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"Eğitimde Avrupa Sektörsel Sosyal Diyalog, Ulusal Düzeyde Kapasite ve Bilgi 

Geliştirme aracılığıyla potansiyelin arttırılması" 

 

 

Martin Romer, ETUCE Avrupa Direktörü  

Konferansın açılışında bu konferansın önemli olduğunu çünkü bu projenin 6 ülkede 

uygulandığını,  projenin kapanış aşamasında olunduğunu, yine de proje boyunca yapılanları 

tartışma fırsatının bulunacağını belirtti. Bugüne kadar proje boyunca 6 yuvarlak masa 

toplantısı gerçekleştirildiğini belirten Romer,  AB ülkeleri ve aday ülkelerin bu projede yer 

aldığını vurguladı.  Konuşmasının devamında ülke örneği vererek 4 yıldır Lituanya’da 

işverenin kim olduğunun tanımlanamadığını, sendikaların muhatap bulmasının,  işverenin 

kim olduğunun tanımlanmasının önemli olduğuna işaret etti. . “Yapılan çalışmalar ve yoğun 

görüşmeler sonucu öğretmenin işvereninin Lituanya’da 4 yıl sonra bu sorumluluğu 

üstlenmek istemeyen Eğitim Bakanlığı olduğu ortaya çıktı” dedi.  

 

 

 



 

EFEE (Avrupa Eğitim İşverenleri Federasyonu) Genel Sekreteri Bianka Stege  

Projede yer alarak kapasite geliştirme konusunda ilerleme kaydedildiğini belirten Bianka, 1. 

düzeyde kapasite geliştirmenin gündemlerinde olduğunu belirtti. . Bu süreçte birlikte 

çalışılması gerektiğini, güçlü sendikalarla ulusal ve Avrupa düzeyinde işbirliği yapılmasının her 

iki taraf için yararlı olacağını ifade ederek, güçlü bir paydaş ile müzakere masasında olmanın 

bir kazanım olduğunu savundu. Proje kapsamında Hırvatistan, Karadağ, Slovenya gibi ilkelere 

ziyaretler gerçekleştirildi. Avrupa’da sektörsel sosyal diyalog konusunda bilgilendirmeler 

yapıldı.  Komisyon ile Avrupa 2020 stratejisi planlamasında yer alındı.  

Lituanya örneğine değinen Bianka, sosyal diyalogda gerçek paydaşların tanımlanmasının ilk 

önemli adım olduğunu belirtti. “Kapasite geliştirme uzun süreli ve sürdürülebilir bir süreçtir” . 

Potansiyeli yüksek paydaşlar ile sosyal diyalog güçlenir. Sadece Avrupa’da değil,  tüm 

ülkelerde bu diyaloga ihtiyacımız vardır. Her sektörde kemer sıkma politikaları vardır. 

Öğretmenlerin maaşları kesilmiştir, okul bütçeleri yetersiz kalmıştır. AB Hükümetleri 

dengeleri kurmalıdır. Avrupa sektörsel sosyal diyalog kullanılarak taleplerimizi güçlü bir 

şekilde masaya koymalıyız.  

 

 

 

 

 

 



AB Üyesi ülkelerde Sosyal Diyalog Mücadeleleri – Karadağ 

İki sosyal ortağın sunumu 

Karadağ sendikası ve Eğitim Bakanlığı 

 

Karadağ Öğretmen Sendikası TUEM Başkanı Zvonko Pavicevic:   

%80 örgütlülüğümüz vardır. Eğitim alanında tek sendikayız ve ülke genelinde en büyük 

sendikalardan biriyiz. Toplu sözleşme iki düzeydedir. Sektörsel olarak eğitim bakanlığı ile 

müzakere edilmektedir. İkinci düzeyde ise okul düzeyinde toplu sözleşme imzalanmaktadır. 

