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Τα χαμθλά επίπεδα ςυνδικαλιςμοφ ςτισ Ηνωμζνεσ Ρολιτείεσ ζχουν οδθγιςει να δίνεται μεγάλθ προςοχι
πρόςφατα ςτθν ανάπτυξθ νζων μοντζλων οργάνωςθσ των εργατϊν. Σε αντίκεςθ με αυτά που κυριαρχοφςαν για
πάνω από μιςό αιϊνα, τα μοντζλα που ζχουν υιοκετθκεί από πολλοφσ εργατικοφσ θγζτεσ είναι τυπικά μοντζλα
βάςθσ και από τα κάτω προσ τα πάνω ςτθ φφςθ τουσ και απαιτοφν ζνα υψθλό επίπεδο ςυμμετοχισ από τουσ
απλοφσ εργαηόμενουσ μζλθ τουσ. Η καμπάνια Justice for Janitors (JfJ) – δικαιοςφνθ για τουσ κακαριςτζσ – είναι
ζνα παράδειγμα ενόσ τζτοιου μοντζλου, που ζχει ευρζωσ επαινεκεί για τθν καινοτομία και επιτυχία του. Πμωσ,
παρόλο που θ καμπάνια ςυχνά κεωρείται ωσ αντιπροςωπευτικι μίασ εξαιρετικά αποκεντρωμζνθσ προςζγγιςθσ
για τθν οργάνωςθ εξαιτίασ τθσ ευαιςκθςίασ που δείχνει ςτισ τοπικζσ ςυνκικεσ τθσ αγοράσ εργαςίασ, θ Service
Employees’ International Union (Διεκνισ Ζνωςθ Εργαηομζνων ςτισ Υπθρεςίεσ) που τθν ανζπτυξε, πρόςφατα
ζκανε ζκκλθςθ για μία ςυγκζντρωςθ τθσ εξουςίασ ςε ζνα μικρό αρικμό Ρανεκνικϊν ςυνδικάτων. Αυτό ζχει
εγείρει ερωτθματικά για τθ γεωγραφικι κλίμακα ςτθν οποία θ εξουςία κα ζπρεπε να ςτθρίηεται εντόσ του
ςυνδικαλιςτικοφ κινιματοσ και πϊσ να αναπτφςςει ςτρατθγικζσ οργάνωςθσ που είναι ακόμα τοπικά ευαίςκθτεσ
και επίςθσ ικανζσ να αμφιςβθτιςουν εταιρίεσ εκνικά ι/και παγκόςμια οργανωμζνεσ.

Ειςαγωγή
Είναι τϊρα κοινϊσ αποδεκτό ότι το εργατικό κίνθμα ςτισ ΗΡΑ βρίςκεται ςε κρίςθ, με μόνο
8% των εργαηομζνων του ιδιωτικοφ τομζα και 12.9% του ςυνόλου των εργαηομζνων ςτα
ςυνδικάτα. Σαν αποτζλεςμα , τα πρόςφατα χρόνια μεγάλθ προςοχι ζχει δοκεί ςτθν
ανάπτυξθ νζων μοντζλων οργάνωςθσ των εργαηομζνων. Τυπικά τα νζα μοντζλα που ζχουν
εναγκαλιςτεί από τουσ εργατικοφσ θγζτεσ – τουλάχιςτον κεωρθτικά- ωσ αντιπροςωπευτικά
τθσ ςωτθρίασ του εργατικοφ κινιματοσ είναι από τα κάτω προσ τα πάνω ςτθ φφςθ τουσ
απαιτοφν ζνα υψθλό επίπεδο ςυμμετοχισ από τουσ απλοφσ εργαηομζνουσ μζλθ τουσ. Εντόσ
τθσ ςυηιτθςθσ του πϊσ να αναηωογονθκεί το εργατικό κίνθμα, ζνα μοντζλο που ζχει λάβει
ςχεδόν μυκικζσ διαςτάςεισ είναι αυτό τθσ καμπάνιασ του Justice for Janitors (JfJ), το οποίο
παρουςιάηεται ωσ πετυχθμζνο παράδειγμα οργάνωςθσ από τα κάτω προσ τα πάνω που ζχει
καταςτιςει ορατι μία ςυχνά απαρατιρθτθ ομάδα εργαηομζνων, ζχει οικοδομιςει και
διαφοροποιιςει τθ ιδιότθτα του μζλουσ ςτο ςυνδικάτο και ζχει βελτιϊςει τισ εργαςιακζσ
ςυνκικεσ και αμοιβζσ για τουσ κακαριςτζσ. Για πολλοφσ ακτιβιςτζσ τθσ εργαςίασ, μζροσ τθσ
ελκυςτικότθτασ του μοντζλου του JfJ οφείλεται ςτο γεγονόσ ότι ζχει αναπτυχκεί ςτο
πλαίςιο του εκτεταμζνου τομζα των υπθρεςιϊν μάλλον παρά ςτον βιομθχανικό τομζα με
τισ αντίςτοιχεσ ςυμβάςεισ. Πμωσ, αν και θ JfJ ζχει υπερτιμθκεί για τθν επιτυχία τθσ, θ
δυνθτικι τθσ χριςθ ωσ προτφπου για άλλεσ καμπάνιεσ ζχει εγείρει ζνα αρικμό κεμάτων,

ειδικά όςον αφορά το που ο τόποσ τθσ εξουςίασ κα ζπρεπε να βρίςκεται εντόσ του
ςυνδικαλιςτικοφ κινιματοσ. Και αυτό ειδικά επειδι το ςυνδικάτο που το ανζπτυξε –
Service Employees’ International Union (SEIU) (Διεκνισ Ζνωςθ Εργαηομζνων ςτισ
Υπθρεςίεσ)– πρόςφατα επιχειρθματολόγθςε ότι πολλά από τα ςυνδικάτα που ςυγκροτοφν
τθν American Federation of Labor – Congress of Industrial Organizations (AFL-CIO)
(Αμερικανικι Ομοςπονδία Εργαςίασ – Συνζδριο Βιομθχανικϊν Οργανϊςεων) κα ζπρεπε να
ςυγχωνευκοφν, από αυτό επζρχεται μία ςυγκζντρωςθ τθσ εξουςίασ ςε εκνικό επίπεδο ζτςι
ϊςτε να αντιμετωπίςει τθ δφναμθ των εκνικά και παγκόςμια οργανωμζνων εταιρειϊν, μία
ςτρατθγικι που φαίνεται ςε αντίκεςθ με τα τοπικά ευαίςκθτα οργανωτικά χαρακτθριςτικά
τθσ JfJ.
Αυτι θ εργαςία, ςτθ ςυνζχεια, διερευνά μερικζσ από τισ ςυηθτιςεισ γφρω από αυτά τα
ερωτιματα του JfJ μοντζλου και τθσ γεωγραφία τθσ εξουςίασ ςτο εργατικό κίνθμα των ΗΡΑ.
Αρχίηω με μία ςυηιτθςθ για μερικζσ από τισ προκλιςεισ που αντιμετϊπιςαν όταν
οργανϊκθκαν οι εργαηόμενοι ςτον τομζα των υπθρεςιϊν. Μετά περιγράφω ζνα αρικμό
κεμάτων που ςχετίηονται με τθ βακιά γεωγραφικισ-κλίμακασ, φφςθ των ςυνδικάτων, , και
ότι αυτό ςθμαίνει για τισ ςυγκροφςεισ πάνω ςε οργανωτικζσ ςτρατθγικζσ και ςτθν άςκθςθ
τθσ πολιτικισ εξουςίασ εντόσ των ςυνδικάτων. Αυτά ακολουκοφνται από μία εξζταςθ
οριςμζνων από τισ κλιμακοφμενεσ εντάςεισ που αναδφκθκαν ςτθν καμπάνια τθσ JfJ ςτο Los
Angeles, αναμφιςβιτθτα θ πιο πετυχθμζνθ τθσ SEIU. Τζλοσ καταλιγω με μια ςυηιτθςθ του
πωσ οριςμζνα από παρόμοια κζματα που αναδφκθκαν ςτο Los Angeles ζχουν επίςθσ
εκδθλωκεί κακϊσ θ SEIU ζχει αποπειρακεί να εξάγει το δικό τθσ οργανωτικό μοντζλο ςτο
ευρφτερο εργατικό κίνθμα των ΗΡΑ.

Προκλήςεισ τησ υνδικαλιςτικήσ Οργάνωςησ ςτη Νζα Οικονομία
Στθ διάρκεια τθσ τελευταίασ δεκαετίασ θ AFL-CIO και ζνασ αρικμόσ από τα ςυνδικάτα που
τθν αποτελοφν ζχουν κζςει ωσ υψθλι προτεραιότθτα τθν οργάνωςθ των χαμθλόμιςκων,
εργαηομζνων ςτον τομζα των υπθρεςιϊν με τθν πεποίκθςθ ότι θ εςτίαςθ ςτον τομζα των
υπθρεςιϊν όχι μόνο κα αυξιςει τθ ςυνδικαλιςτικι ςυμμετοχι αλλά, δεδομζνου ότι αυτόσ ο
τομζασ απαςχολεί κυρίωσ γυναίκεσ και ζγχρωμουσ εργαηόμενουσ, κα τθ διαφοροποιιςει
επίςθσ. Ηγζτεσ ζχουν μιλιςει για τθν κίνθςθ διεφρυνςθσ τθσ βάςθσ τθσ οργανωμζνθσ
εργατικισ ςυμμετοχισ ωσ μία απαραίτθτθσ ςυνκικθσ για τθν αναηωογόνθςθ των
εργατικϊν ςυνδικάτων και επομζνωσ τθσ δθμιουργίασ ενόσ εργατικοφ κινιματοσ που
μπορεί να αντιμετωπίςει ζνα ευρφ φάςμα οικονομικϊν και κοινωνικϊν ανθςυχιϊν.
Απαντιςεισ ςε αυτι τθ νζα ζμφαςθ ςτθν οργάνωςθ ζχουν ευρζωσ διαφοροποιθκεί:
οριςμζνοι ακτιβιςτζσ τθσ εργαςίασ ζχουν αγκαλιάςει τθν ευκαιρία να επαναςχεδιάςουν
ςτρατθγικζσ και οργανωτικά μοντζλα και να αλλάξουν τθ φιλοςοφία ςτθν οποία υπόκεινται
οι οργανωτικζσ τουσ προςπάκειεσ, ενϊ άλλοι ςυνζχιςαν να χρθςιμοποιοφν ζνα
περιςςότερο παραδοςιακό τρόπο οργάνωςθσ, που ζχει τισ ρίηεσ του ςτισ εργατικζσ
αναταραχζσ τθσ δεκαετίασ του 1930. Ρολλοί ζχουν υιοκετιςει μία υβριδικι προςζγγιςθ,
ςυνεχίηοντασ να χρθςιμοποιοφν ακόμα το παραδοςιακό μοντζλο οργάνωςθσ προςκζτοντασ
μερικζσ διαφορετικζσ τακτικζσ που φαίνονται ωσ αντιπροςωπευτικζσ των νζων
οργανωτικϊν μεκόδων.

