
 

 

FNS Generalforsamling vedtok i 1999 at 12. august skal være en internasjonal dag for unge.  
Den internasjonale ungdomsdagen er viktig for å skape en bevissthet om ungdommens meningsfulle 
og rettferdige deltakelse i alle sosiale prosesser og beslutningsorganer ved å fremheve ungdommens 
meninger, handlinger og initiativer.  
De største utfordringene unge står overfor er som regel; Høy arbeidsledighet, ofte ansatt i lav- 
betalte yrker, jobbe under farlige forhold uten sikkerhet, får ikke lov å ta del i viktige beslutninger 
som vedrøre de, alle disse kan være svært økonomisk krevende. Og opp på alle de foran nevnte så er 
det blant unge en økt forståelse om klima forandringer kommer til at være den største utfordringen 
verden står overfor. I en undersøkelse som er utført av Amnesty International rettet mot unge ble 
klimaforandringene mest nevnt og kom tydelig frem som det største problemet, 
etterfulgt miljøforurensning og terrorisme. 
Det er et faktum at klimaendringer, som er et av problemene vi legger stor vekt på og søker raske 
løsninger på, blir sett på som et alvorlig problem for de fleste unge. EFFAT gir oss håp for våre 
fremtidige planer.  
EFFAT opprettholder en stadig bedre rettet tilnærming til inkludering av unge mennesker i 
beslutningsorganer. Foruten om EFFATS Ungdomsaktivitet som er organisert under paraplyen til 
EFFAT, forventes alle tilknyttede fagforeninger å være ungdommens stemme.  
Alle problemene som har oppstått under covid-19 pandemien har også skapt frykt og usikkerhet som 
de unge finner vanskelig å overkomme. Mange unge arbeidstakere vil sette til side sine forventninger 
om et bedre arbeid og en bedre lønn og til slutt bare ta hva de kan få, bare for å komme igjennom 
dagen. Selv om politikken er utrolig viktig i forhold til hvordan den utformes av landene og 
bistandsmulighetene de tilbyr, er det minst like viktig at fagforeningene tar det nødvendige ansvaret 
for unge arbeidstakere.  
Det har vist seg hvor viktig fagforeningen er når det gjelder å møte arbeidstakeres helse og sikkerhet 
under pandemien. EFFAT har vurdert at fagforeningene er i den beste posisjon til å gi unge 
arbeidstakere den nødvendige motivasjon og trygghet i arbeidslivet. En av de viktigste grunnene er at 
fagforeningene har muligheten til å stå sammen for å hjelpe arbeidstakere og samtidig kunne påvirke 
politiskpartier. EFFAT oppfordrer alle tilhørende fagforeninger til å videresende informasjon og 
opprettholde kontakten imellom fagforeningene.   
Når det gjelder unge arbeidstakere og deres deltakelse kan aktiviteter utføres på mange måter. For 
eksempel har Ungdomsutvalget i EFFAT satset spesielt på nettopplæring under pandemien, og det 
har vært vist seg å være veldig bra deltakelse på disse aktivitetene.  
 

Da vi passerte det første halve året av 2021, begynte pandemien å avta med økningen i vaksinasjoner 
over hele verden. EFFAT understreker at unge arbeidstakere ikke bør gi opp sine håp for fremtiden. 
Tvert imot bør de forbedre seg i alle henseender for en bedre fremtid. For å se dette ønsket og det 
optimistiske synspunktet blant unge arbeidstakere, er det nødvendig å få dem til å føle seg trygge. 
Det er viktig at fagforeninger sørger for dette og at vi støtter dem så mye vi kan.  
Det er mange fordeler unge kan legge til fagforeningsbevegelsen når det gjelder deres private 
livserfaringer, kreativitet og entusiasme. I tillegg vil deres følelse av å tilhøre fagforeningene de 
melder seg inn i som unge arbeidstakere være sterkere og langvarige.  
Vi hilser alle unge fagforeningsaktivister i Europa og rundt om i verden som er forplikter seg til saken 
og som jobber for arbeidstakere sine rettigheter med stor besluttsomhet og utholdenhet. I solidaritet 
støtter vi dere alle i denne kampen.  
 


