebook.com/profile.php?id=100042436509481


veřejného i soukromého sektoru. Během pandemie odborový svaz UE zaznamenal, 

že odborové organizování pracovníků je potřebné více než kdy jindy, zvláště co se 

týká záležitostí ochrany zdraví a bezpečnosti práce. 

  

Aktivisté UE se pustili do práce a ze společností, jejichž zaměstnanci nebyli 

organizováni v odborech, jim začaly přicházet prosby o pomoc se zakládáním odborů. 

Proto na svých internetových stránkách připravili jednoduchý návod: 

1. Informace pro zaměstnance ohledně COVID-19 – jednoduše a přehledně: 

https://www.ueunion.org/covid19 

2. Internetové stránky odborového svazu mají také standardně oddíl věnovaný 
odborovému organizování, který byl po začátku pandemie aktualizován: 
https://www.ueunion.org/organize.html 

3. Odborové organizování během pandemie: https://fight.ueunion.org/five-steps/ 

Pět kroků k vítězství v pracovních sporech během pandemie: 

1. Mluvte se svými spolupracovníky 
2. Vytvořte se svými spolupracovníky skupinu 
3. Sepište seznam požadavků 
4. Předložte seznam požadavků formou petice nebo dopisu 
5. Splnění svých požadavků podpořte aktivními činy 

 
A k tomu se hodí chytlavý slogan: 

 
Nejdůležitější boj našeho života  

 

3. Projekt Labor Notes  

Labor Notes je mediální a odborový projekt, který je hlasem odborových aktivistů v USA. 

Prostřednictvím časopisu, internetových stránek, knih, konferencí a workshopů propaguje 

odborové organizování, agresivní strategie vymáhání ústupků ze strany zaměstnavatelů, 

spojenectví s odborovými centry Worker Centers a odborovými svazy, které vedou jejich 

členové. 

Přináší množství praktických informací o odborovém organizování pracovníků, včetně 

příkladů odborového organizování během krize (pandemie): https://labornotes.org/ 
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Příklad:  

1. Ochrana životů a zdraví pracovníků během pandemie COVID-19 – jakými 

prostředky bojovat: https://labornotes.org/2020/04/saving-workers-health-and-

lives-covid-19-pandemic-tools-

fight?fbclid=IwAR2KKbvRsfg81UteVcpvgJIlXeLA8FPGmxM_e7GxTMu0Ho3TqUgJ7DDy

IKM 

 

2. Materiál pro online kurz zdarma ke stažení: Beating apathy (Jak porazit apatii) 

Jsou na vašem pracovišti problémy? Možná máte také nízký plat, pracovní podmínky 
jsou nebezpečné, nebo si šéf na někoho u vás v práci zasedl – a vy jste připraveni 
s tím něco udělat. Tento kurz vám zdarma ukáže, jak se můžete ozvat a jak můžete 
v pracovním sporu vyhrát. Beating Apathy (Jak porazit apatii) obsahuje podrobný 
návod, jak se na pracovišti nenechat zašlapat do země. 

Další informace na adrese https://labornotes.org/beatingapathy 

 

Agnieszka Ghinararu  

pracovnice útvaru organizování a kampaní Evropské federace odborových svazů (EPSU)  

aghinararu@epsu.org  

https://labornotes.org/2020/04/saving-workers-health-and-lives-covid-19-pandemic-tools-fight?fbclid=IwAR2KKbvRsfg81UteVcpvgJIlXeLA8FPGmxM_e7GxTMu0Ho3TqUgJ7DDyIKM
https://labornotes.org/2020/04/saving-workers-health-and-lives-covid-19-pandemic-tools-fight?fbclid=IwAR2KKbvRsfg81UteVcpvgJIlXeLA8FPGmxM_e7GxTMu0Ho3TqUgJ7DDyIKM
https://labornotes.org/2020/04/saving-workers-health-and-lives-covid-19-pandemic-tools-fight?fbclid=IwAR2KKbvRsfg81UteVcpvgJIlXeLA8FPGmxM_e7GxTMu0Ho3TqUgJ7DDyIKM
https://labornotes.org/2020/04/saving-workers-health-and-lives-covid-19-pandemic-tools-fight?fbclid=IwAR2KKbvRsfg81UteVcpvgJIlXeLA8FPGmxM_e7GxTMu0Ho3TqUgJ7DDyIKM
https://labornotes.org/beatingapathy
mailto:aghinararu@epsu.org

