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Vykročenie do budúcnosti

Z dejín Rakúskeho odborového zväzu

Diese Broschüre mit dem Titel „Aufbruch in die Zukunft“ erscheint
in der Reihe Zeitgeschichte und Politik in slowakischer Sprache.

„Úspechom nespyšnieme a ani v prípade
neúspechov sa nenecháme odradiť. Vytvoríme nový, lepší svet, v ktorom môžu všetci
ľudia humánne žiť.“
Johann Böhm

„Sociálna spravodlivosť v Rakúsku ale aj v
celej Európe a vo svete je jedinou cestou
čeliť znižovaniu sociálnych dávok v budúcnosti. Na to potrebujeme silné, aktívne
odbory odolné voči konfliktom.“
Erich Foglar

Predslov
Od zbúraniska k demokratickej spoločnosti
Založenie Rakúskeho odborového zväzu ÖGB v roku 1945 v zmysle spoločnej organizácie
všetkých odborov bolo a je pre Rakúsko úspešnou udalosťou, ktorá pre veľa štátov dodnes
ani zďaleka nie je samozrejmosťou.
Na to, ako aj na vybudovanie štátnych sociálnych štruktúr, ktoré počas Druhej republiky nakoniec nadobudli charakter celoeurópskeho vzoru, bola potrebná práca viacerých generácií.
Najväčšiu záťaž pritom niesli zamestanci tejto krajiny.
Cieľ prosperujúceho štátu, v ktorom môžu zamestnanci zastávať svoje práva, stál na začiatku
úspešnej cesty. Súčasná politika odborov môže dodnes siahnuť na tieto právne základy vybojované častokrát s ohromným nasadením. Mali by sa zachovať a v budúcnosti sa ešte viac
prispôsobiť potrebám zamestnancov.
Počas Druhej republiky sa odborom prostredníctvom spolupráce v rámci sociálneho partnerstva podarilo z Rakúska vybudovať pokrokový sociálny štát. Už v prvých povojnových
rokoch boli do tejto výstavby začlenené odbory. Vo všetkých fázach vývoja povojnového
Rakúska sa stále dbalo na sociálny mier v krajine.
Dnes sa táto takzvaná „Rakúska cesta“ dostáva pod tlak. Neoliberálne myslenie ovláda hospodárstvo, v čoraz väčšej miere ovplyvňuje základy našej demokratickej spoločnosti a ohrozuje
výdobytky úspešného projektu „Sociálny štát“. Rakúsky odborový zväz a jeho viac ako 1,2
milióna členov chce tomuto vývoju s presvedčením čeliť. Sociálne spravodlivé Rakúsko, istota
a ďalší rozvoj produktívneho sociálneho štátu je možná len prostredníctvom práce a jednotnosti silných odborov.
Nadstranícky Rakúsky odborový zväz ÖGB bol, je a bude nezávisle od stranícko-politických
mocenských hier a hospodárskeho tlaku silným a spoľahlivým partnerom na strane rakúskych
zamestnancov.
Mag. Sabine Letz, vedúca odboru vzdelávania Rakúskeho odborového zväzu ÖGB.
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1945, krajina v troskách

1945, rad pred pekárňou

1945 – koniec vojny v Rakúsku
Keď koncom marca roku 1945 vstúpila na rakúske územie Červená armáda, bol to
začiatok konca „Tisícročnej ríše“ a neľudskej nacistickej nadvlády. Až do 8. mája však
trvalo, kým spojenci v spolupráci s rakúskym protestným hnutím oslobodili celé
spolkové územie. Nočná mora od roku 1934 pozostávajúca z totalitného stavovského štátu (1934-1938) a nacizmu (1938-1945) sa náhle skončila.
Keď sa 11. apríla 1945 stretol sociálnodemokratický odborár Johann Böhm s inými
rovnako zmýšľajúcimi v byte stavebného odborára Josefa Battistiho v 7. viedenskom okrese, bojovalo sa v plnom prúde len jeden a pol kilometra odtiaľ. Battisti sa k
tomu vyjadril v jeho spomienkach:
„Sedeli sme v pivnici, keď sa k nám 7. apríla dostala správa: `Rusi sú tu!` V nasledujúcich dňoch sa nad našimi hlavami odohral delostrelecký duel medzi Rusmi vo
viedenskej časti Gürtel a ochranným oddielom SS vo viedenskej časti Donaukanal.
Zvládli sme to bez ujmy. 11. apríla niekto zaklopal na moje dvere do bytu: Johann
Böhm prišiel, aby sa informoval o našom osude. O pár hodín neskôr ku mne prišli aj
kolegovia Anton Vitzthum a Franz Pfeffer […]“.
Potom sa všetko zbehlo veľmi rýchlo, o 2 dni neskôr, 13. apríla, sa už za účelom
diskusie stretlo bezmála 20 niekdajších odborárov. Pritom sa už konkrétne diskutovalo o založení nového odborového zväzu. Na rozdiel od predošlých snáh tentokrát
predstavitelia rôznych politických zoskupení hovorili o jednotnej budúcnosti. Lois
Weinberger z kresťanského odborového hnutia a Gottlieb Fiala za komunistov sa
zhodli na novom spoločnom začiatku.
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August 1945, oznamovacie tabule

1945 ruiny po bombardovaní pri Dunajskom kanáli

1945 – založenie ÖGB
Už niekoľko desaťročí bolo snom mnohých zamestnancov zjednotiť politicky
rozčlenené odborové hnutie pod jednu spoločnú, pevnú strechu. Poučenie z minulosti, obzvlášť počas ťažkých rokov v stavovskom štáte a neskôr v nacizme napokon
viedlo k poznatku, že len zjednotení zamestnanci majú silu spolurozhodovať na
novom demokratickom štáte.
15. apríla 1945, kedy druhá svetová vojna ešte nebola na konci, sa zhromaždili v sále
vedenia viedenskej železničnej stanice Westbahnhof zástupcovia odborov všetkých
politických táborov, aby po prvýkrát položili základy demokratického, nadstraníckeho a zjednoteného Rakúskeho odborového zväzu ÖGB. K prítomným zakladajúcej
konferencie sa takýmito triezvymi slovami prihovoril prvý prezident Rakúskeho
odborového zväzu ÖGB Johann Böhm:
„Stojíme pred Vami s prázdnymi rukami, v najbližšej budúcnosti Vám nevieme
ponúknuť nič iné než víziu dlhej a ťažkej práce, starostí a núdze. Neprinášame žiadne
iné riešenia ako snahu […].“
K prvým úlohám, ktorým sa novozaložený Rakúsky odborový zväz ÖGB v oslobodených oblastiach venoval, patrilo zaistenie zásobovania obyvateľstva trpiaceho
7 rokov vo vojne. Z väčšiny podnikov, ktoré ešte fungovali, boli vyhnaní riaditelia a
dosadení nacistami. (Odbory a podnikové rady boli zakázané a nahradené
Nemeckým pracovným frontom). Niekdajšie podnikové rady a iní antifašisti dočasne
so zamestnancami kolektívne prevzali vedenie podnikov. Najdôležitejším cieľom
bolo zabezpečiť ľuďom prežitie.
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1945, založenie ÖGB (Weinberger, Böhm, Fiala)

