reseberättelse
Slovenien
6-13 maj 2017
Detta är föreningen KAMP:s reseberättelse från studieresan till Ljubljana
med besök hos följande organisationer och platser:
National Assembly of Slovenia
The Human Rights Ombudsman of the Republic of Slovenia
Konfederacija Sindikatov Slovenije Pergam
Zveza Svobodnih Sindikatov Slovenije – The Association of Free Trade Unions of Slovenia
Socialni Demokrati – Socialdemokraterna
Združena Levica – Förenade Vänstern
Legebitra – Human Rights Advocacy of LGBT Community and Individuals
Delavska Svetovalnica – Conselling Office for Workers
Rdeči Križ Slovenije – The Red Cross of Slovenia
Cedra – Center for Social Research
Lezbična Knjižnica – Lesbian Library

reseberättelse Slovenien


inledning
När vi vände oss ut i Europa för svar fastnade vi för de lilla men inte obetydliga landet Slovenien.
Ett land vid adriatiska havets norra kust. Ett land precis som Sverige har fått känna av den
ekonomiska krisen samt en EU-anpassning med allt vad de innebär för offentlig sektor,
marknadspolitik och de generella politiska klimaten. Ett land som har en historia om kamp för
jämlikhet. Där de i våra mått mätt var tidigt ute med en progressiv agenda. Ett land som låg i den så
kallade flyktingrutten, tills de stängde gränsen mot Kroatien. Där ett stort antal människor
passerade men ett förhållandevis litet antal stannade. Ett land som är sprunget ur Jugoslavien, vilket
har lett till en stor omorganisering av fackförbunden då de tidigare bara fick finnas ett fack. Ett land
med ett förhållandevis nytt politiskt klimat där en ny vänster har tagit plats. Helt enkelt ett land som
kan ge oss vissa svar eller ledtrådar om de frågor vi grubblat över.

lördag morgon – avresa
På lördag morgon den 6 maj kl. 4.30 samlades 16 kamrater
tillsammans med föreståndaren och en styrelserepresentant
för GAF på Landvetter flygplats för att via Köpenhamn resa
till Ljubljana. Vid ankomsten till Slovenien var bussen från
flygplatsen till hotellet något sen, men vädret var bra och vi
kom ändå lagom till incheckningen kl. 14.00 på Hotel Park.
Eftermiddagen innehöll inga planerade besök, men många
tog tillfället att bekanta sig med staden.

reseberättelse Slovenien  1

reseberättelse Slovenien


söndag – fria aktiviteter
Den lediga dagen på schemat var söndag, eftersom många
organisationer var otillgängliga då. Några kamrater valde
att spendera tid på hotellet och utforska staden. En större
del av klassen gick samman och hyrde två minibussar,
varefter resan bar mot Škocjangrottorna. Dessa grottor finns
strax under en timmas bilfärd från Ljubljana i sydvästlig
riktning och återfinns på UNESCOs världsarvslista. Efter
grottorna åkte båda bilarna mot Bled, mindre än en timmas
bilfärd från Ljubljana i nordvästlig riktning. Där besöktes ett
slott högt beläget med fantastisk utsikt över den vackra sjön.
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måndag förmiddag – National Assembly

Det första officiella besöket vid genomförde bar av till parlamentet. Där träffade vid Anna Jasenko
som skulle guide oss. Hon började med att visa en väldig vacker muralmålning som beskrev
Sloveniens historia. Hon presenterade historien vilken hon delade upp i tre delar. Den historiska
perioden från Sloveniens födsel till andra världskriget. Där de visade sig att Slovenien har bl.a. varit
en del av Romarriket, Ottomanska riket samt Habsburgska riket.
Sen gick hon in på den splittringen
som skedde under andra världskriget när
en del av folket stötte Nazityskland samt
en del av folket slöt upp bakom
Partisanerna. En splittring som än idag
påverkar det politiska klimatet. Hon gick
snabbt igenom perioden under Jugoslavien
fram till självständigheten, vilket de blev
1991 efter en folkomröstning. Efter de har
de gått med i både EU och Euro samt Nato.
Även detta efter folkomröstningar.

Efter rundvandringen visades vi in i
plenisalen där nationalförsamlingen sammanträder. I mitten av salen var talarstolen och i en
cirkel runt denna satt delegaterna samt
presidiet. Reguljära mötena äger rum ca 1/månad
och varar oftast 5-7 dagar.
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Dessa möten är offentliga och livesänds, om inte känsliga ämnen skall diskuteras. I
nationalförsamlingen sitter 90 stycken delegater vilka är valda i offentliga val utifrån
partitillhörighet, undantaget de två platser som är reserverade för representanter från de ungerska
och italienska minoriteterna(de enda två grundlagsskyddade minoriteterna). I nationalförsamlingen
sitter de 34 % kvinnor. Det är nationalförsamlingen som stiftar lagar samt väljer regering och
premiärminister. Förutom nationalförsamlingen har de ett nationalråd vilket ger en viss
asymmetrisk maktdelning mellan dessa två, dock har rådet mer av en rådgivande funktion.
Delegaterna till detta råd utses av elektorer och skall spegla vissa särintressen i
landet, t.ex. fackförbund, arbetsköparorganisationer samt regionala intressen. Slovenien har även en
president men denna har mer en symbolisk roll.
De politiska klimaten har sedan självständigheten 1990 varit centrerat i mitten. Det har dock de
senaste åren tillkommit åsikter längre ut på både höger- och vänster-kanten.
Sloveniens sjunde och senaste val, sedan självständigheten, vanns av ett nytt mitten-höger parti,
vilka nu också sitter i regeringen. De fram kom även att många ur det gamla kommunistpartiet efter
självständigheten ”skolade” om sig och sökte sig till ett nytt parti och på detta sätt fortsatte vara
aktiva i politiken.

