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Inledning
Hög ungdomsarbetslöshet och socialt utanförskap bland ungdomar utgör allvarliga problem för Europa.
Europeiska unionens framtida socio-ekonomiska välfärd är beroende av att unga människor kan maximera sin
potential och kan tillgodogöra sig de färdigheter de behöver för att till fullo kunna bidra till samhället.
Att stödja anställning av ungdomar, och säkerställa socio-ekonomisk inkludering av ungdomar är centrala
frågor för städer. Statistik visar att den ekonomiska krisen framför allt har drabbat ungdomar. Detta har haft
en betydande effekt på stadsnivå, eftersom sysselsättning, utbildning och sociala tjänster direkt påverkas när
ungdomsarbetslösheten stiger, och fler unga riskerar socialt utanförskap. Dessa frågor måste tas på allvar,
och alla intressenter, från städernas förvaltningar, utbildningsanordnare, frivilligorganisationer, näringsliv och
samt på regional och nationell nivå måste samarbeta för att stimulera sysselsättning av ungdomar och hitta
lösningar till socialt utanförskap.
Städer åtar sig att främja aktiv inkludering av unga i enlighet med den europeiska strategin för aktiv inkludering1
och målsättningarna i Europa 2020-strategin.2 Städerna uppnår detta genom att utföra riktade åtgärder för
att hjälpa ungdomar att komma in på arbetsmarknaden och genom att tillhandahålla lättillgängliga sociala
tjänster av hög kvalitet.
Den här rapporten ger en överblick över trender, utmaningar och goda exempel om aktiv inkludering av unga,3
med särskilt fokus på sysselsättning av ungdomar i nio europeiska städer. Rapporten baseras på studier som
utförts av medlemmarna i Städer för aktiv inkludering4 (EUROCITIES-NLAO5) under första halvan av 2011.
Överblicken presenteras i fyra delar. Del ett fokuserar på det sammanhang inom vilket städer arbetar för aktiv
inkludering av unga. Del två tar upp de största utmaningarna städerna ställs inför. Del tre ger praktiska exempel
på sysselsättning av ungdomar och social inkludering. Del fyra, slutligen, presenterar planer för politiska
förbättringar på lokal nivå.

Ruta 1 – Definition av ungdomar och unga vuxna
EU definierar ungdomar som personer mellan 15-24 års ålder. Städernas definition varierar, eftersom
den här gruppen klassificeras på olika sätt i olika nationella politiska system. Ungdomspolitik på
stadsnivå gäller generellt för gruppen i åldern 14-29 år. Till exempel:
n
n
n

18-29 år i Köpenhamn;
14-34 år i Bologna;
upp till 26 år i Krakow.

1 Se Europeiska kommissionens Rekommendation om aktiv inkludering av människor som är utestängda från
arbetsmarknaden (2008/876/EG): http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32008H0867:SV:HTML
2 Se ‘Unga på väg’, ett av huvudinitiativen inom Europa 2020-strategin för att uppnå smart hållbar och inkluderande tillväxt
för 2010-2020. Dess syfte är att optimera europeiska ungdomars potential: KOM(2010)477 slutlig - http://ec.europa.eu/
youthonthemove; http://ec.europa.eu/education/yom/com_sv.pdf.
3 Personer i åldern 14-29, se ruta 1 för en fullständig definition.
4 Deltagande städer är Birmingham, Bologna, Brno, Köpenhamn, Krakow, Lille Métropole-Roubaix, Rotterdam, Stockholm
och Sofia. Storstadsområdet Lille och stadsområdet Roubaix räknas som en medlem. Vissa av resultaten i denna rapport
gäller endast Roubaix.
5 EUROCITIES-NLAO: EUROCITIES Nätverk av lokala myndighetsobservarorier för aktiv inkludering. Sedan 2011 kallas det
även Städer för aktiv inkludering
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Ungdomar i urbana miljöer: trender och observationer