Sosyal diyalog okul düzeyinde okul müdürleri ile geliştirilmelidir. Toplu sözleşmenin 

uygulanmasıyla ilgili denetleme kurulu vardır. İmzaların arkasında olunması önemlidir. Toplu 

pazarlığın ikinci düzeyinde sendikalar federasyonu hükümet ile görüşmektedir. Kamuda üç 

yetkili sendika vardır. Sendikamız politika geliştirmede öncül rol oynamaktadır. 2011 yılında 

çalışanların statüsünü yükselten çalışma yasasında değişiklikler yapılmıştır. Sendikamız bu 

süreçte önemli rol üstlenmiştir. Eğitimde Avrupa Sosyal diyalog konusunda kapasite 

geliştirme projesinde yer aldık. Avrupa sektörsel ortaklıkta gelişim bekliyoruz. Eğitim 

sistemlerinin iyileştirilmesi ve geliştirilmesinde bu diyalog gerekliliktir. Sendikamız Karadağ’ın 

AB’ye entegre sürecini güçlü bir şekilde desteklemektedir. Sosyal diyalog tüm ülkelerde ve 

düzeylerde tanınmalı ve uygulanmalıdır. Romanya, Lituanya, Hırvatistan, Slovenya ve 

Slovakya bu projede bizimle yer almıştır. 

 

 



 

Karadağ Eğitim Bakanlığı Vesna Gajevic: 

Eğitim Bakanlığı olarak politika geliştirmede sendikalarla birlikte çalışıyoruz. Öğretmenler ve 

öğrenciler diyalogumuzun temelidir. Eğitim alanında toplu sözleşmemiz vardır. Son yıllarda 

işbirliğimiz diğer sektörlere ışık tutmuş ve örnek teşkil etmiştir. Eğitim sektörü büyük bir 

sektördür ve ülke bütçesinde büyük bir yeri vardır. Son yıllarda yüzlerce öğretmen tam 

zamanlı istihdam edilmiştir. Öğretmenlerin kalma yerleri için bütçe ayrılmıştır.. Okulların 

yeniden yapılanması için de bütçe arttırılmıştır. Öğretmenlerin yollukları, materyalleri gibi 

konular sosyal diyalog aracılığıyla tartışılmakta ve müzakere edilmektedir. Sosyal 

diyalogumuzun Avrupa modeli olacağını umut ediyoruz. Sosyal diyalog, bir araya gelerek 

gelişimi sağlayabilmektir.  

 

ETUCE Avrupa Sorumlusu Martin Romer tarafından Sunum: 

2010 öncesi Avrupa düzeyinde işverenleri federasyonu yoktu. 2010 sonrası bu kurumun 

kurulması ile Avrupa alanında sektörsel sosyal diyalogun oluşturulması mümkün oldu. Eğitim 

konusunda 7 belgeye imza atılmıştır. EFEE ve ETUCE tarafından imzalanan 7 belge 

bulunmaktadır. Eğitimde yatırım üzerine ortak deklarasyon vs. sektörsel sosyal diyalogda 8 

proje gerçekleştirildi.  

 1-Öğretmenlerin çalışma odaklı stresi projesi,  

2- okullarda liderlik ve yönetim,  

3- eğitim paydaşları arasında yasam boyu eğitim, 

4-  eğitim sektöründe istihdam ve atama, 

5- okullarda şiddet,  

6-mesleki ihtiyaçların belirlenmesi amacıyla öğretmen ve öğrencilerin kendilerini 

değerlendirmeleri,  

7- Bilgi ve iletişim teknolojisinin okullarda kullanımı ve okul terkinin önlenmesi,  

8- Ekonomik kriz döneminde öğretmenlik mesleğinin geliştirilmesi 

 

Çalışma programımızı geliştiriyoruz. 2014-2015 dönemi için bir çalışma planımız vardır. 

Sosyal diyalog konusunda yapılanları kullanarak farklı konulara da odaklanarak 

çalışmalarımıza devam edeceğiz.  



