Správa z 10.-tej jubilejnej konferencie „Mladý hlas strednej Európy. Príbeh a úspech
mladých odborárov“

Termín : 17.-19.06.2018
Miesto konania : Berlín, Nemecko
Hlavný organizátor : Nadácia Friedrich Ebert Stiftung (FES)
Účastník za SOZ ZaSS : Klaudia Kertészová

V nedeľu, 17.06.2018 – príchod účastníkov, spoločná večera. V pondelok ráno, 18.06.2018, sa
konal/konala míting/diskusia s DGB Jugend – Michaelom Wagnerom. Potom nasledovala
prechádzka po historickej časti Berlína zameraná na históriu odborov, skončilo sa pri budove
FES.
V poobedných hodinách nasledovala neoficiálna diskusia s Reinerom Hoffmannom (súčasný
predseda Nemeckej konfederácie odborových zväzov DGB), po ktorej sme sa presunuli do
konferenčnej sály FES. Úvodnou rečou nás privítali Michael Sommer (bývalý predseda
Nemeckej konfederácie odborových zväzov DGB) a Reiner Hoffmann.
Po oboch príhovoroch nám moderátori Viktória Nagy (SZEF, Maďarsko) a Balázs Bábel
(MASZSZ, Maďarsko) predstavili projekt CEYTUN, jeho príbeh a históriu vo forme krátkych
videí z každého doterajšieho stretnutia. Sieť mladých odborárov – CEYTUN funguje od roku
2013. Cieľom bolo spolu s podporou nadácie FES vytvoriť sieť mladých odborárov zo strednej
Európy, vo veku do 40 rokov, ktorí budú riešiť medzinárodné otázky, hlavne otázky spojené so
strednou a východnou Európou a otázky spojené s mládežou v Európe. Chcú vytvoriť dlhodobé
vzťahy s cieľom podporiť spoluprácu mladých odborárov v celej Európe. Stretnutia CEYTUN
sa konajú 2x za rok. Prvý krát sa konalo v Bratislave (r.2013), kde sa bude konať aj ďalšie
stretnutie v tomto roku.
Nasledoval doterajší úspech CEYTUN-u v podaní moderovanej diskusie s členmi CEYTUN-u
a Marcusom Strohmeier-om (ÖGB), Salvatore Marra (bývalý prezident ETUC- mládež,
Taliansko) a Tomom Vrijens (bývalý prezident ETUC- mládež, Belgicko).
Ďalším bodom programu bola budúcnosť odborov a rola CEYTUN-u v nich. Výstup mala Liina
Carr (ETUC, Belgicko), ktorá hovorila o situácii a problémoch v Európe, ktoré ovplyvňujú aj
odbory. Na jej príhovor nadviazali diskusiu prítomní prezidenti : Josef Středula (CMKOS),
Jozef Kollár (KOZ SR), Melinda Doszpolýne Meszaros (Liga, Maďarsko), András Földiák
(SZEF, Maďarsko) a Erich Foglar (viceprezident PERC, Rakúsko). Po diskusii nasledoval
podpis Sľubu podpory CEYTUN-u na ďalšie obdobie.
V utorok, 19.06.2018, v doobedných hodinách prebehlo zhodnotenie konferencie a plánovanie
témy na ďalšie stretnutie CEYTUN.

Záver: Myslím si, že ide o veľmi zaujímavý projekt zameraný na mladých ľudí – mladých
odborárov s cieľom spoznávať sa, zjednotiť sa, riešiť problémy v jednotlivých krajinách. Toto
stretnutie sa odlišovalo od ostatných. Malo slávnostný charakter a neriešili sa konkrétne
problémy. Vyjadrovala sa podpora projektu, hovorilo sa o vzniku a fungovaniu siete CEYTUN.
Veľmi rada sa zúčastním ďalšieho stretnutia.

Zapísala: Klaudia KERTÉSZOVÁ

