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Sid 3 Ungdom HEM

Dagordningspunkt 46
Motion nr 51
Angående Livs ungdomsarbete

Från Livsklubben Charkuterifabriken Sverige AB, Halmstad
Idag ser vi hur arbetsmarknaden blir allt tuffare. Det drabbar alla arbetare
men oftast är ungdomar de som drabbas hårdast eftersom att det blir svårare
för dem att komma in på arbetsmarknaden, och när de väl kommer in så
drabbas de ofta av otrygga anställningar. Detta gör att vi i Livs får det allt
svårare organisera ungdomar. Därför ställs det extra krav på oss gällande
ungdomsarbetet. Vi i Livs måste se över hur vi arbetar med ungdomsfrågor. I
de flesta andra LO förbund finns det en central ungdomskommitté som
samordnar förbundens ungdomsverksamhet. Vi i livs har valt att avskaffa
alla kommittéer och satsa på en mer öppen organisation. Men med tanke på
hur ny organisationen är måste förbundet vara öppet för förslag och
förändringar. Dessvärre är det så att ungdomsarbetet i Livs har under en tid
varit allt för ostrukturerad och mycket har vilat på enskilda personer. Vi i
ungdomsgruppen i region syd anser att organisationen måste tåla att
personer byts ut. Alltså måste det finnas tydliga rutiner och strukturer samt
en kultur av ungdomsarbete. Men hur gör vi för att ordna detta? Det
kommer att krävas mycket arbete men framförallt krävs det att det bereds
möjlighet att faktiskt engagera sig som ung.
Tyvärr skiljer sig ungdomsarbetet avsevärt mellan våra regioner. I vissa
regioner är ungdomsarbetet högt prioriterat och mycket verksamhet
genomförs medan i andra regioner sker inget alls. Oftast handlar det då om
att det inte finns några engagerade ungdomar. Det finns idag (06/16) 4401
medlemmar i livs under 30. Vi i regions syds ungdomsgrupp är helt
övertygade om att det inte handlar om att ungdomar inte är intresserade eller
engagerade i de fackliga frågorna. Tvärt om har det ofta visat sig att
ungdomar är oerhört engagerade. Men det krävs att de får möjlighet till det
också.

Vi föreslår att kongressen beslutar
Avslag
Avslag
Avslag

a t t förbundet ser över möjligheterna för en organiserad central
ungdomsverksamhet,
a t t förbundet gör ungdomsverksamhet till en prioriterad verksamhet,
a t t mer ekonomiska resurser läggs på ungdomsverksamhet från förbundets
sida.
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Motion nr 52
Angående Livs ungdomsarbete

Från Livsklubben Atria Sverige, Malmö
Idag ser vi hur arbetsmarknaden blir allt tuffare. Det drabbar alla arbetare
men ofta är ungdomar de som drabbas hårdas eftersom att det blir svårare
för dem att komma in på arbetsmarknaden och när de väl kommer in så
drabbas de ofta till otrygga anställningar. Detta gör att Livs får det allt
svårare organisera ungdomar. Därför ställs det extra krav på oss gällande
ungdomsarbete. Vi i Livs måste se över hur vi arbetar med ungdomsfrågor. I
de flesta andra LO förbund finns det en central ungdomskommitté som
samordnar förbundens ungdomsverksamhet. Vi i Livs har valt att avskaffa
alla kommittéer och satsa på en mer öppen organisation. Men med tanken på
hur ny organisation är måste förbundet vara öppet för förslag och
förändringar. Dessvärre är det så att ungdomsarbetet i Livs under en tid varit
allt ostrukturerad och mycket har vilat på enskilda personer. Vi anser att
organisationen måste tåla att personer byts ut. Alltså måste det finnas tydliga
rutiner och strukturer samt en kultur av ungdomsarbete. Men hur gör vi för
att ordna detta? Det kommer att krävas mycket arbete men framförallt krävs
det att det bereds möjlighet att faktiskt engagera sig som ung.
Vi är helt övertygade om att det inte handlar om att ungdomar inte är
intresserade eller engagerade i de fackliga frågorna. Tvärt om på vår
arbetsplats visar det sig att ungdomar är oerhört engagerade och intresserade
av fackliga frågor. Men det krävs att de får möjlighet till det också.
Ungdomarna är vår framtid!!!
Avslag
Avslag
Avslag

Vi föreslår att kongressen beslutar

a t t förbundet ser över möjligheterna för en organiserad central
ungdomsverksamhet,
a t t förbundet gör ungdomsverksamhet till en prioriterad verksamhet,
a t t mer ekonomiska resurser läggs på ungdomsverksamhet i förbundets
budget.

Motion nr 53
Angående Livs ungdomsarbete

Från Livsklubben Orkla Foods Sverige, Eslöv
Idag ser vi hur arbetsmarknaden bli r all t tuffare. Det drabbar alla arbetare
men oftast är ungdomar de som drabbas hårdast eftersom att det blir svårare
för dem att komma in på arbetsmarknaden, och när de väl kommer in så
drabbas de ofta av otrygga anställningar. Detta gör att vi i Livs får det allt
svårare att organisera ungdomar. Därför ställs det extra krav på oss gillande
ungdomsarbetet. Vi i Livs måste se över hur vi arbetar med ungdomsfrågor. I
de flesta andra LO förbund finns det en central ungdomskommitté som
samordnar förbundens ungdomsverksamhet. Vi i Livs har valt att avskaffa
alla kommittéer och satsa på en mer öppen organisation. Men med tanke på
hur nya organisationen är måste förbundet vara öppet för förslag och
förändringar. Dessvärre är det så att ungdomsarbetet i Livs har under en tid
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varit allt för ostrukturerad och mycket har vilat på enskilda personer. Vi i
ungdomsgruppen i region Syd anser att organisationen måste tåla att
personer byts ut. Alltså måste det finnas tydliga rutiner och strukturer sam en
kultur av ungdomsarbete. Men hur gör vi för att ordna detta? Det kommer
att krävas mycket arbete men framförallt krävs det att det bereds möjlighet
att faktiskt engagera sig som ung.
Tyvärr skiljer sig ungdomsarbetet avsevärt mellan våra regioner. I vissa
regioner är ungdomsarbetet högt prioriterat och mycket verksamhet
genomförs medan i andra regioner sker inget alls. Oftast handlar det då om
att det inte finns några engagerade ungdomar. Det finns idag, juni 2016,
4401 medlemmar i Livs under 30. Vi i regions Syds ungdomsgrupp är helt
övertygade om att det inte handlar om att ungdomar inte är intresserade eller
engagerade i de fackliga frågorna. Tvärtom har det ofta visat sig att
ungdomar är oerhört i engagerade. Men det krävs att de får möjlighet till det
också.
Avslag
Avslag
Avslag

