
 

 

 

EPSU allmänt cirkulär nr 15 (2010) 
Till alla EPSU:s medlemsorganisationer  
Till ledamöterna i alla EPSU:s fasta 
kommittéer  

RE: CFP/PSC/lt 
Kontaktperson: Pablo Sanchez-Centellas 
Bryssel 2010-12-22 
 

 
EPSU:s ungdomsnätverk  

 
 
Vi ber er genom detta cirkulär att skicka in nomineringar på deltagare i EPSU:s 
ungdomsnätverk. Nomineringar ska vara oss till handa senast den 15 februari 2011. 
Kontaktpersonen heter Pablo Sanchez (psanchez@epsu.org). 
 
Bakgrund och motivering 

 
Styrelsen beslöt vid sitt möte den 8-9 november 2010 att upprätta ett ungdomsnätverk för 
EPSU. Beslutet följer villkoren i avtalet om samgående mellan EPSU och ISKA-Europa.  
Syftet är huvudsakligen att inrätta ett aktivt nätverk med unga fackligt aktiva i offentliga 
sektorn för att få in ungdomsfrågor som genomgående inslag i EPSU och arbeta med 
konkreta åtgärder kring ungdomspolitik i offentliga tjänster.    
 
Hur ska vi då börja? Ungdomsarbetslöshet erkänns konsekvent som strukturell svaghet i 
Europeiska unionen, och i Europa som helhet1. Den ekonomiska krisen har förvärrat 
situationen. EFS och ISKA har satt denna fråga i centrum för sin ungdomsverksamhet. 
(ISKA:s ungdomssida  e och EPSU:s ungdomssida  e, EFS' ungdomssida  e) Det blir vår 
uppgift att identifiera den särskilda dimension som gäller offentliga sektorn i förhållande 
till ungdomsarbetslöshet.   
 
Som ni troligen redan vet används ofta praktikantplatser och arbetslivserfarenhet för 
ungdomar som strategi mot personalbrist. Men om inga garantier ges om anständiga 
minimivillkor finns det risk att dessa metoder missbrukas av arbetsgivare. Vi har för 
avsikt att mot denna bakgrund beställa ett utredningsprojekt, som ska användas som 
kartläggning att identifiera olika situationer i de länder där EPSU har medlemsförbund. 
 
Vi anser det är väsentligt att stöda fackliga företrädare att spela en aktiv mentorsroll till 
stöd för unga arbetstagare. Det har två fördelar: dels får nya medlemmar hjälp, och dels 
främjas rekrytering och organisering, vilket visar värdet av medlemskap i facket för nya 
grupper arbetstagare.   

                                                           
1
 http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+CRE+20100705+ITEM-

021+DOC+XML+V0//EN&language=EN&query=INTERV&detail=1-209 
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Som sista EPSU kongressen2 beslutade ska vi därför stimulera ett mentorsystem, och 
granska lämpliga sätt att stöda medverkan av ungdomar i EPSU:s möten. Vi skulle vilja 
få så mycket information som möjligt från medlemsförbund om aktuella kampanjer att 
rekrytera unga arbetstagare och/eller hur ni som offentliganställdas förbund tar upp 
ungdomsarbetslöshet, så att vi ska kunna utveckla vårt arbete inom området. Vi skulle 
uppskatta det om ni kunde skicka information om framtida ungdomsarrangemang och 
aktioner som organiseras av era unga medlemmar till Pablo Sanchez, som på EPSU:s 
sekretariat ansvarar för ungdomsverksamhet, så att vi kan föra vidare dessa 
upplysningar till nätverket.  
 
Det första viktiga steget är dock att identifiera fackligt aktiva ungdomar som är 
intresserade att delta och bidra till EPSU:s nätverk. Nästa steg beror på hur väl vi lyckas 
skapa nätverket. Kommunikationer till EPSU:s ungdomsnätverk ska lanseras i början av 
2011 med en diskussion av ett av flaggskeppen för Europa 2020 under namnet “Youth 
on the move” (ung. Ungdomar rör på sig) och de policyunderlag som hör till.   
 
Vänliga hälsningar 
 
 
Carola Fischbach-Pyttel 
EPSU:s generalsekreterare  

                                                           
2 http://epsu.org/a/5538 [Se punkt 18] 


