
Szakszervezeti megújulás tréning Oostende, Belgium, 2022.07.05-07

Az ETUI szervezésében a T-Net Szakszervezet a BDDSZ (Bölcsődei Dolgozók Demokratikus

Szakszervezete), a PSZ (Pedagógusok Szakszervezete) és a MZTSZ (Magyar Zeneművészek és

Táncművészek Szakszervezete) szakszervezetekkel együttesen részt vehetett július 5 és 7. között

Oostende-ben, Belgiumban a szakszervezeti megújulási tréningen.

Papp-Nagy Viktória (SZEF – Szakszervezetek Együttműködési Fóruma) társaságában négyen vettünk

részt a képzésen, mindegyik szakszervezetből egy-egy ember. A képzésnek az volt a specialitása, hogy

csak Közép- és Kelet-Európából hívtak meg aktivistákat: Szlovákiából, Magyarországról, Romániából és

Bulgáriából. Ez azért volt fontos, mert ebben a régióban a sajátos múltunk és jelenünk következtében

teljesen más a szakszervezetek helyzete, gondolkodása, mint a nyugati partnereinknél.

A képzés 3 napig tartott. Számos hasznos előadás, gyakorlat váltotta egymást, két magyar előadónk is

volt: Papp-Nagy Viktória (SZEF) és Dvorácskó Balázs (SZEF).

Az első napon egy elmetérképet hoztunk létre a szakszervezeteink jelenlegi helyzetéről.

Az elmetérkép egy vizuális és grafikus holisztikus eszköz, amely mindenféle kognitív

funkcióra alkalmazható, különösen a memória, kreativitás, tanulás és mindenféle

gondolkodás területén.

A nap során megkértek bennünket, hogy többféle „kalapot” viselve gondoljunk arra, hogyan nézhetne

ki egy ideális szakszervezet. Íme a kalapok:



Ez lenne a mi elmetérképünk (A fekete, fehér és sárga kalapokat viseltük):

A következő gyakorlatban így határoztuk meg a mi szemszögünkből ideális szakszervezetet (itt a zöld

kalapot használtuk, maximálisan szabadon engedve a kreativitásunkat):

A négy kalapos küldöttségünk:



A nap további részében meghallgattuk Valerica Dumitrescu előadását a szakszervezeti megújulásról.

Annak alapján a Kelet-Európai országok nagyon alacsony kollektív szerződéses és szakszervezeti

lefedettséggel rendelkeznek. Kifejtette, hogy a megújulás négy vetületét: érdekképviseleti erő, tagság,

politikai erő, az intézmények vitalitása. Kiemelte a szakszervezetnek a szolgáltatói modellből az új

tagokat toborzó modellbe történő átállásának a szükségességét.

A második napon a finn Antti Mäki előadásával kezdtünk, aki a szakszervezet tagszervezési és

kampányolási tevékenységeiről beszélt bemutatva a teljes folyamatot, annak a módszertanát.

A második előadást Mehmet KOKSAL, az ETUI Kommunikációs és Kiadói részleg vezetője tartotta a

kampány készítésről öt könnyű lépésben.

A mi csapatunk a nemek közötti egyenlőséget, a nők fizetésének egy szintre hozását a férfiakéval

választotta témaként:



A nap harmadik előadásában a stratégiai gondolkodást és előrelátást/tervezést gyakoroltuk négy

darab 2030-as forgatókönyvvel a szakszervezetek jövőjéről.

A nap további részében meghallgattuk Viktória előadását a tagtoborzásról, a szakszervezetek

célközönségéről, a tagtoborzás módszereiről, valamint Balázs előadását a tagtoborzásról, tagsági

adatbázis létrehozásáról, használatáról, az online és offline eszközökről, amelyeket használhatunk a

munka során. Balázs kiemelte a kérdőívek használatának a fontosságát a tagság véleményének

felmérése érdekében.

A harmadik napon végül megfogalmaztuk az akcióterveinket, amelyeket meg szeretnénk valósítani az

eddig tanultak alapján. Mi ezt így jelenítettük meg:



Ezzel véget is ért a képzésünk és visszajöttünk, hogy ki-ki a saját szervezetében kamatoztassa a

megszerzett ismereteket és átadja a többi aktivistának a tudást.

Íme a teljes résztvevői gárda:

És íme a teljes magyar küldöttség:



A beszámolót Szabó József (T-net) készítette.