1945, zakladajúce stretnutie spojeneckej rady

Pomery v Rakúsku boli katastrofálne. Takmer celá infraštruktúra bola zničená. Vojna
zničila takmer celú krajinu a úplne ju zmenila. Približne desať percent obyvateľov
neprežilo vojnové udalosti, 66.000 židovských Rakúšanov a tisíce povstalcov bolo
brutálne zavraždených.
Keď 27. apríla 1945 nastúpila prvá provizórna vláda pod vedením Dr. Karla Rennera,
zasialo sa v zúfalých ľuďoch semienko nádeje. Aj založenie Rakúskeho odborového
zväzu ÖGB bolo obyvateľmi vnímané ako dôležitý symbol nového začiatku priaznivého obdobia. 30. apríla 1945 bolo vo Viedni príslušným sovietskym vojenským
veliteľstvom Rakúskemu odborovému zväzu ÖGB vydané povolenie na svoju
činnosť.

1947 – Zákon o kolektívnej zmluve a obnova krajiny
Už počas aprílových dní v roku 1945 boli na mnohých miestach opätovne zvolené podnikové rady. Oživili sa zákony, ktoré boli platné pred februárom 1934. Tým
sa tiež položili základy práce v podnikoch, odboroch a robotníckych komorách.
V Deň práce, 1.5.1945, vstúpila do platnosti aj stará ústava z roku 1920 (v znení z
roku 1929). Nový štát opäť nadobudol právny základ a jeho vláda okamžite začala
rokovať so spojencami. Jednota medzi tromi zakladajúcimi stranami Druhej republiky- ÖVP, SPÖ a KPÖ prekvapila vlády vo Washingtone, Moskve, Londýne a Paríži.
Zatiaľ čo sa v Nemecku čoskoro udomácnili dve vlády, ktorých protikladné názory
počas studenej vojny viedli k rozdeleniu Nemecka, si Rakúsko zachovalo jednotnú
správu krajiny.

6 | Vykročenie do budúcnosti

Pomoc z USA

1945: Prvá vláda Dr. Rennera

Medzičasom sa musela vybudovať nová republika. Chýbalo tu takmer všetko, najmä
však muži. Státisíce ich zomrelo vo vojne alebo sa ešte nachádzali v zajateckých
táboroch. Hlavné bremeno prác na výstavbe krajiny bolo preto na ženách. Už počas
vojny boli nasadzované na ťažké práce, aby uvoľnili mužov na front. Obraz „ženy z
trosiek“ roky formoval obraz povojnového Rakúska.
Popri výstavbe priemyslu sa bývalé „nemecké vlastníctvo“ rýchlo zoštátnilo, aby
sa zachránilo pred príchodom spojencov a obnovili sa aj iné sektory hospodárstva. Obzvlášť stavebníctvo muselo zrealizovať veľa projektov. Hlavná pozornosť sa
samozrejme venovala výstavbe a rekonštrukcii obytných priestorov. Financie na
výstavbu krajiny sa do veľkej miery čerpali z pomocných prostriedkov amerického
Maršalovho plánu (ERP).
So Zákonom o kolektívnej zmluve schváleným vo februári 1947 sa pre odbory vytvoril potrebný základ na to, aby profitovali z pozitívnych výsledkov hospodárskeho
rastu. S uzatvorením prvej Dohody o cenách a platoch v tom istom roku sa vytvoril
základný kameň novej formy spolupráce medzi zamestnávateľmi a zamestnancami
vtedy označovanej ako „hospodárske partnerstvo“.
Na základe sociálneho mieru zaisteného v tej dobe sa napokon vyvinulo Rakúske
sociálne partnerstvo.
Podstatným aspektom tohto nového partnerstva bolo zabezpečenie spolurozhodovania v podnikoch. Na tento účel bol v roku 1947 vydaný nový, moderný Zákon o
podnikovej rade.
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Demonštrácia proti zvyšovaniu cien

Október 1950: Štrajkujúci pred úradom kancelára

Ťažkosti počas obnovy a často veľké, no národohospodársky nevyhnutné ústupky
voči vláde a zamestnávateľom však nič nezmenili na popularite odborov. Počet
členov sa postupne zvyšoval (1945: 300.000 členov, 1947: viac ako 1 milión členov)
a takmer nikto v týchto rokoch nepochyboval o dôležitosti organizovať sa. Aby
bolo možné vystupovať ešte stabilnejšie, vyvinul Rakúsky odborový zväz ÖGB veľké
úsilie, aby vyškolil a lepšie vzdelával členskú základňu a odborárskych funkcionárov.
Od roku 1947 boli opäť k dispozícii odborné školy, ktoré vo večerných kurzoch
členom podnikovej rady a zástupcom záujmov zamestnancov poskytli potrebnú
výbavu na vykonávanie svojej funkcie.
Oživila sa aj tradícia robotníckych škôl z Prvej republiky. Spoločne s robotníckymi
komorami sa založila Sociálna akadémia ako najvyššia forma odborného vzdelania.

