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BUÉK 2005!

Ismét eltelt egy év! Ilyenkor szűk társaságban a koccintás
előtti pillanatokban az ember előtt gyorsított filmként
peregnek le 2004 eseményei.
Az év legnagyobb eseménye Magyarország Európai
Unióhoz való csatlakozása volt. Csatlakozásunk
következtében – véleményünk szerint – nem igazolódott
be az unió ellenesek és a kifejezetten unió pártiak
riogatása illetve kánaáni állapotokról szóló jóslatai. A
belpolitikai csaták vívása közepette a Magyarország
gazdasági mutatója a GDP közel 4%-al nőtt (az Európai
Uniós átlagnál jóval nagyobb mértékben). Ezzel szemben
a forint árfolyama az Euróhoz képest a vártnál jóval
alacsonyabb, ami a magyar export növekedést visszafogja
és ez a hatás nem kíméli a VDSZ működési területén lévő
vállalatok export képességét sem. Ennek hatására
csökkent a vállalatok versenyképessége, csökkent a
foglalkoztatottak száma. Annak ellenére, hogy egyes
vállalatok eredményességét tekintve jobbak 2004-ben,
mint az előző évben a Manageri juttatásokkal szemben a
vegyipari bérek – a korábbi évekhez képest – kisebb
mértékben növekedtek és átlagban csak a nemzetgazdsági
bérnövekedés szintjén maradt. A szakszervezetek
kényszer-helyzetbe kerültek. Egyre erősödik a
munkavállalói érdekképviseletek elleni hangulatkeltés,
amelyet eddig a szakszervezetek jól tudtak kezelni, ezt a
legutóbbi 80% feletti VDSZ támogatást hozó üzemi
tanács választás is mutatja. Ez évi tapasztalataink azt
mutatják, hogy egyre több munkahelyen erősödik a
fiatalok érdekképviseleti igénye. A gond az, hogy a
szakszervezetek nem készültek föl a fiatalokkal való
kommunikációra. Ezen felül probléma még a munkahelyi
szerveződés akadályozása. Ezért úgy gondoljuk, hogy a
2005. év legnagyobb feladata számunkra, hogy a vállalati
szakszervezeti bizottságokkal közösen programokat
szervezzünk fiatal munkavállalók számára. Az idén jó
példa volt a szegedi szakszervezet, ahol a szakszervezet
vezetésének generációs váltása aktivizálta a fiatal
szakszervezeti tagok munkáját. Az idei év vegyes
érzelmeket keltett, hiszen a belpolitikai csatározások
további megosztottságot hoztak, amely kihatással volt a
szakszervezeti munkára is. A VDSZ - korábbi
célkitűzéseinek megfelelően, helyesen nem kötődik egyik
politikai párthoz sem – szakmai anyagokkal próbált a
kérdésekre választ adni. Ezért hiányoljuk a megígért,
kifejezetten fiatalok számára szóló módszertani füzet
megjelenését. A VDSZ Elnökségének támogatása
ellenére bizottságunk nem készítette el a kért és megígért
dokumentumokat, ezért 2005 februárjáig pótoljuk,
melynek felellőse bizottságunk elnöke.
Egyre komolyabb gondot jelent tagozatunk számára,

hogy a bizottság tagjait nem tudjuk a munkaidő
kedvezmény terhére képzéseink munkájába bevonni.

Komoly gondot jelent, hogy a középszintű
szakképzésben nincsenek meg a diákszakszervezet
működési feltételei. A legeredményesebb
tevékenységünk 2004-ben nemzetközi kapcsolataink
fejlesztése volt. Itt nem elsősorban utazásokra kell
gondolni, hanem szakmai anyagok összegyűjtésére
különböző országokból, vagy azonos problémák és
témák nemzeti szintű kezelésére ( fiatalok
érdekképviselete az üzemi tanácsokban, szakképzés,
fiatal munkanélküliség, szakszervezeti struktúrák ).
Ezt a munkát segítette elő az a nemzetkőzi pályázat,
amely során több magyar kolléga betekintést nyert
más európai üzemi tanács munkájába. Az idei évben
átadott oktatási központunk maximális lehetőséget
biztosít fiatalok számára. Ezért gondoljuk azt, hogy
2005-ben a VDSZ soron következő kongresszusáig
oktatási kurzusokat kell szervezni. A jövőre
megrendezésre kerülő kongresszus további
kihívásokat jelent számunkra. Ezért a 2005-ös
munkatervünkbe a kongresszusi feladatok
középpontban lesznek. Át kell gondolni az ifjúsági
tagozat struktúráját, szerepét, céljait, jövőjét. Meg
kell vizsgálni, hogy hogyan lehet több fiatalt
szakszervezeti munkába integrálni, melyek azok a
szervezetek amelyekkel ismételten keresni kell a
kapcsolatot. Továbbra is meg kell keresnünk minden
olyan pályázati lehetőséget ( Európai uniós alapok,
non profit szervezetek ) amely lehetőséget biztosít
szélesebb körű ifjúsági munkára. Mindezeket
figyelembe véve látszik, hogy 2005-ben sem fogunk
unatkozni. Ezúton kívánunk mindenkinek
sikerekben gazdag boldog új esztendőt.
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Európai fiatalok