Egna reflektioner:
Överlag var besök väl genomfört och Anna gjorde en bra genomgång. Dock tyckte vi att det
politiska systemet med elektorer och nationalrådet lät omständligt och inte transparant. Även var de
uppseende väckande att politiska konflikter från andra världskriget fortfarande sätter sina spår i
dagens debatter. Det pratades väldigt lite om tiden under Jugoslavien och Tito nämndes aldrig vid
namn vilket var lite förvånansvärt.
Att tiggeri är förbjudet väckte reaktioner i klassen.
En sak vi dock bör ta efter är att både första och andre maj är röda dagar.
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måndag eftermiddag – Human Rights
Ombudsman
Vi träffade ombudsmannen Tone Dolcic på hans
kontor.
Vi fick information av Tone om hur de arbetar på
Human Rights Slovenia.
Sedan fick vi möjligheten att ställa våra frågor.
Vår sammanfattning av mötet är:












Ombudsmännen/kvinnan väljs med 2/3 av
parlamentet, och hen måste vara politiskt
obunden. Mandatperioden är 6 år.
För Viceombudsmanen räcker det med 46 röster av 90 i parlamentet, och mandatperioden är
6 år.
Det finns 4st Vice ombudsman, och chefen för vice ombudsmännen är för tillfället en kvinna.
Human Rights är en fristående myndighet.
Väldigt ung myndighet som startade 1996.
Jobbar totalt 43 personer på myndigheten.
Human Rights är snarlik det Finska systemet.
Human Rights handskas med olika klagomål mellan myndigheter och privatpersoner.
De finns även en ny institution för LGBT-rättigheter som främst arbetar i privat sektor.
Ombudsmannen kan inte gå till domstol och säga vad som är rätt och fel.
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Human Rights jobbar mycket med NGO (non government organizations) för att utveckla
verksamheten då dessa organisationer har mycket fakta och koll på deras olika sektorer.
Alla som behöver får träffa ombudsmannen eller ombudsmannens anställda i en timma, men
dom agerar inte som advokater utan dom ger bara råd om hur man kan kräva sin rätt.
Vilken regering som styr påverkar deras arbete, då inte alla regeringar vill samarbeta.
En viktig punkt som per år är att ombudsmännen lägger fram en rapport årligen, om hur
dem jobbat och fullföljt sina åtaganden som regeringen går igenom. Rapporten är på ca 100
sidor.
Ombudsmännen och NGO tog fram en speciell rapport om våld i nära relationer. Det
resulterade i att parlamentet röstade fram en ny lag som hade motstånd från en stark
Högerregeringen, som var väldigt var övertygad om att det inte existerade något våld i nära
relationer.
Högern var även mot förbud mot barnaga, men även där blev det en ny lag mot att aga barn.
Voice of the child är ett projekt som är till för alla barn skall kunna bli hörda, och projektet
har starkt stöd från nuvarande regering.
I Slovenien finns det två godkända minoriteter i grundlagen, det är Italienare och Ungrare.
Romer är erkända som en minoritet men har inte samma rättigheter som de andra två.
Det finns flera typer av olika romska grupper, vilket har lett till konflikter.
Jämfört med Jugoslavientiden så har villkoren på arbetsmarknaden blivit sämre för arbetare,
och saker tycks ha varit bättre förr enligt Tone Dolcic. Däremot har det blivit bättre för barn
och deras rättigheter i Slovenien säger Tone.
Human Rights har pressträffar varje månad, och har en god kontakt med media.
Ombudsmannen har skyldighet enligt lag att rapportera om de får till sig felaktigheter.
Human Rights samarbetar med andra ombudsmän inom EU och i regionen.
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tisdag förmiddag – KSS Pergam
Pergam är en Sloveniens åtta fackliga federationer, vi
träffade dem på deras kontor i en byggnad från 1942.
De började med att prata om att Sverige är ett inspirerande
land, de har Olof Palme som förebild och att de har tagit
studiecirklar från oss. De tycker att det är ett effektivt sätt att
utbilda. De har genomfört 50 studiecirklar i landet de
senaste två åren.
Pergam tillhörde från början ZSSS men bröt sig ut från dem
och startade en egen federation 1998. Innan 1991 så fanns det
enbart en federation, nu finns det nio (ett jättelitet nytt har
precis startats, pratas inte mycket om detta). Det finns även
förbund som inte ingår i någon federation, t ex läkare inom
medicin. Det är framförallt ideologiskt förankrat till
uppdelningen av federationerna men också geografiskt. Alla
(utom den nya) samarbetar och har god kontakt. De har
även gemensamma aktioner. Pergam för också en dialog
med ZSSS om att eventuellt gå ihop till en federation. Detta för att skapa mindre konkurrens mellan
fackförbunden och försöka hålla ihop arbetarna.
Det pratade om när fackföreningsrörelsen startade 1868 av tryckare och lite annan
bakgrundshistoria.
Idag är de den näst största federationen och de har ca 40 000 medlemmar. Medlemsavgiften är inom
offentlig sektor 0,5-0,8 % av lönen och inom privata sektorn 1 % av lönen. De organiserar
medlemmar efter bransch vilket innebär att alla på en och samma arbetsplats tillhör ett och samma
fackförbund, t ex läkare, sjuksköterskor och undersköterskor i samma.
De organiserar vägarbetare, piloter, sjukvård, socialtjänst, veterinärer och de med högre utbildning.
De har också ett bra samarbete med universiteten.
Som federation har de aktiva dialoger med
riksdagen, medlemmar, andra federationer
och en hel del frivilligorganisationer.
De är inte politiskt inriktade men har ändå
kontakt med alla sittande partier när det
kommer till arbetsrättsliga frågor. Förr var
de en del av politiken men idag handlar
det mest om att kommentera och ge
synpunkter på liggande förslag. De har
mer kontakt med ministrarna än själva
partierna. De är inte öppet för någon
speciell kandidat till riksdagen men bakom
raderna så förstår vi att de gillar partierna
åt vänster mer.
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I Slovenien finns en lag om lägstalön som vid skrivande stund ligger på 800€. Inom den offentliga
sektorn finns ett lönesystem och ett generellt avtal, det saknas inom den privata sektorn sedan 2005.
Det finns lokalt inom vissa branscher (ibland tom vissa arbetsköpare) men det täcker långt ifrån alla
arbetare. Pergam organisera lika många inom offentlig som privat sektor.
Pergam tycker att det är bättre med generella avtal men berättar samtidigt att det inte alltid går rätt
till, de lägger till allt möjligt i minimilönen. Sedan 2016 kan arbetsköparna inte lägga med bonus,
semester eller ob för helgdag, natt eller söndag. Övertid har alltid legat utanför minimilönen. Bonus
finns med i lagen men det är förhandlingsbart. De har också seniorbonus för trogna arbetare som
ligger på 0,5 % per år. Ett problem gällande kollektivavtalen är att lönen är mycket lägre än vad
lagen säger.