1950 – Októbrový štrajk a studená vojna
V práve sa začínajúcej studenej vojne medzi dvomi veľkými mocenskými blokmi,
západnou Európou a USA proti východnej Európe a Sovietskemu zväzu, bol rakúsky
príklad nadstraníckeho jednotného odborového hnutia celosvetovo výnimočný jav.
Pokus o založenie jednotnej organizácie všetkých odborov v podobe Svetového odborového zväzu v roku 1945 (WGB) zlyhal na zväčšujúcom sa vplyve komunistických
zásupcov a na nevôlu hlavne amerických odborov, ktoré odmietli spoločnú organizáciu so Sovietskym zväzom v jednom spolku.
V roku 1949 sa preto rozdelilo odborové hnutie, podobne ako to bolo v celosvetovom vývoji, na komunisticky dominantný WGB a na západné demokratické princípy orientovaný Medzinárodný zväz slobodných odborov (IBFG). Po početných
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Plagát ÖGB: Cenová krivka

borového zväzu ÖGB rozhodlo vystúpiť z WGB a prejsť do IBFG. Napriek tomuto
rozhodnutiu ostal Rakúsky odborový zväz ÖGB aj naďalej reprezentovaný komunistickou odborovou frakciou v grémiu WGB. Tým sa stal Rakúsky odborový zväz ÖGB
dôležitým sprostredkovateľom medzi oboma blokmi.
Okrem IBFG už navyše v takzvanom „slobodnom svete“ v medzivojnovom čase
existoval Medzinárodný zväz kresťanských odborov (neskôr: Svetové združenie
zamestnancov), s ktorým bol Rakúsky odborový zväz ÖGB prostredníctvom svojej
kresťanskej odborovej frakcie stále spojený.
Cieľ odborov prispieť k stabilite v ešte rozdelej krajine tiež viedol k početným
kompromisom v rokovaniach o mzdách a cenách. Výsledky neboli vždy uspokojivé a hospodárska výstavba krajiny neprebiehala stále v prospech zamestnancov.
Nespokojnosť niektorých ľudí miestami viedla aj k otvoreným protestom. Ich
vyvrcholením bol Októbrový štrajk v roku 1950. Protestné hnutie zmanipulované
komunistickými odborármi a odborármi z VDU (Spolok nezávislých, predchodca
rakúskej politickej strany FPÖ) takmer Rakúsko priviedlo na pokraj novej občianskej
vojny.
Na jeseň 1950 schválil Rakúsky odborový zväz ÖGB zníženie priemerného príjmu a
zdražovanie verejných výkonov. Podniky, predovšetkým tie vo verejnom vlastníctve,
chceli z takto získaných prostriedkov financovať investičné zámery. Toto krátkodobé
zhoršenie zo strany odborov viedlo k spontánnym protestným manifestáciám v
početných rakúskych podnikoch. Hodinový výstražný štrajk v rakúskych oceliarňach
VÖST, ktorý sa uskutočnil 25. septembra 1950 bol signálom pre razantné opatrenia
v celom Hornom Rakúsku. Už nasledujúci deň pochodovalo 15.000 zamestnancov
po centre mesta Linz a 27. septembra bola dokonca obsadená budova Robotníckej
komory a Rakúskeho odborového zväzu ÖGB.
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Hospodársky rast

Čoskoro sa štrajkové hnutie rozšírilo po celom Rakúsku. Na štrajkoch sa s podporou
sovietskej okupačnej mocnosti zúčastnili predovšetkým závody USIA (podniky pod
sovietskou správou) na východe Rakúska. Rakúsky odborový zväz ÖGB a všetky politické strany Rakúska s výnimkou Komunistickej strany Rakúska boli proti ilegálnym
štrajkom. Pojem „pokus o puč“ sa rýchlo rozšíril a strach pred prevzatím moci komunistami, ako to bolo v predošlých rokoch v Maďarsku a Československu, bol veľký.
V rakúskom meste Wiener Neustadt sa štrajkujúcim dokonca sčasti podarilo
ochromiť celú správu a infraštruktúru, respektíve získať pod kontrolu celé mesto. Vo
Viedni sa odohrali dramatické scény, keď tisíce nahnevaných zamestnancov chcelo
vtrhnúť do budovy Rakúskeho odborového zväzu ÖGB na ulici Hohenstaufengasse.
Polícii a predovšetkým prísne antikomunistickému Stavebno-drevárskemu odboru
sa tomu podarilo zabrániť. Viedeň stála na pokraji krvavého sporu. Neskorší prezident Rakúskeho odborového zväzu ÖGB Anton Benya si spomína:
„Taktika Komunistickej strany Rakúska KPÖ bola, že komunistickí funkcionári ostanú skôr v pozadí. Tým sa vytvoril dojem, že sa na týchto akciách zúčastnilo veľké
množstvo zamestnancov. […] Veľká konferencia podnikovej rady sa uskutočnila
vo viedenskej Floridsdorfer Lokomotivfabrik. Zišlo sa tu tisíce poverených zástupcov z celého Rakúska a pokúsili sa nájsť riešenie ohľadom generálneho štrajku.
Medzičasom sa však odborom v podnikoch podarilo ľuďom vysvetliť, o čo tu ide. […]
3. a 4. októbra mal byť teda vyvolaný generálny štrajk, čo však už nebolo možné.“
Väčšina štrajkujúcich pochopila, že bola len bábkou v rukách politikov a vrátila sa
späť na svoje pracovné miesta. Vláde a odborom sa takisto podarilo odhovoriť spojencov od toho, aby sa miešali do tejto napätej situácie. K tomu ešte raz vyjadrenie
Antona Benyu:
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3. spolkový kongres ÖGB1955

1955 Štátna zmluva, slávnostné zasadnutie v parlamente

„V prípade, že by sa do toho zamiešali Američania, mohlo sa stať všetko možné:
Rakúsko bolo vtedy rozdelené, kto by nám zaručil, že by Železná opona nebola za
nami, ale pred nami?“
Stabilita krajiny sa opäť obnovila, počas celorakúskej konferencie podnikovej rady
sa večer 5. októbra napokon dohodlo na ukončení štrajku. Odbory a republika
zvládli svoju zaťažkávaciu skúšku. Krajina sa opäť mohla sústrediť na svoju obnovu a
na rokovania ohľadom štátnej zmluvy.

