Den Europæiske
Socialfond på arbejde

Flere jobs, mindre
marginalisering

Ansatte har mindre risiko for fattigdom og er mere
engagement i samfundet, men arbejdsmarkedet er
ikke præget af lige vilkår. At finde et job kan være
mere vanskeligt for nogle grupper og individer enten
på grund af etnisk baggrund, uddannelse, handicap
eller alder. Et stort antal føler at arbejdsmarkedet er
lukket for dem. Det udfordrende økonomiske klima
udvider problemet.

Projekter støttet af Den Europæiske Socialfond (ESF) kan
hjælpe dem, som er i fare for at falde igennem nettet af
nationale politiker, som har til målsætning at reducere
arbejdsløshed og fattigdom.
Mellem 2007-2013 tilhørte en tredjedel af alle deltagere i ESF-projekter socialt belastede grupper: 9% var
handicappede, 12% var immigranter, 4% var minoritetsgrupper såsom Roma og 9% blev anført som tilhørende andre sårbare grupper.

Et solidarisk
Europa

Fonden har en tostrenget tilgang til at nedbryde de
barrierer, som holder nogle mennesker tilbage fra at
deltage fuldt ud i samfundet og for at undgår social
eksklusion. Nogle ESF-projekter arbejder direkte med
mennesker fra risikogrupper igennem uddannelse, rådgivning og bedre jobmuligheder. Andre konfronterer
offentlighedens opfattelse og sociale systemer ved at
øge bevidstheden om effekten af fordomme og forbedring af offentlige ydelser.

ESF – aktiv involvering
af alle
Ved at nedbryde
fattigdomscirklen ved
at få folk i arbejde…
Når det kommer til kampen mod social eksklusion spiller ESF forskellige roller rundt omkring i EU i kulturelle
kontekster og afhængigt af de involveredes konkrete
behov. Målet forbliver dog det samme: At hjælpe folk i
arbejde og dermed nedbryde fattigdomscirklen og marginalisering. Sociale virksomheder kan være behjælpelige med at opnå dette.

På trods af at disse virksomheder er kommercielle er
deres primære mål ikke at skabe profit, men at betjene
deres samfund. En måde at gøre det på er at skabe jobs
for mennesker, som ellers ville forblive arbejdsløse. ESF
støtter en helt del af disse virksomheder såsom The
Welcome Café (Velkomstcafeen) i Sverige, som giver
kvindelige immigranter chancen for at lære svensk mens
de arbejder i jobs, som passer til deres kvalifikationer.
Partnerskaber mellem organisationer, som inkluderer
lokalsamfundene kan være medvirkende til målrettet at
tage specifikke behov op i en bestemt region. Fonden kan
bruges til at hjælpe folk med at få den know-how, færdigheder og udstyr de behøver for at kunne gennemføre
projekter i deres samfund, som tackler komplekse emner,
som har med social inklusion at gøre.
En af fondens prioriteter er at give mennesker muligheder, men det er vigtigt, at de også er klar til at tage imod
disse muligheder. » Integrerede veje til arbejdsmarkedet «
kan i den sammenhæng være en hjælp.
Konceptet indebærer individuel rådgivning til at identificere deltagernes håb og behov og integrere relevant
uddannelse. Så snart deltagerne har de nødvendige
færdigheder ledsages de i deres jobsøgning med hjælp
og vejledning med ansøgninger og jobinterviews. Efter
de har fundet job fortsætter hjælpen ofte i samarbejde
med deres arbejdsgiver.

Ved at sætte fokus på
sårbarhed…
Stofmisbrug og alkoholisme, manglende evne til at tale
det lokale sprog, hjemløshed, dårligt sundhedssystem,
gæld eller begrænset adgang til uddannelse holder folk
marginaliseret. Racisme og diskrimination afholder også
folk fra at spille en aktiv rolle i vores samfund.
Projekter støttet af ESF forsøger at modarbejde disse
barrierer ved at tilbyde rådgivning, uddannelse, støtte
til selvstændige og adgang til sygesikring.
Når det handler om medlemmerne af romasamfund, EU´s største minoritetsgruppe, bringer nogle
EU-projekter mediatorer og assistenter fra samfundene ind på skoler for at hjælpe med at gøre vejen for
roma-børn lettere. Andre finder roma forbilleder, som
skal inspirere og motivere unge til at fortsætte i uddannelsessystemet. ESF støtter roma-kvinder, som gerne vil
starte deres egen håndværksvirksomhed.
Men det stopper ikke ved romaerne. Nogle handicappede
i Berlin nyder godt af en ny tilgang til erhvervsuddannelser takket være kvalificerede tegnsprogstolkes indsats. Stofmisbrugere i Berlin får også hjælp til at finde
måder at lære på, som fungerer for dem ved at tilbyde
fleksible skemaer. Nye uddannelsesmetoder indføres
også i Spanien, hvor Galicien bruger ESF-støtte til at
tilbyde modulopbyggede kurser i grundlæggende færdigheder til mennesker uden uddannelse.

