
Musíme zapojit mladé lidi v průmyslu a v odborech 

Pondělí, 07. června 2021  

 

Den před třetím kongresem industriAll Europe mladí odboráři z celé Evropy mobilizovali za 

spravedlivé zotavení mladých z krize COVID-19 a za lepší začlenění mladých lidí na trh práce 

a do odborového hnutí. 

Budeme i nadále bojovat za lepší a spravedlivé podmínky pro mladé lidi na trhu práce a 

budeme je povzbuzovat, aby se stali aktivními členy odborů. 

V rámci online akce pořádané společně s Nadací Friedricha Eberta (kancelář FES EU, Brusel) 

mladí industriAll Europe diskutovali se zástupci Evropské komise, Evropského parlamentu, 

zaměstnavatelů, aktivisty občanské společnosti a odborovými předáky.  

Diskuse se týkala toho, jak získat mladé pracovníky v průmyslu, na pracovišti a v odborech. 

Každý zástupce informoval o tom, co jeho organizace, instituce nebo společnost dělá, aby 

zajistila, že mladí lidé nezůstanou pozadu při obnově a dvojí digitální a zelené transformaci. 

Z akce vyplynuly tři klíčové závěry: 

1. Problémy mladých lidí nezačaly krizí COVID-19, ale prohloubily je hospodářské a 

sociální důsledky pandemie. Politici, zaměstnavatelé, odbory a organizace občanské 

společnosti mají kolektivní odpovědnost za to, aby oživení fungovalo i pro mladé lidi. 

Kolektivní vyjednávání je nástrojem sociálních partnerů, který se používá k jejich 

zapojení na trh práce, k zajištění jejich přístupu ke kvalitním pracovním místům a 

rovného zacházení. 

2. Dnešní mladá generace není ztracená, je to ta nejkvalifikovanější, jakou jsme kdy viděli. 

Mladí lidé musí být zapojeni v průmyslu a na pracoviště prostřednictvím kvalitních 

nabídek odborného vzdělávání, přípravy a zaměstnání. Potřebují kvalitní pracovní 

místa, kde se mohou učit i přenášet své digitální dovednosti. 



3. Mezigenerační solidarita je klíčem k úspěšnému oživení a ke spravedlivé digitální a 

zelené transformaci. Usnadňuje přístup mladých lidí k zaměstnání, umožňuje přenos 

know-how mezi staršími a mladšími pracovníky, ale také podporuje reverzní mentoring, 

jehož prostřednictvím mladí pracovníci podporují starší pracovníky při získávání 

digitálních dovedností. Odbory musí rovněž podporovat generační obnovu a 

zintenzivnit své úsilí při náboru a organizaci mladých lidí a při jejich přijímání do 

struktur hnutí pracujících. 

Isabelle Barthès, zastupující generální tajemnice industriAll Europe, uvedla: 

„Tato událost vedla k důležitým závěrům, které budou začleněny do akčního plánu pro mládež 

IndustriAll Europe, který bude realizován v příštích dvou letech. Budeme i nadále bojovat za 

lepší a spravedlivé podmínky pro mladé lidi na trhu práce a budeme je povzbuzovat, aby se 

stali aktivními členy odborů. Mladí lidé nejsou jen budoucnost, jsou také přítomnost. “ 

 