1955 – Štátna zmluva a „hospodársky zázrak“
Roky skúšok a náročnej, krvopotnej obnovy napokon zavŕšil veľký
zahraničnopolitický úspech. So spojencami sa po takmer desiatich rokoch okupácie podarilo dohodnúť na nezávislosti Rakúska v podobe Štátnej zmluvy. Počas
slávnostnej ceremónie podpísali ministri zahraničnych vecí USA, Francúzska,
Veľkej Británie a Sovietskeho zväzu vo viedenskom zámku Belvedere s Rakúskom
dlhoočakávaný dokument, prostredníctvom ktorého Rakúsko opäť získalo slobodu
a suverenitu.
Základom sebavedomého Rakúska bola novozískaná nezávislosť štátu a
úspešný hospodársky vývoj. Rakúsky odborový zväz ÖGB ale stále politikov a
zamestnávateľov upozorňoval na to, kto niesol najväčšiu záťaž tohto úspechu: Aj zamestnanci by mali profitovať z hospodárskeho rozmachu. Vo vyhlásení spolkového
predstavenstva Rakúskeho odborového zväzu ÖGB z marca 1966 bolo tiež uvedené:
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ÖGB- nástenné noviny 1965

Prezident Anton Benya na 8. spolkovom kongrese ÖGB 1975

„Počas zvyšovania produktivity rakúskeho hospodárstva sa mzdová a platová
úroveň ako aj príjmy verejných zamestnancov postupne priblížili západoeurópskemu štandardu. Zvyšovanie životných nákladov si tiež vyžaduje dotiahnutie výsledkov rodinnej politiky. Okrem toho je nevyhnutné tieto výsledky prispôsobiť rastu
domáceho produktu.“
Teraz už bolo načase primerane rozdeliť „plody práce“. Od polovice päťdesiatych
rokov začala výstavba moderného sociálneho štátu. Zatiaľ čo Rakúska republika
oslavovala v roku 1955 Štátnu zmluvu, mali zamestnanci ďalší dôvod na oslavu:
6. septembra 1955 sa v Národnej rade schválil vďaka predloženiu návrhu zákona
odborára a ministra sociálnych vecí Karla Maisela Zákon o všeobecnom sociálnom
poistení, určite jeden z najdôležitejších sociálnopolitických zákonov v dejinách
Druhej republiky.
Z Rovnoprávnej komisie pre otázky cien a platov vytvárajúcej hospodárske
partnerstvo povojnových rokov sa stalo sociálne partnerstvo pozostávajúce z
Rakúskeho odborového zväzu ÖGB, Robotníckej komory, Hospodárskej komory a
Poľnohospodárskej komory. Výsledkom dobrej spolupráce v minulosti bola okrem
iného Generálna kolektívna zmluva vypracovaná v roku 1959 za účelom zredukovania pracovného času na 45 hodín.
Začiatky Druhej republiky až do šesťdesiatych rokov boli zo sociálnopolitického
hľadiska veľmi dôležitým časovým úsekom. Prijalo sa množstvo zákonov, ktoré
dodnes vytvárajú základ sociálneho štátu, okrem iného Zákon o štátnych sviatkoch,
Zákon o poistení v prípade nezamestnanosti, Zákon o zamestnávaní detí a mládeže,
Zákon o práci na doma, Zákon o profesijnom vzdelávaní, Zákon o pracovnej kontrole a Zákon o vyplácaní dovoleniek pracovníkov.
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Plagát ÖGB k 40- hodinovému pracovnému týždňu

1983, Fred Sinowatz a Bruno Kreisky

Na základe návrhu referenda iniciovanom rakúskou politickou stranou SPÖ, ktoré
podporilo 900.000 Rakúšanov, rozhodla Národná rada v roku 1969 o postupnom
zavedení 40-hodinového pracovného týždňa.

1974 – Zákonník práce a budovanie sociálneho štátu
Napriek neúspechom v hospodárskom vývoji (celosvetová ropná kríza z roku
1973) boli sedemdesiate roky a začiatky osemdesiatych rokov pre rakúske odborové hnutie dôležité predovšetkým čo sa týka sociálnej politiky. Jadrom vývoja
bol zákonník práce, ktorý vstúpil do platnosti 1. júla 1974. Tento zákonník posilnil
spolurozhodovanie v podniku, obsahoval tretinové zastúpenie zástupcov zamestnancov v dozorných radách a zlepšil ochranu zamestnancov proti nespravodlivému
prepúšťaniu.
Okrem toho realizovala samostatná vláda politickej strany SPÖ pod vedením spolkového kancelára Dr. Bruna Kreiskeho mnohé iné požiadavky Rakúskeho odborového
zväzu ÖGB. 1. januára 1978 vstúpil do platnosti nový zákon o dovolenke predpisujúci štvortýždňovú minimálnu dovolenku. Doterajšie rozdiely medzi zamestnávateľmi
a zamestnancami sa v tejto oblasti definitívne odstránili. V roku 1979 nasledovalo
prostredníctvom Zákona o odstupnom pre robotníkov zrovnoprávnenie robotníkov
a zamestnancov. Zákon o poistení proti platobnej neschopnosti vstúpil do platnosti
v januári roku 1980, tým sa podarilo zabezpečiť požiadavky pracovníkov v prípade
zatvorenia podniku.
Samozrejme, že existovalo veľa nepriateľov politiky solidárneho prerozdeľovania.
Najmä z oblasti hospodárstva sa čoraz hlasnejšie ozývali hlasy proti novým výdobytkom zamestnancov. Prezident Rakúskeho odborového zväzu ÖGB Anton Benya však
tieto výčitky odmietal a kritikom odpovedal:
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Boj za rovnoprávnosť

Spolková ministerka Johanna Dohnal

„Odborovému hnutiu sa stále namietalo argumentom, že sociálne výdavky sú príliš
vysoké, národohospodársky neúnosné a ohrozujú produktivitu hospodárstva.
Pokroková sociálna politika však predstavuje najlepšiu podporu hospodárstva. […]
Sociálna politika, ktorej sa podarí udržať si sociálny mier, má na národné hospodárstvo stabilizujúci vplyv.“

1979 – Ženy v Rakúskom odborovom zväze ÖGB a Zákon o rovnosti zaobchádzania
Do obzvlášť pokrokového časového obdobia sedemdesiatych a osemdesiatych
rokov spadalo aj zlepšenie životnej a pracovnej situácie pracujúcich žien. Obzvlášť
Reforma o rodinnom práve uzatvorená 1. júla 1975 bola veľkým krokom pre
emancipačné hnutie. Zrušilo sa prednostné postavenie „hlavy rodiny“ zaužívané v
minulosti, vďaka ktorému už ženy neboli nútené pýtať si povolenie u mužov, keď
chceli pracovať.
Johanna Dohnal, prvá ministerka ženského pohlavia a priekopníčka ženského
hnutia stále pozorne načúvala požiadavkám odborov. Diskusie v tom čase popísala
takto:
„Celkovo stále išlo o otázku, ako dosiahnuť spoločenské zmeny. Musia sa najprv
zmeniť zákony, aby sa zmenilo naše povedomie, alebo naopak, budeme čakať, kým
sa zmení naše povedomie, aby sme mohli zmeniť zákony? Mne osobne bolo jasné,
že predpisy ako napríklad rodinné právo z 19. storočia sa musia zmeniť, z čoho sa
vyvinulo množstvo iných vecí.“
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Televízna mechanička 1967