Για να καταλάβουμε τθν ειςαγωγι αυτϊν των νζων ςτρατθγικϊν και μοντζλων είναι πρϊτα
απαραίτθτο να ςκιαγραφιςουμε αυτά που προορίηονται να αντικαταςτιςουν. Ειδικότερα
είναι ηωτικισ ςθμαςίασ να αναγνωρίςουμε ότι το οργανωτικό μοντζλο που ζχει τυπικά
χρθςιμοποιθκεί τισ τελευταίεσ ζξι δεκαετίεσ αναδφκθκε από το βιομθχανικό και εξορυκτικό
τομζα – το εργατικό προπφργιο ςτα μζςα του αιϊνα – και ότι ζνα τζτοιο μοντζλο
τελειοποιικθκε ςτο πλαίςιο του « εταιρικοφ ςυνδικαλιςμοφ»(business unionism) που
αναπτφχκθκε ςτισ αρχζσ τθσ μεταπολεμικισ περιόδου κακϊσ τα ςυνδικάτα οικοδόμθςαν
μεγάλεσ γραφειοκρατίεσ προςανατολιςμζνεσ ςτθν παροχι υπθρεςιϊν ςτα μζλθ τουσ
(Hecksher 1988). Η κατανόθςθ αυτισ τθσ ιςτορίασ είναι ςθμαντικό για δφο λόγουσ. Ρρϊτο ,
οι χωρικότθτεσ των χϊρων εργαςίασ ςτθ βιομθχανία και ςτθν εξόρυξθ είναι απολφτωσ
διαφορετικζσ από αυτζσ των περιςςότερων χϊρων εργαςίασ του τομζα των υπθρεςιϊν και
αυτό ζχει ςυνζπειεσ για τθν καταλλθλότθτα του μοντζλου ςε αυτοφσ τουσ τελευταίουσ
χϊρουσ εργαςίασ. Δεφτερο, αν και ο «κομμουνιςτικόσ ςυνδικαλιςμόσ» του 1930 είδε τα
απλά μζλθ-εργαηόμενουσ να εμπλζκονται ςυχνά ςτισ δράςεισ των τοπικϊν ςυνδικάτων και
ςτισ αποφάςεισ, κάτω από τθν πολιτικι του μοντζλου του εταιρικοφ ςυνδικαλιςμοφ οι
αποφάςεισ κυρίωσ λαμβάνονται ςε εκνικό επίπεδο, ςυνεπϊσ θ ςυμμετοχι των απλϊν
μελϊν ςτερείται ςε μεγάλο βακμό (Moody 1988). Αν και ο εταιρικόσ ςυνδικαλιςμόσ ιταν
ςίγουρα αρκετά επιτυχισ ςτθν εξαςφάλιςθ πραγματικϊν βελτιϊςεων ςτα δεδομζνα
διαβίωςθσ των εργαηομζνων, θ απομάκρυνςθ από τον κομμουνιςτικό ςυνδικαλιςμό ( μία
μετατόπιςθ με αποκορφφωμα τθ ςφμβαςθ του 1950 μεταξφ του ςυνδικάτου United Auto
Workers και τθσ General Motors, μία ςφμβαςθ γνωςτι ανεπίςθμα ωσ θ «ςυνκικθ του
Detroit») ςιμαινε ότι τα ςυνδικάτα ποφλθςαν τθν εξάρτθςι τουσ από τον εργατικό
ακτιβιςμό που ιταν βακιά ριηωμζνοσ ςτισ κοινότθτεσ για τθν εμπιςτοςφνθ μίασ
οργανωτικισ δομισ που ςυχνά αποδυνάμωνε τθ ςυμμετοχι και τθ δζςμευςθ του ςυνόλου
των μελϊν, μία αποδυνάμωςθ τθσ οποίασ οι ςυνζπειεσ ζρχονται τϊρα ςπίτι μασ να
ςτρογγυλοκακίςουν για τα καλά (Faue 1991; Heckscher 1988,2000; Moody 1988).
Το «παραδοςιακό» μοντζλο οργάνωςθσ που αναπτφχκθκε ςτα μζςα του 20ου αιϊνα,
λοιπόν, ζχει αρκετά χαρακτθριςτικά (Green και Tilly 1987). Ριο ςυγκεκριμζνα περιλαμβάνει
ςυνδικάτα που γενικϊσ χρθςιμοποιοφν ζμμιςκουσ διοργανωτζσ για να πετφχουν «καυτά
ψϊνια» και απευκφνονται ςτουσ εργάτεσ δίνοντασ ζμφαςθ ςε κζματα «ψωμιοφ και
βουτφρου» (μιςκοί και επιδόματα). Δεδομζνου των εξόδων τουσ, θ οργάνωςθ των
εκςτρατειϊν τουσ τρζχουν αδιαφοροποίθτα ςε ζναν τεχνικό, από πάνω προσ τα κάτω,
τρόπο διαμόρφωςθσ, με τθν ζμφαςθ να δίνεται ςτο να κερδθκεί ζνα 51% των ψιφων,
απαραίτθτο για να κερδίςουν μία πιςτοποιθμζνθ εκλογι. Τελικά, οι διοργανωτζσ
ςτοχεφουν μεγάλουσ εργαςιακοφσ χϊρουσ ςε βιομθχανίεσ όπου οι εργαηόμενοι κεωρείται
πιο εφκολο να ςυνδικαλιςτοφν, κακϊσ αυτό κα φζρει περιςςότερα μζλθ ςε αντάλλαγμα
των προςπακειϊν οργάνωςθσ των ςυνδικάτων. Ωςτόςο, παραπαίοντασ αυτό το μοντζλο
κακϊσ θ οικονομία μετατοπιηόταν από τθ βιομθχανία, και θ εργατικι δφναμθ γινόταν πιο
διαφοροποιθμζνθ και κακϊσ θ γεωγραφία των εργαηομζνων και των εργαςιακϊν χϊρων
άλλαηε, οι πιζςεισ αυξάνονταν για νζα μοντζλα που αμφιςβθτοφςαν τισ τακτικζσ και, ςυχνά,
τισ χωρικζσ προχποκζςεισ του παραδοςιακοφ μοντζλου. Αυτά τα νζα μοντζλα
υποςτθρίηουν, ότι για να αναηωογονθκεί αλθκινά το εργατικό κίνθμα, τα ςυνδικάτα πρζπει
να ξαναςκεφκοφν τθ φιλοςοφία τουσ τθσ οργάνωςθσ και οικοδόμθςθσ των ςυνδικάτων.
Αυτό ςυχνά ςυηθτείται ωσ μία κίνθςθ από τον «εταιρικό ςυνδικαλιςμό» ι «υπθρεςιακό

ςυνδικαλιςμό» προσ ζνα «οργανωτικό μοντζλο ςυνδικαλιςμοφ», ζνασ ςυνδικαλιςμόσ ςτον
οποίο θ οργάνωςθ είναι ςυνεχισ και υψθλά επίπεδα ςυμμετοχισ, ακτιβιςμοφ και θγεςίασ
των απλϊν μελϊν εργαηομζνων, αναπτφςςονται και διατθροφνται. Δεν είναι, ίςωσ, ζκπλθξθ
ότι ο χαμθλόμιςκοσ τομζασ των υπθρεςιϊν ζχει υπάρξει θ πθγι αρκετϊν νζων τακτικϊν
οργάνωςθσ, αποτζλεςμα του γεγονότοσ ότι, ςε γενικζσ γραμμζσ, το μοντζλο που
αναπτφχκθκε ςτθ βιομθχανία και ςτα ορυχεία δεν λειτουργοφςε καλά για τουσ
εργαηόμενουσ ςτισ υπθρεςίεσ (Brofenbrenner κ.α. 1998; Milkman και Voss 2004).
Αρκετζσ διαφορζσ μεταξφ των χωρϊν εργαςίασ ςτθ βιομθχανίασ, ςτα ορυχεία και ςτον
τομζα των υπθρεςιϊν, λοιπόν, μποροφν να διακρικοφν οι οποίεσ ζχουν επιπτϊςεισ ςτθν
μεταβιβαςιμότθτα μοντζλων οργάνωςθσ από τον ζνα τομζα ςτον άλλο (Berman1998;
Gray 2004; Savage 1998). Κατά κφριο λόγο, οι χϊροι εργαςίασ των υπθρεςιϊν είναι τυπικά
μικρότεροι και πιο αποκεντρωμζνοι από αυτοφσ ςτισ εγκαταςτάςεισ τθσ βιομθχανίασ και
τθσ εξόρυξθσ. Επιπροςκζτωσ , οι εργαηόμενοι ςτισ υπθρεςίεσ είναι ςυχνά διαςκορπιςμζνοι
ςε πολλοφσ διαφορετικοφσ χϊρουσ εργαςίασ – για παράδειγμα , το προςωπικό
κακαριότθτασ μπορεί να μετακινείται ςε αρκετά κτίρια κάκε νφχτα, ενϊ εργαηόμενοι
υγειονομικισ περίκαλψθσ πθγαίνουν ςυχνά από ςπίτι ςε ςπίτι. Σαν ςυνζπεια, οι
διοργανωτζσ του τομζα υπθρεςιϊν πρζπει να ςχεδιάςουν τακτικζσ που κα τουσ
επιτρζψουν να φτάςουν και τουσ δφο, ασ ποφμε, 2000 υπάλλθλουσ γραφείου που
εργάηονται ςε ζνα πάρκο γραφείων (office park) αλλά επίςθσ και τουσ 20 κακαριςτζσ που
κακαρίηουν αρκετά διαφορετικά κτίρια ςε ζνα αςτικό κζντρο (Savage 1998). Στθν
αναηιτθςθ ανάπτυξθσ τζτοιων τακτικϊν, ίςωσ θ πιο προφανισ πρόκλθςθ που τίκεται από
ζνα κατακερματιςμζνο χϊρο εργαςίασ των υπθρεςιϊν είναι θ ταυτοποίθςθ και επικοινωνία
των εργαηομζνων, ειδικά επειδι οι παραδοςιακζσ μζκοδοι μοιράςματοσ φυλλαδίων και
προςζγγιςθσ των εργατϊν ςτθν πφλθ του εργοςταςίου κατά τθ διάρκεια αλλαγισ τθσ
βάρδιασ είναι μία τακτικι ςπάνια πετυχθμζνθ – διαφορετικά από το εργοςτάςιο, οι χϊροι
εργαςίασ των υπθρεςιϊν όπωσ ςυμπλζγματα γραφείων, πανεπιςτιμια, χϊροι λιανικοφ
εμπορίου, νοςοκομεία, γενικά ζχουν πολλζσ ειςόδουσ και χϊρουσ ςτάκμευςθσ ,
εργαηόμενοι ςτισ υπθρεςίεσ όπωσ προςωπικό γραφείου ι εμποροχπάλλθλοι ζχουν
διάφορεσ βάρδιεσ και ςυχνά παίρνουν τα διαλλείματά τουσ ςφμφωνα με το ρυκμό τθσ
εργαςίασ , και ςυχνά αρκετοί εργαηόμενοι υιοκετοφν ζνα ςτυλ ντυςίματοσ που δεν
ξεχωρίηει από των υπολοίπων ςτο χϊρο εργαςίασ (ςε αντίκεςθ με τισ φόρμεσ των
βιομθχανικϊν εργατϊν), ζτςι αυτοί οι εργαηόμενοι ςτου οποίουσ απευκφνονται οι
διοργανωτζσ γίνονται μζροσ του πλικουσ του προςωπικοφ διεφκυνςθσ, πελάτεσ, φοιτθτζσ,
ι αςκενείσ κατά τθν είςοδο και ζξοδο από το χϊρο εργαςίασ. Επίςθσ το γεγονόσ ότι πολλοί
εργαηόμενοι υπθρεςιϊν εργάηονται τθ νφχτα ςε διάςπαρτα ςθμεία εργαςίασ και
παραμζνουν αόρατοι για τουσ περιςςότερουσ ανκρϊπουσ, επίςθσ κάνει το μαηικό
μοίραςμα φυλλαδίων προβλθματικό
Επιπρόςκετα ςε αυτά τα κζματα, του πωσ οι χϊροι εργαςίασ κακαυτοί είναι εςωτερικά
διαμορφωμζνοι μπορεί να επθρεάςει δραματικά τισ ςχζςεισ μεταξφ των εργαηομζνων και
ςυνεπϊσ τισ δυνατότθτεσ ςυνδικαλιςμοφ. Ειδικά, οι εργαηόμενοι ςτον τομζα των
υπθρεςιϊν ςυχνά δουλεφουν πιο κοντά με τα αφεντικά τουσ από ότι ςτθν περίπτωςθ τθσ
βιομθχανίασ ι των ορυχείων. Για παράδειγμα , ςτθν ανάλυςι τθσ των χωρικϊν ςτρατθγικϊν
αντίςταςθσ που χρθςιμοποιικθκαν από προςωπικό γραφείου και τεχνικοφσ ςτο
Ρανεπιςτιμιο του Yale, θ Lee Lucas Berman (1998) δείχνει πωσ θ διοίκθςθ του

πανεπιςτθμίου ςυνειδθτά διαχϊριςε τουσ υπαλλιλουσ γραφείου από τουσ τεχνικοφσ, τον
κακζνα από τον άλλο φυςικά, ζτςι ϊςτε ακόμα και ςε μικρά γραφεία που μοιράηονταν, οι
εργαηόμενοι απομονϊκθκαν τοποκετοφμενοι ςε καμπίνεσ. Ππου θ απομόνωςθ δεν ιταν
δυνατι, οι εργαηόμενοι κρατθκικανε ςε ανοικτοφσ χϊρουσ κάτω από τθν πλιρθ επίβλεψθ
επιτθρθτϊν. Ππωσ ο Berman απεικονίηει , το αποτζλεςμα αυτοφ του ελζγχου τθσ μικρογεωγραφίασ του χϊρου εργαςίασ ιταν ζνασ κοινωνικόσ κατακερματιςμόσ του εργατικοφ
δυναμικοφ βαςιςμζνοσ ςτο χωρικό κατακερματιςμό. Σίγουρα , παρόμοια είδθ ελζγχου
μπορεί να ζχουν αποπειρακεί και ςε τομείσ εκτόσ των υπθρεςιϊν. Πμωσ, ςε αντίκεςθ με
ζνα μικρό γραφείο ι ζνα χϊρο λιανικοφ εμπορίου, ςε ζνα ορυχείο ι μία βιομθχανικι
εγκατάςταςθ θ ςυνθκιςμζνθ περίπτωςθ είναι ότι οι εργάτεσ ζχουν μεγαλφτερθ ευκαιρία να
βροφνε μζρθ πζρα από το βλζμμα των εποπτϊν τουσ, μζρθ που κα μποροφςαν να μιλιςουν
για το ςυνδικάτο ι απλά να λουφάρουν.
Ενϊ θ αλλαγι προσ τθν εργαςία του τομζα των υπθρεςιϊν είχε ζνα ςθμαντικό αντίκτυπο
ςτθν οργάνωςθ τθσ εργαςίασ , ο νεοφιλελευκεριςμόσ και οι ςαρωτικζσ οικονομικζσ αλλαγζσ
ζχουν επίςθσ αλλάξει τθ ςχζςθ εργοδότθ-εργαηόμενου με τρόπουσ που δεν αντιςτοιχοφν
ςτο παραδοςιακό μοντζλο. Ωσ εκ τοφτου δεν είναι πλζον αρκετοί εργαηόμενοι ςτο χϊρο
των υπθρεςιϊν, όπωσ οι κακαριςτζσ που να δουλεφουν ολόκλθρο χρόνο, πλιρουσ
απαςχόλθςθσ για ζναν εργοδότθ άμεςα. Μάλλον , τϊρα είναι κοινόσ τόποσ να δουλεφει ωσ
προςωρινόσ, μερικισ απαςχόλθςθσ ι ζκτακτοσ εργαηόμενοσ για ζναν εργοδότθ ι για ζναν
υπεργολάβο. Επιπλζον , το πολφπλοκο δίκτυο των ςυμβαλλόμενων ςχζςεων, και το γεγονόσ
ότι οι εταιρείεσ ζχουν γίνει τεράςτιεσ διαφοροποιθμζνεσ οντότθτεσ, που λειτουργοφν ςε
πολλοφσ διαφορετικοφσ τομείσ τθσ οικονομίασ με πολλαπλζσ μορφζσ εργαςιακϊν ςχζςεων ,
ςθμαίνει ότι τϊρα είναι πιο ςθμαντικό από ποτζ να ζχουμε καλι ζρευνα για τα ςχζδια τθσ
ιδιοκτθςίασ και των γραμμϊν του εταιρικοφ ελζγχου. Η διάλυςθ τθσ ολοκλθρωμζνθσ
εταιρείασ με τθν κάκετθ παραγωγι που κυριάρχθςε ςτθν οικονομία ςτα 1950 ι 1960, ζχει,
με άλλα λόγια, κάνει πιο δφςκολο να οριςκεί το που τελικά ζγκειται θ εταιρικι εξουςία
λιψθσ αποφάςεων και πάνω ςε ποιουσ εργαηόμενουσ πρζπει να αςκθκεί πίεςθ αν
πρόκειται να είναι επιτυχισ. Συνεπϊσ , αν οποιαδιποτε οργανωτικι εκςτρατεία και
ςυνδικαλιςτικι αντιπροςϊπευςθ εργαηομζνων κζλει να επιτυχισ , πρζπει ςυχνά να
καταναλϊνει ςθμαντικά περιςςότερο χρόνο και χριμα ςτθν ζρευνα εταιρειϊν από ότι ςτο
παρελκόν.
Ραρόλο τισ πολλζσ προκλιςεισ που τίκενται από μία οικονομίασ αναδιάρκρωςθσ , τα
ςυνδικάτα δθμιουργοφνε νζα μοντζλα και ςτρατθγικζσ. Η ερϊτθςθ ςε όλα αυτά , όμωσ,
είναι «κα ανταποκρικοφν οι εργαηόμενοι?». Αν οι πρϊιμεσ ανταποκρίςεισ είναι κάποια
ζνδειξθ, θ απάντθςθ φαίνεται ζνα θχθρό «ναι». Συνεπϊσ ςτθν εκτενι μελζτθ των
αποτελεςμάτων των εκλογϊν ςτα ςυνδικάτα, Bronfenbrenner και Juravich (1998) ζχουν
δείξει ότι, από όλουσ τουσ παράγοντεσ, οι τακτικζσ του ςυνδικάτου παίηουν το πιο
ςθμαντικό ρόλο ςτθν εξιγθςθ των αποτελεςμάτων των ςυνδικαλιςτικϊν εκλογϊν, με τθν
επιλογι των τακτικϊν από τα ςυνδικάτα να ζχουν μεγαλφτερθ επίδραςθ ςτα οργανωτικά
αποτελζςματα από ότι αντι-ςυνδικαλιςτικζσ προςπάκειεσ από εργοδότεσ ι εργατικοφσ
νόμουσ αντιλθπτοφσ από τα ςυνδικάτα ωσ δυςμενείσ. Ειδικά ο Bronfenbrenner και Juravich
επιχειρθματολογοφν ότι οι τακτικζσ που ιτανε οι πιο αποτελεςματικζσ ςτθν νίκθ των
εκλογϊν ιτανε αυτζσ που ενκάρρυναν υψθλά ποςοςτά ςυμμετοχισ εργαηομζνων ςτθν
οργάνωςθ εκςτρατειϊν μζςω επιςκζψεων ςτο ςπίτι, ςυχνϊν ςυναντιςεων (μεγάλων και

