ZAHVALA IN ZAKLJUČKI Z DELAVNICE SKEI Mladi NA GORJUŠI
Pozdravljeni,
Hvala vsem za udeležbo in aktivno sodelovanje na delavnici! Glede na vaše povratne
informacije, lahko rečemo, da je delavnica uspela. Udeležilo se jo je 27 mladih delavk in
delavcev iz štirih različnih podjetij.
S predstavitvami in razpravami v delovnih skupinah smo ugotovili, da imamo številne
podobne probleme, ki ne izhajajo iz osebnih ali moralnih značilnosti, ampak so posledica
objektivnegakonflikta med delom in kapitalom.
Hkrati smo ugotovili, da se največ lahko naučimo eden od drugega. S primerjavo položajev
zaposlenih v različnih podjetjih lahko prepoznamo skupni delavski interes, izmenjamo
dobre rešitve in se solidarnostno povežemo. Zato moramo svoje vezi potegniti tudi do
podjetij, kjer delavci še niso organizirani ali pa so sindikati šibkejši.
Delavnico smo zaključili z zavedanjem, da smo člani in članice sindikata tigrovi zobje
.Z
drugimi besedami: da so sindikati močni samo toliko, kolikor imajo aktivnih in zavzetih članic
in članov, ki držijo skupaj po načelu “vsi za enega,

eden za vse”.

Naslednje večje srečanje nas čaka 
8. in 9. septembra. Dvodnevni seminar bo namenjen
pristopom in metodam za krepitev moči sindikatov, dovolj časa pa bo tudi za druženje in
prostočasne aktivnost. Rezervirajte si datum, povabite svoje kolege in kolegice, da vsaj
podvojimo število udeležencev.
Še pred tem pa se moramo za okrepitev naših vrstaktivirati pri naslednjih nalogah:
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Reševanju in deljenju ankete:
https://www.1ka.si/a/170439
Nagovarjanju in vključevanju mlajših sodelavcev v SKEI mladi
Iskanju kontaktov posameznic in posameznikov iz drugih podjetij: vsak kolektiv iz
štirih podjetij naj priskrbi tri kandidate za intervju iz slabo organiziranih podjetij iz
svoje regije, kjer sindikat ne obstaja ali je pasiven.
Ustanavljanju aktivov SKEI mladi: v juliju so prioriteta Gorenjska, Ljubljana in
Goriška.

Za kakršnokoli pobudo, vprašanje ali predajo kontakta delavke ali delavca nam lahko pišete
na info@cedra.si ali na skei.mladi@gmail.com, na spletni strani cedra.si pa si lahko
preberete številne članke o delavskem boju in sindikalnem organiziranju.
Želimo vam aktivno in angažirano poletje,
Cedra in SKEI mladi

