
 

 

 

Uttalande från EFFATs  

Ungdomskommittés styrelse 
 

Internationella ungdomsdagen äger rum den 12 augusti. Dess mål är att väcka global uppmärksamhet 

runt unga människor, runt den viktiga roll de spelar i samhället med de olika frågor de behöver möta. 

Vissa av de frågor unga människor i Europa möter är hög ungdomsarbetslöshet, utvandring, lågt 

deltagande i samhällsdebatten och stora andelar av otrygga anställningar. 

Idén att initiera internationella ungdomsdagen tog sin form 1999 i FN:s generalförsamling. Samma år, 

den 17:e december antogs Internationella ungdomskonferensprogrammet, som bestämde att 

Internationella ungdomsdagen skulle äga rum den 12 augusti. Varje år har internationella 

ungdomsdagen olika teman, detta år är temat ”Ungdomars engagemang för global handling”. Detta 

tema handlar om att lyfta ungas engagemang på olika nivåer, såsom lokalt, nationellt och 

internationellt. Termen ”ungdomar” definieras som åldern mellan 15 och 30 år. På internationella 

ungdomsdagen hyllar vi unga människors delaktighet i samhällsrörelser för förändring och vad de har 

lyckats med på vägen. 

Att etablera en plattform för unga människor att få yttra sina åsikter och analyser om hur samhället 

borde se ut är essentiellt för att skapa riktig delaktighet i demokratin. Det går med säkerhet att påstå 

att EFFAT har skapat sig en grund för att inkludera unga människor i sina strukturer och beslutstagande 

församlingar sen dess senaste kongress i Zagreb 2019. Detta skapade ett starkt meddelande till EFFATS 

medlemsorganisationer om vikten av att inkludera ungas röster i fackliga aktiviteter. Vi ser fram emot 

internationella ungdomsdagen och visar vår respekt och tacksamhet till alla aktivister med tanke på 

hur stor del av deras tid de lägger på aktiviteter i fackföreningsrörelsen. Covid-19-pandemin har lett 

till exceptionella omständigheter vilket i sin tur har påverkat arbetsmarknaden stort, särskilt rörande 

ungdomsarbetslösheten runt om i Europa. Enligt internationella arbetstagarorganisationen ILO, har 

unga människor blivit särskilt påverkade av pandemin på grund av begränsade möjligheter att hitta 

arbete och störningar i utbildningar och lärande. 

Genom pandemin har fackföreningsrörelsen visat sig livsviktig för arbetare genom att adressera hälso- 

och säkerhetsfrågor på hela arbetsmarknaden. Dessutom, har den spelat en viktig genom att 

tillgodose stöd och rådgivning till arbetare rörande deras arbete. Fackföreningar har en viktig roll att 

ge viktig kunskap och färdigheter till unga arbetare på arbetsmarknaden efter Covid-19.  

EFFAT kan på många sätt ses som goda förebilder när det kommer till att kommunicera relevant 

information, nätverkande och förhandlingsarbete till fördel för och representerade av unga arbetare. 

Vårt deltagande i EFFAT har lett till höjd medvetenhet om den yttersta vikten att uppmärksamma det 

underskott av ungdomars deltagande i europeiska fackföreningar och hur det måste adresseras för 

att få förändring och utveckling av rörelsen i framtiden. 

Unga människor har så mycket att ge fackföreningsrörelsen med deras särskilda livserfarenheter, 

deras passion och idealism. Fackföreningar har en väldigt viktig roll i att ta tillvara på den kreativa 

energi som ungdomar bär på och hjälpa dem att generera en meningsfullhet och ett större inflytande 

på sitt arbetsliv.  



 

 

 

Vi vill skicka en hälsning till alla unga fackföreningsaktivister runt om i Europa och i världen som 

engagerar sig outtröttligt för den pågående kampen för arbetares rättigheter. Solidariskt står vi med 

er i kampen!                                                           

 

 

 

 
 