μικρϊν), παρουςία διοργανωτϊν ςτισ κοινωνικζσ λειτουργίεσ των εργαηομζνων,
ςυμπερίλθψθ των εργαηομζνων ςτο ςχεδιαςμό τθσ ςτρατθγικισ και ςτθ διαμόρφωςθ
επιτροπϊν για κζματα διαπραγμάτευςθσ πριν υπάρξει ακόμα μία εκλογι - ςαν να λζμε ,
τακτικζσ που ζρχονται ςε αντίκεςθ με το μοντζλο που κυριαρχοφςε για μιςό αιϊνα, ςτο
οποίο τα ςυνδικάτα βαςίηονταν ςε επαγγελματίεσ διοργανωτζσ. Ρροειδοποιοφν, όμωσ, ότι
οι επιςκζψεισ ςτα ςπίτια και αυτζσ οι τακτικζσ είναι μόνο αποτελεςματικζσ όταν
χρθςιμοποιοφνται ςε μία καμπάνια που δίνει ζμφαςθ ςε ςυμμετοχι απλϊν εργαηομζνων /
μελϊν και εμπλζκει τθν ευρφτερθ κοινότθτα, ζτςι ϊςτε τα κζματα που αντιμετωπίηουν οι
εργαηόμενοι ςτο χϊρο εργαςίασ να μθν φαίνονται ωσ απομονωμζνεσ ανθςυχίεσ, αλλά ωσ
ανθςυχίεσ μίασ ευρφτερθσ κοινότθτασ. Σίγουρα, κάποιοι ςχολιαςτζσ ζχουν υποςτθρίξει ότι
ζνασ τζτοιοσ «κοινοτικόσ ςυνδικαλιςμόσ» (community unionism) δεν είναι κάτι νζο αλλά
αντίκετα είναι απλϊσ μία κακυςτερθμζνθ επιςτροφι ςτισ ρίηεσ του εργατικοφ κινιματοσ
(Cobble 1991; Wial 1993,1994). Ανεξάρτθτα από τισ αυκεντικζσ πθγζσ , όμωσ, αρκετά
ςυνδικάτα υιοκετοφν όλο και περιςςότερο τον κοινοτικό ςυνδικαλιςμό ωσ μοντζλο
αντιπροςϊπευςθσ εργαηομζνων ςε μία εποχι όπου το εργατικό κίνθμα βρίςκεται
αντιμζτωπθ με τθ ςυρρίκνωςθ του αρικμοφ των μελϊν. Ριο ςθμαντικό, τζτοια ςυνδικάτα
εμφανίηονται να ζχουν οριςμζνεσ επιτυχίεσ (Banks 1991; Fine 2000; Johns και Vural
2000;Johnston 1994; Savage 2004; Tufts 1998; Walsh 2000; Wills 2001). Αυτζσ οι επιτυχίεσ,
όμωσ, εγείρανε ςθμαντικά ερωτιματα ςχετικά με ηθτιματα ςυνδικαλιςτικισ δομισ – για
παράδειγμα, κα ζπρεπε θ εξουςία να επινοεί ςτρατθγικζσ που να ςτθρίηονται ςτο τοπικό
επίπεδο ζτςι ϊςτε οι διοργανωτζσ να μποροφν να αναπτφςςουν τοπικά ευαίςκθτεσ
εκςτρατείεσ ι χρειάηεται να ςυντονιςτοφν ςε εκνικό επίπεδο ζτςι ϊςτε να είναι ικανζσ να
ανταποκρίνονται ςτθν οργανωτικι δομι των εργοδοτϊν που είναι αυξανόμενα εκνικι
ι/και διεκνι ςε ζκταςθ, και τι είδουσ ενδοςυνδικαλιςτικζσ εντάςεισ αυτά τα ερωτιματα
δθμιουργοφν?

Θεςμικζσ Κλίμακεσ και Εργατικόσ Ακτιβιςμόσ
Ενϊ οι γεωγράφοι ζχουν δθμιουργιςει μία ηωντανι φιλολογία που εξετάηει τθ ςχζςθ
μεταξφ των χωρικϊν κλιμάκων ςτισ οποίεσ τα ςυνδικάτα λειτουργοφν και πωσ επιδροφν ι
αντιςτζκονται ςτισ πολιτικζσ και οικονομικζσ πολιτικζσ διαρκρωμζνεσ από εταιρείεσ
ι/και από το κράτοσ (Berman 1998; Castree και άλλοι 2004; Gray2004; Herod 1991, 1997,
1998,2001a, 2001b; Holmes 2004; Sadler2004; Savage 1998, 2004; Savage και Wills 2004;
Tufts 1998, 2004;Walsh 2000; Wills 1996, 1998a, 1998b; Wilton και Cranford 2002),ζχουν
γενικϊσ λιγότερο ενδιαφερκεί να εξετάςουν τα ςυνδικάτα ωσ κεςμοφσ τα οποία κακαυτά
ζχουν εςωτερικζσ κλίμακεσ δφναμθσ, εξουςίασ και ςχεδιαςμοφ αποφάςεων. Ζτςι είναι
γεγονόσ ότι υπάρχουν εκνικά ςϊματα ςυνδικάτων (για ιςτορικοφσ λόγουσ αυτά
αποκαλοφνται Διεκνι ςτο πλαίςιο των ΗΡΑ/Καναδά), κεντρικά εργατικά ςυμβοφλια και
τοπικοφσ κλάδουσ των Διεκνϊν ςυνδικάτων («Locals») τα οποία ςυχνά ζχουν αρκετά
διαφορετικά κζματα ςτθν θμεριςια διάταξθ τόςο λόγω τθσ εγγενοφσ γεωγραφικισ φφςθσ
τθσ πολιτικισ οργάνωςθσ όςο και του γεγονότοσ ότι υπάρχουν ςυχνά ςθμαντικζσ εντάςεισ
μεταξφ των διάφορων κλιμάκων με τισ οποίεσ το εργατικό κίνθμα λειτουργεί. Επιπλζον
κακϊσ το εργατικό κίνθμα πειραματίηεται με νζεσ μορφζσ οργάνωςθσ, ερωτιματα
αναδφονται για το ποια είναι θ κατάλλθλθ κλίμακα – τοπικι, περιφερειακι, εκνικι,
διεκνισ- για τθ λιψθ αποφάςεων και τθν άςκθςθ εξουςίασ. Με ποιουσ τρόπουσ και ςε
ποιεσ κλίμακεσ το εργατικό κίνθμα και τα μεμονωμζνα ςυνδικάτα κα ζπρεπε να

λειτουργοφν για να υπεραςπίηονται αποτελεςματικά τα ςυμφζροντα των εργαηομζνων
αλλά και να ςυνεχίηουν να ανταποκρίνονται ςτουσ εν λόγω εργαηόμενουσ ? Σε τι κλίμακεσ
χρειάηονται να οργανϊςουν τουσ εαυτοφσ τουσ με ςκοπό να αντιμετωπίςουν τισ τεράςτιεσ
προκλιςεισ που μπαίνουν από μία παντοτινά αλλάηουςα παγκόςμια οικονομία? Ρόςο
μεγάλθ μπορεί να αναπτυχκεί μία δομι ςυνδικάτου πριν ο ακτιβιςμόσ των εργατϊν και θ
ςυμμετοχι να μθν αναπτφςςεται ι να υποςτθρίηεται?
Αυτά τα ερωτιματα αγγίηουν τθν καρδιά τθσ προςπάκειασ αποφυγισ ανάδυςθσ μίασ νζασ
γραφειοκρατίασ θ οποία κα μποροφςε να πνίξει προςπάκειεσ ςτθ γζννθςι τουσ – όπωσ
αυτζσ τθσ καμπάνιασ JfJ – ςχεδιαςμζνεσ να αναηωογονιςουν το εργατικό κίνθμα
δραπετεφοντασ από το κυρίαρχο (και γραφειοκρατικό) μοντζλο του εταιρικοφ
ςυνδικαλιςμοφ. Αυτό ειδικά είναι ςθμαντικό επειδι αρκετι ζρευνα ςτα κοινωνικά
κινιματα ζχει επιχειρθματολογιςει ότι κεςμοί που ξεκινάνε προκαλϊντασ τθν ορκοδοξία
υποτάςςονται αδιαφοροποίθτα ςε ότι ο γερμανόσ κοινωνιολόγοσ Robert Michels
(2001/1915) αποκάλεςε «ςιδθρό νόμο τθσ ολιγαρχίασ» - ζτςι και οποι0διποτε κοινωνικό
κίνθμα εγκακιδρφει μία γραφειοκρατία, υπάρχει μία απομάκρυνςθ από το ριηοςπαςτιςμό
που οδθγεί ςτθν δθμιουργία του κεςμοφ και προσ ζνα ςυμφζρον να προςτατζψουν το
status quo. Πμωσ οι Voss και Sherman (2000) ζχουν υποςτθρίξει ότι αυτό το επιχείρθμα
δεν εμφανίηεται να ταιριάηει ςτα πρόςφατεσ κινιςεισ αναβίωςθσ του εργατικοφ κινιματοσ
ςτισ ΗΡΑ. Ππωσ πολλοί ερευνθτζσ, αναγνωρίηουν μία αλλαγι τισ τελευταίεσ δφο δεκαετίεσ
ςε οριςμζνεσ περιοχζσ από τθν επιδίωξθ του «εταιρικοφ ςυνδικαλιςμοφ» ςτθν ανάπτυξθ
«ολοκλθρωμζνων εκςτρατειϊν» που χαρακτθρίηονται από υψθλό επίπεδο ακτιβιςμοφ από
τα μζλθ τουσ και μποροφν τελικά, αν και όχι αναπόφευκτα, να οδθγιςουν ςε ζνα
οργανωτικό μοντζλο ςυνδικαλιςμοφ. Ζτςι ςτθ μελζτθ του για τα ςυνδικάτα τθσ Νότιασ
Καλιφόρνιασ , ανακαλφψανε ότι, υπό ςυγκεκριμζνεσ περιςτάςεισ, τα τοπικά ςυνδικάτα
μποροφν να απελευκερωκοφν από το γραφειοκρατικό ςυντθρθτιςμό που ζχει αναπτυχκεί
ςτο εργατικό κίνθμα. Τρεισ παράγοντεσ εμφανίηονται να είναι οι πιο ςθμαντικοί ςτθν
αποφυγι γραφειοκρατικϊν τάςεων. Ρρϊτο, ανακαλφψανε ότι τα ςυνδικάτα που
επιτυχθμζνα αψθφιςανε το ςιδθρό νόμο είχανε εμπειρία μίασ πολιτικισ κρίςθσ κάποιου
είδουσ που είχε οδθγιςει ςε αλλαγι θγεςίασ μζςω τοπικϊν εκλογϊν ι παρζμβαςθσ του
Ρανεκνικοφ ςυνδικάτου. Δεφτερο, αυτοί οι νζοι θγζτεσ είχανε εμπειρίεσ από άλλουσ τφπουσ
ι μορφζσ ακτιβιςμοφ και οι θγζτεσ εκλάβανε τθν εξαςκζνθςθ του ςυνδικαλιςμοφ ωσ μία
ευκαιρία –πραγματικά μία εντολι- να αλλάξουν ςτρατθγικζσ και να καινοτομιςουν. Τζλοσ,
τα Διεκνι – που ςθμαίνει ςε Ρανεκνικό επίπεδο- ςυνδικάτα διευκολφνανε τθ νζα θγεςία
ακτιβιςτϊν παρζχοντασ τουσ απαραίτθτουσ πόρουσ και τθν υποςτιριξθ ςτουσ τοπικοφσ
θγζτεσ για να πετφχουν ςτθν εφαρμογι των αλλαγϊν.
Η εμπλοκι του Ρανεκνικοφ ςυνδικάτου, όμωσ , μπορεί να ζχει ςθμαντικζσ ςυνζπειεσ ςτο
βακμό ελευκερίασ τθν οποία το τοπικό ςυνδικάτο μπορεί να απολαμβάνει όταν ζρχεται να
αναπτφςςει καινοτόμεσ και τοπικά ευαίςκθτεσ οργανωτικζσ ςτρατθγικζσ. Σίγουρα, ακόμα
και κάτω από τον εταιρικό ςυνδικαλιςμό τα περιςςότερα τοπικά ςυνδικάτα ςτισ ΗΡΑ ζχουν
διατθριςει καιρό ζνα μζτρο αυτονομίασ ςχετικά με κζματα όπωσ ο αρικμόσ των ςτελεχϊν
που ζχουν και ο χρόνοσ, ο τόποσ και θ ςυχνότθτα των ςυναντιςεϊν τουσ. Επιπλζον, ζχουν
γενικϊσ τθν υπευκυνότθτα για τισ τοπικζσ ςυλλογικζσ διαπραγματεφςεων και τισ
διαδικαςίεσ καταγγελιϊν, όπωσ επίςθσ για τθν επιλογι ςε ποια οργανωτικι καμπάνια κα
εμπλακοφν και ποιεσ τακτικζσ και ςτρατθγικζσ κα χρθςιμοποιιςουν.1 Πμωσ είναι επίςθσ
ςθμαντικό να κυμόμαςτε ότι αυτζσ οι αποφάςεισ λαμβάνονται εντόσ του πλαιςίου του
προχπολογιςμοφ του τοπικοφ ςυνδικάτου και των πόρων, και τα τοπικά ςυνδικάτα ζχουν
μακρά υποςτθρίξει ότι χρειάηονται περιςςότερα χριματα και προςωπικό για να
διενεργιςουν καινοτόμεσ οργανωτικζσ καμπάνεσ. Θεωρθτικά, αφοφ πλθρϊνουν ζνα
ποςοςτό των ςυνδρομϊν τουσ ςτο Ρανεκνικό ςυνδικάτο, το Ρανεκνικό κα επιςτρζψει ζνα
μζροσ αυτϊν των χρθμάτων ςε μορφι, προςωπικοφ, χορθγιςεων και εκπαίδευςθσ και θ
υποςτιριξθ ενόσ Ρανεκνικοφ ςυνδικάτου είναι ςυχνά κρίςιμι ςε οποιαδιποτε οργανωτικι