EFEE henüz tüm AB ülkelerinden üyeleri bulunmamaktadır. Aslında yeni bir oluşumdur. Bu 

oluşumun geliştirilmesi ve tüm ülkelerden temsiliyetlerin olması yönünde çalışmaları 

olacaktır.  

Kaynaklarımız olmadığında sorunlar yasamaktayız.  Bu nedenle Avrupa Komisyonuna projeler 

sunuyoruz ve uyguluyoruz. Ekonomik krizin 2009’da başlamasıyla AB ülkelerinin yarısında 

Eğitimde sosyal diyalogun gerilediğini gözlemledik. Öğretmen sendikaları motivasyonu 

yüksek öğretmenlerle ancak nitelikli eğitimin sağlanabileceğini vurgu yapmıştır. Odak 

öğretmene olmalıdır. Niteliğin arttırılması öğretmen statüsünün yükseltilmesi ile 

mümkündür. Öğretmenlerin meslekleri boyunca kendilerini geliştirebilmeleri, 

motivasyonlarının yüksek olması ile bu eğitimi direkt sunanlar olarak eğitimde niteliğin 

sağlanabileceği bir gerçektir.  

İş gücünde konuştuğumuz konular ve politikalarda göz önünde bulundurulması gereken en 

önemli şey gerçekte uygulanabilecek olmasıdır. Somut adımlar atarak sosyal diyalogu teşvik 

etmeli ve devamlılığını sağlamalıyız. Karşı tarafa baskı uygulamalı bu diyalogun devamlılığını 

sağlamalıyız. EFEE ve ETUCE gerçek müzakereleri sağlamayı hedeflemektedir. İşbirliği 

olgunlaşmış ve bu işbirliğinin geliştirilmesi için devam edeceğiz. Sorunlar yaşanabiliyor fakat 

sosyal ortaklar olarak bu gayet normaldir.  

 

 

EFEE Genel Sekreteri Bianka Stege: Elde edilecek çalışmalar tüm ülkelerde yerel düzeyde 

uygulanmaya konması için teşvik edilmelidir. Sektörler arası sosyal ortaklık da önemlidir. 

Sektörsel sosyal diyalog konusunda farkındalık yaratılması konusunda Avrupa Komisyonunun 

desteğini beklemekteyiz. Ne yaptığımız konusunda bilgi sağlamaya çalışıyoruz. Örneğin okul 

liderlerinin geliştirilmesi konusunda Malta, Hollanda'da projemiz gerçekleştirildi. Bilgi ve 

deneyim paylaşımı ile kapasite geliştirme hedeflenmektedir. Sosyal ortaklar olarak 

öğretmenlerin okullarda kendi kendini değerlendirmesi okul müdürleri ile proje çerçevesinde 

ele alınmıştır.  

Milli düzeyde ve Avrupa düzeyinde sosyal diyalogun güçlendirilmesi için EFEE ve ETUCE 

çalışmalarına devam edecektir. 2009 yılında EFEE kuruldu ve 2010’da ise sosyal diyalog süreci 

başladı. Henüz yolun basındayız.  

 

 

 

 

 



AB düzeyinde 15 yıl boyunca sektörsel sosyal diyalogdaki mücadeleler ve kazanımlar 
üzerine deneyimler ve sonuçlar 
 
Jean-Paul Tricart, Birim Başkanı DG EMPL/B1, Avrupa Komisyonu, İstihdam ve halkla ilişkiler 
Genel Müdürü 
 

Sosyal diyalog her iki taraf için önemli bir süreçtir. Sosyal diyalog Avrupa düzeyinde olumlu 

bir değer yaratmakta ve ulusal düzeye yansımaktadır. Çalışma ortamına da yansımalıdır. 

