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Poročilo z dvodnevnega seminarja SKEI Mladi v Omišlju (Krk, HR 28. in 29.9.2019)
Mladi pri SKEI verjamemo, da lahko delavske interese ubranimo pred interesi kapitala in
verjamemo v delavski boj – a smo pri tem lahko uspešni le, če smo povezani, solidarni,
organizirani in aktivni. V boju za boljši jutri delavk in delavcev lahko prispevamo vsi,
predvsem tam, kjer skupaj s sodelavkami in sodelavci prodajamo svoje delo, da preživimo.
Ker tudi v sindikalizmu velja, da je v znanju moč, smo skladno s programom Komisije za
mlade SKEI tudi letos uspešno izvedli dvodnevni seminar, ki je bil namenjen aktivnemu
vključevanju mladih v sindikalne vrste, izmenjavi izkušenj, ter pridobivanju kompetenc in
znanj za sodelovanje pri sindikalnih aktivnostih ter organiziranju na delovnih mestih in
krepitvi akcijske moči sindikata.
Seminar je potekal dinamično in sproščeno preko skupinskih delavnic s praktičnimi vajami
pod vodstvom izvršne sekretarke SKEI, Mateje Gerečnik, in predsednika Komisije za mlade
SKEI, Jakoba Gašpirja. Ker gradnja mreže SKEI Mladi temelji na vzpostavljanju in krepitvi
medsebojnih vezi, se je ob izobraževalnih aktivnostih (ki so potekale v soboto od zajtrka do
večerje in v nedeljo od zajtrka do kosila) našel čas tudi za druženje in šport, prilika je bila tudi
za skok v morje.
Sobota
Na seminarju je sodelovalo 22 članic in članov SKEI, sindikalnih aktivistov oz. sindikalistov
mlajše generacije. Zbor udeležencev je potekal pred uradnim začetkom seminarja v soboto
zjutraj po prihodu vseh udeležencev. Uvodoma je udeležence nagovoril predsednik Komisije
za mlade SKEI, predstavljeno je bilo delovanje SKEI Mladi ter potek seminarja ter izhodišče
za nadaljevanje seminarja: delavski boj, konflikt ter razmerja moči med kapitalom in delom.
Sledila je prva delavnica AKTIVIRAJMO SODELAVCE: o preseganju apatije in vključevanju
sodelavcev in aktivaciji v sindikat, o razmerju moči v podjetju, s poudarkom, kako je mogoče
s širšo participacijo zaposlenih oz. članov krepiti moč sindikata, lažje izpogajati boljše pogoje
dela in višje plače, pa tudi kako za vključitev v sindikat pridobiti še neangažirane (pasivne)
sodelavce in aktivacija neaktivnih članov sindikata. Kako se soočamo s težavami na del.
mestih; s katerimi ovirami nas menedžment drži neorganizirane; kako te ovire prepoznati in
nasloviti probleme; preseganje ovir; usmerjanje v iskanje rešitev in v kolektivne akcije; kako
se pogovarjati; agitirati; biti dober poslušalec; kako prepoznati problem (zastaviti realen cilj,
realne rešitve), okoli katerega bomo organizirali sodelavce (dovolj majhen za zmago / dovolj
velik, da šteje) - to so bile teme prve delavnice. Pri praktičnih vajah smo igrali vloge in vadili
vprašanja in pogovor, agitiranje (sodelavec / organizator).
Osrednja tema druge delavnice ZGRADIMO KOLEKTIV je bilo vzpostavljanje ekipe na
delovnem mestu: kako smo povezani in organizirani znotraj delovskih kolektivov (z vidika
delovnih procesov, organizacije dela in z vidika neformalnih oz. socialnih povezav med
delavci); prepoznavanje vodij znotraj kolektivov; skiciranje delovnega mesta in pregled nad
situacijo v kolektivu. Pri praktičnih vajah v manjših skupinah smo prepoznavali potencialne
vodje, oz. sindikalne zaupnike (na osnovi petih različnih profilov) ter kartirali delovna mesta.