Plagát ÖGB k dovolenke pre ošetrenie člena rodiny

Ďalším dôsledným krokom v pokračovaní snaženia bolo preto popri Reforme
rodinného práva (1979) schválenie zrovnoprávnenia mužov a žien. Zákon o rovnosti
zaobchádzania mal konečne definitívne ukončiť niekoľkostoročnú nespravodlivosť
nerovnakého finančného ohodnotenia za rovnaký pracovný výkon. Aby bolo možné
garantovať presadenie tohto zákona, zriadila sa príslušná komisia zaoberajúca sa
zrovnoprávnením. Pri novelizácii zákona v roku 1985 sa zrovnoprávnenie rozšírilo v
oblasti uplatnenia sociálnych dávok, podnikového vzdelávania a ďalšieho vzdelávania a koncipovania vypísania voľného pracovného miesta. Napriek tomuto míľniku
sa dodnes nepodarilo dokonale presadiť ciele tohto zákona vo všetkých oblastiach.
Najväčšiu podporu nachádzali pracujúce ženy v Rakúskom odborovom zväze ÖGB
a jeho oddelení zaoberajúcom sa ženskými otázkami. Ženy v Rakúskom odborovom
zväze ÖGB sa združili už v septembri 1945. Síce povojnové roky v patriarchálnom
odborovom hnutí neboli vždy jednoduché, dosiahli ženy v Rakúskom odborovom
zväze ÖGB už v päťdesiatych rokoch veľké úspechy. Práca na doma sa regulovala
zákonom, vybojovala sa šesťmesačná, vtedy ešte neplatená materská dovolenka.
Neskôr sa podarilo predĺžiť materskú dovolenku na rok a z prostriedkov poistenia v
nezamestnanosti ženám vyplácať príspevok na materskej dovolenke.
Solidárnosť so ženskými pracovnými silami viedla v roku 1962 k štvordňovému
štrajku v kovospracujúcom priemysle. V tomto sektore sa podarilo zrušiť predtým
existujúce kategórie platov pre ženy. Na odbory sa mohli ženy vždy spoľahnúť.
Celoštátne riešenie tejto diskriminácie sa docielilo ako už bolo spomenuté až v roku
1979.
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ÁNO Európe: Propagačné články v časopise „Solidarita“ za ÁNO Rakúska k vstupu do EÚ

1995 – Rakúsky odborový zväz ÖGB a vstup Rakúska do EÚ
Keď Rakúska republika 1. januára 1995 vstúpila do Európskej únie, stalo sa tak na
želanie väčšiny obyvateľstva. Na referende, ktoré tomu predchádzalo sa v roku 1994
viac ako 2/3 Rakúšanov a Rakúšaniek rozhodlo pre vstup do EÚ a tým aj pre proces
zjednocovania na európskom kontinente.
Rakúsky odborový zväz ÖGB podporoval vstup do Európskej únie. Ešte predtým sa
na túto temu uskutočnili v rámci odborov dlhé diskusie. Nebolo jednoduché zvážiť
pozitívne a negatívne aspekty členstva v EÚ. Napokon sa ale spolkové predstavenstvo Rakúskeho odborového zväzu ÖGB rozhodlo podporiť vstup do EÚ.
V prípade členstva v Európskej únii išlo, ako stojí v uznesení Rakúskeho odborového
zväzu ÖGB z 26. apríla 1994:
„[…] o spoločné zlepšenie sociálneho štandardu, spoločnú aktívnu politiku zamestnanosti, zosilnené úsilie v oblasti vzdelávania a ďalšieho vzdelávania, aktívnu úlohu
Európskej únie v oblasti politiky životného prostredia a spotrebiteľskej politiky ako aj
o solidárnosť so slabšími v rámci a mimo spoločenstva.“
Vieru v Európu formovalo popri cieli stabilnej, spravodlivej a sociálnej Európskej únie aj želanie naďalej zaistiť mier trvajúci od roku 1945. Počas početných
informačných podujatí mali zamestanci možnosť získať podľa možnosti objektívne
informácie o stave prístupových kritérií a požiadavkách odborov. Rakúsky odborový
zväz a robotnícke komory zostavili špeciálny „kufrík EÚ“ pre podnikové rady a jeho
cieľom bolo zabezpečiť tok informácií aj do toho najmenšieho podniku.

16 | Vykročenie do budúcnosti

ÖGB sa pravidelne zúčastňuje na akciách Európskeho odborového zväzu / Foto: Fischill

To, aký dôležitý je názor pracujúcich ľudí pre politikov, ukázalo ich úsilie v prípravnom štádiu referenda. Minister zahraničných vecí Dr. Alois Mock sa k tomu vyjadril v
apríli 1994:
„Rakúsky odborový zväz ÖGB je […] dnes skutočne oprávnený diskutovať o stave
našej krajiny v novej Európe, pretože sa od začiatku veľmi jasne vyjadril k tejto téme.“
Okrem toho Mock vyzdvihol:
„[…] že sa Rakúsku v prístupových rokovaniach okrem iného podarilo úspešne
obhajovať požiadavky, za ktoré sa mimoriadne angažoval Rakúsky odborový
zväz ÖGB, ako napríklad zachovanie si našich sociálnych a ekologicko-politických
štandardov, zaručenie a upevnenie vytýčených cieľov a zachovanie zákona o neutralite.“
Referendum bolo koniec koncov úspešné aj z toho dôvodu, pretože to boli práve
zamestnanci, ktorí sa jasne vyjadrili za vstup. Toto všetko sa udialo predovšetkým v
nádeji na ďalšie posilnenie odborov a hlavne v čase, kedy sa zintenzívnila spolupráca sesterských organizácií vo všetkých európskych štátoch. Spoločné vystupovanie
odborov voči Európskej komisii uľahčili silné odborové organizácie Švédska, Fínska
a Rakúska (všetky tri štáty pristúpili 1. januára 1995). Ozajstná Európska sociálna
politika bola cieľom práve týchto troch pokrokových sociálnych štátov.
Do dnešného dňa sa však nezrealizovali všetky želania európskeho odborového
hnutia. Hospodárstvo ešte stále určuje politiku EÚ. V štátoch Únie je stále prítomná
veľmi vysoká nezamestnanosť. Už teraz však existujú dobré a ďalekosiahle nariadenia EÚ na ochranu záujmov zamestnancov. K tomu sa vyjadril predseda výrobného
družstva PRO-GE Rainer Wimmer:
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13. máj 2003: Záverečná manifestácia na Heldenplatzi /Foto: Prinz

