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Legutóbbi megjelenésünk óta sok olyan esemény zajlott
ás zajlik, ami nem maradhat szó nélkül.
Augusztus végén törvénysértő módon bocsátottak el a
péti Nitrogénművek Rt.-től üzemi tanács tagokat, mert a
tulajdonos nem volt hajlandó a törvényt betartani, amit
jeleztek neki és erre ő tartott be. Lett is nagy füst és láng,
a politika sem volt rest ráugrani a témára.
Tagszervezeteink tiltakozása ellenére sem történt a mai
napig semmi.
Ezzel egyidőben a Munka Törvénykönyvének módosítása
zajlik, Parlamenten kívül és belül. A gond csak az, hogy a
módosítások nem mindig a munkavállalók javát
szolgálják. Nem értjük, (persze tudjuk), hogy a december
24. ünnepnappá nyilvánítása miért okoz a
munkáltatóknak olyan versenyképességi hátrányt, mint
amilyet előre jeleznek ? Nem értjük, (persze tudjuk),
hogy a tisztségviselők és a szakszervezeti tagok
munkahelyi ijesztgetése, mennyire segíti a
versenyképességet ? A válaszokat egyelőre nem kapjuk
meg.
Legutóbbi megjelenésünk óta, a 3 éve futó „kampány”
finisébe érkezett, igaz a választások időpontját még a
köztársasági elnök sem tudja. Ennek ellenére minden
bérből és fizetésből élő tudja, hogy amíg munkája van
addig neki dolgozni kell. A sok történés közepedte, egy
fontosat szeretnénk kiemelni: a családtámogatás új
rendszerét. Tagozatunk, a korábbi polgári kormány
javaslatakor felhívta a törvényhozás figyelmét, hogy a
családi adókedvezmény igénybevétele, jövedelemfüggő
és igazságtalan. Ez most 5 év után végre valakiknek
eszébe jutott, és a 2006-tól bevezetésre kerülő egységes
családtámogatás sok olyan családon segít(het) akik eddig
alacsony jövedelmük miatt nem vehették igénybe ezt a
kedvezményt.
Kíváncsian várjuk a fiatalokat érintő kormánylépések
gyakorlati megvalósulását és hasznát. Sok fiatal
pályakezdőn segíthet a STARTkártya. Itt kérjük, hogy aki
ennek a programnak a keretében tudott valahol
elhelyezkedni, írja meg számunkra és a Tisztelt
Olvasóink számára gyakorlati tapasztalatát.
Elindult a szakképzés területén is valami pozitív változás
és a lakásvásárlási lehetőségek terén is látunk némi
fejlődést.
Ezek persze jól hangzanak, de mi a tapasztalatokat
szeretnénk összegyűjteni, hogy mindenkinek érthetően
közreadhassuk.
Ezzel szeretnénk új arculatot is adni a tagozatnak. Hogy
mi lesz a VDSZ 32. Kongresszusán, még nem tudjuk, de
programjavaslataink sora a fiatal munkavállalók
szakszervezeten belül eddig nem megjelenített érdekeire
szeretnénk felhívni a figyelmet.

Nagyon fontos számunkra, hogy a novemberi
kongresszuson milyen, a fiatalokat érintő
kérdésekben kaphatunk támogatást, mi kerül be a
programba, mert tapasztalataink szerint a fiatal
munkavállalók részéről érezhető némi érdeklődés a
VDSZ iránt. Ezért döntöttünk úgy, hogy a
kongresszust megelőzően egy egynapos fórumot
tartunk a VDSZ székházában, amelyre MINDEN
ÉRDEKLŐDŐT VÁRUNK !

VDSZ Ifjúsági Tagozata

ECC konferencia Ausztriában

A 2001-ben létrehozott európai vegyész
szakszervezetek ifjúsági tagozatainak fóruma, az
idén október végén 6. alkalommal tartja találkozóját
Ausztriában. Az idei konferencia két fő témája a
fiatalok szakszervezeti képzése és a szakszervezeti
munkába való bevonás. Mindkét témát érdekesnek
és fontosnak tartjuk, ezért választottuk. A német,
osztrák, magyar, szlovák, lengyel vegyész
szakszervezetek mellett maghívást kaptak a balti
államok fiataljai is.
További részleteket novemberi számunkban olvashat
a Tisztelt Olvasó.
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8 év a az ifjúsági tagozat élén

Schwartzenberger István a Népszabadság újságírója beszélgetett
Székely Tamással a VDSZ Ifjúsági Tagozatának leköszönő
elnökével

