Europæiske Socialfond
på arbejde

Europas ungdom gøres
klar til vore dages
arbejdsmarked

De seneste kraftige stigninger i ungdomsarbejdsløshedsraten, som ligger på over 50% i nogle EU-lande,
fratager en generation muligheden for at skabe deres
eget liv. Investering i unge mennesker er en investering
i den europæiske økonomi. Den Europæiske Socialfond
(ESF) er EU’s vigtigste redskab til at forberede unge
mennesker til livet på arbejdsmarkedet.

at finde arbejde. Det gør den ved at støtte forbedringer
af uddannelsessystemet, udvikle uddannelsesmuligheder af høj kvalitet og øge unges adgang til jobs.
Fra 2007 til 2012 fik 20 millioner unge mennesker under
25 gavn af ESF igennem uddannelse eller mentorprogrammer. I nogle lande udgør unge mennesker næsten
halvdelen af deltagerne i ESF-aktiviteter.

Fonden sætter fokus på at give unge mennesker adgang
til de færdigheder og den uddannelse de har brug for for

Et solidarisk
Europa

ESF – åbning af
muligheder for Europas
ungdom
Igennem uddannelse
og oplæring…
I løbet af de kommende år skal jobsøgende i EU forbedre deres færdigheder for at finde arbejde. For at
hjælpe Europas unge i arbejde giver ESF adgang til bedre
uddannelse og oplæring.
Størstedelen af unge, som ikke gennemfører deres
uddannelse står tidligt overfor vanskelige barrierer når
de vil ind på arbejdsmarkedet. ESF kan tilbyde hjælp til
at komme tilbage i uddannelsessystemet for dem, som
ændrer deres mening. I andre tilfælde, hjælper uformelle
uddannelsesinitiativer unge mennesker til at blive klar
til arbejdsmarkedet.
Støttet af ESF henvender Hothouse projektet i Cornwall,
Storbritannien, sig til de 14- til 19-årige, som tenderer
til ikke at fuldføre skolen. Ved at fokusere på kreativitet,
innovation, sociale virksomheder, erhvervsvirksomheder
og risikostyring inspirerer projektet unge til at opnå mere
og styrke deres selvtillid.
ESF’s støtte har hjulpet mange EU-lande med gennemgribende reformer af deres videregående uddannelsessystem. Flere studerende forlader uddannelsessteder og
oplæring med bedre kvalifikationer takket være fleksible, modulopbyggede kurser, forbedrede muligheder for
fjernundervisning, moderne undervisningsmetoder og
omskoling af personale.

Ved at bygge bro mellem
skole og arbejdsliv…
I gennemsnit er det omkring 50% af alle studerende på
gymnasiale uddannelser, som vælger en erhvervs- og
efteruddannelse. ESF-projekter hjælper med at gøre
sådanne kurser mere relevante for virksomheders og
industriens behov ved at involverer arbejdsgiverne i
udarbejdelsen af indholdet på kurserne.
Et af de områder, som ESF prioriterer er at hjælpe folk
med at kunne arbejde og studere i andre EU-lande for
at de kan udforske flere muligheder. Det inkluderer også
forbedring af sprogkompetencer, finde en praktikplads
eller opnå færdigheder, som forbedrer deres muligheder
for at finde et job.
For dem som ønsker at starte egen virksomhed kan
ESF-støttede projekter sikre vigtig uddannelse. Hvordan
omdanner man en idé til en virksomhed, arbejder med
bogholderi og hvad indebærer finansiering, er bare nogle
af de områder der kan tages op. På jobmesser skabes
kontakten mellem uddannede forretningsmentorer eller
potentielle arbejdsgivere.
Nogle ESF-deltagere kan modtage tilskud til at få deres
egen virksomhed fra start. I Polen, f.eks., har 13 674 unge
iværksættere fået mulighed for at søge et maksimalt
beløb på 25 000 EUR til at starte deres egen virksomhed.

En saltvandsindsprøjtning til
beskæftigelse og innovation
Hjælp til unge forskere til at starte egen virksomhed er
en måde, hvorpå et græsk projekt håber at fremme innovation. Programmet » Young self-employed scientists  «
(Unge selvstændig forskere) støtter læger, ingeniører,
farmaceuter og advokater med udviklingen af en forretningsplan så de kan søge finansiering.
Næsten 6 000 mennesker er blevet hjulpet på vej indtil
videre. Et år efter deltagelse i programmet var 74% af
iværksætterne stadig selvstændige og 63% rapporterede om stabil eller stigende omsætning eller overskud.
Omkring 3 000 ekstra jobs er blevet skabt.

