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Odpowiedzialne społecznie pa stwo, to ta-
kie które dba o wszystkich obywateli, tak e 
o tych którzy zale  od niego bezpo rednio, 

je eli chodzi o ich dochody. W 2009 r. rz dz -
ca wówczas w Polsce koalicja PO/PSL zamro-
ziła płace w sferze bud etowej i nic na to nie 
wskazuje by jej nast pcy kwapili si  do szyb-
kiej zmiany tej sytuacji. Zwi zki zawodowe 
obiecuj , e tej sprawy nie odpuszcz , co jest 
zupełnie zrozumiałe, bo mamy do czynienia 
z sytuacj  narastaj cej dyskryminacji w po-
dziale efektów wzrostu gospodarczego.
Pracownicy pa stwowej sfery bud etowej 
w naszym kraju z jednej strony mog  czu  
si  bezpiecznie je eli chodzi o poczucie sta-
bilno ci zatrudnienia, gdy  gwarantuje to im 

niezagro one istnienie pracodawcy jakim jest 
pa stwo. Z drugiej jednak strony nie s  w zbyt 
komfortowej sytuacji je eli chodzi o skuteczn  

obron  ich interesów na co dzie . Cho  maj  
prawo zrzeszania si  w zwi zki zawodowe to 
wi kszo  z nich nie mo e strajkowa , ani na-
wet prowadzi  sporu zbiorowego ze swym 
realnym pracodawc . Co jaki  czas przy dzia-
łaniach reorganizacyjnych pojawia si  widmo 
powszechnego wygaszania stosunku pracy, 
co uniemo liwia s dow  kontrol  zasadno ci 
takich działa . Zwi zki zawodowe maj  r ce 
pełne roboty, tak jak przy ostatnich inicjaty-
wach byłego ju  Ministra rodowiska, który 
przyst puj c do restrukturyzacji podległych 
sobie struktur gospodarki wodnej czy geo-
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logii pocz tkowo nie zauwa ał, e decyduje 
w ten sposób o losie tysi cy pracowników.

Jest to niew tpliwie frustruj ca sytuacja, ale 
zdecydowanie mniej dramatyczna ni  w Tur-
cji, która jeszcze do niedawna, a przez nie-
których wci , była w Polsce stawiana jako 
wzór do na ladowania. Obecnie to jeden 
z najdrastyczniejszych przykładów naruszania 
praw pracowników pa stwowych w wiecie 
demokratycznego kapitalizmu. Po nieuda-
nym zamach stanu z lipca 2016 r. prezydenc-
kimi dekretami wyrzucono tam z pracy ponad 
100 tysi cy pracowników sektora publicznego 
pozostawiaj c ich w swoistej szarej sferze ‒ tak 
si  spieszono, e dla zachowania pozorów nie 
wprowadzono nawet jakiejkolwiek procedury 
odwoławczej. I oto doszło do sytuacji wr cz 
kafkowskiej ‒ cho  wszyscy wiedz , e w Turcji 
naruszane s  na masow  skal  fundamentalne 
prawa pracownicze, to nie mo e zaj  si  tym 
Europejski Trybunał Praw Człowieka ponie-
wa  nie została wyczerpana krajowa cie ka 
odwoławcza, której przecie  nie ma. Według 
wielu udokumentowanych relacji zwalnianym 
pracownikom uniemo liwia si  aplikowanie 
o prac  w fi rmach prywatnych. Ta bezprece-
densowa fala zwolnie  uderza te  w nieza-
le ne zwi zki zawodowe, których członkowie 
trac  prac  w pierwszej kolejno ci, a liderzy 
trafi aj  do wi zie , tak jak stało si  to z Lami 
Özgenem szefem konfederacji pracowników 
sektora publicznego. 

Warto mie  na wzgl dzie, e generalnie dzia-
łalno  zwi zków zawodowych w Turcji pod-
dana jest surowym restrykcjom na mocy za-
pisów konstytucji wprowadzonej w 1982 r. 
przez autorów wojskowego zamachu stanu, 

ch tnie wykorzystywanych przez obecnie 
rz dz c  parti  Sprawiedliwo ci i Rozwoju 
(AKP). W wielu sektorach gospodarki obowi -
zuje bezwzgl dny zakaz strajku, a negocjacje 
zbiorowe w sektorze prywatnym mog  by  
prowadzone wył cznie na poziomie zakłado-
wym przez organizacje, które zrzeszaj  ponad 
50% pracowników. W trakcie kilkunastoletnich 
rz dów AKP poziom uzwi zkowienia w Turcji 
spadł czterokrotnie i nale y obecnie do najni -
szych w pa stwach OECD. Charakterystyczne 
jest to, e słabn  zwi zki niezale ne, natomiast 
liczebno  tych b d cych przedłu eniem par-
tii rz dz cej szybko ro nie. 

Po stronie pracodawców sytuacja wcale nie 
jest lepsza. Ich bardzo niski poziom zorganizo-
wania (zbli ony do poziomu polskiego i litew-
skiego) mo e ulec dalszej zapa ci po repre-
syjnych działaniach rz dz cych skierowanych 
przeciwko przedsi biorcom pos dzanym 
o wspieranie charyzmatycznego my liciela 
Fethullaha Gulena - najwi kszego obecnie 
wroga prezydenta Turcji. Ju  przed lipcowym 
zamachem z 2016 r. według ostro nych sza-
cunków w powa nych tarapatach znalazło 
si  ok. 50 tys. z nich. Obecnie trwa obława na 
pozostałych, pa stwo konfi skuje ich maj tki 
i przejmuje wiod ce na rynku fi rmy. Oce-
nia si , e w ten sposób pa stwo odebrało 
prywatnemu biznesowi ju  11 mld dolarów 
(von Schwerin, 2017). W Turcji klimat mo e 
sprzyja turystyce, ale na pewno nie dialogowi 
społecznemu.
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