καμπάνια, και με όρουσ παροχισ οικονομικισ υποςτιριξθσ αλλά επίςθσ και με όρουσ
νομιμοποίθςθσ μία νζασ θγεςίασ ι/και κεςμικϊν αλλαγϊν. Πμωσ, ενϊ θ υποςτιριξι τουσ
χρειάηεται ςυχνά για να βάλουν πλάτθ με Ρανεκνικοφ επιπζδου ςυνδικαλιςμοφ ςε
οποιαδιποτε ςυγκεκριμζνθ διαμάχθ ενόσ τοπικοφ ςυνδικάτου, μία τζτοια υποςτιριξθ
ζρχεται ςυχνά με ζνα αντίτιμο – οι εκνικοί θγζτεσ ςυχνά κζλουν να αςκιςουν οριςμζνο
βακμό ελζγχου πάνω ςτισ ενζργειεσ του τοπικοφ ςυνδικάτου και ςυχνά γίνονται
αντικείμενο κριτικισ για τθν εμπλοκι τουσ ςε ότι φαίνεται ωσ αμετάκλθτθ και «από πάνω»
παρζμβαςθ ςτισ κακθμερινζσ λειτουργίεσ του τοπικοφ ςυνδικάτου. Συνεπϊσ αρκετι
ενδοςυνδικαλιςτικι ςφγκρουςθ περιςτρζφεται γφρω από τουσ αγϊνεσ μεταξφ εκνικισ και
τοπικισ θγεςίασ για το ποιοσ κα ζπρεπε να αςκεί εξουςία τελικά ςε ςυγκεκριμζνα κζματα,
και πολλζσ προςπάκειεσ ακτιβιςτϊν να διαςφαλίςουν τουσ κεςμικοφσ χϊρουσ για τθν
εμπλοκι ςε καινοτόμεσ καμπάνιεσ ζχουν εςτιάςει ςτθν επζκταςθ των τοπικϊν ςυνδικάτων
και τον ζλεγχο των απλϊν μελϊν εντόσ των υπαρχουςϊν πολλαπλϊν κλιμάκων λιψθσ
αποφάςεων των ςυνδικάτων ςχετικά με τθ διακεςιμότθτα χρθματοδοτιςεων και πόρων,
μαηί με τθν αποκζντρωςθ τθσ άςκθςθσ εξουςίασ εντόσ τθσ ςυνολικισ ςυνδικαλιςτικισ
δομισ - για παράδειγμα θ καμπάνια των Φορτθγατηιδων για ζνα Δθμοκρατικό Συνδικάτο
(Teamsters for a Democratic Union), αντιπροςωπεφει μία ςυνεχόμενθ εκνικι προςπάκεια
να απαιτιςουν περιςςότερθ ςυμμετοχι των απλϊν μελϊν ςτισ κακθμερινζσ λειτουργίεσ
του Ρανεκνικοφ ςυνδικάτου
Αν και θ ανάπτυξθ νζων μοντζλων οργάνωςθσ φαίνεται να είναι ζνασ λογικόσ ςτόχοσ για τα
ςυνδικάτα αν κζλουν να αναηωογονιςουν το εργατικό κίνθμα, τζτοιου είδουσ εντάςεισ
μεταξφ των τοπικϊν ςυνδικάτων, περιφερειακϊν εργατικϊν ςυμβουλίων και Ρανεκνικϊν
ςυνδικάτων και ευρφτερα τθσ AFL-CIO ςθμαίνουν ότι τα κζματα του ςε ποια αναλογία οι
ςυνδρομζσ των μελϊν κα πρζπει να χρθςιμοποιοφνται για τθν εξυπθρζτθςθ των τρζχων
μελϊν ςχετικά με το ποςό το οποίο κα πρζπει να ξοδευκεί για τθν οργάνωςθ νζων μελϊν,
και ςε ποιο επίπεδο (τοπικό ι εκνικό) αυτι θ απόφαςθ κα πρζπει να λαμβάνεται, ζχουν
γίνει αντικείμενο διαφωνίασ. Σαν ζνασ τρόποσ να εξετάςουμε αυτά τα κζματα, λοιπόν,
ςτρζφομαι τϊρα ςτθν πιο ευρζωσ τεκμθριωμζνθ ολοκλθρωμζνθ ςυνδικαλιςτικι
οργανωτικι καμπάνια – τθ καμπάνια Δικαιοςφνθ για τουσ Κακαριςτζσ Justice for Janitors
(JfJ) (βλζπε Clawson 2003; Cranford 1998, 2004; Erickson κ.α. 2002; Fisk,Mitchell και
Erickson 2000; Howley 1990; Hurd και Rouse 1989;Lerner 1996; Mines και Avina 1992, Rudy
2004; Savage 1998; Waldinger κ.α 1998; Wial 1993, 1994; Wilton και Cranford 2002).
Αναπτυςςόμενθ από το Service Employees’ International Union (SEIU) Διεκνι Συνδικάτο
Εργαηομζνων ςτισ Υπθρεςίεσ, θ καμπάνια JfJ ςτα μζςα του ’80 ζχει υμνθκεί για τθν
επιτυχία τθσ ςε μία εποχι προκλιςεων για το εργατικό κίνθμα ςτισ ΗΡΑ. Η καμπάνια,
όμωσ, δεν είναι ςθμαντικι μόνο για το δικό τθσ δίκαιο αλλά ζχει επίςθσ ευρφτερεσ
ςυνζπειεσ. Ειδικά θ αγωνία τθσ εκνικισ θγεςίασ του SEIU ωσ προσ τι κα φαινόταν ωσ
αποτυχία- να οργανϊςουν νζουσ εργάτεσ- ςτουσ ψθφοφόρουσ αρκετϊν θγετϊν τθσ AFL-CIO
ςε εκνικό επίπεδο, μαηί με τθν προφανι απροκυμία τθσ ίδιασ τθσ Ομοςπονδία να πιζςει το
κζμα, τθν οδιγθςε να προτείνει το Δεκζμβριο του 2004 το ςχζδιό τθσ «Ενωμζνοι να
Νικιςουμε» το οποίο κα άλλαηε βαςικά τον τρόπο με τον οποίο το ευρφτερο εργατικό
κίνθμα λειτουργοφςε με, μεταξφ άλλων, δίνοντασ τθν εξουςία ςτθ AFL-CIO να απαιτιςει
ςυντονιςμζνεσ διαπραγματεφςεισ από τα ςυνδικάτα, να πιζςει για ςυγχωνεφςεισ ςε τομείσ
όπου αρκετά μικρά ςυνδικάτα αντιπροςωπεφουν εργάτεσ και να χϊςει περιςςότερα
χριματα ςε ςυνδικάτα που εμπλζκονταν ςε είδθ καινοτόμων οργανϊςεων
αντιπροςωπευόμενεσ από τθν καμπάνια JfJ.
Το ςχζδιο του SEIU, για να ποφμε το ελάχιςτο, είναι αμφιλεγόμενο- για οριςμζνουσ, μία
τζτοια ςυγκζντρωςθ εξουςίασ ιταν θ μόνθ ςτρατθγικι για να αντιμετωπίςουν τθ δφναμθ
των εταιρειϊν, ενϊ για άλλουσ δεν αντιπροςϊπευε παρά ζνα απλό παιγνίδι δφναμθσ τθσ
εκνικισ θγεςίασ του SEIU. Σε ότι ακολουκεί, λοιπόν, εξερευνϊ οριςμζνεσ από τισ εντάςεισ
μεταξφ αυτϊν των αντιφατικϊν επικυμιϊν για ςυγκζντρωςθ και αποκζντρωςθ τθσ εξουςίασ

όπωσ αναδφκθκαν ςτθν καμπάνια JfJ ςτο Los Angeles. Στθ ςυνζχεια κα εξετάςω ότι αυτζσ
ςθμαίνουν για τθν ειςαγωγι νζων μορφϊν μοντζλων οργάνωςθσ όπωσ τθσ καμπάνιασ JfJ
εντόσ του ευρφτερου εργατικοφ κινιματοσ.

Δικαιοςφνη για τουσ Καθαριςτζσ: Μία Ολοκληρωμζνη Εθνική
Καμπάνια
Τα ςυνδικάτα αντιπροςωπεφουν εδϊ και καιρό τουσ κακαριςτζσ των κτιρίων. ¨Πμωσ ςτα
1980, τα ςυνδικάτα που αντιπροςωπεφουν τουσ κακαριςτζσ (όπωσ το SEIU) αντιμετϊπιςαν
μία μείωςθ του ςυνόλου των μελϊν τουσ κακϊσ θ δθμογραφία τθσ εργατικισ δφναμθσ
άλλαξε και θ φφςθ τθσ ςχζςθσ εργαηομζνου-εργοδότθ μεταμορφωνόταν από τθν ανάπτυξθ
τθσ υπεργολαβίασ. Ενϊ οριςμζνα τοπικά ςυνδικάτα κράτθςαν ςτθ βάςθ τουσ το ςφνολο
των μελϊν τουσ, αρκετά άλλα είδαν τα μζλθ τουσ να μειϊνονται και ιταν κακαρό ότι αν το
SEIU ςυνζχιηε να οργανϊνει και να αντιπροςωπεφει τουσ εργάτεσ με τον ίδιο τρόπο όπωσ
πάντα ζκανε τότε τα ςυνδικάτα κα κατζλθγαν να χάςουν εντελϊσ τθ βιομθχανία ςτουσ
εκτόσ ςυνδικάτων εργολάβουσ. Η αναγνϊριςθ τθσ ανάγκθσ για αλλαγι από το SEIU
κατζλθξε ςτθν καμπάνια JfJ, μία καμπάνια που χαιρετίςκθκε ωσ μία από τισ πιο καινοτόμεσ
και ολοκλθρωμζνεσ καμπάνιεσ που ςχεδιάςκθκε από ζνα Ρανεκνικό ςυνδικάτο και ωσ μία
απολφτωσ επιτυχθμζνθ ςτθν ςτρατολόγθςθ νζων μελϊν ςτο ςυνδικάτο. Αξιοςθμείωτα ,το
SEIU δζςμευςε το 30% των πόρων του για να οργανϊςει και ανάλαβε τθν θγεςία ςτισ
εκνικζσ καμπάνιεσ για να οργανϊςει, ειδικά, για τουσ κακαριςτζσ και τουσ εργαηόμενουσ
ςτθν φροντίδα υγείασ, καμπάνιεσ που χαρακτθρίςκθκαν από ρθξικζλευκεσ τακτικζσ και
δθμόςιεσ αγωνιςτικζσ δράςεισ. Μαηί με τθν αυξάνουςα οικονομικι δζςμευςθ ςτθν
οργάνωςθ, το Ρανεκνικό ςυνδικάτο ϊκθςε τα τοπικά να οργανϊςουν νζα μζλθ και
μάλιςτα, διζκετε τουσ πόρουσ με βάςθ τισ τοπικζσ οργανωτικζσ προςπάκειεσ. Συχνά οι
διοργανωτζσ του SEIU αποςτζλλονταν από τα κεντρικά τθσ Ουάςιγκτον για να βοθκιςουν
τοπικά ςυνδικάτα ι/και να κατευκφνουν τισ προςπάκειζσ τουσ. Το τζλοσ κατζλθξε να είναι
ότι το Ρανεκνικό κατεφκυνε τα τοπικά να εμπλακοφν περιςςότερο με τθν οργάνωςθ
εργατϊν, χρθματοδότθςε αρκετζσ από αυτζσ τισ προςπάκειεσ και παρείχε ειδικευόμενο
προςωπικό και εκπαίδευςθ για να τισ πραγματοποιιςει. Συνδυάηοντασ μια καινοτόμα
προςζγγιςθ ςτθν οργάνωςθ των εργατϊν ανά γεωγραφικι περιοχι παρά ανά εργαςιακό
χϊρο με δθμοςιοποιθμζνεσ ευρζωσ δθμόςιεσ κινιςεισ και μία δζςμευςθ για τθν
αντιπροςϊπευςθ των μεταναςτϊν (ακόμα και αν δεν είναι νόμιμοι), θ JfJ καμπάνια ζχει
αναηθτιςει τθν απομάκρυνςθ των μιςκϊν από τον ανταγωνιςμό – ζνασ κεντρικό σ ςτόχοσ
εδϊ και πολφ καιρό για τουσ διοργανωτζσ των ςυνδικάτων- εξαςφαλίηοντασ ότι όλοι οι
κακαριςτζσ ςε μία οριςμζνθ περιοχι ι περιφζρεια είναι ςτο ςωματείο, ζτςι ϊςτε θ πίεςθ
ςτουσ υπεργολάβουσ για να μειοδοτιςουν ο ζνασ απζναντι ςτον άλλο για να κερδίςουν τα
ςυμβόλαια με τουσ ιδιοκτιτεσ των κτιρίων να απομακρφνεται.
Μία από τισ πρϊιμεσ και πιο επιτυχθμζνεσ καμπάνιεσ JfJ εμπλζκει το τοπικό ςυνδικάτο
399 ςτο Λοσ Άντηελεσ. Ιςτορικά , το Τοπικό αντιπροςϊπευε κυρίωσ εργαηόμενουσ ςτθ
φροντίδα υγείασ που δουλεφανε κατά κφριο λόγο για τθν Kaiser, μία μεγάλθ Οργάνωςθ
Διατιρθςθ Υγείασ Health Maintenance Organization (HMO). Πμωσ το 1987 το Ρανεκνικό
ςυνδικάτο το ενκάρρυνε να οργανϊνει αντικζτωσ κακαριςτζσ. Το αποτζλεςμα ιταν μία
δραματικι αφξθςθ του ςυνδικαλιςμοφ για τουσ κακαριςτζσ ςτθν πόλθ: ενϊ μόνο το 10%
των κακαριςτϊν των εμπορικϊν κτιρίων ςτο κζντρο τθσ πόλθσ ιτανε ςυνδικαλιςμζνο ςτισ
αρχζσ τθσ εκςτρατείασ , το 1995 ιτανε το 90%. Επιπρόςκετα ςτθν δραματικι αφξθςθ τθσ
ςυνδικαλιςτικισ κάλυψθσ μεταξφ των κακαριςτϊν, θ καμπάνια του Λοσ Άντηελεσ ζχει
υπάρξει αξιοςθμείωτθ για το γεγονόσ ότι αρκετοί από τουσ κακαριςτζσ είναι μετανάςτεσ, οι
περιςςότεροι από αυτοφσ γυναίκεσ, και ςχεδόν όλοι Λατίνοι/εσ – όλεσ αυτζσ ομάδεσ που
παραδοςιακά κεωροφνταν από τα ςυνδικάτα δφςκολο να οργανωκοφν. Οι διοργανωτζσ

