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Hej! 
 
Börjar du bli varm i kläderna? Stora Resan är ett förbundsgemensamt projekt som vi inom 
Pappers tycker är viktigt. Uppdraget är att vi tillsammans ska ge oss ut och samtala med 
100 000 unga människor. Vi ska ge oss ut och ta reda på hur de vill att framtidens fack ska 
se ut, hur de ser på sin arbetssituation och vilka frågor som är viktiga inför framtiden för 
dem. Vi måste våga visa att vi är en modern och lyssnade organisation som vill växa och 
bli större. Varje samtal du och jag tar är därför viktigt.   
 
I Pappers är vi vana vid att så gott som alla går med i facket. Vi har haft den traditionen 
länge och så är det alltjämt. Om vi ser oss om utanför fabriksportarna kan vi däremot se 
att de andra fackförbunden har tappat mark. Det är inte bra för oss heller. Framförallt 
unga människor behöver sökas upp för att få kontakt med facket och erbjudande om att 
bli medlem. Vi i Pappers måste hjälpa till så att alla fackförbund kan stärka sin ställning. 
Om inte det lyckas riskerar även vi på sikt sjunkande organisationsgrad och att våra unga 
vänder oss ryggen. Det får helt enkelt inte hända! 
 

Du som lyssnare har en viktig uppgift i vårt arbete. Det du gör när du är ute och lyssnar, 
berättar om fackets idé och ställer frågan om medlemskap är vårt kraftigaste vapen i 
kampen för bättre villkor för arbetare i Sverige. Ju fler vi är som kan ställa kollektiva krav i 
olika frågor ju bättre gehör får vi. Det handlar inte bara om din lön och arbetssituation 
utan även om hur vi vill att samhället i stort ska fungera. Allt hänger samman.  
 
Genom projektet Stora Resan tar Pappers ett kliv framåt. Vi vill vara med och forma 
framtidens fack där alla medlemmar känner att de är medlem i en organisation som 
värnar om solidaritet, rättvisa, jämlikhet. Detta samtidigt som vi självklart ska hänga med i 
den snabba utvecklig som idag sker på svensk arbetsmarknad. Vi vill vara en självklar och 
relevant del av våra medlemmars liv, inte bara här och nu utan även för framtida 
generationer.  
 
Tack för att du är med som lyssnare för Stora Resan och är med och formar framtiden för 
fackföreningsrörelsen.  
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