Kamusal ve özel sektörde sosyal diyalog 1985 yılında desteklenmiştir. Komisyon sektörsel 

sosyal diyalogun geliştirilmesi için 43 komite kurmuştur. AB iş gücünün %80’ini 

kapsamaktadır. Farklı sektörlerde sosyal diyalogun sağlanması bir kazanımdır. 2008’de 36 

komite vardı. Son 6 yılda 7 yeni komite daha kuruldu.  Sosyal diyalog dinamikliğin kanıtıdır. 

Kapasite geliştirme veya ürünlerde kalite standartları gibi konularda ülkeler birlikte hareket 

edebilir. Bu nedenle Avrupa düzeyinde hareket edilmelidir. Sosyal ortakların diyaloğunun 

önemini Komisyon benimsemiştir.  

Kolay bir süreç olmadığını biliyoruz. Sosyal ortakların işbirliği uzun bir süreçtir. Daima 

müzakere yapılması gerekmektedir. Komisyonun politikaları her zaman desteklenmeyebilir. 

Komisyon bu konuda olumlu bir mesaj vererek sosyal diyalogun geliştirilmesini 

destekleyeceğini vurgulamaktadır. Kemer sıkma döneminde ve Troyka’nın önlemleri 

diyalogları sarsmış olabilir. Bizler sosyal ortakların işbirliğinin devamını diliyoruz. Kaynaklar 

konusunda sıkıntı yaşanabilmiştir. Komisyon çalışanlarını %5 azaltma kararı almıştır. Yeni 

öncelikler, yeni politikalar uygulanacaktır. Sosyal diyalog için ayrılan bütçeden %8 düşüş 

yapılacaktır. Bu bazı bütçe ayarlamalarıdır. Toplantının organizasyonu için bile kaynak 

gerekmektedir. Kaynaklarımız çok kısıtlı.  

EFEE- Bir sektörde imzalanan bir belgenin başka bir sektörde uygulanmasının mümkün 

olmadığını biliyoruz. Komisyonun bu süreçte önemli bir rolü vardır. Farklı ülkelerden 

temsiliyetlerimiz vardır ve daha fazla ülkeyi sektörsel sosyal diyaloga katmaya çalışıyoruz. 

Sizden daha olumlu bir mesaj bekliyoruz. Bu diyaloga önem veriyoruz ve bu konuda 

desteğinizi bekliyoruz.  

ETUCE - Kaynakların kısıtlı olmasını anlıyoruz, ama komisyonu eleştirmiyoruz. Çalışmalarımıza 

yardımcı oldunuz. Komisyon sivil toplum diyaloguna milyonlarca kaynak ayırmıştır. Müzakere 

sürecini devam ettirmek çok zor olabiliyor. Avrupa Komisyonunun desteği hükümetleri de 

teşvik etmektedir. Sosyal ortak olarak endişelerim vardır. Yavaşça Avrupa düzeyinde sosyal 

diyalog çökertiliyor. Siyasi anlamda çalışmalarımıza devam ederek sosyal diyalogu 

geliştirmeliyiz. Sektörsel sosyal diyalog komitelerinin çalışmadığı eleştirisi vardır. Bu 

komitelerin performansını değerlendirmeli ve çalışmayan komitelerin düzeltilmesi için 

çalışmalıyız. Geri dönütü olmayan komiteler uyuyorsa sonsuza kadar onlar uyuyabilir fakat 

çalışan komiteleri cezalandırmamalıyız.  

 



 

Avrupa Komisyonu - Avrupa sektörsel sosyal diyalogda evet gelişimler olmuştur. Bazı 

uygulamalar için yasalarda değişikliklere de gidilmesi gerekmektedir. Sosyal diyalogun AB 

Mali yönetiminde yer aldığını biliyoruz. Sosyal ortaklar anlaşmasında önemli konular ele 

alınmıştır. Komisyon için gerekli araçları karşılayamamıştır, kendi içerisinde bir değeri vardır.  