Nyolc év egy 100 éves hagyományokkal rendelkező
szakszervezet életében mit jelenthet, ifjúsági szemmel ?
Ha a 100 évhez viszonyítjuk, ez a nyolc év tényleg kevés,
de ennyi év alatt egy csecsemőből kisiskolás lesz és ez
pontosan illik a VDSZ Ifjúsági Tagozatára és annak
bizottságára is. Amikor a 97-es kongresszus után felállt a
bizottság minden szakmából volt 2-3 fiatal akik tele
voltak kétellyel, tettrekészséggel és elképzeléssel. Ezek a
fiatalok a nyolc év során kaptak hideget és meleget
egyaránt. Akik csalódtak azokban az emberekben akik a
bizottságba küldték őket elmentek, de volt olyan is akit
elbocsátottak.
Mit tud felmutatni eredményként a Tagozat ?
Én a 8 évet egyben értékelném, mert a korábbi
elképzelésekből van ami később teljesült, de van olyan is
ami a kihirdetés pillanatában hibernálásra került. Sajnos
el kell ismerni, hogy nemzetközileg néha több elismerést
és eredményt tud felmutatni a VDSZ Ifjúsági Tagozata,
mint itthon. Nagyon fontosnak tartjuk a Nyugdíjas
Tagozattal kötött nemzedéki szerződést, amely a
generációk egymáshoz való viszonyára kívánta felhívni a
figyelmet. A nyugdíjasokkal való kapcsolatunkat
példaértékűnek tartom, kár hogy a VDSZ többi
tagozatával ez nem valósult meg de ennek részben az az
oka, hogy ez a két szervezet élt valójában. Eredménynek
tekintjük a MÁS-KOR-t is, amely immáron 6. éve jelenik
meg. Emlékszem az első számokban megjelenő
kritikákon még én is megijedtem, de sajnos azóta is
igazak. Fontos a VDSZ honlapja is, amely közvetlen
kapcsolatot jelenthet a tagokkal, de ennek a lehetőségével
nem éltünk kellően. Ez nagyrészben az én hibám is.
Ezekben a kérdésekben egyébként sok támogatást is
kaptunk. Különösen sikeres az európai vegyész
szakszervezetek ifjúsági szervezeteinek összefogása és a
közös hang megtalálása volt. Érdekes, hogy ez sokkal
könnyebben ment, mint mondjuk egy ifjúsági tagozat
létrehozása egy adott vállalati szakszervezetnél. De
sikernek könyvelem el, hogy a fiatal stílus valahol
megjelent a VDSZ-en belül. Ez érezhető a most
újjáválasztott tisztségviselők némelyikében is, de ehhez
néha az kellett, hogy az élet valamit produkáljon vagy a
fejétől megtisztítsuk a halat…
Ezt egy kicsit meg kellene magyarázni !
Az élet hozott néha olyan eseményt ahol a VDSZ Ifjúsági
Tagozata önállóan megjelenhetett, mint például a polgári
kormányzat idején 2001. márciusában a Hősök terén
tartott tűntetés, ahol a VDSZ-től önállóan a Tagozat több,
mint 1000 főt hozott el. Ezt egyébként fotókon is
láthatóvá tettük. De van olyan tagszervezet, ahol a titkár
távozásával teljesen megfiatalodott a bizalmi testület, de
van ahol szinte csak fiatalok tagjai a szervezetnek.

Ez persze úgy igaz, hogy azon a területen szinte csak
30 év alattiak dolgoznak. Ez persze nem
általánosítható, de jól példázza az egész
szakszervezeti jövőt.
Melyek azok a sikertelenségek, amelyek a 8 év alatt
jellemezték a tagozat tevékenységét ?
Sokat feltudok hozni, de ez egyik legfontosabb,
amelyben a legnagyobb hibát követtem el, hogy túl
hiszékeny voltam. Több fórumon azt hallod a
tisztségviselőktől, hogy „nincsenek fiatalok és nem
is érdeklődnek a szakszervezet iránt”. És én ezt
elhittem, elhittem, mert bíztam a választott
tisztségviselőben. És ma azt tapasztalom, ha
elmegyek egy oktatásra, hogy tele van fiatalokkal.
De ehhez az kellett, hogy az a tisztségviselő
elmenjen nyugdíjba…. Most ott tartunk, hogy lesz
egy generáció, aki hosszas kivárás után vállal
tisztséget, de nem fogjuk tudni nekik azt nyújtani,
amit adhattunk volna mondjuk 4 vagy 8 évvel
korábban. Ennek a novemberi kongresszusnak erről
kell szólnia.
A másik sikertelenség az oktatási intézményekben
működő szakszervezetek megtartása. Ennek több
oka van, amelyről a VDSZ nem tehet. De volt több
javaslat is, amelyet nem tudtunk megvalósítani. Az
egyik legfájóbb, hogy a tagozat csatlakozása a
Szakszervezeti Ifjúsági Szövetségbe (SZISZ) nem
valósult meg.
Mit lesz a következő évek feladata a VDSZ Ifjúsági
Tagozatának ?
Először is fel kell, hogy álljon a kongresszus előtt a
VDSZ Ifjúsági Tagozatának bizottsága, amely most
teljesen új lesz. A korábbi tagok közül, már
néhányan kiöregedtek, vagy munkáltatói jogokat
gyakorolnak. Vagyis az első labda a szakági
kongresszusoknál pattog. Fontos, hogy olyan
személyek kerüljenek be a bizottságba, akik
hosszabb távon dolgozhatnak. Ezért volt jó, hogy a
most leköszönő csapat és „baráti társaság”, nyolc
éven át dolgozhatott együtt. A kongresszus előtt
szeretnék még egy egynapos összejövetelt tartani
Budapesten, ahova minden 35 év alatti fiatalt váruk.
Nagyon fontosnak tartom, a mostani ciklus kezdetét.
Többet kell mutatnia a bizottságnak és ebben
segítséget fognak adni a kollégák. A célok nem
változnak a stratégia viszont igen.

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