Under krisen 2008 så frystes allas löner. De hade innan dess tagit fram ett lönesystem inom den
offentliga sektorn men i och med att de hade behövt lägga in några miljarder för att genomföra det
så lades det på is. Krisen slog hårt, mot framförallt banker. Det blev många strejker under den här
tiden.
Just nu fokuserar de på att höja arbetarnas löner och de räknar vara i fas 2018. De har reserverat 70
miljoner till detta.
Pergam har tre platser i Economic och social council. Där finns även sex andra federationer, fem
arbetsköparorganisationer och regeringen. Totalt finns 41? platser.
Under krisen hade Slovenien ca 120 000 arbetslösa och idag har de ca 90 000 arbetslösa.
De är optimistiska till utvecklingen för just nu förhandlas nya KA. De förhandlar också med
riksdagen om att införa något liknande som Arbetsmiljöverket.
Det finns dock en hel del olagliga arbeten i Slovenien och det jobbar de med.
De har en hel del frågor som de driver just nu gällande pension, sjukvård osv men ingen kommer att
bli färdigt innan valet 2018, detta är för att de inte vet vilka som styr nästa mandatperiod.
Av Sloveniens 800 000 arbetare så är 20-25% medlemmar i ett fackförbund. Innan 1991 var det 65%
och vid 2005 var det 40%.
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Innan 2005 var arbetsköparna tvungna att vara medlemmar i en arbetsköparorganisation och de var
tvungna att förhandla. Detta gäller inte längre och många arbetsköpare har valt att lämna sina
organisation. Det har blivit problematiskt.
Deras organisation är uppbyggd med federation -> "avdelning" -> arbetsplats. Förtroendevald väljs
på fyra år och kan bli bortvald men är däremot immun mot uppsägning av arbetsköparen. De jobba
med "bottom up" vilket innebär rent konkret att medlemmarna styr mer än ledningen.
Nya förtroendevalda får tre dagars utbildning och i vissa fall får några tre till. Precis som i Sverige så
kan det vara svår att få tag på någon som vill vara förtroendevald och de har svårt att organisera
unga.
Fackförbunden eller 50 % av arbetarna på en arbetsplats kan bestämma sig att gå ut i strejk, även om
ett giltigt avtal finns. Detta gäller inte för polisen, militären och vissa inom vården.
Som federation så jobbar de med bredare frågor t ex kvinnors rättigheter, t ex graviditet och hbtqfrågor. De har försökt med olika nätverk men det har inte variant speciellt framgångsrikt. De är inte
intresserade att jobba med frågor som rör rasism eftersom de inte anser att det är ett problem.
Kyrkans inflytande är inte längre lika stort som det har varit.
Diskrimineringsgrunder sköts av andra organisationer som de tar hjälp utav. De jobbar däremot
med organisering och utbildning, de uppmuntrar "klubbar" och hjälper dem.
De avslutade med att prata väldigt positivt om forna Jugoslavien, hur det var bättre förr och lite
historia och jämförelser med t ex Polen.
Mycket intressant besök och vi fick en rundtur i staden och bjöds på kaffe på ett fik där vi fortsatte
diskussionen.
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tisdag eftermiddag – ZSSS

