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Részvétel nélkül nincs győzelem !

Amikor a VDSZ Ifjúsági Tagozatának
struktúrája kezdetben kialakult és a szakágak
delegálták a bizottsági tagokat sok célt és
feladatot tűztünk ki magunknak. Tudtuk, nem
lesz gyalog-galopp, de akkor a bizottság 11
fővel elkezdett dolgozni. Akik fontosnak
tartják a fiatalok szerepvállalását a
szakszervezeti munkában, azok mindig segítik
a munkánkat, akik közömbösek voltak vagy
már elhagyták a VDSZ-t vagy maradtak
közömbösek.
A maroknyi csapat valóbban csapattá, „baráti
társasággá” (is) vált. A hasonló gondok,
problémák jobban összehozzák a
személyiségükben különböző embereket. Egy
csapatban mint mindenhol, változnak az
emberek, de a csapat gerincét alkotók
maradnak. A kihívások változnak, de a fő cél –
fiatalok bevonása a szakszervezeti munkába,
jobb érdekképviselet – évek óta ugyanaz. Csak
a feltételek lesznek egyre rosszabbak. Eddig az
ifjúsági bizottság tagjai számára, nem okozott
gondot ha vállalt szakszervezeti tisztségét
végezve - a törvény által biztosított –
munkaidő kedvezmény terhére végezték, de
mára már részben a szakszervezeti tagság
létszámának csökkenése miatt, részben a
munkahelyek létszámának minimalizálása
miatt nagyon nehéz összehangolni egy-egy
értekezleten vagy rendezvényen való
részvételt. Többen saját pihenő idejüket,
szabadságukat (!!) áldozzák fel a
„szakszervezet oltárán”. De ez nem csak a
fiatal tisztségviselőknél jellemző. A munkaidő
kedvezmény - ilyen szervezettség mellett -
nehezen fordítható a tisztségviselők érdemi
munkájára, akár képzéseken, konferenciákon,
értekezleteken való részvételre.
Meg kell keresni azokat a lehetőségeket,
amelyek elősegítik a hatékonyabb és
intenzívebb szakszervezeti munkát. A
szakszervezeteknek lehetőséget kell biztosítani
a különböző képzések, szakképzések

feladataiban való közreműködésben ( Ilyenre
van példa csak kevesen tudják ), hogy a
tisztségviselőknek jobb feltételek mellett
lehessen a szakszervezeti ismereteket átadni.
Ez Európai Unióhoz való csatlakozást
követően meg fog nőni a szakszervezetek
nemzetközi pályázatokon való részvételi
lehetőségei, amelyek segítik az
érdekképviseleti szervezetek oktatási,
konferencia és egyéb rendezvények,
nemzetközi tanulmányutak és -konferenciák
rendezését, szervezését, részvételi lehetőségit.
Hogyan lehet ilyen körülmények között, mint a
mai minél több szakszervezeti tagot és
tisztségviselőt ezekre a programokra
aktivizáli? Vagy csak a nagy taglétszámú
szervezetek tudnak előre lépni. Hiba lenne
csak rájuk számítani.
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Ülést tartott a VDSZ Ifjúsági Bizottsága

Április 28-30. között tartotta a VDSZ Ifjúsági
Bizottsága legutóbbi ülését Balatonföldváron.
Az ülés résztvevői elkészítették a VDSZ
megújult honlapjának, www.vdsz.hu Ifjúsági
Tagozat részének terveit, és bemutatkozó
részét, amely mindenki számára elérhetővé vált
és a tagozat legfontosabb kommunikációs
csatornája lesz.
Problémaként merült fel, a bizottság tagjainak
részvételi lehetősége a szakszervezeti
rendezvényeken ( lásd előző oldal ), amely
nem csak a fiatal tisztségviselőket érinti.

FOTÓ

2003-ban két Európai Unió által finanszírozott
projektben vesz részt a VDSZ, amely „A
fiatalok és a szociális párbeszéd” illetve „A
fiatalok érdekképviselete az üzemi
tanácsokban” címet viselik. Mindkét projekt
lehetőséget nyújt majd a VDSZ működési
területén lévő fiatal szakszervezeti tagok
számára az uniós csatlakozás előtt a fiatalok
érdekképviseleti rendszerének európai
modelljeinek megismerésére.
A MÁS-KOR megjelenésének lehetősége a
Vegyipari Dolgozóban nagyon jó lehetőséget
biztosít a VDSZ Ifjúsági Tagozatának, a
fiatalok rétegspecifikus problémáinak
bemutatására, az érdekképviselet szerepének
fontosságára. A MÁS-KOR olyan vitáknak
adhat teret, amely az egymástól távollévő
szakszervezeti tagok közös problémáira
irányíthatja a figyelmet.

NEMZEDÉKI SZERŐDÉS

A VDSZ Nyugdíjas Tagozata nevében Bauer
István a tagozat vezetője, a VDSZ Ifjúsági
Tagozata nevében Székely Tamás írta alá a két
rétegtagozat közötti Nemzedéki Szerződést,
amelyben mindkét szervezet határozottan
elutasítja a társadalom egyes rétegeinek
gazdaságpolitikai eszközökkel történő
szembeállítását, és közös fellépéssel meg

kívánják gátolni bármiféle ilyen irányú
törekvéseket. A VDSZ Nyugdíjas Tagozata
támogatja a szakszervezeti szövetségekben (
helyi és országos szervezeteiben ) a fiatalok
szerephez jutását, és kötelezettséget vállal arra,
hogy felhívással él az ágazatok vállalatainál ,
társaságainál működő szakszervezetekhez,
annak érdekében, hogy a szakszervezeti
tisztségviselők körében mind nagyobb
számmal vonják be a szakszervezeti munkába
bekapcsolódni vágyó fiatalokat.
A VDSZ Nyugdíjas Tagozat vállalja, hogy a
VDSZ Ifjúsági Tagozatát tájékoztatja
munkájáról, feltárja és ismerteti az idős korúak
problémáját, annak érdekében, hogy az ifjúság
azonosulni tudjon a megoldásra váró
feladatokkal és megismerje a segítségnyújtás
módozatait.
A VDSZ Ifjúsági Tagozata lehetőségeihez
képest támogatja a szakszervezeten belül a
VDSZ Nyugdíjas Tagozatának törekvéseit.
A VDSZ Ifjúsági Tagozata tiszteletben tartja

az idős korúak törekvéseit, saját eszközeivel,
felkészültségével támogatja annak
érvényesülését.
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Mindkét fél vállalja, hogy kölcsönösen
konzultálnak a két korosztály érdeklődésére
számot tartó kérdésekről.
Szeretnénk, ha ez a szerződés valóban a
szakszervezet érdekeit szemelőt tartva hosszú
távú biztosíték lesz a generációk
együttműködésében, és példát mutatna más
generációknak is.

Reméljük kiadványunk elnyerte
tetszésedet. Írd meg véleményedet,
hogy a következő jobb legyen !