των ςυνδικάτων ζκαναν βακιζσ διαςυνδζςεισ ςτθν μεταναςτευτικι κοινότθτα και
μαηζψανε δφναμθ για τισ ενζργειζσ τουσ εμπλζκοντασ ομάδεσ τθσ κοινότθτασ, ομάδεσ για
τα δικαιϊματα των μεταναςτϊν, και τα προςωπικά δίκτυα που υπιρχαν ιδθ μεταξφ των
εργατϊν. Η ευαιςκθςία που επιδείχκθκε για τισ ταυτότθτεσ των εργατϊν ςυνδυαςμζνθ με
τθν ολοκλθρωμζνθ καμπάνια καταλιξανε ςτθν τεράςτια επιτυχία τθσ JfJ καμπάνιασ. Η
επιτυχία όμωσ τθσ καμπάνιασ , απελευκζρωςε ςθμαντικζσ διαιρζςεισ εντόσ του Τοπικοφ
399, διαιρζςεισ που είναι ςθμαντικζσ για να καταλάβουμε αν το μοντζλο JfJ ζχει πλιρωσ
αξιολογθκεί για τθν καταλλθλότθτά του για ευρφτερθ εφαρμογι ςτθν οργάνωςθ
καμπανιϊν.

Θεςμική αλλαγή και οι «Ρεφορμίςτασ» του L.A.
Σαν αποτζλεςμα τθσ επιτυχίασ τθσ JfJ, από τα μζςα του 1990 το Τοπικό 399 είχε αναπτυχκεί
ϊςτε να αντιπροςωπεφει 28.000 εργαηόμενουσ. Αλλά, για ςχεδόν δφο δεκαετίεσ,
ξεκινϊντασ από τα μζςα του 1970, θ τοπικι θγεςία παρζμενε ουςιαςτικά απαράλλαχτθ. Η
ραγδαία αφξθςθ των μελϊν, όμωσ απελευκζρωςε εντάςεισ εντόσ του ςωματείου. Ειδικά,
πολλά από τα μακροχρόνια μζλθ που ιτανε εργαηόμενοι ιατρικισ φροντίδασ επικυμοφςαν
να επιςτρζψει θ εςτίαςθ του ςυνδικάτου ςτθν ιατρικι φροντίδα και ςτθν εξυπθρζτθςθ
των μελϊν, αντί να ςυνεχίηει το ςυνδικάτο τισ προςπάκειζσ του να δίνει ζμφαςθ ςτθν
καμπάνια των κακαριςτϊν. Επιπρόςκετα πολλά απλά μζλθ από όλα τα επαγγζλματα
δυςαναςχετοφςαν με το γεγονόσ ότι οι διοργανωτζσ του JfJ ιρκανε απζξω από το Τοπικό.
Άλλοι, ειδικά, τα νζα μζλθ, παραπονοφνταν ότι θ πρόςφατθ ειςροι των Λατίνων ςιμαινε
ότι θ θγεςία δεν ιτανε πλζον αντιπροςωπευτικι των μελϊν. Εντόσ αυτοφ του πλαιςίου, τον
Ιοφνιο του 1995 ζνασ κατάλογοσ 21 υποψθφίων καλϊντασ τουσ εαυτοφσ τουσ θ
Ρολυεκνικι Συμμαχία /Las Reformistas εκλζχκθκε ςτο τοπικό Διοικθτικό Συμβοφλιο. Ζντεκα
τοισ εκατό του ςυνόλου των μελϊν ψιφιςαν ςτισ εκλογζσ και θ λίςτα των υποψθφίων
κζρδιςε και τισ 21 κζςεισ του 25μελοφσ ςυμβουλίου. Αν και λίςτα κατζλαβε τισ κζςεισ του
ςυμβουλίου μζχρι και αυτι του εκτελεςτικοφ αντιπροζδρου, εντοφτοισ αντιμετϊπιςαν
αντιπολίτευςθ. Ο μακροχρόνιοσ πρόεδροσ τθσ τοπικισ 399, Jim Zellers, ςφντομα
προετοιμάςτθκε για μάχθ με τθ νζα Λατίνα θγεςία. Το νζο προεδρείο πζραςε μία ςειρά
από προτάςεισ, ςυμπεριλαμβανομζνων τθν ίδρυςθ μίασ επιτροπισ καταγγελιϊν και τθν
απόλυςθ οριςμζνων εργαηομζνων του ςυνδικάτου. Ρροςπάκθςε επίςθσ να απολφςει 12
από τουσ 80 εργαηόμενουσ ςτο Τοπικό και να προςλάβει νζο προςωπικό , αν και ο Zellers
αρνικθκε να ςυμμορφωκεί, υποςτθρίηοντασ ότι μόνο αυτόσ είχε το δικαίωμα να
προςλαμβάνει και να απολφει προςωπικό και ότι το νζο Διοικθτικό Συμβοφλιο
προςπακοφςε να ςφετεριςκεί τθν εξουςία του.
Τελικά, αυτι θ εςωτερικι ςυηιτθςθ άρχιςε να επθρεάηει τθν κακθμερινότθτα του Τοπικοφ.
Ζτςι, ενϊ ο Zellers υποςτιριηε ότι τα πράγματα είχανε κυλίςει ομαλά ϊςπου το νζο
διοικθτικό ςυμβοφλιο ιρκε, το νζο ςυμβοφλιο πρότεινε ότι οποιαδιποτε ςφγκρουςθ ιτανε
αποτζλεςμα τθσ άρνθςθσ του Zellers να ςυμμορφωκεί με το αποτζλεςμα των εκλογϊν και
ότι, όπωσ ο Σολόμωντασ, αν ο Zellers και θ «παλαιά φρουρά» πραγματικά νοιάηονταν για το
Τοπικό, κα υποχωροφςαν. Μετά από αρκετζσ εβδομάδεσ τζτοιων εςωτερικϊν αγϊνων, τον
Αφγουςτο του 1995 θ διαφωνοφςα λίςτα ξεκίνθςε απεργία πείνασ. Ο Zellers και οι
υποςτθρικτζσ του ιςχυρίςτθκαν ότι οι τακτικζσ των διαφωνοφντων ιτανε απαράδεκτεσ, αν
και ειρωνικά το ςυνδικάτο είχε υποςτθρίξει αυτζσ τισ τακτικζσ όταν χρθςιμοποιοφνταν
εναντίον ενόσ εργοδότθ. Αν και αξιοςθμείωτα, θ απεργία πείνασ ξεκίνθςε ακριβϊσ τθν ίδια
ςτιγμι που ο πρόεδροσ του SEIU John Sweeney ζτρεχε τθ δικιά του καμπάνια διαφωνίασ για
τθν προεδρία τθσ AFL-CIO. Ωσ ζνασ τρόποσ να κερδίςει οριςμζνο ζλεγχο πάνω ςτθν
κατάςταςθ ο Sweeney ανζςτειλε τουσ νζα εκλεγμζνουσ αξιωματοφχουσ και υπζβαλε το
Τοπικό 399 υπό κθδεμονία. Μετά τθν αναςτολι των Reformistas , o Mike Garcia διορίςκθκε

να υπθρετιςει το Τοπικό 399 υπό κθδεμονία, για πάνω από 18 μινεσ. Αξιοςθμείωτα ο
Garcia ο ίδιοσ ιτανε κεφαλι του Τοπικοφ 1877 του SEIU, ενόσ ςυνδικάτου που θ ζδρα του
ιτανε περιςςότερο από 300 μίλια μακριά και αντιπροςϊπευε κακαριςτζσ ςτο Ώκλαντ,
Σακραμζντο και Σίλικον Βάλεχ, και το οποίο επίςθσ ενεπλζχκθ ςτθν πανεκνικι καμπάνια JfJ,
ζχοντασ δθμιουργθκεί από τθ ςυγχϊνευςθ των τοπικϊν 18 και 77.
Το ςκεπτικό του Sweneey για τθν εγκακίδρυςθ επιτροπείασ ιταν ότι ο αγϊνασ μεταξφ των
αυτοαποκαλοφμενων διαφωνοφντων και του προζδρου του τοπικοφ 399 και των
υποςτθρικτϊν του επιδροφςε αρνθτικά ςτθν ικανότθτα του ςυνδικάτου να αντιπροςωπεφει
τα μζλθ του. Ειδικά, θ εικόνα του ςωματείου που ζχει εμπλακεί ςε μία εςωτερικι
αναταραχι κεωρικθκε και ωσ εξαςκζνθςθ τθσ διαπραγματευτικισ κζςθσ των εργαηομζνων
που αντιμετωπίηανε διαπραγματεφςεισ ςυμβάςεων και ωσ αμαφρωςθ τθσ εικόνασ μίασ
καμπάνιασ που βαςίςτθκε ςε μεγάλο βακμό ςτθν δθμόςια υποςτιριξθ για τισ δθμόςιεσ και
μαχθτικζσ τθσ δράςεισ. Αυτό επιτείνονταν από το γεγονόσ ότι το κοινό κρατοφνταν ενιμερο
μζςω του τφπου του Λοσ Άντηελεσ , ο οποίοσ δεν ιτανε ευγενικόσ οφτε με το ςυνδικάτο
οφτε με τθ λίςτα των διαφωνοφντων ςτθν κάλυψθ τθσ αλλθλοεξοντωτικισ φιλονικίασ - οι
δθμοςιογράφοι για παράδειγμα , ςυχνά ευτελίηανε τα κζματα χαρακτθρίηοντασ το Τοπικό
ωσ «υπονομευόμενο από μία βρωμερι αψιμαχία μεταξφ του προζδρου και των
υποςτθρικτϊν του και των αντίπαλων διαφωνοφντων» (del Olmo 1995)και αναφερόμενοι
ςτθν διαφωνοφςα λίςτα ωσ «δθμαγωγοί» (Nazario 1995). Επίςθσ, ενϊ οριςμζνα μζλθ του
ςυνδικάτου υπαινίχκθςαν ότι ο θγζτθσ των διαφωνοφντων, Cesar Sancez, δεν μποροφςε να
μιλιςει αρκετά καλά αγγλικά για να διαπραγματευκεί ςυμβάςεισ και του ζλειπε θ εμπειρία
για να κάνει αυτι τθ δουλειά, άλλοι- όπωσ ο απεργόσ πείνασ Martin Berrera –παρζκεςε ότι
θ παλαιά φρουρά «μασ αντιμετωπίηει ςαν άςχετουσ χωριάτεσ» (Nazario 1995) Κςωσ το πιο
ανθςυχθτικό ακόμα, άλλοι πρότειναν ότι οι ιδιοκτιτεσ ακινιτων κα επωφελοφνταν από τθ
ςφγχυςθ για να προςπακιςουν να προχωριςουν εκτόσ ςυνδικάτων.
Με τθν αποδοχι τθσ εντολισ του John Sweeney, ο Garcia παρενζβθ από τθ βάςθ του ςτθ
Βόρεια Καλιφόρνια και τοποκζτθςε νζα θγεςία ςτο Τοπικό 399 αντικακιςτϊντασ το Zellers.
Γριγορα αςχολικθκε με τθν παραφορά, κάνοντασ μία από τισ λίγεσ δθμόςιεσ δθλϊςεισ
του για τα γεγονότα ςε απάντθςθ μίασ ςτιλθσ ςτθ LA Times από το βοθκό ςυντάκτθ Frank
del Olmo (1995), o οποίοσ είχε ρωτιςει «αν οι Λατίνοι και οι γυναίκεσ που ςυνδικαλίηονται
από τθ καμπάνια του JfJ δεν είναι ακόμα ζτοιμοι να αξιϊςουν τθν θγεςία, τότε το ερϊτθμα
για το ςυνδικάτο είναι, πότε κα είναι ζτοιμοι ?» Αξιοςθμείωτα ο del Olmo είχε καταλιξει
ςτθ ςτιλθ του με τθν άποψθ ότι οι καινοτόμεσ καμπάνιεσ είναι ςυχνά οδυνθρζσ για τα
τοπικά ςυνδικάτα αλλά αυτι είναι μία προβλεπόμενθ ςυνζπεια τθσ «αφξθςθσ και αλλαγισ
που είναι αναπόφευκτθ αφοφ οι προθγουμζνωσ μόνο αντρικοί και μόνο αγγλικοί κεςμοί
άνοιξαν τισ πόρτεσ τουσ ςε ζνα μεγάλο αρικμό μειονοτιτων και γυναικϊν. Ραρόλα αυτά από τθ ςτιγμι που βοθκάσ ςτθν άνοδο τθσ ςυνείδθςθσ των εργατϊν για πρϊτθ φορά, είναι
αφελζσ να υποκζτεισ ότι κα χρθςιμοποιιςουν τισ νεοαποκτθκζντεσ δεξιότθτζσ τουσ μόνο
για να κριτικάρουν τουσ εργοδότεσ τουσ»- όντασ υπαινιγμόσ ότι οι ςυνδικαλιςτζσ θγζτεσ κα
ζπρεπε να αναμζνουν επίςθσ κριτικι για τθν προφανι τουσ αυκαιρεςία. Σε απάντθςθ ο
Garcia (1995) υπεραςπίςκθκε τθν κθδεμονία δθλϊνοντασ ότι «το Τοπικό 399 ζχει πάψει να
λειτουργεί εξαιτίασ τθσ διαμάχθσ». Τονίηοντασ ότι ςτουσ θγζτεσ των Λατίνων ανταρτϊν
ζχουν προςφερκεί πλιρουσ απαςχόλθςθσ εργαςία ςτα ςυνδικάτα και «μία ευκαιρία να
αναπτφξουν τισ δεξιότθτεσ και θγετικζσ ικανότθτζσ τουσ κατά τθ διάρκεια τθσ
ανοικοδόμθςθσ του τοπικοφ ςυνδικάτου, μετά τθν οποία θ αυτοδιαχείριςθ και θ
δθμοκρατία κα αποκαταςτακοφν». Ο Garcia υποςτιριξε ότι ο διοριςμόσ του, μαηί με αυτόν
τθσ ομάδασ εντολοδόχων εκπροςϊπων, για να επιβλζπουν το Τοπικό, ιτανε αυτι τθ
ςτιγμι, θ μόνθ δυνατι λφςθ ςτθν κρίςθ.
Αξίηει να ςθμειωκεί, ότι ο Garcia δεν ιταν θ πρϊτθ φορά που είχε επιλεχκεί για μία
ανάκεςθ ζργου από το Ρανεκνικό ςυνδικάτο. Είχε υπάρξει διοργανωτισ για το SEIU το
1980. Το 1985, όταν το SEIU ςχεδίαηε τθ ςτρατθγικι JfJ, θ Ρανεκνικι θγεςία τον επζλεξε να

