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AKADÉMIA MLADÝCH ODBORÁROV

VYHLÁSENIE

R ADA

MLADÝCH

KOZ SR

Odborové zväzy čelia v súčasnosti mnohým problémom. Členská základňa
neustále klesá a priemerný vek členov odborov dosahuje 50 rokov.
Odbory potrebujú vo svojich radoch mladých progresívnych ľudí. Ak sa
problémy pri ich organizovaní nebudú riešiť, mohli by sa objaviť iné organizácie
s významným postavením pre zastupovanie mladých ľudí.
Problém spočíva v tom, že úloha odborov nie je pre väčšinu mladých ľudí jasná.
Mladí odborári vnímajú tento nedostatok hlbších poznatkov ako príležitosť
informovať mladých ľudí nielen o práci odborov, ako aj o sociálnych právach
každého človeka vo všeobecnosti. Vhodné „nasmerovanie“ na sociálnych
sieťach v danej oblasti môže zvýšiť pravdepodobnosť, že mladý človek zaujme
kladný postoj voči zástupcom zamestnancov, resp. odborom ako takým.
Existencia a úloha odborov by mala byť pre mladých ľudí známa ešte pred ich
vstupom na trh práce.
Nepriazeň zamestnávateľov k členstvu v odboroch a strach z diskriminácie
prispievajú tiež nemalou mierou k nízkej angažovanosti mladých ľudí v
odboroch. Predovšetkým prechod medzi školou a prácou je ovplyvnený
neistotou. Kvalita pracovných miest pre mladých sa od ekonomickej krízy
zhoršila aj kvôli nárastu práce na čiastočný úväzok. Preto sú odborové stratégie
týkajúce sa eliminácie nedôstojnej práce veľmi dôležité.
Európsky sociálny výskum ukazuje, že vysoká miera organizovania mládeže v
odboroch vedie k vysokej miere odborovej organizovanosti dospelých.
Odborová činnosť pred prvým pracovným pomerom je preto kľúčová.
Vyzývame jednotlivé odborové zväzy, aby aktívne zapojili mladých ľudí do
svojich súčasných štatutárnych a zastupiteľských štruktúr. Súčasná kultúra
organizovania sa a štruktúra odborov sa môžu javiť neatraktívne a nepriaznivé
pre aktívne zapojenie mladých ľudí do odborovej činnosti.
Rada mladých KOZ SR má ukotvené svoje postavenie v Stanovách KOZ SR
ako jej poradný orgán. V súčasnosti však nemá zvolené svoje vedenie. Preto
sa zišli 7. októbra 2017 vo Svite mladí progresívni odborári z 8 odborových
zväzov, aby obnovili jej činnosť.
Obnovenie činnosti Rady mladých KOZ SR a jej riadne fungovanie je potrebné
založiť na otvorenej komunikácii a v súčinnosti s členskými odborovými
zväzmi, ako aj KOZ SR, a na aktívnej participácii mladých odborárov na ich
činnosti.
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Účastníci Akadémie mladých odborárov majú záujem osloviť mladých ľudí,
preto sa dohodli nielen na zástupcoch v Rade mladých KOZ SR z tých
odborových zväzov, ktorých členovia sa akadémie zúčastnili a na ich
pravidelnom stretávaní, ale aj na nasledujúcich aktivitách:








Propagácia činností mladých odborárov (napríklad na festivale Pohoda)
Usporiadanie Akadémie mladých odborárov 2018
Komunikácia hlavných tém širokej verejnosti (napríklad denník Práca)
Aktívna účasť Rady mladých KOZ SR na akciách jednotlivých
odborových zväzov a KOZ SR
Podpora osvety o odboroch na stredných a vysokých školách
Vzdelávacie aktivity v oblastiach súvisiacich s činnosťou odborov
Podpora pre nominanta do Rady mladých KOZ SR pôsobiaceho na
odborovom zväze s organizovaním mladých členov

Účastníci akadémie sa zhodli na týchto zástupcoch v Rade mladých KOZ SR
(zatiaľ z tých odborových zväzov, ktorých členovia sa akadémie zúčastnili)
a vyzývajú predsedov OZ na ich vymenovanie:
František Gajdoš (OZ KOVO), Libor Šalata (ECHOZ), Patrik Lörinc (OZ DLV),
Milan Štrba (Odborový zväz justície v SR), Igor Maček (Odborové združenie
železničiarov), Vladimír Hardoň (SLOVES), Miroslava Vilčeková (OZ PŠaV),
Branislav Šenkery (OZ potravinárov SR).
Zároveň žiadame predsedov ostatných OZ, ktorých členovia sa stretnutia vo
Svite nezúčastnili, aby v čo najkratšom čase do Rady mladých KOZ SR
delegovali svojich zástupcov.

Svit, 7.10.2017

Účastníci Akadémie mladých odborárov

