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Australia była pierwszym krajem kapitali-
stycznym, w którym władz  w sposób de-
mokratyczny obj ła (na krótko) partia poli-
tyczna wywodz ca si  z ruchu zwi zkowego. 
Było to w 1904 r. Obecnie jednak trudno 
szuka  w tamtejszym systemie politycznym 

szczególnej atencji dla zwi zków zawodo-
wych i ich działa  zbiorowych. W adnych 
z rozwini tych pa stw wiata, nawet w Wiel-
kiej Brytanii czy USA nie znajdzie si  tak restryk-
cyjnych przepisów antystrajkowych jak w Au-
stralii. Zgodnie z nimi zwi zki maj  prawo do 
akcji zbiorowej jedynie w krótkim okresie pro-
wadzenia rokowa  dotycz cych nowego po-
rozumienia zbiorowego i to tylko w sprawach 
dotycz cych tego porozumienia, w adnym 
innym przypadku nie mog  strajkowa  nawet 
je eli pojawia si  zagro enie drastycznego 
naruszenia interesów pracowniczych. Zakaza-
ne jest tak e prowadzenie strajków solidarno-
ciowych czy o wymiarze sektorowym. Je eli 
ju  dojdzie do próby legalnego strajku praco-

dawca mo e j  bardzo sprawnie zablokowa  
odwołuj c si  do specjalnej komisji lub po 
prostu przeprowadzaj c lokaut. W przypadku 
kopalni Glencore’s Oaky North w Queensland 
trwał on 230 dni (!). Rzecz nie do pomy lenia 
w cywilizowanym wiecie.

Na dodatek fi rmy zawsze mog  skorzysta  
z usług taniej siły roboczej dostarczanej przez 
agencje pracy (labour hire), gdy  w kraju tym 
nie obowi zuje zasada równego wynagrodze-
nia na tym samym stanowisku pracy. Zmiany 
w prawie pracy ograniczaj ce efektywno  
rokowa  zbiorowych zostały zainicjowane 
pod koniec XX w. i przypiecz towane w 2009 r. 
tzw. Fair Work Act.

Cho  Mi dzynarodowa Organizacja Pracy 
ju  od z gór  20 lat ostrzega, e narusza to 
konwencje ratyfi kowane przez Australi , ko-
lejne rz dy (zarówno konserwatywne jak i la-
bourzystowskie) niewiele sobie z tego robi . 
Zostawmy jednak na boku kwestie poszano-
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wania dla fundamentalnych praw człowieka. 
We współczesnym wiecie podchodzi si  do 
nich z coraz wi ksz  hipokryzj . Liczy si  „go-
spodarka, głupcze”, jak stwierdził kiedy  bły-
skotliwie Bill Clinton. I otó  w Australii zacz ła 
si  wła nie debata czy tak wyra nego przechy-
lenia szali wpływów na stron  pracodawców 
nie nale y przypadkiem wi za  z trwaj c  sta-
gnacj  zarobków oraz osłabieniem konsump-
cji i wzrostu gospodarczego powodowanych 
malej cym wzrostem płac. W 2017 r. tzw. in-
dex wage/price osi gn ł poziom najni szy 
w swojej dwudziestoletniej historii, płaca real-
na spadła. A no yce mi dzy wzrostem produk-
tywno ci i płacy realnej wci  si  rozwieraj  ‒ 

obecnie to ju  ponad 10%. Trwa te  osuwanie 
si  w dół w wiatowym rankingu konkuren-
cyjno ci: w 2003 r. Australia była na 10. miej-
scu, obecnie spadła ju  na 21. Doszło do tego, 
e w marcu Philip Lowe, szef banku centralne-
go publicznie wezwał wiat pracy do upomi-
nania si  o wy sze płace. Tak ko cz  si  próby 
naruszenia równowagi mi dzy prac  a kapita-
łem.
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zdj cie: Pikieta przed kopalni  Glencore Oaky North, ‒ 
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