BTI:upplösningar

Godkänt av BWI -kongressen i Durban, Sydafrika,
den 1 december 2017

14. Starkare ungdomar – starkare fackföreningar
Inskickad Av: PROFBUD – Ukraine, UNITE – the United Kingdom, SGIP –
Republic of Macedonia, FNV – the Netherlands, BYGGNADS – Sweden, SGH –
Croatia, CCESSA - Nigeria
VI VILL UPPMÄRKSAMMA ATT ett av de största problemen världen över är den alarmerande
ökningen av arbetslöshet bland unga. Enligt den Internationella arbetsorganisationen (ILO)
saknar idag omkring 71 miljoner unga människor arbete och 156 miljoner unga arbetare lever
i fattigdom. Unga människor har tvingats in i informellt arbete eller temporära anställningar.
Dåliga anställningsvillkor påverkar arbets- och levnadsstandarden för unga arbetare och
skapar en cykel av fattigdom som riskerar att skada framtida generationer.
VI ANSER ATT fackföreningar världen över måste inse att effekterna av den ekonomiska
nedgången och ökningen av otrygga anställningar underminerar arbetsvillkoren för unga
arbetare. Unga arbetare har, oavsett om de har en heltids- eller visstidsanställning, minst
chans att få ett anständigt arbete. Den framtida arbetsmarknadens förändrade dynamik gör
att de ställs inför helt nya utmaningar som de får bära fram till nästa generation.
VI VILL BETONA DET FAKTUM ATT unga människor faktiskt kan inta en aktiv ledarroll i
fackföreningsarbetet. Fackföreningar borde ge unga arbetare ett större inflytande så att de kan
ge röst åt sina krav och problem, inte bara på arbetsmarknaden, utan även på ekonomiska,
sociala och politiska områden. Det är de unga arbetarna själva som borde spela huvudrollen
i sin egen kamp, både idag och i framtiden.
VI KRÄVER ATT BTI erbjuder sitt stöd för att förbättra ungas roll i beslutsfattande strukturer.
BTI ska uppmuntra anslutna fackföreningar att stärka policyerna som gör det möjligt för unga
att göra sin röst hörd. Unga människors problem ska dessutom inkluderas som fokuspunkt
för BTI- kampanjer och unga bör ges ansvar att bedriva kampanjer som påverkar unga
arbetare och belyser deras problem.
LÖSNINGAR:
Vi BER BTI och anslutna fackföreningar att fokusera på följande:
1. Skapa en internationell ungdomskommitté för att öka unga aktivisters inflytande,
inklusive BTI-policyer och ett starkare samarbete mellan anslutna fackföreningar för
unga. Ungdomskommittén ska bidra till flera globala BTI-kampanjer, inklusive den
globala idrottskampanjen för anständigt arbete samt uppmuntra unga människor att
arbeta i BTI- sektorerna.
Kommittén ska utgöras av ordföranden från regionala ungdomskommittéer i linje med den
föreslagna bilaterala motionen från BTI:s och EFBWW:s chefer, som överser ändringar i
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BTI-stadgar och ungas representation i BTI:s världsstyrelse, i syfte att framföra unga
människors agenda i BTI:s globala policyutveckling och rapportera kring aktiviteter och
kampanjer som bedrivs av anslutna ungdomsorganisationer och aktivister.
2. Omfördela resurser och stödja ungdomskampanjer som mobiliserar, synliggör problem
och ger unga arbetare och aktivister i BTI-sektorerna mer inflytande och sedan skapa
ett globalt aktivistnätverk för unga arbetare. Det globala aktivistnätverket för unga
arbetare ger unga aktivister möjlighet att kontakta varandra digitalt, men även personligen
när det är möjligt. Målen med nätverket är att få unga män och kvinnor att engagera sig i
och inta ledande roller i fackföreningsarbetet.
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