"Sindikat Mladi Plus"
Vi välkomnas av en ung kvinna vid namn Zala. Zala är ungdomsansvarig och börjar berätta hur de
organiserar unga och arbetslösa. Vi kan känna igen oss det mesta från Sverige. Bemanning, ofrivillig
f-skatt, kortare timanställning och inga riktiga anställningskontrakt. De som drabbas värst är unga
och framförallt kvinnor på arbetsmarknaden. Många är upprörda men man vågar inte agera. Några
mindre beslut har tagits i parlamentet för att öka "flexibiliteten" på arbetsmarknaden. Vilket innebär
kortare anställning och uppsägning. Är du arbetslös måste du ta ett arbete om du erbjuds ett
"working poor" etablerar sig. Nästan 70 procent mellan 15-24 år har en osäkseranställning. Man ser
med digitaliseringen att många nya jobb skapas, till sämre villkor och Zala berättar att vi måste vara
lika snabba inom fackföreningarna att organisera oss. I ungdomsgruppen jobbar de med att få ut
information till unga. Utbilda. Man arrangerar protester på gatan och kampanjer på sociala medier
för att nå ut.
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Ny talare, Historien
1991 blev Slovenien självständigt och arbetsrätt lagarna ärvdes från Jugoslavien. 1993 kom det nya
lagar och sedan dess har lagarna ändrats kontinuerligt fram till 2013. Endast en lag från de gamla
lagarna kvarstår och det är rätten att strejka. Man kan strejka i 5 dagar och det är AG som betalar ut
lönen. Man kan indirekt strejka under hur lång tid som helst. Måndag till fredag och sedan helg och
sedan snurrar det på igen och arbetarrörelsen förlorar inga pengar.
Kollektivavtal
Kollektivavtalen har tyvärr inte ändrats sedan 1993-2013. AG vill bara ha avtal på arbetsplatserna på
lokal nivå. Det finns ca 800 000 arbetste och 10 st fackliga organisationer. Fackföreningarna
samarbetar inte till arbetarnas förlust. På pappret har de flesta organisationerna många medlemmar
med det ser annat ut i verkligheten.
Politik
Officiellt är man opolitisk bunden. Men under borden samarbetar man med Socialdemokraterna.
Den intressantaste tiden är när vänstern delen är i opposition då är det flest demonstrationer och
aktioner på gång. Vi kan se och får till oss att andra världskriget har påverkat och fortfarande
påverkar väldigt mycket. För att få pension skall man ha arbetar i 40 år eller uppnå 65 år för att
kunna pensionera sig.
Vid bemanning behöver AG inte informera facken men de har en lag som reglerar att man Max
får ha 20 % bemanning i Max 2 år. Det är likt Sverige inte billigare med bemanning men AG smiter
från sitt ansvar över den anställde.
Föräldraledigheten är 15 dagar för mannen när barnet föds och sedan 30 dagar till under 2 år.
Kvinnan har 12 månader att ta ut.
Arbetsveckan är 40h men verkligheten är närmre 48 h. De har dock betalt lunch.
Pavle Vrhovec
Berättar lite om Sloveniens nationella historia och säger att de har c 2,2 miljoner invånare. De har
gått från ett regionalt till nationalmarknad. Mellan 1990-1996 var det ovanligt med strejker men det
jag fått fart igen nu. Orsaken till att det var en lugn period i 6 år var för att lönerna ökade stadigt.
Pavle berättar att han har varit i kontakt med LO under perioden då Slovenien blev självständigt för
att få hjälp att utforma den svenska modellen där nere. Men LO hade inte tid och man fick hjälp av
tyskarna istället. Man märkte att Pablo var väl påläst om Sverige. Han berättade att han delade ut
det fackliga löftet och pratade brett om lex Laval. Han berättar också att anledningen till att
fackförbunden på ytan är opolitiska beror på att man ville slå sig fri från kommunist partiet och den
dåliga stämpeln man fick.
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onsdag förmiddag – Socialni Demokrati

Vi hade möte med socialdemokraterna (SD) på onsdagen den 10 maj på parlamentet där vi mötte
upp Janja Bregar. Efter en kort promenad i huset fick vi träffa en delegation från partiet med olika
uppdrag. De berättade om hur de jobbar och var de står i olika frågor. Det finns likheter men också
skillnader mot Sveriges Socialdemokrater. En kan också se att Slovenien är ett ungt demokratiskt
land. Kärnfrågorna för socialdemokraterna är familj, rättvisa och arbete. Partiet och samhället har en
lång tradition av social dialog, något man hävdar är ännu viktigare i tider med ekonomisk kris.