De seneste år er indsatsen for at hjælpe unge europæere i arbejde steget. Omkring 16 milliarder af
EU´s finansiering blev i 2012 omfordelt for at fremskynde adgangen særligt for unge til uddannelse og
beskæftigelse. Beløbet forventes at hjælpe omkring
en million unge mennesker og 55 000 små og mellemstore virksomheder.
I Letland, f.eks., forventes det, at antallet af unge
arbejdsløse, som vil drage nytte af EU-støttede projekter vil stige fra 24% til 40% i de kommende år
takket være en øget udrulning af EU-projekter.

Ved at hjælpe unge
arbejdsløse i job
eller uddannelse…
Regeringerne i EU er blevet enige om at etablere ungdomsgarantiordninger, som har unge under 25 år som
målgruppe, som ikke er i beskæftigelse, under uddannelse eller i lære. De garanterer tilbud af høj kvalitet
om beskæftigelse, fortsat uddannelse, læreplads eller
praktikplads indenfor 4 måneder efter, at de unge er
blevet arbejdsløse eller har forladt en formel uddannelse. ESF kan tilbyde betydelig støtte til etablering
af sådanne ordninger. ESF’s medfinansiering af Youth
Employment Initiative (Ungdomsbeskæftigelses initiativ) forfølger det samme mål og fokuserer på regioner,
som særligt er ramt af ungdomsarbejdsløshed.

Ved at hjælpe alle unge
med at få den chance
de fortjener…
Arbejdsmarkedet er fortsat en udfordring for mange
unge, men nogle sociale grupper er mere udsatte end
andre når det drejer sig om at få den uddannelse de
behøver for at finde et godt job. ESF støtter projekter, som letter vejen til beskæftigelse for ugunstigt
stillede unge. En måde at gøre det på er at hjælpe
familier og små samfund med at forstå vigtigheden
af at stræbe efter at få en uddannelse.

Bliv på skolebænken og skab flere
muligheder
Hvis du tilhører en etnisk minoritet i Danmark er der
næsten dobbelt så stor risiko for at droppe ud af skolen
end for andre børn.
Projektet ”Hold on Tight Caravan” (Fastholdelseskaravanen)
støtter på alle trin med at hjælpe børn fra minoritetsgrupper med at fuldføre deres uddannelse og forlade
skolen velkvalificeret. Hjemmearbejdstimer, personlig
mentorordning for hvert barn i risikozonen, udvikling af
lærernes færdigheder og aktiv inddragelse af forældrene
er alt sammen forbundet for at skabe et sikkerhedsnet
for børn, som muligvis overvejelser at forlade skolen.
Siden projektet startede i 2009 har det kunnet sænke
frafaldsraten fra 20% til 15% og skabt en indsnævring
af kløften mellem frafald blandt børn fra minoritetsgrupper og resten af samfundet.
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I Slovakiet og Tyskland bruges fonden til at få børn med
særlige behov i arbejde. Slovakiet opfordrer arbejdsgivere
til at ansætte dårligt stillede jobsøgende i mindst ni måneder. I Tyskland tilbydes der erhvervsuddannelser til unge,
som ikke har opnået gode resultater i skolen.

Hvad ligger der foran os?
Integrationen af ungdomsgarantiordningen i praksis
er et vigtigt initiativ til en mere målrettet og sammenhængende tilgang til ungdomsarbejdsløshed.
Forøgelsen af offentlige arbejdsformidlinger, støtte
til at finde uddannelse og læreplads samt forbedrede
uddannelsessystemer skal alt sammen gå hånd i hånd
for at opnå bæredygtige resultater.

For at målrette finansiel støtte endnu mere på regioner
og individer, som kæmper mest med ungdomsarbejdsløshed og inaktivitet vil Ungdomsbeskæftigelsesinitiativet
fokusere på regioner, som har en ungdomsarbejdsløshed
på mere end 25% og på unge, som ikke er beskæftigede
eller under uddannelse. Den vil øge den støtte ESF giver
for at implementere Ungdomsbeskæftigelsesgarantien.
Den målrettede indsats skal vise, at niveauet af støtte
pr. ung person er nok til at gøre en mærkbar forskel i dele
af Europa, hvor udfordringen er mest akut.
Grundet omfanget af udfordringerne med ungdomsarbejdsløshed på tværs af EU er der ingen tvivl om, at unge
mennesker fortsat vil have øverste prioritet i Europa de
kommende år.
Mere information om ESF:
http ://ec.europa.eu/esf
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