Vi föreslår att kongressen beslutar

a t t förbundet ser över möjligheterna för en organiserad central
ungdomsverksamhet,
a t t förbundet gör ungdomsverksamhet till en prioriterad verksamhet,
a t t mer ekonomiska resurser läggs på ungdomsverksamhet från förbundets
sida.

Motion nr 54
Angående Finansiering av ungdomsarbete

Från Livsklubben Charkuterifabriken Sverige AB, Halmstad
Ungdomsgruppen i region Syd har under de senaste åren tack vare "plan
2017" pengar kunnat genomföra en ungdomssatsning. Satsningen har varit
uppskattad och vi har redan nu sett resultat genom de ungdomar som
deltagit att de har tagit lokala och regionala uppdrag i större utsträckning än
tidigare. Dock finns där fortfarande mycket kvar att göra. För att
ungdomssatsningen ska ge önskat resultat på sikt kommer det krävas många
år av kontinuerligt arbete då ungdomsarbete som många andra verksamheter
bygger på kontinuitet. Det innebär att det är ett arbete som ständigt måste
pågå för att vi skall kunna rekrytera fler ungdomar till våra
förtroendeuppdrag och i förlängningen in i vår organisation.
Ungdomssatsningen har finansierats av "plan 2017" pengar. Det skulle
vara förödande för ungdomssatsningen om förbundet väljer att inte skjuta till
extra ekonomiska medel för nästa kongressperiod så satsningen på
ungdomarna i förbundet kan fortgå med rekrytering och organisering som
främsta mål.
Med anledning av intentionerna i motionen anser vi att det är av yttersta
vikt att förbundet fortsätter finansiera verksamhet av denna typen för att
säkerställa att ungdomsverksamheten kan fortsätta.
Avslag
Avslag

Vi föreslår att kongressen beslutar
a t t förbundet fortsätter sin offensiva satsning på ungdomarna,

a t t förbundet skjuter till extra ekonomiska medel under kongressperioden
för att satsningen ska bli verklighet.
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Förbundsstyrelsens utlåtande över motionerna 51, 52, 53 och 54

I motion 51 föreslår motionären

a t t förbundet ser över en möjligheterna för en organiserad central
ungdomsverksamhet,
a t t förbundet gör ungdomsverksamheten till en prioriterad verksamhet,
a t t mer ekonomiska resurser läggs på ungdomsverksamhet från förbundets
sida.

I motion 52 föreslår motionären

a t t förbundet ser över möjligheterna för en organiserad central
ungdomsverksamhet,
a t t förbundet gör ungdomsverksamhet till en prioriterad verksamhet,
a t t mer ekonomiska resurser läggs på ungdomsverksamhet i förbundets
budget.

I motion 53 föreslår motionären
a t t förbundet ser över möjligheterna för en organiserad central
ungdomsverksamhet,
a t t förbundet gör ungdomsverksamhet till en prioriterad verksamhet,
a t t mer ekonomiska resurser läggs på ungdomsverksamhet från förbundets
sida.

I motion 54 föreslår motionären
a t t förbundet fortsätter sin offensiva satsning på ungdomarna,
a t t förbundet skjuter till extra ekonomiska medel under kongressperioden
för att satsningen ska bli verklighet.

Unga medlemmar är förbundets framtid. Ungdomsverksamheten är och ska
vara en prioriterad uppgift. Tillsammans ska vi bygga unga vuxnas
självförtroende och ge dem en facklig grund att stå på, men det kan göras på
andra sätt än de som motionärerna föreslår.
Utbildning är ett sätt. LO utför flera utbildningar riktade till unga. Syftet
med ungdomsutbildningarna är att ge verktyg så att unga kan och vågar ta
plats. Utbildningarna skapar också nätverk och inspirerar de unga att
engagera sig och agera i fackliga frågor på hemmaplan.
Att unga ska prata med unga är helt rätt. Inte för att äldre eller yngre
pratar olika språk, utan för att det är mer trovärdigt när en ung person talar
med en annan ung person om vikten av att bli medlem och att engagera sig.
Frågor som engagerar unga är samma frågor som engagerar äldre. Det
handlar om trygga jobb, lönen, övriga ersättningar, arbetsmiljön på
arbetsplatsen, arbetstiderna, rätt till ledighet m.m.
I dag genomför flera regioner aktiviteter som engagerar många unga
medlemmar. Det ser förbundsstyrelsen som mycket positivt.
Ungdomsverksamhet är en del av den ordinarie verksamheten och ska
bedrivas och planeras på samma sätt som övrig verksamhet. Vill en eller flera
regioner samverka med varandra finns redan alla möjligheter till detta redan
idag.

Styrelsens förslag

a t t avslå motionerna 51, 52, 53 och 54.

