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ECC konfrencia Ausztriában
Már előző lapszámunkban jeleztük, hogy
beszámolunk az Európai Vegyész
Szakszervezetek Ifjúsági Klubjának (ECC) idei
konferenciájáról
Az idei konferencián, melyet Hafnerseeben
tartottak a VDSZ Ifjúsági Tagozatát Móczár
Krisztina, az ifjúsági bizottság Gyógyszeripari
Szakági Szövetség képviselője és Székely Tamás a
tagozat elnöke képviselte.
Az idei találkozó fő témája a szakképzés és a
szakszervezeti tisztségviselők képzése volt.
Összehasonlításra került az egyes országok, középés felsőfokú iskolarendszere, valamint a
szakszervezeti
jelenlét
a
szakképzésben.
Németországban és Ausztriában duális szakképzési
rendszer van, ami azt jelenti, hogy a szakmunkások
képzése az üzemekben zajlik munkáltatói
finanszírozás mellett. Szlovéniában, Szlovákiában,
Lengyelországban és Magyarországon hasonlóan,
az iskolákban történik a szakmunkásképzés és az
előírt szakmai gyakorlatokat végzik a tanulók a
szakmaspecifikus üzemekben. Ezért ezekben az
országokban a szakszervezetek, sokkal nehezebben
tudnak a fiatalok körében tevékenykedni.
Németországban és Ausztriában a duálképzésre
épül a fiatalok szakszervezeti képzése is, mert az
üzemekben saját érdekképviselettel rendelkeznek,
amelyet szakmailag az ágazati szakszervezetek
segítenek. Így Ausztriában és Németországban is a
fiatalok 18 éves kortól már találkoznak a
szakszervezetekkel, sőt számukra külön képzéseket
is tartanak. A német vegyész szakszervezet 3 saját
oktatóközpontjában, míg az osztrák szakszervezet
az Osztrák Szakszervezeti Szövetség (ÖGB)
oktatóbázisaiban képzi a fiatal és felnőtt
tisztségviselőit.
Szlovákiában a Szlovák Szakszervezeti Szövetség
(KOZ) saját iskolájában képzik a szakszervezeti
tagokat és tisztségviselőket. Egyre kevesebb a saját
képzés, és inkább más szervezetekkel közösen
szerveznek egy-egy témában oktatást.
Lengyelországban nagyon kevés pénz áll
rendelkezésre, hogy a fiatalokat oktassák, csak a
Solidarnosc központi szervezetei biztosítanak
képzési lehetőségeket a fiatal tisztségviselők
számára.
Szlovéniában nem megoldott a tisztségviselők
közös képzése, inkább a vállalati szakszervezetek
szervezésében történik az oktatás. Egy-egy adott

témában kerül közös szervezésű képzés, de
ekkor a Szlovén Szakszervezeti Szövetség is
bekapcsolódik.
A szakképzéshez kapcsolódóan a konferencia
résztvevői
ellátogattak
az
Osztrák
Szakszervezeti
Szövetség
(ÖGB)
által
finanszírozott és működtetett szakképző
intézetbe. Igen Tisztelt Olvasó, a szakszervezet
üzemelteti ezt a gépipari technikumot, ahol
évente 78 főt képeznek 4 éves időtartamban. A
tanulók kollégiumi elhelyezést kapnak, és a
felvételi
szempontokban
a
szülők
szakszervezeti tagsága is szerepel. A legjobb
reklám és a legjobb befektetés a szakszervezet
számára – mondja az iskola igazgatója.
Elismerve, hogy a partner vállalatok, akik a
gyakorlati képzésben is segítenek, nagyon sok
mindenben (főleg eszközökkel) támogatják az
intézményt.
A konferencia résztvevői megállapodtak abban,
hogy ismételten az Európai Bányaipari,
Vegyipari és Energiaipari Szakszervezeti
Szövetséghez (EMCEF) fordul. Érthetetlen
ugyanis, hogy a szakszervezeti szövetség az
ECC megalakulásának 5 éve alatt - többszöri
kérésre ellenére – nem volt hajlandó semmiféle
együttműködésre.
Az
ECC
eddigi
rendezvényeit
a
nemzeti
vegyész
szakszervetek,
illetve
pályázatok
finanszírozták. Ma már egy jól működő
internetes weboldal ( www.ecc.li ) is elérhető,
ahol a célok mellett a közös munkák
eredményei is olvashatók. Robert Wittek az
Osztrák Vegyipari Szakszervezet (GdC)
szakértője, készített egy videóklipet az eddigi
rendezvényekről. ( a klip letölthető a
www.vdsz.hu Ifjúsági Tagozat részen ). Még
az idén elkészül, angolul, németül, szlovákul,
magyarul az a kiadvány amely az ECC
munkáját céljait mutatja be. A kiadványt
Európai Uniós támogatással fogják kiadni.
2006-ban a Szlovák Vegyész Szakszervezet
(OZCH SR) szervezi az ECC ülését.
Márciusban az előkészítő bizottság ülése lesz,
és várhatóan októberben a tartja éves
találkozóját.

Reméljük
kiadványunk
elnyerte
tetszésedet. Írd meg véleményedet,
hogy a következő jobb legyen !
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Bemutatkozik az Ifjúsági bizottság
A VDSZ 32. kongresszusa előtt megalakult az
Ifjúsági Tagozat vezető testülete. A bizottság
összetétele jelentősen változott. A bizottság néhány
tagja elérte a korhatár felső határát és ezért nem tud
résztvenni a munkánkban, de segítségükre mindig
számítani fogunk. Van olyan volt bizottsági tag is
aki munkáltatói feladatokat kapott, és emiatt kellett
a bizottságot elhagyni. Ezért szeretnénk bemutatni
az összeállt bizottság tagjait bemutatni:
Móczár Krisztina ( Gyógyszeripar – Richter
Gedeon Rt. )

Göncz Tibor ( Vegyipar – Zoltek Rt. )

Kovács Ákos ( Gázipar – Tigáz Rt.)

Pagács János ( Papíripar – Halaspack Rt.)

Pálvölgyi Richárd ( Gumiipar – Michelin Hungária
Kft. )
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