Tyskt journalistförbund
blir del av förbundsjätte
Fackförbundet

IG Medien,

som organiserar bland annat
journalister

i Tyskland,

kommer att upplösas i juni.
I stället går man samman med
tre andra fackförbund

och

bildar Ver.di, den största
fackföreningsorganisationen
i världen utanför Kina.

De tre andra förbunden är Offentliganställdas förbund. ÖTV. med OInlaing 1.5 .
miljoner medlemmar. Tjänstemannafacket DAG med 450 000 medlemmar. Postanställdas fackförening, DP.
med446 000 medlemmar. IGMedien
har 175 000 medlemmar. Sammanlagt
får förbundet närmare tre miljoner
medlemmar.
Arbetet med att upplösa de gamla
fackföreningama
och komma överens
har tagit över tre år och avslutades med
en stor kongress i slutet av mars i Berlin.
Spänningen var stor inför de avslutande
förhandlingama
eftersom beslutet om
att upplösa de gamla fackföreningama
måste tas med minst 80 procents majoritet. Tidigare försök hade strandat just
på dessa höga krav. Nu grundades
Ver.di med överraskande 90 procent i
ryggen.
- Det hela kan ses som ett svar på den
förändring som genomfölis i näringslivet i stort. Den nya ekonomin och de
nya mediema ställer helt nya krav på
medarbetama. l allt fler fall arbetar man
yrkes övergripande i företagen. Då blir
de gamla sätten att arbeta fackligt. med
strikta yrkesgränser. inte effektivt, säger
Andreas Ktihn. viceordförande i IG Medien. i Berlin-Brandenburg
regionen.
- Företagskoncentrationen
har dessutom lett till att ett företags verkningsområden är så mycket större och då behöver vi fackförbund som griper över
fler områden för att förverkliga gnmdstrategin med en fackförening per företag.
De tyska journalistema
är organiserade i Deutsche Joumalisten Union.
DJU. som är en del avdet stora IG Medien med cirka 40000 medlemmar.
Fömtom DJU films Deutsche Journalisten Verband, DJV, som också organiserar journalister, men som ser sig som
ett rent yrkesförbund. DJV står utanför
Ver.di.
Organisationsgraden
bland tyska
journalister går att uppskatta till ungefär 65 procent av den samlade yrkeskå-

90 procent av delegaterna i Deutsche Journalisten Union röstade för ett samgående med tre andra förbund
bundet Ver.di. Förbundet blir därmed den största fackföreningen i världen utanför Kina.

ren. Inom den nya jätteorganisationen
Ver.di fmns en avsevärd autonomitet
för de olika yrkesgruppema som behåller till exempel egen ekonOIni och egna
löneförhandlingar.
- Naturligtvis kommer Ver.di att stötta i förhandlingama. Det kommer od<så
finnas gemensamma
rilctlinjer. säger
Ktihn.
En av de riktlinjer

som Ver.di under-

stödjer är genomförande
av 35-timmarsved<an. i dag arbetar joumalistema i IG-Medien 37.5 timmar enligt
avtal.
Medieföretagen i den nya ekonomin
var tills nyligen väldigt svåra att sluta
kollektivavtal med. Intresset för att ansluta sig fackligt var i det närmaste noll.
Efter vårens stora hasch på teknikbör·
sen "Neuer Marlet". tyska Nasdaq, har
det blivit enklare.
Det är inte bara den krisartade ekonomin som hjälpt upp organisationsgraden. Fömyelsen av den tyska medbestämmandelagen
där fadddubbarnas
befogenheter stärks har bidragit till ett
ökat intresse.
Medbestämmandelagens
reformerades i mars av den röd-gröna regeringen, och kritiserades hafugt rrån arbetsgivarehåll
som
en eftergift
för
fadåöreningsrörelsen.
En haftigare MBL-lag kan behövas
för att Idara av att värva nya medlemmar. De fackförbund som nu slutit sig
samman i VeLdi. har de senaste fYra

åren tappat 450 000 medlemmar.
- Vi ser det inte som något hot mot
oss attIG Mediennu uppgått i Ver.di säger Michael HiIschler. ansvarig för jUlidisk rådgivning till frilansj ournalister
på Deutsche Journalisten Verband.
Allt fackligt arbete sker hittills i gott
samarbete mellan de konkUlTerande
fadåöreningarna,
både löneförhandlingar och alctioner om upphovsrätt koordineras. Detta goda samarbete understryks flera gånger av Hirschler . som
dod<medger:
- Blir det en internIacklig strid så har
ju Ver.di ungefär 3 000 funlctionärerför
utbildning och vi har en enda. så vi vill
inte gärna ha strid.
DJV s jurister är specialiserade på
journalistfrågor
- och ändå har de i
många fall svårt att få ett verldigt grepp
om alla spedalorr1råden.
- Visst är våra kollegor i IG Medien
duktiga, och visst kan de anställa mer
foll<. men det verkar ju snarast som de
vill spara in på personal och då Ulldrar
man ju lite hur de ska upprätthålla sal<kompetensen hos sin personal, menar
Hirschler och undershyker
ännu en
gång att det är bara genom faddigt samarbete som DJV Iyd<as stå vid sidan av
Ver.di.
Lil<aövertygad om samarbetets nödvändighet är Henrik MUller, presstalesman på Ver.di och tidigare anställd
inom IG Medien.
- DetfinllS ingenrramtid

utansamar-

i det fackliga storför-

bete. vi är helt enkelt tvungna att dra
jämnt om vi vill uppnå något konkret.
Den senaste tiden har Ver.di uppmärksammats
i medierna. Lufthansastrejken har givit jättefad<et medieuppmärksamhet
och även i den politiska
diskussionen märles man mer.
- Mer än 2000 nya medlemmar har
Ver.di fått enbart första månaden konstaterar Miiller förnöjt.
Under år 2000 lyd<ades IG Medien
halvera medlemsförlusten
till endast
4000 medlemmar, i stället för 8 000
under 1999. För närvarande är omIaing 35°00 journalister organiserade i
Ver.di
- Vi tror att den nya organisationen
kommer att märkas inte minst nu. inför
den nya vågen av strejker bland de offentligt anställda radiojournalistema.
säger Miiller.
I en serie strejker har man protesterat
mot att löneförhandlingarna
för 2000
ännu inte avslutats. Shiden gäller försökenrrån olilcaradiomefer att urholka de
avtalsreglerade pensionerna.
- Vi kommer inte att ge vil<autan förbereder för strejker under våren i en
omfattning som aldrig gj orts tidigare
inom den offentliga radion. säger Henril<Miiller.
ANDREAS AL TERMANN
Fotnot:

Ver.di betyder Vereinte Dienst!eistungs-

gewerkschaf

(Förenade tjänstefackförbundet)

Sajter: www.verdi-net.de,www.igmedien.delfgfjournalismus och www.djv.de
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