Брюксел , 11 февруари 2014


До всички членове на ЕФФАТ и Генералните асамблеи за селско стопанство,
храни, напитки и тютюневи изделия и туристическия сектор

Re : Политическо послание, произтичащо от първото заседание на Младежкия комитет
на ЕФФАТ
Уважаеми колеги
Както бе споменато в нашият циркуляр от 20 декември 2013 г., ЕФФАТ създаде Младежки
Комитет, които ще се среща редовно, като един от конституционните комитети на ЕФФАТ и
ще бъде представен на заседанията на ръководните органи на ЕФФАТ.
На първото си заседание на 9 декември 2013 г., Младежкият Комитет номинира своя
председател, заместник-председател и членове на Управителния съвет, както следва :




Председател – Таня Финбо (3F , Дания)
Заместник -председател – Инге Гиелис (ACV - CSC , Белгия)
Членовете на Управителния съвет - Емилия Бианки ( FAI CISL , Италия ), Саша Ернсзт
(OEGB - L , Австрия ), Емина Каро (Toleyis, Турция), Блайн Килгалон (Unitе, UK),
Томас Клош (PROGE , Австрия).

Таня Финбо ще представлява Младежкият Комитет на заседанията на Управителния съвет на
ЕФФАТ и заедно с Инге Гиелис ще направят това в рамките на Изпълнителния комитет на
ЕФФАТ. Пълният списък на членовете на Младежкият Комитет и секторите, които те
представляват е приложен в Приложение 1. Моля, имайте предвид, че членството на
комисията остава отворено и членовете на ЕФФАТ да насърчават и номинират участници, с цел
да се осигури балансирано представителство на двата пола, региони и сектори.
Делегатите от Младежкият Комитет изразяват единодушно ентусиазмът си за формалното
възстановяване на въпросите на младежта в работната програма на ЕФФАТ и се съгласиха да се
справят с два приоритета :
1. Организиране на младите работници, което включва подобряване на имиджа на
синдикатите и предприемане на позитивни кампании за по-добро информиране на
младите хора за ползите от членството.
2. Гарантиране, че синдикатите не само наемат млади хора и привличат млади синдикални
делегати, но им се дава възможност да участват активно във вземането на решения и
участието в структури в рамките на синдикатите.
Вторичните приоритети, които ще бъдат разгледани от Младежкият Комитет, включват
засилената емиграция на младите хора, бъдещето на синдикатите, особено в страни където те са
под нарастващ натиск както и качеството на чиракуване и стажове, които не трябва да бъдат
използвани от работодателите като източник на евтина работна ръка.
Комитетът се надява, че тези важни въпроси пред които са изправени младите работници, ще
бъдат включени в работата на ЕФФАТ и решавани чрез специфични за сектора инициативи.
Комитетът работи в момента за разработване на работна програма 2015-2019 за приемане в
четвъртият конгрес на ЕФФАТ на 20-21 ноември 2014 г. и моли Общите събрания да бъдат
използвани като форум за обсъждане на нейното изпълнение.

Управителният комитет ще организира и ръководи заседание на конгреса , което ще доведе до
подписан залог от всички организации-членки на ЕФФАТ да приемат сериозно проблемите на
младите хора.
Освен това, Комитетът се съгласи да сътрудничи с други европейски синдикални федерации за
съвместна кампания на младежката заетост, като повечето въпроси пред които са изправени
младите работници в Европа днес надхвърлят националните и секторните граници.
На 7 март в Атина, федерациите ще стартират своята кампания „Обърнете гръб на бъдещето”
на младежки семинар UNI Europa и очертават своите искания за нов Европейски парламент и
Европейска комисия. Целите на кампанията са допълнително обяснени в една скорошна статия,
публикувана от Харалд Уеденхофер и колеги главни секретари в онлайн вестника Политичеси
Преглед, която можете да намерите тук : http://www.policyreview.eu/trade-unions-will-take-backthe-future-for-disenfranchised-youth-claim-leaders/
Европейските синдикални федерации също ще проведат съвместна проява в Хърватия, покъсно през 2014 г. на тема организиране на младите работници, кадето ще бъдат поканени да
участват млади членове на ЕФФАТ.
Очакваме с нетърпение да работим с вас за да гарантираме, че синдикатите, политиците и
работодателите ще поставят натиск върху въпроса за високата младежка заетост в техния
дневен ред.

Искрено ваши

Харалд Уеденхофер
Генерален секретар на ЕФФАТ

Таня Финбо, 3F Дания
Президент на Младежкият Комитет на ЕФФАТ

Анекс 1: Членове на Младежкия Комитет на ЕФФАТ

Регион

Държава

Организация

Член

Скандинавските
страни

Дания

3F

Финландия
Финландия
Швеция
Ирландия
Ирландия
Великобритания

SEL
PAM
LIVS
SIPTU
SIPTU
Unite the Union

Белгия

ACV-CSC

Франция
Франция
Австрия

FGA-CFDT
FGA-CFDT
OEGB-L

Австрия

PROGE

Германия
Германия
Средиземноморски Италия
Изток
Италия
Италия
Италия
Турция

NGG
NGG
FAI CISL

Средиземноморски Испания
Запад
Латвия
Централна и
Източна Европа
Полша

FEAGRA-CCOO

Таня Финбо
(Президент)
Минту Силанпа
Таня Суомилами
Кен Клигнез
Донатас Джураитис
Лаура Маккена
Блайн Килгалон
(Управителен съвет)
Инге Гиелис
(Заместник-председател)
Мартин Орелиан
Хелен Деборде
Саша Ернсзт
(Управителен съвет)
Томас Клош
(Управителен съвет)
Надин Болтерсдорф
Себастиян Уейдеман
Емилия Бианки
(Управителен съвет)
Лучия Дел Фереро
Роберто Йовино
Стефания Радичи
Емина Каро
(Управителен съвет)
Раул Каро Малдонадо

LAKRS
NSZZ Food

Рейнис Анайтис
Дариуз Окиеница

Ирландия,
Великобритания
Бенелюкс,
Франция
Германия,
Австрия,
Швейцария

FAI CISL
FLAI CGIL
FLAI CGIL
TOLEYIS

