POLITIKLEXIKON
Gewerkschaft
Wat genee ass eng Gewerkschaft?
An de lëschten 150 Joer hu sech d’ Aarbecht u sech wéi och d’ Aarbechtskonditioune vill verännert. Nei a
méi performant Maschinnen hunn d’ Wirtschaft ugekuerbelt an d’ Stolindustrie zu Lëtzebuerg war um
Enn vum 19. Joerhonnert op hirem Héichpunkt. Mee net jiddereen huet vun dësem Räichtum
profitéiert. Aarbechter an Aarbechterinnen hu laang Stonne geschafft, ouni Recht op Vakanz an a
geféierleche Konditiounen. Si hu schluss-endlech erkannt, dass si just zesumme staark sinn an hu sech
zesummegedoe fir gemeinsam fir hir Rechter ze kämpfen. Hei schwätzt ee vu sougenannten
„Aarbechterbewegungen“. Gewerkschafte sinn deelweis aus der Suite vun dësen ervirgaangen.
Gewerkschafte sinn Organisatiounen, déi sech fir Salariéen asetzen. Haut kämpfe si fir ähnlech Theme
wéi dat fréier de Fall war. Zum Beispill dofir, dass de Salaire eropgesat gëtt, ee méi Congé kritt, d’
Sécherheet op der Aarbecht garantéiert ass oder dass een net ze vill Iwwerstonne maache muss. Si
maachen dat haaptsächlech iwwer 2 Weeër. Dat wahrscheinlech stäerkste Mëttel fir ee Betrib dozou ze
bréngen an de Verhandlungen de Salariéë méi Rechter ze ginn ass de Streik. Zu Lëtzebuerg setzen sech
d’Gewerkschaften awer och mat der Regierung an de Patronen zesummen un de Verhandlungsdësch.
Dee Moment schwätzt ee vun der „Tripartite“. Doduerch, dass eng Gewerkschaft bei de Verhandlungen
am Interessi vun alle Salariéë schwätzen dierf, hu si dacks eng staark Positioun. Gewerkschafte
verhandelen och nei Kollektivverträg mat de Patronen, also souzesoe gemeinsam Verträg fir ee ganze
Beruffssecteur.
Zu Lëtzebuerg gëtt et zum Beispill folgend Daachverbänn vu Gewerkschaften:
 OGBL – Den onofhängege Gewerkschaftsbond ass dee gréissten Daachverband vu
Gewerkschaften zu Lëtzebuerg.


CGFP – D’ Statsbeamtegewerkschaft representéiert 17.000 Beamten am ëffentlechen
Déngscht.



FNCTTEL – Riicht sech un all Aarbechter an Aarbechterinne, mee setzt sech virun allem fir d’
Rechter vun aktiven a pensionéierten Eisebunner an.



LCGB – De Chrëschtleche Gewerkschaftsbond ass eng gewerkschaftlech Organisatioun fir all
Employéen.



ALEBA – De Beruffsverband vun de Salariéen aus dem Bankesecteur.

D’ Gewerkschafte sinn och a sougenannte Beruffskummere vertrueden. Hei gi regelméisseg Wahlen
organiséiert fir déi d’ Gewerkschafte Kandidatelëschten opsetzen. Zum Beispill sinn 2019 d ’Wahle fir
d’Chambre des salariés. Do sinn déi verschidde Beruffsgruppen aus dem Privatsecteur vertrueden. An
der Chambre des fonctionnaires et des employés publics sinn z.B. déi Leit vertrueden, déi beim Stat
schaffen.

