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A VDSZ Ifjúsági Tagozatának időszakos kiadványa

Ára: 220 Ft

„Egy fantasztikus kongresszus
egy fantasztikus helyen”

Tisztelt Olvasó !
Előző hónapban nem tudtunk megjelenni, mert anyag
torlódás és Főcze Lajos kollégánk tragikus halála miatt a
szerkesztővel megállapodtunk, hogy a MÁS-KOR
helyére kerülnek be azok az anyagok, amelyek
aktualitásuk miatt feltétlenül meg kell, hogy jelenjenek.
Sok telefont és levelet kaptunk, hogy miért maradt el a
megjelenés. Ezúttal szeretnénk kiemelni, hogy SENKI
nem tiltott le minket, és SENKI SEM akadályozta meg a
megjelenést. Az elmúlt években amúgy sem volt
jellemző, hogy lapunkat valaki is cenzúrázta volna, vagy
a megjelenéssel kapcsolatosan bármiféle megjegyzést tett
volna. Sőt köszönettel tartozunk mindenkinek aki segíti a
MÁS-KOR megjelenését.
Mostani számunkban két fő témával kívánunk
részletesebben foglalkozni: elsőként az tagozatunk
bizottságának legutóbbi ülésével, valamint a német
vegyész
szakszervezet
ifjúsági
tagozatának
kongresszusával. Nem gondoltuk volna, hogy a kettő
ilyen aktuálisan összefügg, de a sors így akarta.
Bizottságunk balatonszemesi ülése korábban volt és
mégis sok párhuzamos gonddal kérdéssel foglalkoztunk.
Mindenkinek kellemes nyaralást és jó pihenést kívánunk
a nyárra !
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Megjelenik
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mellékleteként
Terjeszti a VDSZ tagszervezeteinek
ifjúsági aktivistái

Ezzel a mondattal zárta Francesco Grioli a Német
Bányaipari Vegyipari és Energiaipari Szakszervezet
( IG-BCE ) Ifjúsági tagozatának 3. Országos
kongresszusát, ahol 350 delegált képviselt 60.000,
25 év alatti fiatalt. A meghívott külföldi
testvérszakszervezetek közül az osztrák, a szlovák,
az olasz és a magyar vegyész fiatalok 1-1
képviselője vett részt.
A háromnapos kongresszuson a szakszervezeti
munka minden területén a döntéshozatalt komoly
vita előzte meg. A kulcstémák közül kiemelném az
oktatást, szakképzést; a fiatalok munkanélküliségét;
a szakszervezeti tulajdonban lévő oktatási központok
jövőjét.
Nagyon komoly lépéseket tett eddig is a vegyipari
szakképzés területén az IG-BCE. Az ágazati
kollektív
szerződésben
a
munkáltatóknak
kötelezettségeik vannak a fiatalok szakképzésének
biztosításában. Ezt a kötelezettséget szeretnék a
munkáltatók csökkenteni, amelyet a szakszervezet a
fiatalok erőteljes követelésének hangot adva nem is
engedi. Sőt a mostani kongresszus határozata alapján
további kötelezettségekben kell megállapodnia a
szakszervezettel.
A jelenleg mintegy 5 millió német munkanélkülinek
közel 37%-a fiatal és jelentős a fiatal pályakezdők
száma is. Ezért fontos olyan stratégiát kidolgozni a
német szakszervezeteknek, amely kifejezetten a
pályakezdő
fiatalok
foglalkoztatásának
elősegítéséről szól. Kérdés, hogy a szeptemberre
előrehozott parlamenti választások mennyire
befolyásolják a szakszervezetek mozgásterét. A
kongresszuson határozat született arról, hogy aki a
német szélsőjobboldali párttal csak szimpatizál
azonnal
és
végérvényesen
zárják
ki
a
szakszervezetből. Ez a lépés határozott fellépés a
németországi szélsőjobboldali jelenségek ellen.
A szakszervezeti képzési központok fentmaradásáról
egyértelmű
határozat
született.
Más
szakszervezetekkel szemben, az IG-BCE nem zárhat
be egyet sem.

