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International Ungdomsdag (International Youth Day) finder sted d. 12. August. Målet er at sætte fokus 

på den vigtige rolle, som unge spiller i samfundet, samt en masse af de udfordringer de unge skal 

konfrontere. Nogle af de problemstillinger ungdommen i Europa står overfor, er som følger: Høj 

arbejdsløshed, emigration, lav deltagelse i lokalpolitik, stigning i prækære ansættelser. 

 

Idéen med at afholde International Ungdomsdag opstod tilbage i 1999 ved FN’s generalforsamling. 

Samme år, d. 17. december, blev det ved anbefaling fra International Youth Conference, vedtaget at 

d. 12. august officielt blev International Ungdomsdag. International Ungdomsdag har hvert år et nyt 

tema, og dette år er ”Ung Deltagelse for Global Handling”. Dette tema handler om at fremme unges 

engagement på forskellige niveauer – lokalt, nationalt og globalt. Her er begrebet ”ung” defineret som 

individer mellem 15 og 30 år. På International Ungdomsdag fejrer vi engagementet af unge i forskellige 

bevægelser, og hvad de har opnået. 

 

Etablering af en platform hvor de unge kan lufte deres holdninger og analyser af, hvordan samfundet 

burde være, er essentielt for skabelsen af et ægte deltagelsesdemokrati. EFFAT har opnået utroligt 

meget i deres bestræbelser på, at inkludere unge mennesker i deres strukturer og beslutningstagende 

organer, siden den sidste kongres i Zagreb i 2019. Budskabet og effekten ved at inkludere fagligt aktive 

unges stemmer, har ræsonneret i EFFAT’s underafdelinger. Imens vi ser frem til International 

Ungdomsdag hylder vi og takker alle de aktivister, der bruger så meget af deres fritid til 

fagforeningsaktiviteter. Covid-19 pandemien har afledt ekstraordinære omstændigheder, som har 

ramt arbejdsmarkedet hårdt, især med hensyn til unges ansættelser, over hele Europa. Ifølge 

International Labour Organisation (ILO), er unge ramt uforholdsmæssigt hårdt når det kommer til 

ansættelsesmuligheder og sammenbrud af uddannelse og oplæring. 

 

I løbet af pandemien har fagbevægelsen vist sig at være en vital ressource for arbejdere, når det 

kommer til eksempelvis sikkerheds- og heldbredsforanstaltninger over hele linjen. Ydermere har den 

spillet en yderst vigtig rolle i forbindelse med rådgivning og support med hensyn til 

ansættelsesproblematikker. Fagforeninger er i en stærk position til at videreformidle vigtig viden og 

evner til unge arbejdere på et post-Covid-19 arbejdsmarked. 

 

EFFAT kan i mange henseender betragtes som et godt forbillede når det kommer til at kommunikere 

relevant information, netværksskabelse og forhandle på vegne af unge arbejdere. Vores samarbejde 

med EFFAT har ledt til et øget fokus på nødvendigheden af opmærksomhed på den manglende 

deltagelse fra unge i europæiske fagforeninger, og hvordan denne problemstilling skal adresseres for 

at øge væksten og udviklingen af bevægelsen i fremtiden. 

 

 

 



 

 

 

Unge mennesker har meget at tilbyde fagbevægelsen når det kommer til deres livserfaringer, passion 

og idealisme. Fagforeninger spiller en meget vigtig rolle i at bruge den kreative energi fra unge 

mennesker, og at hjælpe dem med at udvikle en større bevidsthed om og ejerskab over deres 

arbejdsliv. 

 

Vi vil gerne hylde alle fagligt aktive unge over hele Europa og verden, som forpligter sig selv til 

utrætteligt at kæmpe for arbejderes rettigheder. Solidarisk støtter vi jer i kampen! 

 

 

 