 

 

 

Odile CORDELIER - ETUCE Başkan Yardımcısı  

Sosyal diyalog biz sendikalar için kullanışlı mıdır sorusu Komisyonca yönelmiştir. Avrupa 

sektöründe sosyal diyalogdan bahsettiğimizde toplumsal kazanımları elde etmek isteğimizi, 

çalışanlar için mücadele ettiğimizi belirtmek istemekteyiz. Bu konuda dinamik olmalıyız. 

Öğretmenler dinamiktir. Toplumsal olarak gelişmek istiyoruz. Motivasyonumuz yüksek 

olmalıdır.  

 



 

Avrupa Sosyal Model olarak Avrupa Sosyal Diyalogun temel unsur olması:  
Aktörler, gelişim ve güncel mücadeleler 

 
Patrick Itschert, ETUC Genel Sekreter Yardımcısı 

 

Sosyal diyaloga inanıyorum. Komisyonun isleyişini evet etkilemektedir, politikalarına yön 

vermektedir. Dünya ekonomik forum yıllık toplanmaktadır. Her yıl rekabet edebilirlik konusu 

ele alınıyor. İşverenler genel olarak bütçe ve mali konulara bakmaktadır. Sendikalara 

Margreter Tacher döneminde İngiltere’de büyük saldırılar vardı. Bugün ise Troyka tarafından 

kemer sıkma politikaları ile sosyal diyalog tehlike altına girmiştir. Kriz devamlı olarak gerekçe 

olarak kullanılmaktadır. Mastrict protokolüne de bakmalıyız. ILO’da taleplerimiz güçlü bir 

şekilde ortaya konmuştur. Bugün Komisyonun güçsüz olduğunu gözlemlemekteyiz. 

Pozisyonumuz gerilemiştir. Sosyal diyalog tüm düzeylerde teşvik edilmelidir. Yeni bir 

Komisyon yapısı vardır. Avrupa bölgesinde bir tehlike yaşanmaktadır. Komisyonun 

yaptırımları bu diyalogda alet edilmemelidir. Sosyal ortaklar karar verme süreçlerinde daha 

güçlü olmalıdır. Sosyal ortaklar tüm konular üzerinde tartışmalıdır. Maaşların düşürülmesi, 

rekabet edebilirlilik konuları ile karşı karşıyayız.  Bulgaristan’da asgari ücret 139 Euro. Krizden 

çıkış yollarının başka yöntemleri de vardır. Vergiler toplanmalıdır. Maaşların düşürülmesi ile 

rekabet edebilirliğin sağlanabileceği tezini kabullenmemizi istemektedirler. Hükümetlerin 

empozesi karşısında neler yapabiliriz. Müzakere masasının bos bırakılması, terk edilmesi 

yöntem değildir. Kemer sıkma politikaları kabul edilemezdir. Bu konuda mücadelelerimizden 

yılmamalıyız.  Kapasite geliştirme yönünde bu gibi konferanslar önemlidir. Güçlü, bağımsız, 

siyasi partilerden bağımsız işverenler istiyoruz. Bunun karşısında güçlü duruşu olan 

sendikalar istiyoruz. Onları bir şeyler yapma yönünde teşvik etmeliyiz. Gerçek sosyal 



ortağımızın kim olduğunun tanımını yapmalıyız. Sırbistan’da örneğin işveren temsilcisinin 

gerçekten tanımlandığı konusunda ikna olmuş değilim. Bu nedenle sendikaların güçlü olması 

önemlidir. Yön verebilmelidir. Yunanistan’da örgütlülük konusu tehlike altındadır. 