είναι ο άνκρωποσ αναφορά για τισ προςπάκειζσ τθσ, βαςικά επειδι είχε ιδθ δουλζψει με
κακαριςτζσ και ιταν ζνα από τα λίγα μζλθ του προςωπικοφ του SEIU που μίλαγε ιςπανικά.
Δεδομζνου αυτοφ του υπόβακρου, οριςμζνα από τα μζλθ του Τοπικοφ 399 ζνιωςαν ότι
ιτανε αυτόσ πιο δεςμευμζνοσ από τα ςυμφζροντα του Ρανεκνικοφ ςυνδικάτου και τθσ JfJ
καμπάνιασ παρά από τισ ανθςυχίεσ του ςυνόλου των μελϊν του Τοπικοφ. Για αρκετοφσ,
αυτόσ ο φόβοσ πραγματοποιικθκε όταν, εντόσ του πρϊτου χρόνου ωσ εντολοδόχοσ, ο
Garcia χϊριςε το Τοπικό 399 ςε δφο ςυνδικάτα, απομακρφνοντασ του κακαριςτζσ από το
399 και τοποκετϊντασ τουσ ςτο δικό του Τοπικό 1877. Σαν αποτζλεςμα οι Reformistas του
Τοπικοφ 399 ζχαςαν ενεργά και αποφαςιςτικά μζλθ που πλιρωναν τισ ςυνδρομζσ τουσ και
το Τοπικό 1877 τα κζρδιςε. Σαν αποτζλεςμα ερωτιματα με το πωσ ενεργοί εργάτεσ κα
μποροφςαν να είναι ςτθν θγεςία και ςτισ κακθμερινζσ λειτουργίεσ ενόσ Τοπικοφ
ςυνδικάτου με ζδρα 300 μίλια μακριά από το χϊρο εργαςίασ τουσ άρχιςαν να βγαίνουν
αμζςωσ ςτο προςκινιο. Σε απάντθςθ ο Garcia υποςτιριξε ότι «κάκε φορά που (το Τοπικό
399) προςπάκθςε να οργανϊςει τθν φροντίδα υγείασ, θ πλευρά των κακαριςτϊν
αδυνατοφςε και κάκε φορά που προςπάκθςε να οργανϊςει τθν πλευρά των κακαριςτϊν, θ
πλευρά τθσ φροντίδασ υγείασ αδυνατοφςε»2 . Η απάντθςθ ςε αυτό το πρόβλθμα, πρότεινε
ο Garcia, είναι να ζχουμε ζνα μοναδικό, ςε επίπεδο Ρολιτείασ Τοπικό ςυνδικάτο που να
εςτιάηει ςε μία βιομθχανία. Αυτό κα επζτρεπε ςτο Τοπικό ναανταποκρικεί ςτθν κλίμακα
οργάνωςθσ τθσ βιομθχανίασ , μία βιομθχανία ςτθν οποία υπάρχει μία αυξανόμενθ
ενοποίθςθ μεταξφ εταιρειϊν υπθρεςιϊν κτιρίων και εταιρειϊν υπθρεςιϊν ιδιοκτθςίασ.
Συνεπϊσ για τον Garcia:
Ζχει νόθμα να προςαρμόηονται οι δομζσ (του ςυνδικάτου) όςο το δυνατό περιςςότερο
πρακτικά και λογικά… (το αυξανόμενο μζγεκοσ του Τοπικοφ) δθμιουργεί πολφ περιςςότερθ
δφναμθ να πιζςει εταιρίεσ προσ όφελοσ των εργαηομζνων και των οικογενειϊν τουσ. Το
μζγεκοσ ςοφ δίνει τθν ωμι δφναμθ και θ χρθςιμοποίθςθ τθσ πίεςθ ςου ςτουσ ιδιοκτιτεσ
(κτιρίων), πελάτεσ, ενοικιαςτζσ, εκμιςκωτζσ, και υπεργολάβουσ κάνει μία διαφορά ςτθν
οργάνωςθ… ζρχονται όλα ϊςτε να πιζςεισ ςε διαφορετικζσ περιοχζσ και ςε διαφορετικά
επίπεδα. Υπάρχει πολιτικι πίεςθ, πίεςθ από τθν κοινότθτα, νομικι πίεςθ, και βιομθχανικι
πίεςθ. Η Aramark (μία διεκνισ εταιρεία που προμθκεφει τρόφιμα, ποτά, και υπθρεςίεσ
κακαριότθτασ για μία ςειρά εκπαιδευτικϊν, φροντίδασ υγείασ και άλλων επιχειριςεων),
είναι θ δικι μασ Wal-Mart, θ Compass (εταιρεία υπθρεςιϊν διατροφισ που λειτουργεί ςε
περιςςότερεσ από ενενιντα χϊρεσ) είναι άλλθ μία που μπαίνει ςτισ παραδοςιακζσ μασ
περιοχζσ τθσ κακαριότθτασ. Η Aramark και θ Compass ζχουνε μαηί τόςουσ εργάτεσ όςο και
θ Wal-Mart. Χρειάηεται πεικαρχία ςτθν ςυγκζντρωςθ, ςτουσ πόρουσ και ςτθν ςτρατθγικι
ςκζψθ (για να τουσ αμφιςβθτιςεισ)
Στθν υποςτιριξθ τθσ κζςθσ του ο Garcia, ιςχυρίςκθκε ότι ο ςυνδυαςμόσ ακτιβιςμοφ ςε
επίπεδο βάςθσ από τα κινθτοποιθμζνα μζλθ και θ δφναμθ ςε επίπεδο Ρολιτείασ επζτρεψε
το Τοπικό 1877 να κινθκεί γρθγορότερα και να είναι πιο δυνατό ςτισ πρόςφατεσ
οργανωτικζσ του προςπάκειεσ. Για παράδειγμα , πρότεινε ότι θ επιτυχία τθσ JfJ ςτο Λοσ
Άντηελεσ (ςυμπεριλαμβανόμενθσ μίασ απεργίασ το 2000) είχε δϊςει τθ ςυνδικαλιςτικι
δφναμθ και τθν ορμι να οργανωκοφν κακαριςτζσ ςε μζρθ που πολφ καιρό κεωροφνταν
δφςκολο να οργανωκοφν. Ζτςι, αντλϊντασ από τουσ κριάμβουσ του LA, θ JfJ είχε με
επιτυχία οργανϊςει κακαριςτζσ ςτο Σακραμζντο και τθ Σίλικον Βάλεχ και πιρε επιχειριςεισ
όπωσ θ Hewlett-Packard. Η JfJ είναι επίςθσ τϊρα ςτο προάςτιο του Σαν Ντιζγκο, όπου,
όπωσ ο Garcia μασ τονίηει «2000 εργαηόμενοι ςτθν κομθτεία του Πραντη οργανϊκθκαν το
2001 ςε ζνα μζροσ που οι περιςςότεροι άνκρωποι ςκζφτονταν ότι δεν κα μποροφςεσ ποτζ
να οργανωκείσ, δεδομζνου το πολιτικοφ τοπίου». Ρράγματι, ςφμφωνα με το Garcia, θ
κομθτεία του Πραντη και το Σαν Ντιζγκο «δείχνουν πωσ τα πράγματα μπορεί να κινθκοφν
όταν είςαι μεγάλοσ και δυνατόσ».

Κακϊσ μπορεί ι δεν μπορεί να ζχει νόθμα να ταιριάξεισ τισ εταιρίεσ με Τοπικά ςυνδικάτα
επιπζδου Ρολιτείασ, το να ιςορροπιςεισ τισ ανάγκεσ και επικυμίεσ των μελϊν με τζτοιου
είδουσ ςυνδικαλιςτικζσ δομζσ δεν είναι πάντα εφκολο. Ωσ εκ τοφτου, ςτο Ρολιτειακό Τοπικό
1877, πρόςφατθ διαφωνία ζχει ξανά καταλιξει ςε δομικι αλλαγι. Το 2004, το τοπικό
γραφείο του Σαν Φραντςίςκο απζςυρε τθν εμπιςτοςφνθ του από το SEIU και ίδρυςε ζνα
νζο ανεξάρτθτο ςυνδικάτο. Πμωσ αυτό το γεγονόσ, τουλάχιςτον ςφμφωνα με το Garcia,
είναι ςπάνιο και το ςυνδικάτο ζχει μάκει πολλά από τθν απόςυρςθ εμπιςτοςφνθσ: ενϊ ςτο
Λοσ Άντηελεσ θ ςυγχϊνευςθ μεταξφ των δφο Τοπικϊν ιταν αποτελεςματικι επειδι θ θγεςία
κατανάλωςε πολφ χρόνο με το ςφνολο των μελϊν και είχε ζνα χρονοδιάγραμμα και μία
διαδικαςία ςε εξζλιξθ, ζτςι ϊςτε, ςτο τζλοσ, ακόμα και οι δυνάμεισ τθσ αντιπολίτευςθσ
ςυμφϊνθςαν με τθ ςυγχϊνευςθ , ςτο Σαν Φραντςίςκο το ςυνδικάτο κατανάλωςε λίγο
χρόνο εκπαιδεφοντασ τα μζλθ του για τα κζρδθ τθσ προτεινόμενθσ ςυγχϊνευςθσ με το
Τοπικό 1877. Σαν αποτζλεςμα των μακθμάτων που μάκαμε από τθν άρςθ τθσ
εμπιςτοςφνθσ από το Σαν Φραντςίςκο, το Τοπικό 1877 ζχει κάνει αλλαγζσ ςτθ δομι του και
ςε βαςικά γραφεία ςε ολόκλθρο το Ρολιτειακό Τοπικό ζχουν αντιπροζδρουσ εκλεγμζνουσ
από τα μζλθ του ςυνδικάτου. Αν και από τθν πλευρά του, ο Garcia πιςτεφει ότι τα μζλθ
πρϊτα νοιάηονται για «δυνατά ςυνδικάτα που κάνουν τθ διαφορά ςε ειςοδιματα, ιατρικι
φροντίδα, ςεβαςμό και αξιοπρζπεια» και δευτερευόντωσ για τθν «πολιτικι και τουσ
εκλεγμζνουσ αξιωματοφχουσ». Ζτςι, για αυτόν, «το δφςκολο μζροσ (τθσ λειτουργίασ) ενόσ
μεγάλου Τοπικοφ, Ρολιτειακοφ- από ότι ςυνειδθτοποίθςα ςτο Σαν Φραντςίςκο – ιταν ότι
δεν μποροφςα να είμαι παντοφ… δεν υπάρχει τρόποσ να ςυμμετζχω ενεργά ςε μία
κοινότθτα και με το ςφνολο των μελϊν με 7-8 τοπικά γραφεία». Ο ςτόχοσ τθσ
αναδιοργάνωςθσ, λοιπόν, είναι να διαςφαλίςει ότι τα απλά μζλθ ζχουν ακόμα κάποιο
ζλεγχο πάνω ςτθ θμεριςια διάταξθ του Τοπικοφ μζςω των άμεςα εκλεγμζνων
αξιωματοφχων ςτα βαςικά γραφεία και να διαςφαλίςει επίςθσ τθ δφναμθ που ζρχεται με
τθ μεγάλθ δομι. Ρράγματι ο Garcia και άλλοι θγζτεσ του SEIU υποςτθρίηουν ότι μόνο
ταιριάηοντασ με τθν επιχείρθςθ του 21ου αιϊνα ςε μζγεκοσ και δφναμθ και δθμιουργϊντασ
και διατθρϊντασ τον ακτιβιςμό των απλϊν μελϊν, τότε μόνο μπορεί το SEIU αλλά και το
εργατικό κίνθμα ςτισ ΗΡΑ να επιβιϊςουν και να αναπτυχκοφν. Ππωσ ο Garcia ζχει
τοποκετθκεί: «όπου ο Andy (Stern ο πρόεδροσ του SEIU) ζχει πάρει το ςυνδικάτο μασ και
κζλει να πάρει το εργατικό κίνθμα είναι όπου θ παγκόςμια οικονομία ζχει ιδθ πάει». Αυτόσ
ο ςτόχοσ να πάρεισ το εργατικό κίνθμα εκεί όπου θ παγκόςμια οικονομία ζχει πάει, ζχει
χαρακτθρίςει τθ καμπάνια JfJ, αλλά ίςωσ το πιο ςθμαντικό , είναι επίςθσ το δόγμα που
βρίςκεται κάτω από το ςχζδιο τθσ SEIU «Ενωμζνοι να Νικιςουμε» και τθν κατάλθξθ του
ςυναςπιςμοφ «Αλλαγι για να Νικιςουμε», θ οποία διαςπάςτθκε από τθ AFL-CIO το
καλοκαίρι του 2005.