David, Gorazd Prah och Jan Skoberne
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Just nu är den slovenska arbetsmarknaden uppdelad mellan traditionellt trygga jobb och
anställningar med högre osäkerhet, främst för de yngre. Detta försöker partiet åtgärda genom att
verka i ett economic social council. Trots en uppdelad arbetsmarknad är Sloveniens statistik över
vilka som lever med risk för att fastna i fattigdom lägre än både EU-genomsnittet och Sveriges
genomsnitt.

Tillsammans med partidelegationen var också David inbjuden. Han förklarade hur han tog över
facket på sin arbetsplats när ingen brydde sig om det fackliga, samtidigt som han var med i
socialdemokraterna. Detta är inte jättevanligt i Slovenien, men här ville både David och partiet visa
att det faktiskt är möjligt, eftersom förtroendet förankras på arbetsplatsens golv. David berättade om
hur han värvat medlemmar för att bli tillräckligt många på arbetsplatsen för att erkännas som
förhandlingspart. Tidigare i Jugoslavien sågs det fackliga medlemskapet som en del av systemet, så
när Slovenien blev självständigt lämnade många facket. Idag kan en konstatera att Slovenien
behöver påverkas politiskt av fackföreningarna, och inte tvärtom.
De slovenska socialdemokraterna tillhör socialistinternationalen. De närmsta samarbetspartierna
finns i västra Balkan, Italien och Österrike, samt inom europaparlaments grupp. Det har varit en tuff
kamp för partiet att prata om feminism och HBTQ med dess medlemmar, men det går åt rätt håll.
När det gällde gränsen, sa de att det var ett krav från EU att reglera. Antingen stänger Slovenien sin
gräns eller så stänger länderna runtomkring sina gränser, eftersom transitflyktingarna blev ett för
stort problem. När Ungern satte upp sin taggtråd och gränsbevakning dröjde det inte länge innan
Slovenien gjorde samma sak. För två år sen passerade drygt en halv miljon människor från söder till
norr och medborgarna blev rädda för invandringen. Detta har gynnat partierna på höger ytterkant.
Samtidigt har lagar stiftats som försvårar möjligheten att söka asyl.
I Slovenien har socialdemokraterna prioriterat att regera och samarbeta med mittenpartier. De
strängare gränskontrollerna och minskad möjlighet att söka asyl är kontroversiellt rent
ideologiskt, men partiet vill vara med och regera. För att göra det undviker man att prata om
alla slags frågor, då detta skulle kunna få partiet att minska ytterligare, eller helt försvinna.
Inför valet nästa år hoppas socialdemokraterna stiga från 6 till 22 % framförallt genom att värva
och mobilisera i Ljubljana.
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onsdag kväll – gemensam middag
I mitten på veckan bjöd Kicki och Hans på traditionell slovensk mat på Restaurant Sokol i Ljubljana.
Under middagen delades GAF-nålarna ut till alla KAMPare tillsammans med diplom.
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torsdag förmiddag – Združena Levica
Vi träffade Förenade Vänsterns partiordförande Luca Mesec tillsammans med Matej T. Vatovec och
Violeta Tomic under förmiddagen. Tillsammans satt vi i ett sammanträdesrum i parlamentet.