I EU är arbetslösheten bland ungdomar generellt högre än arbetslösheten bland vuxna. I EU:s 27 medlemsländer
är arbetslösheten bland 15-24-åringar i allmänhet dubbelt så hög som den totala arbetslösheten. År 2010 var till
exempel ungdomsarbetslösheten i EU 20,9%, medan den totala arbetslösheten var 9,6%.6
Ungdomar ställs inför specifika utmaningar, som ofta är komplexa och inbördes relaterade. Det kan handla
om övergången från utbildning till arbete, otillräcklig arbetslivserfarenhet eller saknar de färdigheter som
krävs på arbetsmarknaden. I vissa fall kan ungdomar, särskilt de som är missgynnade på flera olika sätt, sakna
självförtroende, ambition och motivation. Situationen är ännu svårare för ungdomar som har hälsoproblem
eller funktionshinder, och som ofta har svårt att komma in på arbetsmarknaden.
Andra frågor som påverkar unga människor kan vara relaterade till deras individuella situation på
arbetsmarknaden. Till exempel kan ingångslönerna vara för låga för att täcka levnadskostnaderna. Det är
också mer troligt att ungdomar har tillfällig anställning eller flexibla arbetsavtal, vilket gör det svårt att planera
för framtiden. Ungdomar har drabbats hårt av den ekonomiska krisen: många företag rekryterar inte, eller
genomför nedskärningar, särskilt bland personer med flexibla avtal.7 På grund av den ekonomiska krisen
har arbetslösheten bland unga nått en rekordnivå i nästan alla EU-länder, med en genomsnittlig nivå på mer än
20 % i EU27 år 2010 och i början av 2011, jämfört med ungefär 15 % år 2007-2008.8
Dessa trender och utmaningar återspeglas även lokalt. De nio städernas rapporter beskriver den sociala och
den sociala situationen och situationen på arbetsmarknaden för ungdomar.9 Ett antal kommuner rapporterade
en arbetslöshet hos ungdomar som var nära eller högre än genomsnittet på 20 % inom EU år 2010. Det var
29 % i Bologna, 25 % i Roubaix, 21 % i Stockholm, och 16 % i Sofia. Dessutom rapporterade några städer
att arbetslöshet bland ungdomar ofta har en tydlig territoriell dimension, där ungdomsarbetslöshet och
socialt utanförskap koncentreras i eftersatta stadsområden. I vissa missgynnade bostadsområden i Roubaix,
till exempel, kan ungdomsarbetslösheten vara dubbelt så hög som ungdomsarbetslösheten för staden som
helhet, cirka 40 %, år 2009.10
Den ekonomiska krisen har medfört att antalet arbetslösa ungdomar i dessa städer har ökat, även i de städer
som traditionellt har låg ungdomsarbetslöshet. I Köpenhamn, till exempel, nästan fördubblades arbetslösheten
bland ungdomar mellan 2008 och 2010, från 3,5 % till 6,3 %. I Rotterdam ökade ungdomsarbetslösheten med
ungefär en femtedel mellan 2010 och 2011. Effekterna av sådana ökningar har stor betydelse på lokal nivå,
och leder till att fler ungdomar hamnar i riskzonen för fattigdom och socialt utanförskap och därmed behöver
arbetslöshetsunderstöd och sociala stödtjänster.
Städernas rapporter underströk hur komplexa och varierande de grupper som behöver någon form av stöd
för aktiv inkludering är. Dessa anges i ruta 2. I praktiken är det många individer som hamnar i flera av dessa
kategorier.

6 Se Europeiska kommissionens månatliga faktablad om arbetsmarknaden: http://bit.ly/oyF55P
7 Europeiska kommissionen (2009). SEC (2009)549 slutlig. Satsa på ungdomarnas egna möjligheter. EU:s ungdomsrapport:
http://bit.ly/i0jeH.
8 Se Europeiska kommissionens månatliga faktablad om arbetsmarknaden: http://bit.ly/poFyhl.
9 Mer information finns i städernas rapporter. Besök: http://bit.ly/qI14Uc.
10 Enligt rapporten från det franska nationella observatoriet för känsliga stadsområden (ONZUS) var
ungdomsarbetslösheten i Roubaix känsliga områden 43 % för unga män och 37 % för unga kvinnor år 2009.

4 - Aktiv inkludering av unga: städer som stödjer anställning av unga

Ruta 2 – Grupper och egenskaper hos ungdomar som befinner sig i riskzonen för
socialt utanförskap
Huvudsakligt problem

