
 

 

FN Generalförsamling har uppmärksammat den internationella ungdomsdagen den 12 augusti sedan 

1999. Den internationella ungdomsdagen är viktig för att ytterligare uppmärksamma det 

betydelsefulla och rättmätiga deltagandet av unga människor i alla samhälleliga processer och 

beslutsfattande organ genom att belysa initiativ, handlingar och ungas perspektiv. 

De huvudsakliga problemen som unga möter är generellt; hög arbetslöshet, farliga arbeten med 

bristande säkerhet, lågbetalda arbeten och bristande inkludering i beslutsfattande organ. Utöver 

dessa problem, som generellt innebär ekonomiska problem, uttrycker ungdomar med ett ökat 

medvetande i frågorna att klimatförändringarna är ett av de större problemen världen har framför 

sig. I en enkät genomförd av Amnesty International där unga människor tillfrågats stod 

klimatförändringar ut som det mest frekvent nämnda problemet över världen, följt av föroreningar 

och terrorism. Faktumet att klimatförändringar, vilka är ett av problemen som vi lägger stor vikt vid 

och söker snabba lösningar på, ses som ett seriöst problem av de flesta unga människorna samt 

EFFAT ger oss hopp för framtiden. 

EFFAT kämpar vidare för en fortsatt högre ambition gentemot inkluderingen av unga människor i 

beslutsfattande organ. Vid sidan av fackliga aktiviteter för unga organiserade under EFFAT-paraplyt, 

förväntas alla medlemsorganisationer vara rösten för unga. Alla problemen och osäkerheter som har 

kommit i och med COVID-19-pandemin har skapat rädsla och osäkerhet hos unga människor som är 

svåra att överkomma. Många unga arbetare åsidosätter sina förväntningar av ett drägligt arbete och 

lön för att enbart arbeta för att klara dagen. Precis lika viktiga som ländernas politiska beslut blir för 

hjälpmöjligheterna de erbjuder är vikten av fackförbund som tar det nödvändiga ansvaret för unga 

arbetare.   

Det har blivit tydligt hur viktig fackföreningsrörelsen är för att möta anställdas behov av en säker 

arbetsmiljö under pandemins framfart. EFFAT anser att fackförbund är de bästa att hjälpa och ge 

unga arbetare den nödvändiga motivationen och självförtroendet på arbetsmarknaden. Den 

viktigaste anledningen för detta är att fackförbunden är en mellanhand för arbetare och politiska 

organ. EFFAT upmuntrar dess medlemsförbund att förmedla information och ha en ständig 

kommunikation. När det kommer till unga arbetare  och deras representation utförs idag 

exemplariska aktiviteter i många avseenden. De aktiviteter som organiserats av Ungdomskommittén 

och i dess strukturer och speciellt onlinekurserna under pandemin har varit ett bevis på just detta. 

När första halvan av 2021 hade passerat har pandemins framfart stått tillbaka för den ökade 

vaccineringstakten. EFFAT understryker att unga anställda inte ska ge upp hoppet för framtiden. 

Tvärtom, borde dem utveckla sig själva i alla aspekter för en bättre framtid. För att se detta behov 

och för att sprida en optimism bland unga anställda, är det nödvändigt att få dem att känna sig säkra 

och att vi står bakom dem så mycket vi bara kan. 

Det finns många fördelar som unga människor kan bidra med till fackföreningarna i form av 

erfarenheter, kreativitet och entusiasm. Dessutom, deras känsla av att tillhöra ett fack som unga 

kommer bli starkare och vara längre.  

Vi hälsar alla unga fackliga aktivister i Europa och runt om i världen som med stor beslutsamhet och 

ihärdighet kämpar för arbetares rättigheter. I solidaritetens tecken stöttar vi er i kampen! 


