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KONFERENCA MLADIH, KOPE 2009 
 
 
SPOŠTOVANE KOLEGICE IN KOLEGI ! 
 
Zamisel o takšnem srečanju mladih je padla leta 2006. Pobudnika za takšno srečanje sta 
bila IG Metal iz Bavarske Mladi in SKEI Mladi. Srečanje v Nürnbergu (kjer je vreme 
bilo podobno tokratnemu srečanju) je zelo dobro organiziral IG Metal iz Bavarske. 
Eden od sprejetih zaključkov konference je bil tudi, da se bodo takšni sestanki 
predstavnikov mladih organizirali vsako leto oziroma vsaki dve leti. Na srečanju v 
Nürnbergu je sodelovalo 6 držav iz tako imenovane memorandumske skupine.  
 
Vendar, od prvega sestanka se je na področju gospodarstva marsikaj spremenilo. 
Takrat smo se lahko vsi hvalili ali pohvalili z rekordnimi dosežki na področju 
gospodarske rasti. Države, ki so imele resen pristop k problematiki brezposelnosti, so to 
reševale na najboljši možen način in zniževale stopnjo brezposelnosti.  
 
Danes je ta slika povsem drugačna. Zaradi prevelike požrešnosti kapitala in premalo 
nadzora pristojnih državnih oblasti je skoraj ves svet v gospodarski krizi. Vendar v krizi 
nismo zaradi plač delavk in delavcev, tudi ne zaradi sindikatov: V GLOBOKI KRIZI 
SMO PREDVSEM ZARADI PREVELIKE POŽREŠNOSTI KAPITALA IN 
KAPITALISTOV IN DA SI PRI TEM NE BOMO ZATISKALI OČI – V VELIKI 
MERI JE PRI TEM POMAGALA  TUDI POLITIKA IN NAŠI POLITIKI. IN TA 
ISTA POLITIKA IN POLITIKI DANES S POROŠTVI KREDITOV IN DAJANJU 
NEPOVRATNIH DENARNIH SREDSTEV ZA KAPITALISTE NA VELIKO 
ZADOLŽUJEJO NAS IN NAŠE OTROKE. KAJTI TA POROŠTVA IN TE KREDITE 
BO ZA TAKOIMENOVANE TAJKUNE NEKDO MORAL POPLAČATI. RAČUNICA 
PRI TEM JE ZELO ENOSTAVNA – RAČUNE BOMO PLAČALI MI, DELAVKE IN 
DELAVCI, IN TISTI, KI BODO PRIČELI DELO ZA NAMI – TO PA SO MLADI. 
 
Večkrat se postavlja vprašanje! Kje je pri celotni zgodbi sindikat? Kje je ta mlada 
populacija? 
 
Sindikat se na veliko bori, da bi čim več naših delavk in delavcev obdržalo delovna 
mesta, da bi mladi, ki končajo šolanje prišli do dostojne službe in zaslužka. Zaslužka, ki 
jim je potreben, da si uredijo družinsko življenje. 
 
Pri gospodarski krizi, ki je nastala se je pokazalo, da brez resno organiziranega 
sindikata v družbi ali državi, sistem ne more delovati. Kljub socialnemu dialogu in 
razumevanju za nastale težave v gospodarstvu, se na koncu izkaže, da smo bili na koncu 
s strani kapitala in politike opeharjeni prav vsi, DELAVKE, DELAVCI, MLADI IN 
SINDIKATI. Pri vsem tem pa ne smemo pozabiti tudi na upokojence. 
 
O gospodarski krizi in njeni posledici za delojemalce bi lahko govorili dan in noč. 
 
Vendar v ospredje moramo postaviti sindikat in nujno delo z mladimi na vseh 
področjih, tukaj mislim tudi na mednarodnem področju. 
 
