SZEFIT PROGRAMPONTOK 2019-2023

A Szakszervezetek Együttműködési Fóruma Ifjúsági Tagozata (SZEFIT) a
Szakszervezetek Együttműködési Fóruma (SZEF) tagszervezetei által delegált fiatalok
önkéntesen létrehozott tagozata, demokratikus felépítésű, a SZEF szervezeti keretein
belül és annak fórumain keresztül működő korosztályi rétegszervezet.
Tevékenységét, a SZEF Alapszabályát és SZMSZ-ét tekintetbe véve önállóan végzi,
önálló képviseleti joggal is rendelkezve.
Célunk a szakszervezeti ifjúsági mozgalom megújítása, érdekvédelme,
érdekképviselete,
életkori
sajátosságaiból
adódó
igényeinek
kielégítése,
egzisztenciális érdekeinek érvényesítése, hivatásbeli problémáinak megszüntetése,
kulturális és sporttevékenységek szervezése.
Ehhez az alábbi programpontok megvalósulását látjuk elengedhetetlennek:
1. A szakszervezeti ifjúsági mozgalom megerősítése, tájékoztató rendezvények és
figyelemfelkeltő akciók révén érdekeltté tenni a fiatalokat abban, hogy tegyenek
saját maguk érdekében lépéseket az élet- és a munkakörülményeik javítása
céljából.
2. Fiatalok nélkül a szakszervezeteknek nincs jövője. Meg kell állítanunk a
taglétszámcsökkenést a SZEF tagszervezeteiben. Ennek elősegítése érdekében
folytatni kell a SZEFIT által kezdeményezett tagtoborzást segítő képzéssorozatot
és komoly humán és pénzügyi erőforrásokat kell átcsoportosítani egy
összehangolt tagszervező kampány szövetségi szintű megvalósítására.
3. Fontos feladatunk a fiatal érdekvédők szövetségi szintű képzése, oktatása hazai és
nemzetközi szinten is. Ennek érdekében szükséges a korábban a Norvég Alap
támogatásával megvalósult projektünk keretében elkezdett szakszervezeti
alapképzések folytatása, továbbfejlesztése, bővítése, illetve az Európai
Szakszervezeti Intézet (ETUI) Oktatási Osztályával kiépített jó együttműködés
fenntartása.
4. Úgy látjuk, hogy jelenleg a legégetőbb probléma a fiatalok körében az
elvándorlás, ezért egy olyan program kidolgozását javasoljuk, amelynek keretében
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a szövetség segítségével ennek a megállítása és visszafordítása érdekében
tevékenykedhetünk.
5. A fiatalok körében ugyan jelentős mértékben csökkent a munkanélküliség, de még
mindig sok a nem tanuló, nem dolgozó – ún. NEET fiatalok – aránya. Ennek
visszaszorítása érdekében további lépéseket kívánunk tenni, hogy egy valóban
működő Ifjúsági Garancia Program alakuljon ki Magyarországon.
6. Számunkra fontos célként jelenik meg a szakszervezet ismertségének növelése a
fiatalok körében. Dolgozni kívánunk azon, hogy az oktatási rendszerbe épüljön
bele az érdekvédelem, mint képzési téma.
7. Fontos, hogy a fiatalok véleménye és javaslatai megjelenjenek a szövetség
fórumain, valamint akár az országos szintű érdekegyeztetésekben is. Célunk, hogy
a tehetséges fiataloknak teret adjunk. Javasoljuk egy olyan mentorprogram
létrehozását, amelynek keretében minden területi, illetve ágazati vezető felkarol
egy fiatalt és tapasztalatait átadva bevezeti őt az érdekvédelmi munkába.
8. Mai világunk legnagyobb kihívása a digitalizáció, melyet mi fiatalok könnyebben
tudunk elfogadni, ezért feladatunknak érezzük ennek előnyeit érvényesíteni a
szövetségben. Javasoljuk egy oda-visszaható generációs együttműködési program
létrehozását, ahol fórumokon oszthatják meg az idősebb generációk a
tapasztalataikat a fiatalabbakkal, miközben ők a digitális világ előnyeit adják át.
9. Támogatjuk a modern és dinamikus SZEF és SZEFIT kialakítását, a korszerű
kommunikációs eszközök, mint pl. az online média használatát, valamint a fiatalok
elérése érdekében a digitális térben való hangsúlyosabb megjelenést a közösségi
média felületeken (pl. Facebook, Twitter, Youtube, blogok, stb.).
10. Az SZEF-nek, mint szövetségnek egyre nagyobb kihívásokkal kell szembenéznie.
Egy erős, társadalmilag elfogadott és támogatott szervezet felelősséget kell
vállaljon a társadalomért, a környezetért. Ezt a tevékenységet hangsúlyossá kell
tennünk jövőbeli működésünk során.
11. Elengedhetetlen feladatunk, hogy szervezzünk rendszeres, fiatalos közösségi
programokat, illetve támogassuk a tagszervezetek hasonló rendezvényein való
részvételt. A SZEFIT immár hat alkalommal tartotta meg Országos Találkozóját,
amely sikeres és népszerű program, egy folytatandó tradíció.
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12. Céljaink elérése érdekében fontos és szükséges azon kapcsolatok és
együttműködések kialakítása, melyek növelik a társadalmi beágyazódottságunkat.
Fontosnak tartunk a jövőben erősíteni az együttműködést az állami,
önkormányzati ifjúsági szervekkel, illetve az azonos célok érdekében létrehozott
ifjúsági szervezetekkel. Nélkülözhetetlennek tartjuk a Magyarországon belül
működő ifjúsági érdekképviseletek, különösen a Nemzeti Ifjúsági Tanács (NIT)
munkájában való aktív részvételt.
13. Az elért nemzetközi sikereinket továbbra is fenn kell tartani, részt kívánunk venni a
nemzetközi ifjúsági munkában, annak ápolásában, erősítésében. Az Európai
Szakszervezeti Szövetség (ETUC) Ifjúsági Bizottságában biztosítani kell a SZEFIT
fiataljainak képviseletét.
14. Céljaink érdekében a SZEF-fel együttműködve tudatosan kell keressük azokat a
forrásokat, anyagi lehetőségeket, hazai és nemzetközi pályázatokat, amelyek
finanszírozást biztosíthatnak számunkra.
15. A fenti célok támogatása mellett és nyomatékosításaként fontosnak tartjuk, hogy a hagyományokhoz is hűen – az ifjúság és az egyéb rétegek képviselete a SZEF
döntéshozó testületeiben szavazati jogú képviselet útján történhessék.
Szakszervezetek Együttműködési Fóruma Ifjúsági Tagozata Elnöksége
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