JfJ ςαν Μοντζλο για το Μζλλον του Εργατικοφ Κινήματοσ ςτισ ΗΠΑ?
Αντανακλϊντασ τθν «αναβάκμιςθ» τθσ οργανωτικισ του δομισ ςτθν Καλιφόρνια, ζτςι
ϊςτε το «Τοπικό» ςυνδικάτο να ορίηεται πωσ ζχει Ρολιτειακι δομι, το SEIU πρόςφατα
πρότεινε μία ςθμαντικι ςυγκζντρωςθ εξουςίασ εντόσ τθσ AFL-CIO, ωσ το μοναδικό τρόπο
να αμφιςβθτιςει τισ πανεκνικά και παγκόςμια οργανωμζνεσ εταιρίεσ. Σαν αποτζλεςμα,
όλων των αγϊνων πάνω ςτθ πολιτικι κλίμακασ που είναι μζροσ τθσ εμπειρίασ του SEIU ςτθν
Καλιφόρνια ζχει τϊρα αναδυκεί μία ςυηιτθςθ για τθν κατεφκυνςθ του μζλλοντοσ
ολόκλθρου του εργατικοφ κινιματοσ ςτισ ΗΡΑ. Ειδικά, ςε απάντθςθ, του τι φαινόταν ωσ
αποτυχία του εργατικοφ κινιματοσ να ανταπεξζλκει ςτθν μείωςθ του ςυνόλου των μελϊν,
το 2004 το SEIU εγκαινίαςε τθν καμπάνια αναβάκμιςθσ, ςχεδιάηοντασ τθ ςτρατθγικι του ςε
ζνα ευρζωσ μοιραςμζνο φυλλάδιο με τίτλο «Ενωμζνοι να Νικιςουμε: Ζνα ςχζδιο του 21ου
αιϊνα για να κτίςουμε νζα δφναμθ για τουσ εργαηόμενουσ». Αναηθτϊντασ να αναπαράγουν
τθν καμπάνια JfJ παντοφ ςε διάφορεσ βιομθχανίεσ, οι θγζτεσ του SEIU προτείνανε τα

ςυνδικάτα των ΗΡΑ να ςυγκεντρϊςουν και ςτθ ςυνζχεια να οργανϊςουν και να
αντιπροςωπεφςουν τουσ εργάτεσ προσ τθν κατεφκυνςθ των επαγγελματικϊν κατθγοριϊν
ςαν ζνα τρόπο που ταιριάηει με τισ οργανωτικζσ δομζσ των εργοδοτϊν του 21ου αιϊνα. Στθν
καρδιά αυτισ τθσ ςτρατθγικισ υπιρξε θ πίςτθ ότι ο διαςκορπιςμόσ μεταξφ πολλαπλϊν
μικρϊν ςυνδικάτων αποδυναμϊνει τουσ εργάτεσ με δφο τρόπουσ: πρϊτο, υπάρχουν πολλά
μικρά ςυνδικάτα που δεν μποροφν, ζςτω και με καλι θγεςία, να ανταποκρίκοφν ςτουσ
πόρουσ των εργοδοτϊν και δεφτερο, οι εργάτεσ που μοιράηονται ζνα βιομθχανικό, τεχνικό
τομζα ι αγορά υποφζρουν από διαςπαςμζνθ διαπραγματευτικι δφναμθ.
Ωσ μαρτυρία, θ αναφορά ςθμειϊνει ότι 15 διαφορετικά ςυνδικάτα αντιπροςωπεφουν τισ
μεταφορζσ και τα μζλθ των ςυνδικάτων καταςκευϊν, 13 ςυνδικάτα ζχουν ςθμαντικά
νοφμερα δθμοςίων υπαλλιλων, υπάρχουν εννιά μεγάλα ςυνδικάτα ςτθ βιομθχανία, ενϊ τα
μζλθ των ςυνδικάτων υγειονομικισ περίκαλψθσ χωρίηονται ςε περιςςότερα από 30
ςυνδικάτα. Επιπλζον, τα περιςςότερα από τα ςαράντα πανεκνικά ςυνδικάτα τθσ AFL-CIO
ζχουν λιγότερα από 100.000 μζλθ, ενϊ 15 ςυνδικάτα αντιπροςωπεφουν τα 10 από τα 13
εκατομμφρια μζλθ ςτθ AFL-CIO. Ζτςι για το SEIU, μία πετυχθμζνθ ςτρατθγικι για το μζλλον
κα ιτανε αυτι ςτθν οποία τα Ρανεκνικά ςυνδικάτα τθσ AFL-CIO κα «ανάπτυςςαν και κα
εφάρμοηαν ζνα ςχζδιο… να (1) ενϊςουν τθ δφναμθ των εργατϊν που κάνουν το ίδιο είδοσ
δουλειάσ ι είναι ςτθν ίδια βιομθχανία, τομζα, ι τεχνικό κλάδο που προςλαμβάνονται από
τουσ εργοδότεσ τουσ, και (2) να εξαςφαλίςουν ότι οι εργάτεσ είναι ςε εκνικά ςυνδικάτα
που ζχουν τθ δφναμθ, τουσ πόρουσ, τθν εςτίαςθ και τθ ςτρατθγικι να βοθκιςουν τουσ μθ
ςυνδικαλιςμζνουσ εργάτεσ ςε αυτό το βαςικό τομζα δφναμθσ του ςυνδικάτου για να
ενταχκοφν και να βελτιϊςουν τουσ μιςκοφσ των εργατϊν, τα κζρδθ και τισ εργαςιακζσ
ςυνκικεσ». Για να πετφχουν αυτοφσ τουσ ςτόχουσ, το SEIU πρότεινε μία αξιοςθμείωτθ
ςυγκζντρωςθ εξουςίασ τθσ AFL-CIO,3 τζτοια ζτςι ϊςτε
Το Εκτελεςτικό Συμβοφλιο κα ζπρεπε να ζχει τθ δφναμθ να αναγνωρίηει μζχρι και τρία
θγετικά εκνικά ςυνδικάτα που ζχουνε τα μζλθ, τουσ πόρουσ, τθ ςυγκζντρωςθ και τθ
ςτρατθγικι να κερδίςουν ςε μία οριςμζνθ βιομθχανία, τεχνικό κλάδο, ι εργοδότθ, και κα
ζπρεπε να απαιτοφν από αυτά τα θγετικά ςυνδικάτα να προτείνουν ςχζδια να κερδίςουν
για τουσ εργάτεσ ςτον τομζα τθσ δφναμισ τουσ. Σε διαβοφλευςθ με τουσ εργάτεσ που
επθρεάηονται, θ AFL-CIO κα ζπρεπε να ζχει τθν εξουςία να απαιτεί ςυντονιςμζνεσ
διαπραγματεφςεισ και να ςυγχωνεφει ι να καταργεί καταςτατικά ςυνδικάτων, να
μεταφζρει αρμοδιότθτεσ ςτα ςυνδικάτα των οποίων θ βιομθχανία ι ο τεχνικόσ κλάδοσ είναι
ο βαςικόσ τουσ τομζασ δφναμθσ, και να εμποδίηει οποιαδιποτε ςυγχϊνευςθ που κα
διαιροφςε παραπζρα τθ δφναμθ των εργατϊν. Τα ςυνδικάτα τθσ AFL-CIO κα ζπρεπε να
δουλεφουν μαηί για να αυξιςουν τουσ μιςκοφσ και τα κζρδθ ςε κάκε βιομθχανία. Ππου τα
μζλθ ενόσ ςυνδικάτου ζχουν ξεκάκαρα εγκακιδρφςει πρότυπα ςυμβάςεων ςε μία
βιομθχανία ι αγορά ι με ζνα ςυγκεκριμζνο εργοδότθ, κανζνα άλλο ςυνδικάτο δεν κα
ζπρεπε να επιτρζπεται να υπογράφει ςυμβάςεισ που υποςκάπτουν αυτά τα πρότυπα.
Η αρχικι πρόταςθ από το SEIU αντιμετωπίςκθκε με ςχζδια που προτακικανε από άλλα
ςυνδικάτα και ςχετικζσ ομάδεσ όπωσ οι Εργαηόμενοι Επικοινωνιϊν τθσ Αμερικισ, και θ
Αμερικανικι Ομοςπονδία Εργαηομζνων ςε Ρολιτείεσ, Κομθτείεσ και Διμουσ. Σε αντίκεςθ
με το ςχζδιο τθσ SEIU, αυτά τα ςυνδικάτα υποςτθρίξανε ότι ςθμαντικζσ αλλαγζσ πρζπει να
γίνουν αλλά κα ζπρεπε να διατθριςουν τθν αυτονομία τουσ και ότι δεν κα ζπρεπε να
παραχωρθκεί ςτθν AFL-CIO τζτοια ςαρωτικι δφναμθ. Ρολλά ςυνδικάτα, ακτιβιςτζσ, θγζτεσ,
απλά μζλθ βάςθσ ζχουν κζςει υπό αμφιςβιτθςθ τθν πρόταςθ αλλαγισ τθσ δομικισ φφςθσ
του εργατικοφ κινιματοσ των ΗΡΑ, χωρίσ πρϊτα αλλαγι ςτθ φφςθ τθσ φιλοςοφίασ του και
ριξθσ με βάςθ τθν ιδζα ότι ο εταιρικόσ ςυνδικαλιςμόσ επθρεάηει ακόμα αρκετοφσ
ςυνδικαλιςτζσ αξιωματοφχουσ και εργαηόμενουσ. Ζτςι, τον Ιανουάριο 2005 το Ινςτιτοφτο Α.
Φίλιπ άντολφ, θ Αμερικανικι Συμμαχία Εργαςίασ Αςίασ Ειρθνικοφ, Ο Συναςπιςμόσ