Luca och två andra från ZL hälsade oss välkomna och började med att berätta lite om Slovenien och
att dom inte drabbades av kriget och oroligheterna i början av 1990-talet i samma utsträckning som
dom andra länderna i forna Jugoslavien. Partiet grundades 2014 och fick 5,5 % röster i valet 2014. I
nästa val 2018 tror dom att dom får mellan 10-15%. Även om partiet anser sig vara ett feministiskt
parti, har dom bara en kvinna i partiledningen. Partiet kämpar mycket för grundläggande
rättigheter, miljöfrågor och jämställdhet, samt att höja lägstalönen som idag ligger på ca 800 euro.
Detta medför att många familjer inte klarar sig på sin lön, trots att båda jobbar, då prisläget är nästan
som i Sverige. Många av de rättigheter som vänsterpartiet kämpar för fanns i forna Jugoslavien, men
försvann när Slovenien blev självständiga och ett kapitalistiskt samhälle. Det var väldigt mycket
korruption inom det kommunala företagen, därför privatiserade man väldigt mycket. Det politiska
klimatet i Slovenien är idag väldigt liberalt.
Eftersom dom inte sitter i parlamentet får dom försöka påverka parlamentet genom media och
genom tillexempel demonstrationer. Detta för att parlamentet skall besluta efter vänsterpartiets
idéer. Andra sätt dom försöker påverka är genom NGO (non goverment organisation) och
fackföreningar, samt försöker använda nya vägar att nå folk, till exempel via facebook, flygblad mm.
När dom jobbar med större frågor så försöker dom koncentrera sig på en specifik fråga i minst 3
månader för att alla skall förstå frågan och få folk på sin sida.
I Slovenien samarbetar inte facket med politiska partier så som det är i Sverige. Luca tycker att
fackföreningarna skall bli mer rebelliska, annars tror han att dom kommer försvinna inom 10-15år.
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Slovenien har samma problem som oss i bemanningsfrågan, samt att argumenten att inte gå med i
ett fackförbund är samma som i Sverige. ”Varför betala för något jag får ändå!”
Vänsterpartiet var starkt kritiska till hur Slovenien hanterade flyktingsvågen. Vi skall hjälpa folk
som flyr inte stjälpa. Media gick ut med att flyktingar bär sjukdomar och vill störta kyrkan. På detta
vis fick media och regeringen med sig folket, vilket resulterade i en inhuman flyktingpolitik.
Dom vet inte idag om dom kommer att samarbeta med andra partier ifall dom inte får egen
majoritet i valet nästa år. Allt beror på om dom får gehör för sina hjärtefrågor.
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torsdag eftermiddag – Legebitra
Träff med Lovro Centrih och Mitja Blazic på Legebitra, Dunajska 5
Legebitra är en organisation som har kämpat för sina rättigheter sedan
det hela startade 1977. Vi har kommit till huvudkontoret och det fanns
ett kontor i centrum också. I organisationen så finns det 15 personer
som jobbar, 12 är fast anställda och tre är frivilliga volontärer, dom här
personerna har delat upp sig i olika grupper som rådgivning, säker sex
mm. Har stöd av unga ungdomar i skolan och en stark föräldragrupp.
Dom här grupperna jobbar väldigt intensivt. Just Legebitra kom igång
1998 och är en informell grupp, och även största gruppen för humana
rättigheter,

