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 “Nog av deras kris – tillbaka till vår framtid” 

De Europeiska fackliga federationerna lanserar gemensam 

kampanj för att kräva tillbaka de ungas framtid. 

Fredagen den 7 mars 2014, under den pågående valrörelsen inför Europaparlamentsvalet i maj, 

lanserade de Europeiska fackliga federationernas ungdomsorganisationer en gemensam 

kampanj för att kräva att EU:s institutioner och arbetsgivare sätter ungas situation högst upp 

på dagordningen. Med kampanjbudskapet “Nog av deras kris – tillbaka till vår framtid” 

presenterade de fackliga federationerna sina krav för den kommande mandatperioden i 

Europaparlamentet och EU-kommissionen: omedelbara och effektiva åtgärder för att avsluta 

det lån som den europeiska krisen och politiken tagit ut på ungas framtid på den europeiska 

arbetsmarknaden. Lanseringen av kampanjen gick av stapeln i Aten under UNI Europa 

Ungdoms pågående seminarium.   

Lanseringen av kampanjen ägde rum i det land som har den högsta ungdomsarbetslösheten i Europa, 

57,3% i juli 2013, och därmed i ett sammanhang som visar på att de fackliga federationernas krav på 

en ny politik för Europas unga behövs skyndsamt.  

 

Aktioner på arbetsplatser och på EU-nivå 

Med skapandet av den så kallade ”ungdomsgarantin” har EU reserverat 6 miljarder euro för de 

kommande sju åren för att stimulera att unga kommer i arbete. Men, de fackliga federationerna slår i 

sin gemensamma deklaration för kampanjen fast att eftersom den uppskattade kostnaden för att skapa 

ett effektivt verktyg mot ungdomsarbetslösheten är minst 21 miljarder euro, och eftersom att det inte 

finns några tvingande åtgärder för att kräva implementering på nationell nivå, står sig EU:s löfte om 

en garanti slätt och är långt ifrån tillräckligt för att komma till rätta med utmaningen att få unga i 

arbete.  

Som en reaktion, med denna gemensamma kampanj som innehåller aktioner på arbetsplatser och på 

EU-nivå, och som representanter för 30 miljoner arbetare i Europa, har de fackliga federationerna 

plockat fram åtta punkter för framtidens politik för unga i EU som man vill uppmärksamma alla 

kandidater i EU-valet på.  

Investeringar i kvalitets jobb och möjlighet till arbetsplatsförlagd utbildning 

Unga människor i dagens Europa ställs inför en arbetsmarknad där en praktikplats följs av ytterligare 

en praktikplats, osäkra anställningar och tvånget att flytta till ett annat EU-land för att hitta arbete. 

Tillsammans med en ökning av pensionsåldern och minskad tillgång till utbildning och 

    

 
 



 

arbetsmarknadsutbildning på grund av den nedskärningspolitik som satt stopp för offentliga 

investeringar och lett till sociala svårigheter över hela Europa, har detta lett till att 7,5 miljoner unga 

människor idag står utan jobb eller utbildning, något som beräknats kosta 150 miljarder euro i 

utebliven ekonomisk utveckling och utbetalda ersättningar till arbetslösa unga. 

 

“Fram till idag, har misslyckade banker fått mer än 160 miljarder euro. Det visar att krisens offer får 

småpengar medan syndarna blir erbjudna nycklarna till kassavalvet”, slår de fackliga federationerna 

fast i sin gemensamma deklaration. 

 

“Det är vår allmänna uppfattning at skapandet av kvalitetsjobb och utbildnings möjligheter måste 

vara prio ett för ett nyvalt Europaparlament och en ny EU-kommission.” säger de  fackliga 

federationerna. 

 

Långsiktig kampanj för långsiktiga lösningar 

De Europeiska fackföreningsfederationernas ungdomsorganisationer kommer via olika aktioner att 

fortsätta sätta press på EU:s institutioner och arbetsgivare att sätta ungas situation högst på sin 

dagordning i valrörelsen inför Europaparlamentsvalet i maj och efter att det nya Europaparlamentet 

och den nya EU-kommissionen har tillträtt. Bristen på politiska lösningar från de europeiska 

institutionerna hittills och de omfattande och långlivade konsekvenserna av ungdomsarbetslösheten i 

Europa kräver en långvarig kampanj för att kräva tillbaka framtiden för unga människor. 

Fackföreningsfederationernas aktiviteter och krav är ett komplement till Europafackets plan för 

investeringar, hållbar utveckling och kvalitetsjobb. 

 

För mer information, kontakta någon av följande personer (alla pratar engelska): 

 

EFBWW: Werner Buelen +32 (0)475 84 06 48 or wbuelen@efbh.be  

EFFAT: Dominique Mitchell +32 (0)490 56 94 05 or d.mitchell@effat.org  

EPSU: Pablo Sanchez +32 (0)474 62 66 33 or psanchez@epsu.org  

ETF: Koen Reynaerts +32 (0)470 93 05 90 or k.reynaerts@etf-europe.org 

industriAll: Mischa Terzyk +32 (0)473 865 884 or Mischa.Terzyk@industriall-europe.eu  

Uni Europa: Cornelia Broos +32 (0)476 25 76 50 or cornelia.broos@uniglobalunion.org  

 

Ni kan också kontakta Daniel Carlstedt, Vice President för UNI Europa Ungdom, på telefon  

+46 73 077 29 45 för en intervju på svenska. 

 

 
Den Europeiska fackliga federationen för byggnads- och träarbetare (EFBWW) är den Europeiska 

industrifederationen för byggindustrin, byggnadsmaterialindustrin, trä- och möbelindustrin och skogsindustrin. 

EFBWW har 72 anslutna fackförbund i 31 länder och representerar totalt 2 350 000 medlemmar.  

 

EFFAT är den Europeiska fackliga federationen för fackförbund i mat-, jordbruks-, och turistsektorn och 

representerar 2,6 miljoner medlemmar från 120 nationella fackföreningar från 35 europeiska länder. 

 

EPSU är den fackliga federationen för fackförbund i den offentliga sektorn och innefattar 8 miljoner 

offentliganställda arbetare från över 265 fackförbund.. 

 

Europeiska Transportarbetarfederationen (ETF) representerar mer än 2,5 miljoner transportarbetare från 243 

transportarbetarförbund och 41 europeiska länder, i följande sektorer: järnväg, vägtransporter och logistik, 

sjötransport, inre vattenvägar, civilflyg, hamnar & bryggor, turism och fiske. 

 

industriAll är en europeisk facklig federation som representerar 7,1 miljoner arbetare över försörjningskedjor 

inom tillverkningsindustrin, gruvindustrin och energi sektorn på Europanivå. 

 

UNI Europa förenar nationella fackförbund som organiserar arbetare i servicesektorn i 50 länder. Med 320 

anslutna fackförbund representerar UNI Europa 7 miljoner arbetare. 
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