Μαφρων Συνδικαλιςτϊν, ο Συναςπιςμόσ Γυναικϊν Συνδικάτων Εργαςίασ, το Εργατικό
Συμβοφλιο για τθν Ρρόοδο τθσ Λατινικισ Αμερικισ, και Η Υπερθφάνεια ςτθν Εργαςία
εκδϊςανε μία «Διλωςθ Ενότθτασ» τονίηοντασ ότι, ενϊ θ οργάνωςθ αναγνωρίηεται ωσ θ
πρόκλθςθ:
Εκείνοι που είναι υπεφκυνοι για τισ οργανωτικζσ αποφάςεισ και για τθν θγετικι οργάνωςθ
των εκςτρατειϊν ςυχνά δεν ςυμπεριλαμβάνουν ζγχρωμουσ και γυναίκεσ. Επίςθσ θ τεράςτια
πρόκλθςθ να οργανϊςεισ ζγχρωμουσ ανκρϊπουσ ςτο Νότο, ςτα Νοτιοδυτικά, και ςε
ποικίλεσ αςτικζσ περιοχζσ ςτερείτε επαρκοφσ υποςτιριξθσ και πόρων. Το εργατικό κίνθμα
δεν κα ζπρεπε να υποκζςει ότι οι μθ ςυνδικαλιςμζνοι εργάτεσ ςτεροφνται οποιαςδιποτε
οργάνωςθσ. Ρράγματι αρκετοί ζγχρωμοι εργάτεσ και μετανάςτεσ ςυμμετζχουν ςτθν
κοινότθτά τουσ μζςω πολιτικϊν, κρθςκευτικϊν και άλλων μορφϊν οργανϊςεων
«βαςιςμζνων ςτθν ταυτότθτα» που είναι δυνθτικοί ςφμμαχοι του εργατικοφ κινιματοσ. Ο
χρόνοσ και θ προςοχι είναι ςθμαντικά για να καλλιεργιςουμε ςυμμαχίεσ εργαςίασ και
κοινότθτασ για να υποςτθρίξουμε τθν οργάνωςθ. Οι οργανιςμοί ανά εκλογικι περιφζρεια
είναι ςε μοναδικι κζςθ να οικοδομιςουν δυνατζσ, διαρκείσ γζφυρεσ αλλθλεγγφθσ μεταξφ
ςυνδικάτων, οργανϊςεων πολιτικϊν δικαιωμάτων, γυναικϊν, μεταναςτϊν, μειονοτιτων,
Λεςβιϊν, Γκζι, Αμφίφυλων και Τρανσ.
Τζτοιου είδουσ εντάςεων γφρω από το μζλλον του κινιματοσ τελικά εξεράγθςαν τον
Ιοφλιο του 2005, όταν το SEIU, θ Διεκνι Αδελφότθτα Φορτθγατηιδων, θ Διεκνι Ζνωςθ
Εργαηομζνων Βορείου Αμερικισ, θ οργάνωςθ ΕΝΩΘΕΙΤΕ ΕΔΩ, θ Διεκνι Ζνωςθ
Εργαηομζνων ςτα Τρόφιμα και ςτο Εμπόριο, θ Συνδικαλιςμζνθ Αδελφότθτα Ξυλουργϊν και
Επιπλοποιϊν Αμερικισ και οι Συνδικαλιςμζνοι Γεωργικοί Εργάτεσ – ςυνδικάτα που
αντιπροςωπεφουν πάνω από 5 εκατομμφρια εργάτεσ-αποςυρκικανε από τθν AFL-CIO και
διαμορφϊςανε μία νζα ομοςπονδία, το «Συναςπιςμό Αλλαγι για να Νικιςουμε». Μία
τζτοια εξζλιξθ ζχει εγείρει αρκετά ερωτθματικά για τθν πορεία του μζλλοντοσ του
εργατικοφ κινιματοσ. Ρωσ μποροφν οι εργάτεσ να οικοδομιςουν ζνα εργατικό κίνθμα
ευαίςκθτο ςτθ βάςθ και να ενκαρρφνει ακόμα τθ ςυμμετοχι των απλϊν μελϊν τθσ
ςυνδικαλιςτικισ βάςθσ ςτθ ςυμμετοχι τθσ λιψθσ αποφάςεων και το οποίο επίςθσ να
μπορεί να αντιμετωπίςει το παγκόςμια οργανωμζνο κεφάλαιο? Με ποιουσ τρόπουσ κα
ζπρεπε θ αλλαγι τθσ θγετικισ δομισ του εργατικοφ κινιματοσ και των μεμονωμζνων
ςυνδικάτων να αντανακλάει το νζο πρόςωπο τθσ εργατικισ δφναμθσ? Αν το εργατικό
κίνθμα κλιμακϊνει τισ ςτρατθγικζσ και δομζσ του χωρίσ να υποςτθρίηει ςυγχρόνωσ τα
τοπικά μζλθ και ακτιβιςτζσ διατρζχει τον κίνδυνο να ξαναδθμιουργιςει τον εταιρικό
ςυνδικαλιςμό ςε μεγαλφτερθ κλίμακα? Αξιοςθμείωτα , αρκετά από αυτά τα ερωτιματα
περιςτρζφονται γφρω από το κζμα τθσ γεωγραφίασ, ειδικά ςε ποια χωρικι κλίμακα κα
ζπρεπε θ εξουςία να εγκακίςταται, και πωσ κα μποροφςαν τα ςυνδικάτα να αναπτφξουν
ςτρατθγικζσ που κα τουσ επιτρζπανε και τθ μεγαλφτερθ ευελιξία και να τουσ δίνουν τθ
μεγαλφτερθ δφναμθ να αντιμετωπίηουν τθν άνιςα ανεπτυγμζνθ οικονομικι γεωγραφία του
παγκόςμιου καπιταλιςμοφ. Αν και ςτθν ουςία ςυμφωνοφν όλοι οι παρατθρθτζσ θ
οργάνωςθ και θ κινθτοποίθςθ των εργαηομζνων είναι το κλειδί ςε οποιαδιποτε
προςπάκεια να αναηωογονθκεί το κίνθμα και ότι ςθμαντικοί πόροι πρζπει να
κατευκυνκοφν ςε τζτοιου είδουσ προςπάκειεσ, το ερϊτθμα παραμζνει πωσ κα επιτευχκοφν
αυτοί οι ςτόχοι και τι πρζπει να κυςιαςκεί για να υλοποιθκοφν. Ωσ εκ τοφτου, ενϊ πολλοί
βλζπουν ωσ ειρωνικό ότι ζνα ςυνδικάτο που χαιρετικθκε για μία καμπάνια όπωσ αυτι τθσ
JfJ ότι ιταν τόςο καινοτόμα, ριηοςπαςτικι και ςυγκεκριμζνθ ςε τοπικό επίπεδο,
διακθρφςςει ζνα ςχζδιο που ςυγκεντρϊνει τθν εξουςία ςτα χζρια λίγων ςυνδικάτων, άλλοι
υποςτθρίηουν ότι το εργατικό κίνθμα πρζπει οργανωτικά να ανταποκρικεί ςτουσ εργοδότεσ
του, οι οποίοι ςτθ δομι τουσ είναι ολοζνα και περιςςότερο πανεκνικοί και παγκόςμιοι.

υμπζραςμα
Αποκεντρωμζνοι τόποι εργαςίασ που διαςκορπίηουν τουσ εργάτεσ ςε όλο και
περιςςότερουσ χϊρουσ εργαςίασ γίνονται όλο και πιο ςυνθκιςμζνοι, μορφζσ ςχζςεων
εργοδότθ-εργαηομζνου διαφοροποιοφνται όλο και περιςςότερο και θ πλθρωμζνθ εργατικι
δφναμθ ςτισ ΗΡΑ είναι περιςςότερο διαφοροποιθμζνθ από ότι ιτανε πριν από ζνα αιϊνα.
Για να είναι πετυχθμζνθ θ υπεράςπιςθ των δικαιωμάτων των εργαηομζνων, τότε, το
εργατικό κίνθμα χρειάηεται να δθμιουργιςει μοντζλα οργάνωςθσ που μποροφν να
ανταποκρικοφν ςε όλα αυτά τα κζματα. Επιπλζον, θ ζρευνα επανειλθμμζνωσ τονίηει το
γεγονόσ ότι οι οργανωτικζσ προςπάκειεσ επιτυγχάνουν πιο ςυχνά όπου υπάρχει υψθλι
ςυμμετοχι των απλϊν μελϊν τθσ βάςθσ ςτθν καμπάνια. Ακόμα, με ςκοπό να
κινθτοποιθκοφν οι εργάτεσ για να ςυμμετάςχουν ςτισ ςυνδικαλιςτικζσ δράςεισ, οι
διοργανωτζσ πρζπει να κατανοιςουν το χϊρο εργαςίασ, τουσ εργάτεσ και τον εργοδότθ. Ωσ
εκ τοφτου, ενϊ τα κζματα τθσ καμπάνιασ μπορεί να είναι παρόμοια από τον ζνα τομζα και
χϊρο ςτον άλλο (θ εντατικοποίθςθ τθσ παραγωγικισ διαδικαςίασ για παράδειγμα),
λαμβάνουν ςυγκεκριμζνεσ μορφζσ ςε διαφορετικοφσ χϊρουσ εργαςίασ. Ραρομοίωσ, οι
τφποι δράςεων που είναι κατάλλθλοι κα διαφοροποιθκοφν ςφμφωνα με τουσ εργάτεσ – για
παράδειγμα οι μαηικζσ πορείεσ των εργατϊν με τα κόκκινα t-shirt και των υποςτθρικτϊν
τουσ που προτιμικθκαν από τουσ κακαριςτζσ του LA μπορεί να μθν ταιριάηουν ςε
κακαριςτζσ ςε άλλα μζρθ. Το κλειδί, λοιπόν, φαίνεται να είναι θ ικανότθτα να αναπτφςςουν
καμπάνιεσ και δομζσ που παρζχουν επαρκι ευελιξία να ενςωματϊνουν τοπικά
χαρακτθριςτικά, και ακόμα επίςθσ να παρζχουν αρκετό ςυλλογικό μαηικό και κεντρικό
ςυντονιςμό ϊςτε να επιτρζψει ςτουσ εργάτεσ να αντιςτακοφν ςτουσ εργοδότεσ τουσ.
Το εργατικό κίνθμα, ςυνεπϊσ, ξεκάκαρα αντιμετωπίηει το δίλθμμα αρκετϊν αποφάςεων
για τθν οργάνωςθ Η οργάνωςθ ζναν προσ ζναν είναι ςυχνά πολφ επιτυχισ, αλλά είναι
ακριβισ και μακρά διαδικαςία. Εξίςου, ενϊ θ τοπικι αυτονομία είναι ςυχνά κρίςιμθ για τισ
προςπάκειεσ οργάνωςθσ, τα μθτρικά ςυνδικάτα είναι ςυνικωσ απρόκυμα να παρζχουν
χρθματοδότθςθ χωρίσ να διατθροφν κάποιο βακμό ελζγχου – ςυχνά, απολφτωσ ςθμαντικό
– πάνω ςτθν καμπάνια. Δθμιουργϊντασ ζνα ςυνδικάτο ι μία καμπάνια χαρακτθριςμζνθ
από υψθλά επίπεδα ςυμμετοχισ εργαηομζνων ςθμαίνει ότι το μιςκωτό προςωπικό του
ςυνδικάτου πρζπει να παραιτθκεί από κάποια εξουςία λιψθσ αποφάςεων και να επιτρζψει
ςτο ςφνολο των μελϊν να κζςουν ςτόχουσ και πολιτικι, αλλά αυτό είναι ζνα δφςκολο
κακικον ςε ζνα εργατικό κίνθμα ςτο οποίο θ εξουςία είναι βακιά εδραιωμζνθ. Επιπλζον, θ
διαφοροποίθςθ τθσ εργατικισ δφναμθσ κζτει αμφιςβθτιςεισ κακϊσ οι διοργανωτζσ των
ςυνδικάτων και τα ςυνδικάτα παλεφουν με το κεςμικό ρατςιςμό και ςεξιςμό, θ πιο
προφανισ μαρτυρία τθσ οποίασ είναι θ παροφςα μετατροπι τθσ θγεςίασ και του
προςωπικοφ του εργατικοφ κινιματοσ των ΗΡΑ που απζχει μακρά από το να αντανακλά τθ
ποικιλία του απαςχολοφμενου εργατικοφ δυναμικοφ. Από τισ εκλεγμζνεσ κζςεισ ςτα
διοικθτικά ςυμβοφλια ωσ τισ πλθρωμζνεσ κζςεισ ωσ διοργανωτζσ, λευκοί άντρεσ κρατοφν
τισ κζςεισ εξουςίασ ςτισ υψθλότερεσ βακμίδεσ παρά το ςφνολο των μελϊν ςε ςυγκεκριμζνα
ςυνδικάτα.
Μοντζλα οργάνωςθσ όπωσ αυτζσ τθσ καμπάνιασ JfJ αναδυόμενα από τον τομζα υπθρεςιϊν
εμφανίηονται να τονίηουν τον τρόπο προσ ολοζνα και περιςςότερα επιτυχθμζνα και όςον
αφορά τθν ιδιότθτα μζλουσ και τθ ςυμμετοχι. Είναι κρίςιμο τα ςυνδικάτα να οργανϊνουν
νζουσ εργάτεσ και να αυξάνουν τα επίπεδα εργατικισ ςυμμετοχισ και ακτιβιςμοφ. Το τι
απομζνει, όμωσ, να ελεγχκεί, είναι ςε τι κλίμακα οι αποφάςεισ κα λαμβάνονται και πωσ θ
κουλτοφρα και θ δομι του ςυνδικάτου κα αλλάξει ωσ αποτζλεςμα αλλαγϊν ςτρατθγικϊν
οργάνωςθσ και αλλαγισ ςτθν ιδιότθτα του μζλουσ. Χτίηοντασ το ζδαφοσ για ζνα νζο
εργατικό κίνθμα, είναι ςθμαντικό οι αξίεσ του ςυνδικάτου να διαμορφϊνονται από τουσ
εργάτεσ ςε ςχζςθ με το ςυγκεκριμζνο πολιτιςμό των χϊρων εργαςίασ τουσ, τον εργοδότθ

και τισ ταυτότθτεσ των εργατϊν. Είναι επίςθσ κρίςιμο αυτοί που ςκζφτονται προςεκτικά
πϊσ να οικοδομιςουν κεςμικζσ αλλαγζσ που επιτρζπουν επαρκι ςυλλογικι δράςθ να
αμφιςβθτοφν το εκνικά και παγκόςμια οργανωμζνο κεφάλαιο.
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ημειώςεισ
1

Αρκετά ςυνδικάτα ζχουν εκνικζσ «κφριεσ» ςυμβάςεισ που διαπραγματεφονται από το Ρανεκνικό ςυνδικάτο
και καλφπτουν κζματα όπωσ οι μιςκοί, και θ διάρκεια των διακοπϊν αλλά αφινουν τα Τοπικά ςυνδικάτα να
αναπτφξουν τοπικοφσ ειδικοφσ όρουσ και ςυνκικεσ οι οποίεσ τροποποιοφν τθν κφρια ςφμβαςθ ςε ςυγκεκριμζνα
κζματα (όπωσ οι ςυγκεκριμζνοι χρόνοι ςτουσ οποίουσ οι εργαηόμενοι μποροφν να ζχουν διαλλείματα ςτθ
διάρκεια μία βάρδιασ).
2
Αν δεν ςθμειϊνεται διαφορετικά, όλεσ οι παρακζςεισ από τον Garcia είναι από ςυνεντεφξεισ με τθ ςυγγραφζα
που διεξιχκθκαν ςτισ 5, 7 και 9 Μαρτίου 2005
3
Αυτι είναι μία αξιοςθμείωτθ αλλαγι, για τθAFL-CIO ςαν κεςμόσ είχε μακρά μία αποκεντρωμζνθ δομι, με τθν
εξουςία να εγκακίςταται ςτα μεμονωμζνα ςυνδικάτα μζλθ
παρά ςτθν ίδια τθν Ομοςπονδία. Αυτι θ αντίκεςθ με χϊρεσ όπωσ θ Γερμανία, όπου θ κεντρικι εργατικι
ομοςπονδία-ςτθν περίπτωςθ τθσ Γερμανίασ θ Deutscher Gewerkschaftsbund (DGB: Γερμανικι Συνομοςπονδία
Συνδικάτων)- ζχει περιςςότερθ δφναμθ να λζει ςτα μεμονωμζνα ςυνδικάτα μζλθ τθσ τι να κάνουν
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