diskriminering,

sociala

förändringar,

samt

politiska

förändringar.
Lovro
1984 hölls Östeuropas första kulturella filmfestival i Ljubljana, som är i november varje år och
Legebitra har varit med dom sista 10 åren. När dom har sin Prideparad så har dom delat in sig i
olika grupper som Björnar och Bossar. Detta är beroende om man är exempelvis mullig så tillhör
man Björn och är man fotomodellstypen så tillhör man gruppen boss.
Legebitra har adopterat vissa lagar. Dom har alltid stött på motstånd när dom har försökt att
genomföra det som står och är enligt lagen. Officiellt 89-2005. Homosexuella fick inte gifta sig utan
mer att det blev en form av registrering, Legebitra har varit i rättegång flera gånger och lyckats att
ändra lagen.
2010 har rätten att adoptera, regeringen ändrade igen 2011, dom har verkligen kämpat och kämpat
men från 1977 och fram till nu så kommer det till något men lika snabbt så är det något annat som
fallerar.
2015 ändrades lagen från man och kvinna till två personer. Man känner deras frustration under
mötets gång och förstår att här får dom kämpa för kung och fosterland men att takten inte går
särskilt fort. Det borde inte vara så svårt för människorna i Ljubljana att ha samma rättigheter som
alla andra, och som vi vet skall alla vara värda lika mycket, ha samma rättigheter. Legebitra får stöd
från en del människor och borgmästaren framförallt, 95 procent av Sloveniens befolkning vill ha
rättigheten att bestämma över sig själva.
Dom har lagar för olika diskrimineringar, olika hudfärg, de är starka och kämpar för allas olika
rättigheter, alla människors lika värde och rättigheter, dom har studerat lagen för att kunna göra
något dom har hittat 70 stycken lagar. Olika lagar. Tre olika generationer, Legebitra har idag 35
stycken advokater som kämpar mot regeringen och för deras klienters rättigheter. Nu, istället för 30
års kamp har det gått ner till 3års handläggning i vissa fall. Dom har en kvinnlig ombudsman om
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dom skulle behöva kontakta för enskilda ärenden exempel kan vara om dom inte får hyra en
lägenhet eller andra liknande situationer. Dom har genomlevt mycket dom kollade vid ett tillfälle 50
stycken olika hyresvärdar då var det 6 stycken som stack ut då visade det sig att 30 procent som inte
ville ha homosexuella som grannar.
I Ljubljana så känner man sig väldigt säker. Legebitra försöker att ge bra utbildning för att få
människor att förstå. Legebitra har inte något stöd eller hjälp av några fackförbund. 40000 – 45000
människor är från forna Jugoslavien, många lever på minimilön och har och är från olika
bakgrunder, samt har olika status. Legebitra resonerar och säger att det finns ingen fel väg, bara att
man kan få mer kunskap. Legebitra tycker också att man borde jobba mer gemensamt och inte så
mycket enskilt.
I Slovenien så är det heller inte lätt om man vill byta kön utan du måste göra en medicinsk
bedömning först och när du har fått diagnoser så måste man göra om hela apparaten, en väldigt
problematisk situation och man måste göra allt rätt.
Man uppfattade att personerna som jobbade på Legebitra var väldigt starka personer som har fått
kämpa länge för sina rättigheter, själva mötet var ett varmt mottagande och ett ärligt bemötande. Vi
önskade dom all lycka och framgång i deras fortsatta kamp! Avslutar med ett fint gruppfoto.
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fredag förmiddag – Delavska Svetovalnica
Vi träffade Goran Lukić från Delavska Svetovalnica hos ZSSS, Dalmatinova 4, Ljubljana.
Delavska Svetovalnica/Workers Rights är ett NGO som är 1 år unga, de har tre anställda och
pengarna till verksamhet kommer från medlemmarna (500st) samt donationer. Medlemsavgiften
ligger på 8 euro/mån men har medlemmen ingen inkomst gäller 2 euro/mån, alla medlemmar får
gratis rättshjälp. Organisationen började med inriktning att hjälpa migranter men har utvidgats till
att hjälpa alla arbetare även slovenska arbetare som jobbar utomlands t ex lastbilschaufförer.
Delavska Svetovalnica började som en facklig organisation, och alla medarbetare är tidigare fackligt
aktiva. Facken hjälpte till att finansiera verksamheten som startade som ett projekt i 6 månaders tid
under flyktingvågen.
I Slovenien har arbetsköpare enligt honom väldigt lite respekt för arbetsrätten. Han beskriver en
organiserad kriminalitet som har ett tätt samarbete med arbetsgivare till vilka de förser med
desperata migrantarbetare. Nätverken består till största del utav makedonska och serbiska
organisationer. Migranter jobbar oftast 250 timmar eller mer i månaden och en stor del av dom som
får lön får den svart, men allt för ofta uteblir lönen helt. De får likaså väldigt sällan någon
övertidsersättning. Ställer de krav får de sparken med omedelbar verkan.
Arbetsgivare kan missköta ett företag i 2 år, d.v.s. inga löner, ingen skatt, efter 2 år begärs de i
konkurs utan repressalier, arbetsgivarna kan därefter utan problem starta ett nytt företag för att
starta om proceduren. En särskild utsatt grupp är serbiska lastbilschaufförer. De sover i sina bilar i
långa perioder, 2-3 månader. De får lön per km och lönen ligger på 11cent/km. Denna yrkesgrupp är
särskilt drabbat av dödsfall då många av dem lider av sömnbrist. Dessa arbetsgivare kan hålla på
dels pga. det tandlösa regelverket och dels pga. att skadestånden/böterna inte svider tillräckligt.
Facken i Slovenien var initialt negativa till organisering av migranter men de har gradvis ändrat
uppfattning. Migranterna följer ofta med till de olika instanserna då en rättsprocess rullat igång, de
kan således vara med och se att det faktiskt händer något i just deras specifika fall.
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fredag eftermiddag – Rdeči Križ
Röda Korset 12 maj 14:00
Medlemmar 500 000
Består av 56 lokalorganisationer som är uppdelade i 900 mindre organisationer.
Förra året fyllde de 150 år. Då hade de en "första hjälpen"- konvention där nationella deltagare
tävlade i första hjälpen, 24 olika grupper var där, även deltagare från svenska Röda Korset fanns på
plats.
Under veckan vi var där hade Röda Korset internationellt en Red cross-week, en vecka bestående av
massa aktiviteter för att hjälpa och uppmärksamma behovet av hjälporganisationer. De erbjöd oss
att komma med på lördagen men vi var tvungna att tacka nej eftersom vi åkte hem tidigt på
lördagen.
I Slovenien finns ca 100 andra hjälporganisationer, t ex Unicef.
Vi besökte dem på deras huvudkontor och möttes av fyra fantastiskt engagerade människor. De
hade förberett sig väl på frågorna vi hade skickat dem innan men eftersom detta var sista besöket
och vi redan hade fått svar på i stort sett alla frågor så blev det mer av ett samtal och en öppen
dialog.
I Slovenien är det ca 400 000 människor som lever i fattigdom, det är ungefär en femtedel av
befolkningen. Slovenien påstås vara en välfärdsstat men de applicerar det (enligt Röda Korset) inte i
praktiken. De har väldigt många i landet som är "working poor", de har ett arbete men ligger ändå
på fattigdomsnivå. Sedan 2008 har de i snitt delat ut 150 000 matpaket per år. De delar ut dessa till
arbetslösa, skadade osv.
Röda Korset samarbetar med
staten, framförallt för att
förstärka demokratin. De
samarbetar med socialtjänsten
och andra organisationer, t ex
Goran från besöket på
förmiddagen. De har mycket
gemensamt och har planer för
framtiden, de har just nu inga
projekt. De har inte längre
något samarbete med de
fackliga organisationerna men
har tidigare haft det (med den
federationen som Goran från
förmiddagens besök hade tillhört).
De förhåller sig enbart till officiell statistik framtagen av Slovenska statistiska centralbyrån och
kunde (ville inte chansa) på att svara på vissa frågor som vi ställde gällande siffror.
Slovenien som land är vana att ta emot flyktingar i och med kriget i forna Jugoslavien, det som är
nytt nu är de kulturella skillnaderna då många?! kom från Syrien nu under senaste flyktingkrisen.
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Slovenien har ca 200 "invandrare" av 2 000 000 invånare och de har stängda gränser. Befolkningen är
emot muren och det har varit protester, flera som är engagerade i miljön var missnöjda med muren,
framförallt för att djurlivet och miljön blev påverkad.
Under flyktingkrisen så har extremt många flyktingar passerat Slovenien, de räknar med 65 000. Få
har stannat. Ungefär 40 ensamkommande har kommit och alla har fått skyddat boende, de ligger
under statens ansvar. Många föräldrar protesterade när de ensamkommande sattes i "vanliga"
skolor. Det finns över lag en rädsla för det okända inom landet.
Det var dock många människor som engagerande sig och hjälpte till under flyktingkrisen, under tre
veckors tid hjälpte folk till med husrum, kläder, mat osv.
Slovenien är i stort behov av arbetskraft eftersom befolkningen blir äldre och dem senaste åren har
ungefär 10 000 utbildade ungdomar flyttat från landet. De som kom och sökte asyl i landet blev
erbjudna nattarbeten men pga kulturella skillnader så tackade de nej??!
Röda Korset är inte så insatta i just integrationsfrågor men har en hel del program för att hjälpa, tex
blodgivning, matpaket, utbildning i hjärt och lungräddning osv. Det är 150 år av aktivism som
driver deras arbete. De har haft blodgivning de senaste 17 åren och precis som i Sverige så krävs
vissa kriterier, en kan t.ex. inte lämna blod om en är gay, har tatuerat sig nyligen eller varit
utomlands. De har blodbussar och centraler precis som hemma. Efter ett år i landet kan en som
nyanländ lämna blod.
När en lämnar blod så får en ledigt från jobbet (det betalar RK) och det finns ca 100 000 blodgivare i
Slovenien vilket gör att de har ett överflöd av blod (om det inte är en krissituation vill säga). Det är
ca 350-400 människor som lämnar blod dagligen.
De pratade mycket om hur det var innan 1991 i Slovenien och så frågade de oss massa om vår resa,
om det var som vi hade förväntat oss osv. Mycket givande samtal.
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fredag eftermiddag – Cedra
Under veckan spred sig ryktet om vår
närvaro i Ljubljana och i mitten av veckan
blev Annica kontaktad av en organisation
vid namn Cedra, Center for Social Research.
De ville träffa oss, vi ville såklart träffa dem.
På hotellet fredag eftermiddag hade vi en
stund tillsammans där vi diskuterade kort
om varandras fackliga roller och om hur vi
kunde hålla kontakten för ett fortsatt utbyte.

