Europeiska
socialfondens arbete

Att rusta
ungdomar
i EU för dagens
arbetsmarknad

Den senaste tidens kraftiga ökningar av ungdomsarbetslösheten, som i vissa EU-länder ligger på över 50 %, gör
det svårare för en hel generation att skapa sig ett eget
liv. Att investera i ungdomar innebär att investera i EU:s
ekonomi. Europeiska socialfonden (ESF) är EU:s viktigaste redskap för att göra ungdomar redo för arbetslivet.
Fokus ligger på att ge ungdomar tillgång till de färdigheter och den utbildning de behöver för att hitta arbete.

Det gör man genom att stödja förbättringar av utbildningssystem, utforma bra utbildningsmöjligheter och öka
ungdomars tillgång till arbete.
Mellan åren 2007 och 2012 fick 20 miljoner ungdomar
under 25 år stöd från ESF i form av utbildning eller mentorskap. I vissa länder utgör ungdomar nästan hälften
av alla deltagare i ESF:s verksamhet.

Ett socialt Europa

ESF – skapar
möjligheter för
ungdomar i EU
Genom utbildning …
Under de kommande åren kommer det att krävas allt
bättre meriter hos de arbetssökande för att de ska hitta
ett jobb. ESF hjälper ungdomar i EU att få arbete genom
att förbättra tillgången till utbildning.
Det stora antalet ungdomar som slutar skolan i förtid
ställs inför mycket svåra problem när de ska hitta sysselsättning. ESF kan erbjuda dem som vill återvända
till skolan möjligheter att återgå till formell utbildning.
Dessutom genomförs informella utbildningsinitiativ där
ungdomar får hjälp att bli mer anställningsbara.
Projektet Hothouse i brittiska Cornwall, som finansieras
av ESF, riktar sig till 14–19-åringar som visar tecken
på att vilja hoppa av skolan. Ungdomarna inspireras
att uppnå mer och få större självförtroende genom att
projektet lägger fokus på kreativitet, innovation, socialt
företagande, entreprenörskap och riskhantering.
Stödet från ESF har hjälpt flera EU-länder att genomföra omfattande förändringar av systemen för högre
utbildning. Flera studerande går ut sina utbildningar med
bättre meriter tack vare flexibla modulkurser, förbättrad
distansutbildning, moderna undervisningsmetoder och
omskolad personal.

Genom att överbrygga
klyftan mellan skola
och arbete ...
I genomsnitt 50 % av alla studerande på gymnasienivå
väljer en yrkesutbildning. ESF-projekten bidrar till att
anpassa sådana kurser till behoven hos företagen
och industrin genom att engagera arbetsgivarna i
utformningen av kurserna.
Ett område som ESF prioriterar är att hjälpa människor
att arbeta och studera i andra EU-länder vilket ger
tillgång till fler möjligheter. Deltagarna kan till
exempel få hjälp att förbättra sina språkkunskaper,
få en praktikplats eller skaffa sig kompetens som
ökar deras chanser att hitta ett jobb.
För de som vill starta eget kan ESF-stödda projekt ge
värdefulla kunskaper, bland annat när det gäller hur
man omvandlar idéer till praktik och sköter bokföring
och finansiering. På jobbmässor kan deltagarna
komma i kontakt med utbildade företagsmentorer
eller potentiella arbetsgivare.
Vissa ESF-deltagare kan få bidrag för att få igång sin
egen verksamhet. I Polen har 13 674 ungdomar fått
startbidrag på upp till 25 000 euro.

Stimulera sysselsättning
och innovation
Att hjälpa unga forskare att etablera verksamhet är en
av de metoder som används inom ett grekiskt projekt
som man hoppas ska främja innovation. Programmet
”Unga forskare och entreprenörer” hjälper läkare,
ingenjörer, apotekare och advokater med att ta fram
en affärsplan för finansiering.
Nästan 6 000 personer har hittills fått hjälp. Ett år efter
att de deltog i projektet var 74 % av entreprenörerna
fortfarande egna företagare och 63 % uppgav att de
hade en stabil eller ökande omsättning eller vinst.
Omkring 3 000 fler jobb hade skapats.