Yunanistan’da %50 çalışan sendikalı değil. Teşvik edilmemişlerdir. Kamuoyunda yap ilan bir 

çalışmada sendika üyeliği konusunda farkındalığın arttırılması gerekliliği vurgulandı. Avrupa 

Birliğinde alınan kararlar Bakanlar tarafından şekillenmektedir. Brüksel empozesi devamlı 

olarak neden gösteriliyor. Gerçek olan Avrupa politikalarının devletler tarafından 

şekillendiğidir. Kemer sıkma politikaları iyileşme ve gelişimi çökertmektedir. Yatırım bu 

çözümsüzlüğün anahtarıdır. İspanya’da son yıllarda ilerleme kaydedildiği görülmektedir. 

yapacağımız kampanyalar ses getirmelidir. Yatırım istiyoruz, kamu alanında yatırım, altyapıya 

yatırım talep etmekteyiz. Gelecek nesillere borç bırakmak istemiyoruz. Alman alt yapısına 

bakacak olursak kötü bir durumda olduğu görmekteyiz. İmaj konusunda sorun yaşıyoruz. 

 Brüksel’de Başbakan sendikaların sadece çalışanların haklarını savunduğunu, işsizleri 

düşünmedikleri konusunda demeç vermiş, sendikaların imajını karalamak istemiştir. 9 ay 

süren bir süreçte çalışma konuları konusunda belge yayınlandı. Çalışma saatlerinde esneklik 

isteniyor fakat sendikalar olarak bu esnekliğin getireceği tehlikeleri görmeliyiz. Sosyal diyalog 

evet önemlidir. Örneğin ulaşım sektöründe önemli bir anlaşma imzalanmıştır. Sosyal 

diyalogda yer almanızı teşvik ediyoruz. Talepleri dile getirmede ve uygulamada bir araç 

olarak kullanılabilir. Avrupa düzeyinde artı bir değerdir.  

Temsiliyetlerimiz güçlü olmalıdır. Sendikaların güçlü bir şekilde temsil edilmesi önemlidir. İş 

gücünün %16’sını temsil etmek duruşu etkileyecektir. Kendi ülkenizde güçlü bir örgüt 

olmanız Avrupa düzeyinde de yansıyacaktır. 3 günlük bir komisyon vardır ve bu komisyona 

süre tanımalıyız. Evet, dayanışma göstermeliyiz, birlikte olmalıyız. ETUCE bu birlikteliği 

sağlamaya çalışıyor. Başkentleri ziyaret etmekteyiz. Avrupa’da bir değişim istediğimizi 

başbakanlara vurguluyoruz.  

5 yıl süreçte Avrupa’yı yeniden inşa etmeliyiz. Üyelerimiz Avrupa’nın uygulamalarından 

usanmıştır.  

 

 

 

 

 

 

 



Eurofund Avrupa’da sosyal diyalog üzerine ekonomik krizin etkisi: kamu sektöründe sosyal 

ortakların yanıtları ve mücadeleler 

Christian Welz, Araştırma Yöneticisi, Eurofund 
 

Çalışma koşullarını iyileştirmek için üçlü görüşmelere katılıyoruz. Sadece çalışanlar için değil 

işverenlere yönelik de çalışmalarımız vardır.  

Krizin etkisi üzerine araştırmamız olmuştur. İş gücü mal haline dönüşmüştür. ILO Philedelphia 

Deklarasyonunda 1944’de açık ve net olarak ortaya konmuştur ki  'Emek mal değildir' (labour 

is not a commodity)  

Kriz döneminde 2009 yılında İrlanda’da sosyal diyalog çökmüştür. hükümet pazarlık masasına 

oturmamıştır. o günden sonra hiç gerçekleşmemiştir.  

Slovenya’da zorunlu sendika üyeliğinden gönüllü sendika üyeliği yönünde yasa değişikliğine 

gidilmiştir.  

Toplu pazarlıklar merkezi olmaktan çıkarılmıştır. Finlandiya ulusal düzeyde toplu pazarlık 

yapmaktadır.  

Toplu pazarlık içeriği ne kadar kapsamlı, iş gücünü ne kadar kapsamaktadır? Avrupa’da toplu 

pazarlık daha yaygındır. Toplu pazarlık sendikaların menfaatlerini ortaya koyacağı bir araçtır. 