„[…] z pohľadu odborov je dobrým nástrojom napríklad Smernica európskych podnikových rád. Na tomto príklade vidíme, že aj Európska únia vie byť aktívna. Odbory
sa pripravili na vytvorenie tejto smernice. Teraz sme zistili, že bol tento nápad dobrý
a veľa ovplyvnil […]. Takéto veci robia z EÚ rastúci celok, ktorý sa neustále vyvíja a
zlepšuje.“

2003 – Štrajkové hnutie – Rakúsky odborový zväz ÖGB ako razantná organizácia
Spolková vláda pod vedením kancelára Dr. Wolfganga Schüssela od roku 2000
postavila rakúske odbory pred nové výzvy. Vláda zvyknutá na vytváranie sociálneho partnerstva, stabilizáciu a budovanie sociálneho štátu bola tentokrát konfrontovaná s rozsiahlymi úspornými opatreniami. Obzvlášť plánovaná „dôchodková
reforma“ rozohnila mysle obyvateľov. Veľké krátenie budúcich dôchodkov, zrušenie
predčasných dôchodkov, negatívne zmeny v prepočítavaní rokov a jednotné
zvyšovanie dôchodkového veku na 65 rokov nenechali verejnú mienku chladnou.
V podnikoch to začalo škrípať a zástupcovia podnikových rád a záujmov zamestnancov sa s Rakúskym odborovým zväzom ÖGB dohodli na znemožnení týchto
zámerov vlády aj za cenu razantných opatrení. Odborový zväz niekoľkokrát upozornil čierno-modrú koaličnú vládu na sociálnu nespravodlivosť v návrhoch zákonov. O
skutočných reformách v spolupráci so sociálnymi partnermi sa naopak nerokovalo.
Želané opatrenia na redukciu rastúcej nezamestnanosti, pozitívne impulzy pre hospodárstvo a iné opatrenia neprichádzali.
Keď 24. apríla 2003 vláda odmietla počkať na alternatívny návrh sociálnych partnerov dôchodkovej reformy, reagoval Rakúsky odborový zväz ÖGB jednohlasným
rozhodnutím pre štrajk. Pohár trpezlivosti zamenstnancov pretiekol.
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3. jún 2003: pozastavenie práce v podnikoch / Foto: oegb-online

6. mája došlo k prvým výstražným štrajkom, na ktorých sa zúčastnilo pol milióna ľudí. Ďalším vyvrcholením bola veľká demonštrácia 13. mája 2003, na ktorej v
hustom daždi pochodovalo cez ulice vyše 200.000 zamestnancov. S heslami ako
„Reformovať a nie zinkasovať“ alebo „Sociálna spravodlivosť namiesto brutality a
hrôzy“ sa demonštranti presunuli z námestia pred úradom spolkového kancelára
Ballhausplatz, ktoré bol pre toto obrovské množstvo ľudí malé, na námestie Heldenplatz.
Vláda a celé Rakúsko, ktoré si myslelo, že je s odborovým odporom koniec, prekvapil
najväčší štrajk v dejinách krajiny. 3. júna 2003 sa zapojilo približne milión ľudí vo viac
ako 18.000 podnikoch do jednodňového štrajku. Časopis „Profil“ o tom písal:
„Vo všetkých mestách ostanú doobeda električky, metro, autobusy vo vozovniach.
Gymnazisti majú voľno. Vo výrobných halách značiek Opel, Voest-Alpine, Böhler-Uddeholm, BMW, Donawitz, OMV a Elin sa vypnú stroje. Personál spoločnosti Siemens
ako aj zamestnanci stoviek menších podnikov v Rakúsku sa podieľajú na vzbure.
Tlačiarne v pondelok štrajkujú. V utorok sa nevytlačia žiadne denníky. Pošta bude
doručená s omeškaním. Na nákladných staniciach ostal ležať tovar. Úrady práce sú
zatvorené.“
Napriek týmto obdivuhodným štrajkovým opatreniam sa vláda rozhodla uzniesť
nepopulárnu dôchodkovú reformu, aj keď s malými zmenami. V tom istom roku sa
mala reformovať aj zničená organizácia Rakúskych federálnych železníc. Viacdenný
štrajk zamestnancov železníc ju mal zmeniť, no s výnimkou niekoľkých pozitívnych
zmien sa v Národnej rade vládou zloženou predovšetkým z ÖVP a FPÖ neoliberálny
zákon prijal.
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Foto: Reimer

Napriek týmto len čiastočným úspechom mal „rok štrajku“ 2003 veľký význam pre
Rakúsky odborový zväz ÖGB. Vláde však bolo napriek tomu jasné, že ďalšie odbúravanie sociálnych vymožeností by bolo len veľmi ťažko realizovateľné. Vďaka jednote
odborov a intenzívnej úspešnej spolupráci s členmi podnikov sa odteraz nedalo
pochybovať o zásadovosti ÖGB.
Sociálne partnerstvo a myšlienka solidarity v Rakúsku zažili silné oživenie.

2006 – Kríza BAWAG a kongres reforiem
Rakúsky odborový zväz ÖGB síce vyšiel z roku štrajku 2003 ako posilnená organizácia, no tri roky na to musel čeliť najväčšej výzve v svojej histórii.
15. marca 2006 vyšli v denníkoch palcové titulky o údajných schránkových firmách
banky BAWAG. Už v marci predošlého roku musel vtedajší šéf BAWAG prenechať
svoju funkciu Dr. Ewaldovi Nowotnemu navrhnutému Rakúskym odborovým
zväzom ÖGB. Viedli k tomu riskantné úvery BAWAG svojmu americkému partnerovi
Refco. Teraz, na jar roku 2006, bola reč o chybných domnienkach a závažných trestných činoch.
Kríza banky následne viedla k demisii finančného tajomníka Rakúskeho odborového
zväzu ÖGB Güntera Weningera a krátko na to, 27. marca 2006, aj prezidenta Rakúskeho odborového zväzu ÖGB Fritza Verzetnitscha. V ten istý deň dočasne preberá
predseda odboru obecného zastupiteľstva Rudolf Hundstorfer vedenie Rakúskeho
odborového zväzu ÖGB. 29. marca sa stáva šéfom financií odborového zväzu Erich
Foglar.
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Január 2007, voľba Rudolfa Hundstorfera za prezidenta ÖGB