De senaste åren har insatserna för att hjälpa ungdomar i EU att få sysselsättning ökat. Omkring 16 miljarder euro i EU-medel anslogs under 2012 för att ge
framför allt ungdomar snabbare tillgång till utbildning
och sysselsättning. Detta belopp förväntas hjälpa
omkring en miljon ungdomar och 55 000 små och
medelstora företag.
I Lettland beräknas exempelvis andelen unga arbetslösa som får hjälp genom EU-stödda projekt att öka
från 24 % till 40 % under de närmaste åren, tack vare
en ökad lansering av EU projekt.

Genom att hjälpa unga
arbetslösa att hitta jobb
eller utbildning …
EU:s regeringar har bestämt sig för att upprätta ungdomsgarantisystem som riktar sig till ungdomar under
25 som varken arbetar eller genomgår någon form
av utbildning. Systemen garanterar ett erbjudande
om sysselsättning, vidareutbildning, lärlingsplats eller
praktik av hög kvalitet inom fyra månader efter att
personen har blivit arbetslös eller avslutat sin formella
utbildning. ESF kan erbjuda betydande stöd till upprättandet av sådana system. Sysselsättningsinitiativet
för ungdomar, som ESF delfinansierar, har samma mål
och är inriktat på de regioner som är värst drabbade
av ungdomsarbetslöshet.

Genom att hjälpa alla
ungdomar att få den chans
de förtjänar …
Det är fortfarande svårt för många ungdomar att
komma in på arbetsmarknaden, men för vissa samhällsgrupper är det särskilt svårt att få tillgång till
den utbildning de behöver för att få ett bra arbete.
ESF stöder projekt som banar väg för arbete för missgynnade ungdomar. Ett sätt att göra det är genom att
hjälpa familjer och samhällsgrupper att förstå hur
viktigt det är att fullfölja studier och yrkesutbildning.

Gå kvar i skolan och öka dina
möjligheter
Om man tillhör en etnisk minoritet i Danmark är risken
för att man ska hoppa av skolan nästan dubbelt så
hög som hos andra grupper.
Projektet ”Fastholdelseskaravanen” tillämpar en helhetsstrategi för att hjälpa ungdomar från etniska
minoriteter att fullfölja sin utbildning. Läxgrupper,
personligt mentorskap för alla ungdomar som löper
risk att hoppa av, kompetensutveckling för lärare samt
insatser för att få föräldrarna att engagera sig är
några av de åtgärder som tillsammans skapar ett
skyddsnät för ungdomar som kanske funderar på att
hoppa av.
Sedan projektet inleddes 2009 har antalet ungdomar
som hoppar av skolan sjunkit från 20 % till mindre
än 15 %, och klyftan mellan antalet ungdomar från
minoritetsgrupper som hoppar av jämfört med resten
av samhället har minskat.

KE-01-13-575-SV-N

I Slovakien och Tyskland används fonden till att få svårplacerade ungdomar i arbete. I Slovakien uppmuntras
arbetsgivare att anställa missgynnade arbetssökande i
minst nio månader. I Tyskland erbjuds lågpresterande att
delta i yrkesutbildningsprogram.

Vad händer framöver?
Att genomföra ungdomsgarantiprogram är en viktig insats för att agera mer bestämt och samlat mot
ungdomsarbetslösheten. Förstärkningen av offentliga
arbetsförmedlingar, stöd för yrkesutbildnings- och praktiksystem och förbättrade utbildningssystem måste
gå hand i hand för att man ska kunna uppnå varaktiga resultat.

För att fokusera det ekonomiska stödet ännu mer på de
regioner och individer som är svårast drabbade när det
gäller ungdomsarbetslöshet och inaktivitet, kommer sysselsättningsinitiativet för ungdomar att koncentreras på
de regioner där ungdomsarbetslösheten ligger på minst
25 % och på ungdomar som varken arbetar eller studerar.
Det kommer att förstärka stödet från ESF för genomförandet av ungdomsgarantin, och genom den inriktade
strategin säkerställer man att stödnivån per ungdom är
tillräckligt hög för att verkligen göra skillnad i de delar av
EU där utmaningarna är som störst.
Med tanke på hur omfattande ungdomsarbetslösheten
är inom EU kommer ungdomar att vara en av de högst
prioriterade grupperna i EU under de kommande åren.
Mer information om ESF:
http ://ec.europa.eu/esf
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