MÁS-KOR

Ne morgolódj, mozgolódj

Kongresszus előkészítő
tanácskozás Balatonszemesen
Immáron hagyományos tavaszi tanácskozását tartotta a
VDSz Ifjúsági Tagozatának képviselői, a balatonszemesi
oktatási központban. Az előkészítés során jóval több
ifjúsági képviselőre lehetett számítani, de az elmúlt
évekhez hasonlóan, vagy a „munkáltatói szigor”, vagy a
„szakszervezeti nemakarás” következtében a vártnál
kevesebben jöttek el. Ennek ellenére ismét új arcok és
szabadságot feláldozó régi motorosok is résztvettek a 3
napos megbeszélésen.
A találkozót – hagyományként - a VDSZ Nyugdíjas
Bizottság tagjaival közösen történő, a budapesti Tűzoltó
utcában lévő VDSZ emléktábla megkoszorúzásával
kezdtük.
Döntés született, hogy a kongresszust előkészítő
bizottságokban kik vesznek részt:
- Radek Károly (Alumíniumipari szakág ) az alapszabály,
- Pálvölgyi Richárd ( Gumiipari szakág) a program
előkészítő,
- Székely Tamás a jelentést készítő bizottság tagja lett.
A következőkben szeretnénk összefoglalni, a bizottság
ülésén eldöntött kérdéseket és azokat a vitapontokat,
amelyeket a tagozat delegáltjai a kongresszust előkészítő
bizottságokban fognak képviselni.
Jelentést készítő bizottság
A jelentésben a bizottság úgy foglalt állást, hogy
ragaszkodni fog a részletes beszámolóhoz, amelyet a
tagok közösen dolgoznak ki. Álláspontunk szerint nem
tartható, hogy néhány sorban foglalkozzunk csak a
fiatalok
eddigi
munkájával,
gondjaival
és
tapasztalataikkal. A jelentésben ki fogjuk emelni, hogy a
szakágak képviselői nem tudnak rendszeresen résztvenni
a bizottság munkájában, de van olyan képviselő is akik
még az egyes meghívókra sem reagált. Tudjuk, hogy a
fiatal képviselők mind, társadalmi munkában vesznek
részt de ha egy szakág képviselője akkor a szakág
támogatását is szerezze meg munkájához.
A korábbi időszakok tapasztalatai miatt javasoljuk, hogy
részletes kimutatás legyen, hogy a szakágazatok milyen
aktivitással vettek részt az elmúlt négy év során. Ezzel
nem önigazolást szeretnénk, hanem nyílt vitát kívánunk
lefolytatni.
A jelentésben ki kell emelnünk az iskolai szerveztek
működésének hiányosságait, és a szakképzési struktúra
következtében való lassú errodálásukat.
Nagyon nagy elismerést tulajdonítunk annak, hogy a
MÁS-KOR helyet kapott a Vegyipari Dolgozókban. A
tagozat kifelé való megjelenítésében egy fontos eszköz.
Amit hiányosságként ismerünk el, hogy az interneten
viszont nem tudjuk saját magunkat kellően megjeleníteni
és ennek nem technikai, hanem tartalmi problémái
vannak, amiben csak magunkat hibáztathatjuk.

A legtöbb eredményt – előre sejthető kritika mellett
– nemzetközi téren értük el. Azt, hogy négy év alatt
teljesen önállóan, négy vegyész szakszervezet (
német, osztrák, lengyel, szlovák ) közreműködésével
európai ifjúsági érdekképviseleti kezdeményezést
tettünk le az asztalra, amikor mások a saját házuk
táján sem tudnak dűlőre jutni viszonylag szép
eredmény. Önálló informatikai, és kommunikációs
rendszerrel működik. Ebben a VDSZ-nek
kiemelkedő szerepe van. Jelentősége a napokban
látszik, amikor 3 éves küzdelem után az Európai
Bányaipari, Vegyipari, Energiaipari Szakszervezeti
Szövetség (EMCEF) külön referenst fog felvenni a
fiatalok munkájának koordinálására.
Alapszabály bizottság
Az alapszabály tárgykörében hosszas vitát
folytattunk a Balatonon. Néhány finomítást
szeretnénk javasolni, amely a VDSZ strukturális
kereteiben nem hoz változást.
Szeretnénk a regionális munkát előtérbe helyezni,
amelyre a programban javaslatot is teszünk, de
alapszabályi kérdéseket is felvethet.
Nem rejtjük véka alá a választott és az
alapszabályban
nevesített
tisztségviselőkkel
kapcsolatos kritikánkat és javaslatunkat sem. Úgy
gondoljuk, hogy az alapszabály a VDSZ
működésének szabályzata is, és ez a jövőre nézve
fontos. Szeretnénk néhány fiatalokat érintő kérdést
alapszabályba foglalni. A tapasztalataink azt
mutatják, hogy az alapszabály adott helyeken,
bebetonozott lehetőségeket ad olyan kérdésekben
amire nincs a működés szempontjából szükség
alapszabályba leírni.
VDSZ programja ifjúsági szemmel
A következő 4 éves programban, határozottabb
lépések szükségesek a fiatalok integrálására a
szakszervezeti munkába. El kell dönteni, hogy
megvárjuk, amíg a fiatalok saját kezdeményezésükre
új szakszervezeteket fognak létrehozni, vagy
ténylegesen tesszünk is érte valamit. Nem tudjuk
elfogadni azokat az érveket, amellyel egyesek
mentegetőznek, miközben tele vannak fiatalokkal.
Kezdeményezni fogjuk, hogy ágazati megállapodás
szülessen arról, hogy a fiatalok szakszervezeti
képzését ne akadályozza a munkáltató, különösen a
tisztségviselőkre vonatkozóan. Kezdeményezzük,
hogy a szakszervezet központi szervezete évente
biztosítson helyet gyakorlati tapasztalat szerzők
részére.
Javasolni fogjuk, hogy a szakszervezet – eddigi
lépéseit elismerve – határozottabban foglalkozzon a
szakképzéssel különösen a fiatalokkal.
Következő számunkban folytatjuk !
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