Obaja preberajú zodpovednosť za Rakúsky odborový zväz ÖGB v čase, kedy sa
nachádza v svojej najväčšej kríze v histórii. S cieľom zaistiť pracovné miesta v BAWAG a postaviť budúcnosť Rakúskeho odborového zväzu ÖGB na nových princípoch sa spolkové predstavenstvo Rakúskeho odborového zväzu ÖGB rozhodlo 14.
decembra 2006 predať odborársku banku. Pôvodne dohodnuté ručenie štátom
nemuselo byť použité, Rakúsky odborový zväz ÖGB krízu zvládol vlastnými silami.
Na tlačovej konferencii 16. mája 2007 sa k tomu vyjadril prezident ÖGB Hundstorfer:
„[…] že sme museli predávať, bola pre nás bolestivá informácia, bol to tiež jeden
z bodov našej organizačnej štruktúry, ktorý bol stredobodom mnohých diskusií. A
naopak, treba hľadieť do budúcnosti, bola to jediná možnosť ako zahrániť BAWAG a
Rakúsky odborový zväz ÖGB […]. Samozrejme, že hľadíme do budúcnosti, Rakúsky
odborový zväz ÖGB je od včerajšej noci bez dlhov […] a my sme veľmi hrdí na to, že
sa nám podarilo v tejto celkovej situácii nevyužiť jediné euro zo štátnej kasy. Túto
zásadu, ktorú sme si predsavzali, sme dodržali, že rakúsky daňový poplatník nemusí
do BAWAG investovať […] ani euro.“
Prekonanie krízy BAWAG znamenalo pre Rakúsky odborový zväz ÖGB nový začiatok.
Od tej doby sa museli nanovo naplánovať finančné záležitosti. Činnosť odborov
a odborového zväzu sa mohla od tej doby financovať už len z prijatých členských
príspevkov.
Popri novej finančnej politike sa odštartovala aj reforma organizácie. 16. spolkový kongres Rakúskeho odborového zväzu ÖGB v januári 2007 sa preto niesol v
znamení reforiem a nového začiatku. Rudolf Hundsdorfer bol zároveň 24. januára
vymenovaný za piateho prezidenta Rakúskeho odborového zväzu ÖGB. S nádejou
do budúcnosti sa nový prezident vyjadril:
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Erich Foglar, od decembra 2008 prezident ÖGB

„Rakúskemu odborovému zväzu ÖGB chceme opäť prinavrátiť rozkvet a
dôveryhodnosť, ktorú v minulosti mal. […] Spoločne sa pokúsme rásť a získavať
nových členov. Pretože bojovnosť a činorodosť Rakúskeho odborového zväzu ÖGB
stojí a padá na svojich členoch.“
Začal sa nový začiatok a nasledovalo úsilie privolať späť množstvo členov stratených
v kríze.

2009 – Reforma pokračuje
Vymenovaním Rudolfa Hundstorfera za ministra práce a sociálnych vecí v spolkovej
vláde sa v decembri 2008 stal úradujúcim prezidentom Rakúskeho odborového zväzu ÖGB Erich Foglar. Tým prevzal vedenie Rakúskeho odborového zväzu ÖGB druhý
reformátor, ktorý niesol zodpovednosť za stabilizáciu jeho financií.
Erich Foglar dôsledne pokračoval v doterajšom kurze reforiem a dosiahol v rámci
jednej veľkej akcie prvé veľké úspechy v získavaní vystúpených členov. Spolu sa
podarilo odborovému zväzu medzi koncom roka 2008 a začiatkom roka 2009 získať
späť viac ako 2000 členov. Úspešne sa tiež zrealizovala reforma organizácie, ako sa
už rozhodlo na kongrese v minulosti. S cieľom posilnenia zdrojov sa v spolkových
krajinách zlúčili doterajšie okresné organizácie.
Stredobodom záujmu 17. spolkového kongresu, ktorý sa uskutočnil medzi 30.
júnom až 2. júlom 2009, bolo okrem zhodnotenia doterajšieho presadenia reforiem
aj vybudovanie sociálnych istôt a v neposlednom rade svetová hospodárska kríza.
Ako všetky európske krajiny zasiahla silno aj Rakúsko. Hospodársky rast klesol a
nezamestnanosť dosiahla rekordné hodnoty. Erich Foglar, ktorý bol na kongrese
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17. spolkový kongres ÖGB 2009

vymenovaný za riadneho prezidenta Rakúskeho odborového zväzu ÖGB, sa v súvislosti s ťažkými hospodárskymi časmi vyjadril takto:
„Posledné mesiace ukázali, že sme silní, pretože sme napriek hospodárskej kríze a ostrému odporu veľa dosiahli. […] Štyri bilióny eur sa celosvetovo zozbieralo pre banky
na záchranné balíčky a približne 40 miliónov ľudí je okrem toho kvôli kríze bez práce.
Najvyššou prioritou musí byť boj s nezamestnanosťou.“
Kríza spôsobená domnienkami ctižiadostivých a nezodpovedných manažérov nesmie byť podľa Foglara na ťarchu zamestnancov a budúcich generácií:
„[…] touto cestou sa Rakúsky odborový zväz ÖGB uberať nebude. Sociálna
spravodlivosť pre nás znamená viac spravodlivosti pri prerozdeľovaní medzi mzdami, platmi a ziskom, v daňovom systéme, viac sociálnych istôt, rovností šancí vo
vzdelaní a pre ženy, pretože nožnice príjmov sú neakceptovateľné a viac spolurozhodovania v hospodárstve a spoločnosti.“

2010 – boj s chudobou a sociálnym vylúčením
Aktuálna hospodárska kríza obzvlášť ohrozuje už beztak sociálne najslabšie
spoločenské skupiny obyvateľstva. Ľudia s nižším vzdelaním, matky vychovávajúce
svoje deti samé a iné skupiny sú obeťami prevládajúceho vývoja.
Okrem toho vedie nezlomný neoliberálny kurz v podnikoch v mnohých prípadoch
k zväčšujúcej sa chudobe napriek trvalému pracovnému pomeru. Ženy v Rakúskom
odborovom zväze ÖGB sa preto obzvlášť angažujú na tému takzvanej chudoby
v zamestnanosti. Predsedníčka žien v Rakúskom odborovom zväze ÖGB Brigitte
Ruprecht preto vyzýva:
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Kampaň žien ÖGB za boj proti chudobe pod mottom: „Chcem férovosť“ v rámci ťažiska ÖGB pre rok 2010