Emek Mal Değildir yolundan çıkarak bu konuda çalışanları korumalıyız.  

Toplu pazarlığın farklı düzeyleri vardır. Sektörler arası, sektörsel düzeyde, şirket düzeyinde 

Toplu sözleşmeler herkesi kapsıyor ise yasa gücünde olur. Fakat krizle bu sözleşmeler gücünü 

kaybetmiştir.  

Kriz döneminde kamu sektöründe gerileme yaşanmıştır. Avusturya ve Almanya’da iş azlığı 

veya is yavaşlatma yöntemi ile çalışanlar işten atılmamış fakat işler yavaşlatılmıştır. Şirket 

düzeyinde anlaşmalar artmıştır. Portekiz’e bakacak olursak kriz döneminde toplu 

sözleşmelerde düşüş yaşanmıştır.  

Krizde maaşlar pazarlık konusu olmuştur. işçi işveren ilişkileri AB genelinde araştırma 

yapılarak eğitim alanında durum analizi yapılmıştır.  

Industrial relations = işçi işveren ilişkileri  

Her şey krizle bağdaştırılamaz, hükümetlerin siyasi duruşu, globalleşme gibi etkenler toplu 

sözleşmeleri etkilemektedir.  

Hükümetler sendikalarla diyalog içerisinde olmalıdır. Bu konuda istekli olmaları 

gerekmektedir.  



Avrupa’da kriz sonrası güç dengeleri vardır. İşçi işveren ilişkilerinde güç dengesi vardır. 

Sendikaların gücü azaltılmak istenmiştir. Var olan mekanizmaları çökertmişlerdir. Toplu 

pazarlıkların uygulanması için hükümetler gayret etmelidir.  

Kamu sektöründe bütçe kısıtlanmış ve mesleğe yeni başlayan öğretmenler daha düşük 

maaşla atanmıştır. Bu hükümetlerin genel bir eğilimi olmuştur. Emeklilik haklarında gerileme 

de yaşanmıştır.  

Sendikalar duruşunu güçlendirmeli, toplu sözleşmeler için hükümetleri teşvik etmelidir.  
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Öğretmenlerin Pazarlık Güçleri 

 

Kamu sektörü ve istihdam ilişkileri üzerine çalışmalar yapmaktayım. İş gücü ilişkilerini 

anlamak için kavramın içeriğine bakmak önemli. Pazarlık gücü nedir?  

Karsılaştırma ve araştırmaların kullanımı pazarlıkta etkilidir. Toplu pazarlığın çalışanların 

sadece %30unu kapsadığı ülkeler vardır.  

Kamu ve özel sektörü karsılaştırıyoruz. Kamu sektörü genelde koruma altında olan sektör 

olarak algılanmaktadır. Sendikaların bu alandaki imajı karalanmak istenmektedir.  

Kamu sektöründe is güvencesi bulunmaktadır. İşveren ve işçi ilişkilerinde işverenin hükümet 

olması siyaseti de beraberinde getiriyor. Kamu sektörü artık özelleştirmeyle tehlike 

altındadır.  

Özelleştirmeden eğitim etkilenmiştir. Sağlık ve eğitim sektörü benzer önem ve özelliktedir. 

AB’de genel olarak kamusal hizmet olarak görülmektedir. Teknolojiden etkilenen sektör 

değildir. Yıllar geçse de öğretmenlere her zaman ihtiyaç duyulacaktır. Bazı sektörler teknoloji 

ile değişime uğramaktadır.  

Genel olarak eğitim ve sağlık sektöründe iş gücü yoğun ve kapsamlıdır. Özel ve kamu 

sektöründe öğretmenlerin maaşları karşılaştırılmıştır. Slovakya’da öğretmenler diğer 

mesleklerden daha düşük maaş almaktadır. Diğer meslek gruplarından %40 daha düşük maaş 

almaktadırlar.  

