
 

 

 

Uttalelse fra 

EFFAT`s ungdomsutvalg 
 

Den internasjonale ungdomsdagen finner sted 12. august. Målet er å øke global bevissthet blant unge 

mennesker rundt den viktige rollen de spiller i samfunnet sammen med en rekke spørsmål de trenger 

å møte. Noen av problemene ungdommer i Europa står overfor er som følger, høye ledigheter, 

utvandring, lav deltakelse i samfunnspolitikk og høye usikre sysselsettingsrater.  

 

Ideen rundt å sette i gang Internasjonal ungdomsdag fant sted tilbake i 1999 på FNs generalforsamling. 

Samme år, den 17. desember, vedtok de den internasjonale ungdomskonferanseanbefalingen, at den 

internasjonale ungdomsdagen skulle erklæres som den 12. august. Hvert år har den internasjonale 

ungdomsdagen et annet tema, årets tema er '' Ungdomsengasjement for global handling '' Dette 

temaet handler om å fremme ungdomsengasjement på en rekke forskjellige nivåer, for eksempel 

lokalt, nasjonalt og globalt nivå. Begrepet ‘ungdom’ er definert som varierende i alderen mellom 15 

og 30 år. På den internasjonale ungdomsdagen feirer vi involveringen av unge mennesker i bevegelser 

for endring, og hva de har oppnådd i prosessen.  

 

Å etablere en plattform for unge til å ytre sin mening og analyse av hvordan samfunnet skal 

tilrettelegges, er avgjørende for å skape et ekte deltakende demokrati. Det vil være korekt å si at EFFAT 

har tatt store synlige steg i inkluderingen av unge mennesker, i dens strukturer og beslutningsorganer 

etter den siste kongressen i Zagreb i 2019. Dette formidlet et sterkt budskap til EFFAT-tilknyttede 

organisasjonene om viktigheten av å inkludere ungdommer i sine fagforeningsvirksomheter. Når vi ser 

frem til den internasjonale ungdomsdagen, vil vi vise respekt og takknemlighet til alle aktivister, fordi 

at de forplikter så mye av fritiden sin til arbeidet med fagforeningsaktiviteter. Covid 19-pandemien 

har ført til eksepsjonelle omstendigheter som igjen har hatt stor innvirkning på arbeidsmarkedet, 

særlig når det kommer til ungdom-sysselsettingen i hele Europa. I følge Den internasjonale 

arbeidsorganisasjonen (ILO) er unge mennesker blitt uforholdsmessig berørt av pandemien når det 

gjelder begrensede sysselsettingsmuligheter og forstyrrelsen av utdanning og læretid.  

 

Gjennom hele pandemien har fagbevegelsen vist seg å være en viktig ressurs for arbeidere når det 

gjelder å imøtekomme helse- og sikkerhetsbehovene til arbeidstakere overalt. I tillegg har tillitsvalgte 

spilt en sentral rolle i å gi råd og støtte til arbeidstakere på spørsmål vedrørende deres stillinger i 

denne usikkre tiden. Fagforeninger er de beste til å formidle kritisk kunnskap og ferdigheter til unge 

arbeidere i Covid-arbeidsmarkedet. 

 

EFFAT kan på mange måter betraktes som en modell for god praksis når det gjelder å formidle relevant 

informasjon og nettverk, og forhandle på vegne av og representere unge arbeidere. Vår deltakelse 

med EFFAT har ført til en økt bevissthet om behovet for å trekke oppmerksomhet til mangelen av 

ungdomsdeltagelse i europeiske fagforeninger, og hvordan dette må løses for å fremme veksten og 

utviklingen av bevegelsen til fremtiden. 

 

 



 

 

 

Ungdommer har så mye å tilby fagbevegelsen når det gjelder deres spesielle livserfaringer, sin 

lidenskap og idealisme. Fagforeninger har en veldig viktig rolle i å utnytte den kreative energien til 

unge mennesker og hjelpe dem til å skape en større følelse av mening og eierskap til deres arbeidsliv. 

 

Vi vil med dette hilse til alle unge fagforeningsaktivister over hele Europa og verden som forplikter seg 

utrettelig for den pågående saken for arbeidernes rettigheter. I solidaritet støtter vi deg i kampen! 

 

 

 

 
 

 