„To, že sú u nás osoby chudobné napriek tomu, že sú zamestnané na plný úväzok, by
malo zodpovedné osoby zahanbiť. Keď sa má výkon oplatiť, musí sa zvýšiť minimálna mzda, obzvlášť v odvetviach s nízkymi mzdami. “
Počet postihnutých osôb, medzi nimi najmä žien, sa bude v nasledujúcich rokoch
pravdepodobne zvyšovať. Aktuálne sa pokladá v Rakúsku takmer 250.000 ľudí za
„working poor“ (chudoba v zamestnanosti). V roku 2008 z toho bolo 129.000 ľudí
v celoročnom trvalom pracovnom pomere. Rozhodujúca odpoveď musí byť podľa
žien v Rakúskom odborovom zväze ÖGB spravodlivé vyplácanie najchudobnejších.
Zavedenie minimálnej mzdy 1.300,- € brutto sa má prerokovať so sociálnymi partnermi na základe kolektívnych zmlúv.
Požiadavky napokon dostali svoju podobu. Fiktívna komiksová postavička „Marie
Los“ predstavuje každodenné problémy ľudí v Rakúsku, ktorí sú napriek zamestnaniu dennodenne na hranici chudoby. Kampaň „Chcem férovosť“ dáva do popredia
práve takéto postavy ako je Marie Los.
Nie len v Rakúsku, ale aj v celej Európe sa v roku 2010 táto téma ujala. Aj Európsky
odborový zväz (EGB) odštartoval náležitú kampaň, ktorá začala boj s chudobou a
sociálnym vylúčením.

2011 – Nová smernica o zriaďovaní európskej podnikovej rady a
globalizácia
Ešte pred vstupom Rakúska schválila Európska únia smernicu o zriaďovaní Európskej podnikovej rady (EBR). Tým sa vytvoril základ pre spolurozhodovanie ako
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aj podnikové zastúpenie presahujúce dovtedajšie národné hranice. Zohľadnila sa
tak európska realita a vytvoril sa tak zo zákona základ pre prácu odborárov v medzinárodných koncernoch.
Čoskoro budú v Európskej únii existovať tisíce takýchto EBR, ktoré sa môžu starať o
práva zamestnancov v medzinárodných podnikoch. Európsky odborový zväz, Európsky parlament a Európsky hospodársky a sociálny výbor už dlhšiu dobu vyžadujú
posilnenie Európskych podnikových rád. Jedna zo smerníc prepracovaných Európskou komisiou v roku 2008 má za úlohu dať EBR viac právnej istoty. Toto nové
zákonné nariadenie vstúpi do platnosti od júna 2010. Predseda EBR stavebnej firmy
PORR Albert Stranzl o svojej práci:
„My, európski predstavitelia podnikových rád, sa pokúšame robiť len to najlepšie
pre všetkých kolegov pôsobiacich v stavebnom odvetví. Cezhraničná spolupráca so
všetkými kolegami a kolegyňami z podnikových rád je preto nevyhnutná a čoraz
dôležitejšia. Pretože sociálna Európa sa môže vytvoriť pre všetkých zamestnancov
len spoločnými silami.“
Ale nie len nové zákonné štandardy prispievajú na európskej úrovni k zlepšeniu
situácie zamestnancov. Aj celosvetovo sa spájajú odbory viac ako v minulosti. Sme
konfrontovaný s fenoménom globalizácie. Tá je však možná len prostredníctvom
celosvetovej kooperácie odborov.
Tomuto cieľu sa chceme priblížiť pomocou Medzinárodného odborového zväzu
založeného vo Viedni v novembri roku 2006. Svetové odborové hnutie dostalo nový,
silný hlas. Medzinárodný odborový zväz zastupuje 180 miliónov členov zo 160 krajín. Medzinárodný odborový zväz takto vysvetľuje globalizáciu:
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3.11.2006: Zakladajúci kongres Medzinárodnej konfederácie odborových zväzov (MKOZ) / Foto: Reimer

„Globalizované hospodárstvo si vyžaduje účinnú Global Governance“ [globálnu
vládu] v zmysle zodpovedného vládneho riadenia. Medzinárodný odborový zväz sa
pokúša zintenzívniť medzištátnu spoluprácu, aby sa mu podarilo dať do popredia
rozhodujúcich procesov najdôležitejších medzinárodných a regionálnych inštitúcií
sveta sociálny rozmer globalizácie vrátane dôstojnej práce a základných práv zamestnancov.”
Nové požiadavky zaväzujú odbory hľadať nové cesty spolupráce. Už dnes sa začali
podnikové rady vo veľkých medzinárodných koncernoch organizovať vo forme
svetových podnikových rád, avšak bez právnej podpory. Na európskej rovine už
existujú cezhraničné kolektívne zmluvy a vzájomné uznanie členstva je jedným zo
základov Európskeho odborového zväzu.
Zo základného programu Rakúskeho odborového zväzu ÖGB:
„Ako zakladajúci člen Medzinárodnej konfederácie odborových zväzov (IGB)
založenej v roku 2006 vo Viedni Rakúsky odborový zväz ÖGB aktívne podporuje program Medzinárodnej konfederácie odborových zväzov (IGB), ktorá sa považuje za
časť protikladu k jednostranným záujmom globalizácie. Práve v čase hospodárskej
krízy je rozhodujúce koordinované a rozhodné medzinárodné vystupovanie odborového hnutia, aby sa sa zabránilo tomu, že bremeno krízy sa zvalí na ľudí závislých od
mzdy a chudobnejšie vrstvy obyvateľstva. Je nevyhnutné zabezpečiť, aby sa ľudstvo
poučilo z bankrotu neoliberalizmu a že celosvetový hospodársky systém sa má
prispôsobiť materiálnym, politickým a kultúrnym záujmom zamestnancov.“
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Z trosiek po vojne vyrástla moderná vzdelaná spoločnosť. Hlavnými účastníkmi tohto vývoja boli a sú pracujúci ľudia tejto krajiny,
ktorých zastupuje Rakúsky odborový zväz ÖGB.
Premenlivá minulosť ÖGB od roku 1945 je v centre pozornosti tejto
brožúry. Zakladajúc si na skúsenostiach z minulosti je budúcnosť
rakúskych zamestnancov úzko spojená s úspechmi Rakúskeho odborového zväzu ÖGB.
Aktuálne a budúce výzvy, ako to historický vývoj ukazuje, sa môžu
docieliť len solidárnosťou, sociálnym mierom a silnými odbormi.