Sağlık çalışanları son yıllarda statüsel olarak gelişmiştir.  



Sendikalaşma ve sendikaların üye kaybetmesi konusunda araştırma yapılmıştır. İskandinav 

ülkeleri sendikalaşmada %70 örgütlülükle daha güçlüdür. Özellikle Doğu Avrupa’da yeni 

istihdam edilen çalışanlar sendikalaşmaya yönelmemektedir.  

Toplu pazarlık konuları nelerdir? Asgari ücret, Hastaneler ve Eğitim. Kamu alanında maaşlar 

yasalara bağlıdır. Toplu pazarlık farklı konulara odaklanabilmektedir.  

Lituanya örneğine bakacak olursak bazı hükümetler toplu pazarlık konusunda sorumluluk 

almak istememektedir.  

Avrupa sektörsel sosyal diyalog demografik bir çekişme içerisindedir. Demografik bir kriz 

vardır. Nüfus değişken olabiliyor ve öğrenci yoğunluğu yaşanabiliyor. Her olguyu göz önünde 

bulundurmak gerekmektedir. Eğitimde nitelikten bahsedecek olursak sınıf başına düşen 

öğrenci sayısına bakmak gerekmektedir.  

Bilgi merkezli toplum hükümetlerce destekleniyor ise eğitim ve öğretmene daha fazla yatırım 

yapılması esastır.  

Estonya, Slovakya ve Slovenya’da grevler gerçekleştirilmiştir. Grevlerde öğretmen maaşları 

için mücadele edilmiştir.  

Polonya eski komünist bir ülke olarak tanımlansa da birçok konuda mücadele ediliyor. 

Sadece öğretmen değil, genel olarak tüm çalışanlar için geliştirilmiş çalışma koşulları ve 

saygın maaş için mücadele edilmektedir. Hükümetler sendikalarla görüşmek istemiyor. 

Diyalog değil monolog vardır. Macaristan gibi bir ülkede sosyal diyalog asla geçerli değil. Elde 

edilen kaynaklar hükümetlerden mi alınıyor ona bakmak lazım. Elde edilen bilgiler gerçeği 

yansıtıyor mu? Sendikalardan görüş alınıyor mu? Araştırma ve analizlerde önemlidir. 

Çalışanlar güvence altına alınmalıdır. Böylece aileleri de güvence altında olabilecektir. 

Göçmenlik konusu sağlık sektörünü de etkiliyor. Dil sorunu vardır. Nitelik önemlidir. Sağlık 

sektöründe Avrupa genelinde mobilite/hareketlilik önemli derecede gerçekleşiyor. Fakat 

öğretmenler dil sorunu nedeniyle mobilite konusunda sorun yasamaktadır.  

Slovakya’da öğretmen ve doktorlar statüsel olarak farklıdır. Öğretmenler devlet tarafından 

ödeniyor, diğer taraftan doktorlar sağlık sektöründen ödenmektedir.  

Portekiz’de kamu sektörü eskisi gibi değil. Öğretmenler artik koruma altında değildir.  

Hükümetler müzakere etmek istemiyorsa toplu pazarlık imkânsız olabilir. Hükümetlerin bu 

adımı atmasını nasıl teşvik edebilir ve nasıl baskı uygulayabiliriz sorusunu sormalıyız. 

Hükümet işveren olduğunda durum daha zor olabilir. Hükümet bütçeyi yönetiyor. Her zaman 

bütçenin kısıtlı olduğunu söylüyorlar. Ama biz sendikalar olarak bunun için mücadele 

etmeliyiz. Bazı ülkelerde sadece secim döneminde maaş artışı alınmaktadır. Hükümetler 

toplu pazarlığın olumlu getirilerinin farkına varmalıdır. Toplu pazarlık işveren işçi ilişkilerini 

belli bir düzene sokabilmektedir.  