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Po kosilu je sledilo predavanje Mateje Gerečnik, izvršne sekretarke SKEI: SINDIKAT –
ZAKAJ, KAKO, KDO? Predavanje je temeljilo na ABC sindikalizma, vendar je bilo prilagojeno
strukturi udeležencev. Beseda je tekla o uporabi sredstev in strukturi sindikata, o delovanju
na različnih ravneh od podružnic do zveze in mednarodnih povezav; o sindikalnem
izobraževanju, saj je znanje ključnega pomena za uspešno sindikalno udejstvovanje in
delovanje; o pravicah in dolžnostih članov sindikata, o uporabi članarin in porazdelitev
sredstev v sindikatu. Obenem je predavateljica postregla s primeri iz prakse; odpirale so se
diskusije pa tudi kakšno vprašanje glede aktualne situacije v domačem delovnem okolju
udeležencev in nasvet za nadaljnje delo.
Sobotni večer je bil namenjen športu (nogomet, košarka, namizni nogomet in biljard, najbolj
pogumni so izkoristili priliko tudi za skok v morje) in druženju ob ter po večerji. Navsezadnje
je eden od ciljev seminarja tudi nadaljnje vzpostavljanje mreže SKEI Mladi po naših regijah in
podružnicah. Pri tem je gradnja in krepitev osebnih vezi ključnega pomena.
Nedelja
Po zajtrku smo v nedeljo nadaljevali s tretjo delavnico PREMAKNIMO RAZMERJE MOČI o
tem, kako načrtovati sindikalne aktivnosti, kampanjo za stopnjevanje pritiska in korake oz.
potek sindikalnih akcij: zakaj potrebujemo kampanje; zastavljanje ciljev (kaj točno hočemo);
jasni in skupni cilji; realni cilji (je možno zmagati); podpora in vključenost večine; načrtovanje;
izbira različnih taktik; pridobivanje podpornikov tudi navzven (zunaj podjetja); zakaj
potrebujemo podporo, kdo so naši potencialni podporniki. V praktičnih vajah smo z delom v
skupinah iskali primerne taktike; načrtovali kampanjo in njen potek; umeščali taktike v
ustrezne faze stopnjevanja.
Zadnja delavnica CILJI IN NAČRTI ZA NADALJNJE DELO AKTIVISTK IN AKTIVISTOV se
je po delovnih skupinah (ki so bile sestavljene glede na ReO oz SP SKEI od koder prihajajo
udeleženci) osredotočila na prihodnje delo, pri čemer bo koristna tudi izmenjava izkušenj s
seminarja. Skupine so določile prioritetne aktivnosti, ki se jih bo nadaljevalo v njihovih regijah
oz. podružnicah v naslednjih mesecih. Dogovorjena je bila časovnica za pripravo in izvedbo
aktivnosti do konca koledarskega leta; vsi udeleženci so se zavezali k aktivnem sodelovanju
pri nadaljnjih aktivnostih in širjenju mreže ter prevzemanju dogovorjenih nalog.
Ob zaključku seminarja smo udeleženci seminarja prejeli priznanja za sodelovanje.
Da mladih sindikalizem ne interesira, bi lahko glede na aktivno udeležbo na seminarju rekli,
da je mit, ki bi se ga dalo razbiti, saj je - če izhajamo iz pogovorov med udeleženci - precej
jasno, da če koga, nas mora prav mlade skrbeti prihodnost delavskega boja in delavskih
pravic, dostojne plače in celo pokojnine. Zavedamo se, da mlajše generacije brez
sindikalnega organiziranja ne bodo zmogle delavskega boja, ki se začne na delovnih mestih.
Ne more se zgoditi sam od sebe in nepovezani posamezniki za ta boj ne zadostujejo, pa če
so še tako pretkani. Sindikalno delo je timsko in uspehov ni brez dobrih ekip. Ne vsak zase,
ampak vsi skupaj! Zato smo člani sindikata.
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