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A nyári szabadságok már messzi emlék(ek)nek
tűnnek, ezen a meleg szeptemberi hetekben,
amikor lapunk ismételten megjelenik. Tudjuk,
ilyenkor nehéz az újrakezdés, de annak
reményében, hogy jövőre is lesz nyár !
Igen
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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 !