fredag eftermiddag – Lezbična Knjižnica
Vid besöket på Legebitra blev vi rekommenderade att besöka den
lesbiska bokhandeln på Skuc LL i Metelkova (kulturell fristad i
Ljubljana). Där kunde vi träffa Natasha, som varit drivande i den
feministiska kampen sedan åttiotalet. Vi besökte kontoret som var fyllt
med travar av böcker med gaylitteratur och på plats fanns Natasha,
beredd på att vi ville ha en intervju med henne.
Vi fick veta att jämställdhetsfrågan och kvinnors rätt till sin kropp
varit en fråga sedan sent 50-tal med aborträtt, att kvinnorörelsen
tillsammans med arbetarrörelsen tog ny fart på 70-talet och att det
började på allvar under tidigt åttiotal med kulturevenemang som
hbtq-filmfestival och att punkrörelsen var en parallell rörelse med
detta. Denna rörelse var inte motarbetad av Kommunistpartiet,
snarare initierad och pådriven från vissa politiska pionjärer sedan lång
tid tillbaka.
Den feministiska kampen har under senare år ställts inför utmaningar kring rättigheter som många
kanske aldrig trodde skulle ifrågasättas, som aborträtten. Vi undrade hur tryggt Slovenien är för
HBTQ-personer att komma ut i? Natasha svarade att det är inga större problem i Ljubljana, man kan
vara trygg i staden. Det finns en folkrörelse i Ljubljana, en kulturrörelse, som på sätt och vis möts
varje helg i Metelkova. Varje angrepp eller försök till att förminska den fria livsstilen i Ljubljana
möter på ett motstånd eftersom människor har för vana att gå samman och demonstrera för den här
rätten.Angående den lesbiska bokhandeln, så är den störst i sitt slag för Balkan. Motsvarande finns
också i London.
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