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Fru ordförande, kära kollegor
Vi talar mycket och ofta om unga på arbetsmarknaden och i våra fackliga
organisationer. Ändå är vi som högst 5 personer här inne som är under 30
år. Så jag måste fråga mig – var är de unga i fackförbunden?
De 100 000 studerandemedlemmarna är viktiga för Saco. Våra
läkarstudenter har, genom hårt och envist arbete, fått regeringen att
tillsätta en välbehövlig utredning av den svenska läkarutbildningen. Förra
året arrangerade våra arkitektstudenter en nationell tävling för att lösa
bostadsbristen för unga och studenter. Tävlingen var en enorm succé, och
tillsammans med en kommun i södra Sverige blir nu tävlingen till
verkligen
Det här är bara två exempel på vad som har uppnåtts i Saco av studenter
eftersom vi låter dem som ännu inte är etablerade på arbetsmarknaden
använda sina kunskaper i professionsfrågor med sin bas i en facklig
organisation. Studentmedlemmarna är nödvändiga för att Saco ska
utvecklas och vara en modern facklig organisation.
Rekrytering av unga medlemmar, även de som ännu inte är etablerade på
arbetsmarknaden, hoppas jag är viktig för alla fackliga organisationer. Ni
kan rekrytera unga medlemmar med samma metoder som ni alltid har
rekryterat, men vad gör ni för att få dem att stanna kvar? Unga idag är mer
engagerade än någonsin. De är också mer rörliga än någonsin. Om de unga
medlemmarna inte hittar något att engagera sig i inom våra fackförbund,
kommer de lämna oss och hitta engagemanget någon annan stans.
I Saco är det studenterna som driver på utvecklingen. Det är uppenbart att
studenterna är en tillgång för förbunden. Vi bidrar med nya idéer,
ifrågasätter och bildar en ovärderlig medlemsbas för framtiden.
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Framtidens fackliga organisationer byggs genom ett starkt och reellt
inflytande för unga och studenter, från lokal till europeisk nivå. Då krävs
det fler än 5 personer under 30 år i den här lokalen. Det är något vi måste
arbeta för gemensamt.
Tack!