Immáron 7. alkalommal szervezett a Német
Szakszervezeti Szövetség ( DGB ) 10 ország
részvételével fiatal szakszervezeti tisztségviselők
számára konferenciát. A résztvevő országok közül
Németország mellett Magyarország képviseltette
magát 7 éven keresztül folyamatosan. A 7 év alatt
mintegy 200, zömében kelet európai fiatal
tisztségviselő képviseltette magát. Az elmúlt évek
legfontosabb témái közé tartozott az európai
nemzeti kultúrák különbségei, szakszervezeti
struktúrák eltérései, európai szintű és országos
szintű fiatalokat érintő problémák ( fiatal
munkanélküliség, szakképzés, Globalizáció ). Idén
a szociális Európa volt a főtéma. A 7 év során
sajnos arra a megállapításra kellett jutni, hogy az
Európai Szakszervezeti Szövetség ( ETUC ) és
annak ifjúsági szervezete nem fordított kellő
figyelmet a rendezvénysorozatra, az ott
felvetett problémákra. Nem is képviseltette magát
csak egy-egy alkalommal, pedig társfinanszírozó
volt. Ez is azt mutatja, hogy nincs képviselve kellő
mértékben európai szinten a szakszervezeti
fiatalság !
Az idei év különös jelentőséget adott a
rendezvénynek, mert a szociális Európa kérdésköre
mellett a most csatlakozó országok
társadalombiztosítási rendszere került
összehasonlításra. Az előadásokból kiderült,
általános tendencia a lakosság elöregedése, és a
finanszírozási deficit. Nyugat- Európában kitolódik
az öregségi nyugdíj korhatára ( 65 év ) és csökken
az ingyenes juttatások köre. Sok helyen nincs
korkedvezményes nyugdíj, de van olyan ország
ahol a kollektív szerződésben szabályozzák, a
munkakörhöz igazítva a nyugdíjat.
Érdekes a gyermeknevelési támogatások eltérése,
illetve a gyermekeket érintő szülési szabadság.
Szóba került az utóbbi időben sokakat foglalkoztató
kérdés: Módosul-e a heti munkaidő Nyugat-
Európában ? Nagy vita nincs. A jelenlegi helyzet
azt sugallja, lesz munkaidő növelés, flexibilis
munkaidőkerettel, fizetés emelés nem lesz. Marad a
bruttó ér a heti 37,5 órának megfelelően, de a
munkaidő heti 40-42 óra lehet.
A déli országokban is súlyos gondokkal kűzdenek,
nincs munka és az elvégzett munkát nem fizetik
meg. Ezzel szemben megváltásként várják az uniós
csatlakozást.

Nekrológ

Közel 100 éves a ház. Egy zsidó családé volt,
majd a II. világháború után került a
szakszervezeti szövetség tulajdonába. Az
épület műemlékjellegű, 33 szobájával mintegy
60 fő számára biztosít kultúrált szállást. Ez
nem más, mint a Szakszervezeti ifjúsági ház,
Oberurselben, Frankfurtól nem messze.
Az évek során ma már a német, és nem csak a
német szakszervezeti mozgalom prominens
személyiségei kezdték. Az európai
szakszervezetek ifjúsági szervezetei rendszeres
tapasztalatcserére jöttek össze. A VDSZ és más
magyar szakszervezet
Képviselője töltött már el egy-egy hetet. Némi
túlzással Európa ifjúsági szakszervezeteinek
fellegvára volt. Igen VOLT !!

FOTo

Anyagi kérdés lett a szellemi és szakszervezeti
központból. Hiába tiltakoztak a szervezetek,
vagy a tagok. A „HdGJ”-ből ( ez a rövidített
neve) január 1-től kiköltözik a jövő. Most
amikor hosszú éveket kellett várni, hogy
nekünk legyen valami kis oktatási
központocska, nehéz megérteni a bezárást.
Persze lehet anyagi és kapacitásbeli
problémákra hivatkozni, nekünk kivülállóknak
nehéz megérteni, hogy itt ahol hetente 20-30
fiatal a szakszervezetről hall január 1-től nincs
többé. Super luxus hotel lesz, mélygarázzsal
wellness szolgáltatással. Persze nem hiszem,
hogy fiatal szakszervezeti tisztségviselők
számára…

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


