
 

 

 

EFFATin nuorisojaoston  

julkilausuma 

Kansainvälistä nuorisopäivää vietetään 12. elokuuta. Sen tavoitteena on lisätä maailmanlaajuisesti 
nuorten tietoisuutta heidän tärkeästä roolistaan yhteiskunnassa yhdessä muiden kysymysten kanssa, 
joita nuorten on kohdattava. Euroopassa nuorten kohtaamia haasteita ovat muun muassa korkea 
työttömyys, maastamuutto, alhainen osallistuminen yhteiskunnalliseen vaikuttamiseen sekä 
epävarmat työsuhteet.  

Ajatus kansainvälisestä nuorisopäivästä syntyi vuonna 1999 YK:n yleiskokouksessa. Samana vuonna 
17. joulukuuta hyväksyttiin kansainvälisen nuorisokonferenssin suositus, jonka mukaan kansainvälistä 
nuorisopäivää vietettäisiin 12. elokuuta. Kansainvälisellä nuorisopäivällä on aina vuosittain eri teema 
ja tämän vuoden teemana on '”nuorten sitoutuminen globaaliin toimintaan”. Siinä on kyse nuorten 
osallistumisen vahvistamisesta paikallisella, kansallisella ja globaalilla tasolla. Termi ’nuori' kattaa 
kaikki 15-30-vuotiaat. Kansainvälisenä nuorisopäivänä juhlitaan nuorten osallistumista 
muutosliikkeeseen ja prosessin aikana syntyneitä saavutuksia.  

Todellisen osallistavan demokratian luomiseksi on välttämätöntä perustaa nuorille foorumi, jonka 
avulla he voivat ilmaista mielipiteensä ja analysoida yhteiskuntaa. Lienee kohtuullista sanoa, että 
EFFAT on saanut merkittävästi jalansijaa osallistaessaan nuoria mukaan sen rakenteisiin ja 
päätöksentekoelimiin Zagrebissa järjestetyn edellisen kongressin jälkeen vuonna 2019. Se välitti 
EFFATin jäsenliitoille voimakkaan viestin siitä, miten tärkeää on saada nuorten ääni kuuluviin 
ammattiliittojen toiminnassa. Odotamme innolla kansainvälistä nuorisopäivää ja osoitamme 
kunnioitusta ja kiitollisuutta kaikille aktiiveille samalla kun olemme hyvin tietoisia siitä, miten he 
omistavat niin suuren osan vapaa-ajastaan ammattiliittotoimintaan. Koronapandemia on johtanut 
poikkeuksellisiin olosuhteisiin, millä puolestaan on ollut suuri vaikutus työmarkkinoihin, erityisesti 
nuorten työllisyyteen Euroopassa. Kansainvälisen työjärjestön (ILO) mukaan pandemia on vaikuttanut 
eritoten nuoriin heikompien työllistymismahdollisuuksien ja koulutuksen keskeytymisen muodossa.  

Koko pandemian ajan ammattiyhdistysliike on osoittautunut työntekijöille tärkeäksi voimavaraksi 
kiinnittäessään eritoten huomiota työntekijöiden terveys- ja turvallisuustarpeisiin. Lisäksi sillä on ollut 
keskeinen rooli työntekijöiden neuvonnassa ja tukemisessa työllisyyskysymyksissä. Ammattiliitot 
voivat parhaiten välittää kriittistä osaamista ja taitoja nuorille työntekijöille koronapandemian 
jälkeisillä työmarkkinoilla. 

EFFATia voidaan monessa suhteessa pitää hyvänä käytännön mallina, kun on kyse tärkeän tiedon 
välittämisestä, verkottumisesta ja neuvotteluista nuorten työntekijöiden puolesta. Osallistumisemme 
EFFATiin on lisännyt tietoisuutta siitä, miten tarpeellista on kiinnittää huomiota nuorten heikkoon 
osallistumiseen eurooppalaisen ammattiyhdistysliikkeen toimintaan sekä siihen, miten asiaan tulee 
puuttua ay-liikkeen kasvun ja kehityksen edistämiseksi tulevaisuudessa. 

Nuorilla on niin paljon tarjottavaa ammattiyhdistysliikkeelle, kun ajatellaan heidän erityistä 
elämäkokemustaan, kiinnostusten kohteitaan ja idealismiaan. Ammattiliitoilla taas on erittäin tärkeä 
tehtävä valjastaa nuorten luova energia käyttöön ja auttaa heitä olemaan mukana luomassa entistä 
merkityksellisempää työelämää, jossa myös nuoret kokevat omistajuutta. 



 

 

 

Haluamme tervehtiä kaikkia niitä nuoria ay-aktiiveja Euroopassa ja globaalisti, jotka sitoutuvat 
väsymättä puolustamaan työntekijöiden oikeuksia. Tuemme teitä tässä taistelussa solidaarisuuden 
nimissä!  
 

 

 

 
 

 

 

 


