kjære godtfolk, tusen takk.
Må begynne med å si gratulerer så mye med dagen, fordi dette er arbeiderens
dag. Dette er ikke LOs dag, dette er en vanlig arbeiderens dag for alle verdens
arbeidere. Det er en dag der vi med stolthet kan se tilbake på alt vi har fått til,
der vi med stolthet tro på de verdiene vi står for og der vi med stolthet kan se
frem til alt vi skal oppnå.
Det er så ufattelig stort for meg å stå her og bruke stemmen min på noe
fornuftig. Det er jeg takknemlig for. Jeg har valgt å snakke om noe så viktig,
men det er lite snakket om. Nemlig lærlinger. De er framtidige arbeidere. En av
de viktigste tingene for meg handler om rettighetene til lærlingene. Nå er det
lovpålagt med ungdomsråd, men nesten ingen lærlinger er representert. Det er
synd, men det er sant.
I Nordland er vi egentlig ganske heldige som har ett elev- og lærlingombud som
virkelig bryr seg om alle. Vi er heldig for vi har et ombud som Espen. Jeg sendte
en melding til han angående talen min og spurte hva er viktigst å få med i talen.
Svaret jeg fikk var «For meg som voksen er det viktigste at voksne anerkjenner
lærlinger, og er rause og gir trygghet i hverdagen, slik at de lærer arbeidslivet på
en god måte. De som er rundt lærlinger kan gjøre en stor forskjell - hvis de vil.
Lykke til med talen, du fikser det». Kjære kamerater, dette er et ombud vi skal
være stolt av og skryte hver eneste dag.
Men det er ikke alle som vet at vi har et fylkeskommunalt ombud for akkurat
dette. Mange lærlinger vet ikke hvilke rettigheter de har, og det er et stort
problem. I tillegg er ikke lærlinger like godt representert når «lærling-politikk»
skal bestemmes. Å bestemme politikken rundt lærlinger uten lærlinger, er som at
hvite menn som pusher 50 skal bestemme vår ungdomspolitikk. Det er helt
absurd.

Derfor Vi i ungdommens fylkesråd, elevorganisasjonen i Nordland og
yrkesopplæringsnemnda har satt sammen et styre bestående av fire personer til å
jobbe for lærlingers rettigheter. Vi har lyst til å starte opp ett lærlingeråd i
Nordland. Ett lærlingeråd som skal ivareta deres meninger og rettigheter i fylket.
Lærlingerådet i Nordland skal være et talerør for lærlinger og styrke
fylkeskommunens og andre aktørers bevissthet om lærlingers rett til
medvirkning. De skal sikre lærlingers påvirkning og medinnflytelse i
fylkeskommunale saker som angår dem og jobbe for økt samfunnsengasjement
blant ungdom generelt og lærlinger spesielt.
Og da vil jeg bare si til slutt: Hjelp musklene bak Norge til å få en egen stemme
i Nordland.
Ingenting om lærlinger uten lærlinger.
Tusen takk for meg, ha en super dag videre. For det fortjener dere.

