
Mads Jürgensen 
Stiller op som bestyrelsesmedlem og 2. suppleant til bestyrelsen 

 

Om mig:  

• 31 år 

• Ansat i Plejekollektivet Sundholm, SOF 

• Fagligt aktiv i FOA Ungdom siden 2019 

• Tillidsrepræsentant 

• Repræsentant for FOA Ungdom i FOAs hovedbestyrelse 

 

Derfor stiller jeg op:  

Jeg har via FOA Ungdom stillet op til interviews, blandet mig i den offentlige debat, hvervet medlemmer 
samt repræsenteret FOA Ungdom i hovedbestyrelsen. Dog er tiden, hvor jeg kan blive i FOA Ungdom ved at 
rinde ud, da jeg om lidt er for gammel. 

Men jeg er slet ikke færdig med at lave fagligt arbejde. Derfor stiller jeg op til FOA SOSUs bestyrelse, hvor 
jeg håber på at kunne repræsentere alle vores medlemmer på tværs af sektoren samt trække på de 
erfaringer, jeg har gjort mig i FOA Ungdom. 

 

Det vigtigste, fagforeningen bør arbejde med:  

Fagforeningen bløder medlemmer Når vores ældre kollegaer går på pension, melder de unge kollegaer sig 
ikke ind.  Det er et stort problem - ikke kun i FOA men i hele af fagbevægelsen. 

Jeg synes, at FOA skal moderniseres endnu mere, end det er tilfældet i dag. Vi skal være first movers på 
mange spændende ting. FOA skal være en fanebærer i den offentlige debat og stille politikere til ansvar for, 
hvordan vores velfærdssamfund ser ud i dag.  

Vi skal have mange flere medlemmer. Vi skal være fagforeningen, der baner vejen og skaber tryghed. Vi 
skal skabe resultater, der kan mærkes, og vi skal have de unge mennesker med. Ungdommen er vores 
hjerteblod, for det er dem der skal erstatte os i fremtiden. Vi skal stadig sikre gode arbejdsvilkår, i dag og i 
fremtiden, og vi skal sikre en løn, man kan være stolt af. For meget kan vi være stolte af i vores arbejde, 
men lønnen er desværre ikke en del af det.  

 

Sådan vil jeg bidrage til, at drømmen går i opfyldelse:  

Jeg vil bidrage med min erfaring fra FOA Ungdom, mine nye idéer fra et ’ungt’ menneskes synspunkter. Jeg 
arbejder også i Borgercenter Voksne med aktive misbrugere og kan via dette bidrage med, hvilke 
udfordringer der er på dette område. 

Jeg ved, hvad der virker og ikke virker, samt hvad der er vigtigt for den nye generation. Jeg vil i samarbejde 
med de mere erfarne i bestyrelsen kunne styrke det faglige arbejde. Jeg vil sigte efter at fusionere den 
gamle stærke arbejderånd med nye visioner og innovative fremgangsmåder.  