Poskušajmo se samo približno tako organizirati, kot to počne kapital in predstavniki 
kapitala. Kapital je zelo dobro izkoristil magično besedo GLOBALIZACIJA, ALI 
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ENOTNA EVROPA BREZ MEJ, S PROSTIM PRETOKOM KAPITALA IN BLAGA. 
Mi to možnost vsaj za enkrat še nismo izkoristili. 
 
Kot predstavniki mladih ne moremo nadzirati delo naših nadrejenih. Lahko pa 
zahtevamo, da se da več poudarka na delo z mladimi. Zakaj vam to pravim ! Kapital in 
politika vedno bolj kritizirata sindikate skoraj v vseh državah EU. To kar počnejo je 
dobro načrtovano in premišljeno in gledano na daljši rok – tudi učinkovito. Da jim uspe 
in da lahko kritizirajo sindikate jim gre na roko tudi trenutna gospodarska kriza. Vsi pa 
vemo, da medije nadzira kapital in politika in pri tem je sindikat skoraj nemočen. 
 
Te kritike najbolj zaležejo pri mladih, ki se vedno bolj upirajo za članstvo v sindikatu. 
Če hočemo da bo temu drugače, potem bomo morali, oziroma bomo prisiljeni 
spremeniti način dela tudi pri pridobivanju članov sindikata in tukaj imam v mislih 
predvsem mlade. 
 
Zelo dobre primere pri pridobivanju mladih v sindikat imamo v državah : Avstrija 
(ÖGB), Nemčija (IGM), Madžarska (VASAS) in Slovenija (SKEI) (o delu z mladimi je 
posebna točka). 
 
Pa vendar, če hočemo da bi se na območju celotne Evrope živelo drugače, boljše, da bi 
delavke in delavci za opravljeno delo prejeli človeku dostojne osebne dohodke, POTEM 
SO ŠTIRI DRŽAVE, KI SEM JIH PREJ OMENIL IN KI NA VELIKO DELAJO Z 
MLADIMI ZATO PREMALO.  Kot sem že dejal, kapital in politika sta si začrtala svojo 
pot, dajmo si jo tudi mi. 
 
Na tej Konferenci poskusimo najti način ali načine kako izboljšati naše skupno delo na 
področju mladih, kako boljše komunicirati in kako pristopiti našemu skupnemu 
problemu, ki se imenuje KAPITAL in predstavnikom kapitala.  
 
Kot že večkrat omenjeno, pri celotni zgodbi so najbolj opeharjeni mladi, ki po koncu 
šolanja ostanejo brez: 

- dela 
- pogojev za pridobitev stanovanja 
- onemogočena jim je ureditev družinskega življenja 
- dostojne plače 
 

Danes, s takšnim ravnanjem družbe se jim ponuja samo to: 
- da pri 18 letih ostanejo brez službe 
- da pri 42 letih brez zobovja 
- da pri 67 letu ostanejo brez pokojnine 
 

To si ta mlada populacija ni zaslužila in dolžni smo, da nekaj proti temu tudi storimo. 
 
Čas je, da preidemo na dejanja. Če se bomo vsaki dve leti samo srečali in nič ali premalo 
naredili, potem sem prepričan, da nas bo na takšnih prihodnjih srečanjih vedno manj. 
 
Vedno je bilo tako, da je med nami sindikati prevladala velika solidarnost. Kot 
sindikalist sem se veliko naučil od kolegov iz IG Metala. Nikdar me ni bilo sram vprašati 
za nasvet ali pomoč. To priliko dajmo izkoristiti tudi na naši Konferenci. 
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Pričakujem, da bomo ob koncu Konference odšli domov še bolj enotni in da bomo 
Kapitalu in predstavnikom kapitala ter politikom dali zelo jasen signal, 
 
DA SE SINDIKATI VKLJUČNO Z MLADIMI NJIHOVE IGRE V BODOČE VEČ 
NEBO ŠLI! 
 
                                                                                Podpredsednik SKEI Slovenije 
 
                                                                                               Vili Novak 