Opstart af
« specialundervisningsprogrammer »
i Estland
Et dagplejecenter i Tallinn hjælper handicappede børn og
unge. Siden 2000 har Käo Centre sideløbende med rehabiliteringsaktiviteter arbejdet med at styrke børnenes
selvstændighed igennem egenomsorg og undervisning
i grundlæggende færdigheder.
Deltagerne som havde afsluttet deres obligatoriske
uddannelse kunne ikke fortsætte i en erhvervsuddannelse, hvis de ville for der var ingen uddannelse, som
var tilpasset til deres behov.
Centret brugte i samarbejde med Continuing Education
Centre of the University of Jyväskylä i Finland ESFstøtten til at oprette kurser og uddanne lærere til at
undervise elever med særlige behov.
Der blev uddannet 30 lærere mellem 2007-2008, og
der tilbydes nu to kurser til dem, som ønsker at tage en
erhvervsuddannelse på centret.

Ved at bekæmpe
diskrimination…
ESF hjælper mennesker med at udvikle deres færdigheder og udvikle den selvtillid de behøver for at blive del
af det bredere samfund.
For at tematisere diskrimination på arbejdspladsen og
i samfundet som helhed arbejder fonden med at øge
den offentlige bevidsthed om problemet og hjælpe
virksomheder med at indføre bedste praksisser. For
eksempel bruger projektet » Berlin Needs You « (»Berlin
har brug for dig«) ESF-støtte til at motivere og hjælpe
arbejdsgiver, primært fra den offentlige sektor, til at
udfylde en fjerdedel af deres traineepladser med unge
mennesker med immigrationsbaggrund. Inden for de
første tre år er antallet af elever i den offentlige sektor
næsten fordoblet.
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En innovativ tilgang til børnepasning
Udfordringen med at finde god børnepasning kan drive
nogle kvinder ud af arbejdsmarkedet. Rundt omkring i
Europa er statslige børnehaver ofte overfyldte og private
ofte uoverkommeligt dyre. I Tjekkiet bruger nogle arbejdsgivere ESF-støtten til at løse problemet.
De opstarter vuggestuer kaldet “Børnegrupper”, som
er placeret direkte på arbejdspladsen og som tager
syv til 24 børn. Pasningen gennemføres på forskellige
måder af lokale skoler, sociale virksomheder eller arbejdsgiveren selv.
Det offentlige system tager ofte ikke særlige behov
med ind i deres planlægning. Fonden støtter aktiviteter, som forbedrer de ydelser, der tilbydes, f.eks.
ved at tilbyde videreuddannelse eller tilpasningen af
de udbudte ydelser.

Hvad ligger der foran os?
Jo tidligere projekterne kan begynde at arbejde med
mennesker, som er i fare for eksklusion, desto effektivere
er interventionen. Den Europæiske Socialfond styrker
effektiviteten ved at sammenføre aktiviteterne med
andre EU-fonde, og dermed opnå større effekt ved at
målrette hjælp til mennesker på alle livets stadier.
Nye løsninger på samfundets behov er mere presserende
end nogensinde før fordi det økonomiske klima er en
fortsat udfordring. Socialt innovative tilgange tilbyder
en vej frem. Eftersom arbejdsløsheden vokser er det
de sårbare grupper, som er hårdest ramt. Der er særligt
fokus på at støtte social innovation, som en måde at
mindske effekten af udfordringerne på.
Fonden vil arbejde sammen med lokale partnere så de
fortsat bliver mere involverede og støtte dem ved at sikre
bedre tilgang til finansiering. Uddannelsesinstitutioner,
arbejdstagerorganisationer, NGO’ er som beskæftiger sig
med arbejdsløshed, social inklusion og mindre bemidlede
grupper samt arbejdsgiverorganisationer er alle vigtige
bidragsydere til ESF-programmerne.
Mere information om ESF:
http://ec.europa.eu/esf
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