Avsaknad av formella meriter

Målgrupp för det huvudsakliga
problemet

Städer som
rapporterat
problemet

personer som lämnat skolan tidigt

alla städer

ungdomar med få meriter 11

alla städer

ungdomar med inlärningssvårigheter

alla städer

tonåringar från missgynnade områden

alla städer

och/eller missgynnade familjer
ungdomar med invandrarbakgrund

Lille MétropoleRoubaix, Rotterdam
och Stockholm

Missgynnad bakgrund

tonårsföräldrar och unga

Birmingham,

ensamstående mammor

Rotterdam och
Stockholm

Asocialt beteende

romska barn

Brno, Krakow och Sofia

barn vars föräldrar arbetar utomlands

Krakow

(före detta) gängmedlemmar

Birmingham,
Rotterdam

fotbollshuliganer

Krakow

f.d. förbrytare

Birmingham, Krakow

NEET:s (ungdomar som varken är i

alla städer

utbildning, sysselsättning eller praktik)
Arbetslösa akademiker

Birmingham, Brno,
Köpenhamn, Krakow
och Rotterdam

Ungdomar med funktionshinder

Brno, Sofia och
Stockholm

11 Exempelvis som endast har meriter från mellan- eller högstadium
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Aktiv inkludering av unga: vilka är utmaningarna?

De viktigaste utmaningarna som identifierats i städerna för att främja aktiv inkludering av unga är:
n

stigande arbetslöshet bland akademiker

n

bristande flexibilitet i nationella program och strategier för ungdomar;

n

budgetnedskärningar och ekonomiska begränsningar; och

n

otillräcklig verksamhet riktad till ungdomar.

Stigande arbetslöshet bland akademiker
Ett växande problem, som uppstått till följd av långsam ekonomisk tillväxt, är en stigande arbetslöshet
bland akademiker (Birmingham, Brno, Köpenhamn, Krakow och Rotterdam). Köpenhamn rapporterade att
arbetslösheten bland akademiker har mer än fördubblats mellan 2008 och 2010: från 6 % till 14,5 %. Städer
rapporterar även ökande arbetslöshet inom sektorer som traditionellt präglats av ett stort antal lediga tjänster,
såsom hälso- och sjukvårdssektorn: i Danmark var 65 % av nyutexaminerade sjuksköterskor fortfarande utan
anställning i mars 2011. Birmingham rapporterade att arbetslösheten bland akademiker i Storbritannien
nästan fördubblades från 10,6 % till 20 % under det sista kvartalet 2010.

Bristande flexibilitet i nationella program och strategier för ungdomar
Ett flertal städer påpekade att program eller strategier som utformats på nationell eller regional nivå inte alltid
är tillräckligt flexibla för att svara på ungdomars behov på stadsnivå. Byråkratiska organisationsstrukturer
i allmänhet och begränsad makt på lokal nivå kan hämma programmens effektivitet (Birmingham, Brno,
Köpenhamn, Krakow, Lille Métropole-Roubaix och Rotterdam).
Till exempel betonade Birmingham behovet av att överbrygga den ansvarsfördelning som finns på
nationell regeringsnivå mellan utbildningsdepartementet (som tillhandahåller tjänster för 14-19 åringar)
och departementet för arbete och pensioner (som tillhandahåller tjänster för personer i åldern 19+). Båda
grupperna av ungdomar behöver liknande stöd (såsom utbildning och stöd till en anställning) och skulle ha
nytta av att tjänsterna integrerades och att departementen arbetade närmare varandra.
I Rotterdam hindras kommunanställda från att erbjuda individuella lösningar till ungdomar som har hoppat
av utbildningssystemet men sedan vill fortsätta studera, ibland av det faktum att kommunen inte har någon
formell kompetens inom utbildningsområdet.

Budgetnedskärningar och ekonomiska begränsningar
Nästan alla städer rapporterade att de står inför ekonomiska åtstramningar. Vissa är allvarligt påverkade av
nationella nedskärningar i offentlig budget för sociala, utbildningsrelaterade och sysselsättningsrelaterade
strategier, samtidigt som de står inför ett ökande antal arbetslösa som riskerar att hamna i ett socialt
utanförskap (Birmingham, Bologna, Köpenhamn och Rotterdam). Det är svårt att uppskatta hur stor negativ
påverkan sådana nedskärningar kommer att ha på tillhandahållandet av offentliga tjänster. Städer är också
under press för att omprioritera sitt politiska arbete och sina projekt, samt att hitta nya finansieringskällor för
att stödja aktiv inkludering av unga.
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Ett exempel är Birmingham, där framtiden för flera projekt för att främja ungas sysselsättning12 är osäker på
grund av statens åtstramningsåtgärder, vilket ledde till en minskning i nationella åtgärder för anställningsstöd
på cirka 2,3 miljarder euro. I Köpenhamn är det svårt att garantera samma höga standard på sociala tjänster på
grund av avsevärda nedskärningar i finansieringen för både sysselsättningsåtgärder och försörjningsstöd. Det
förutses exempelvis att kommunens program för arbetsvägledning kommer att behöva minskas i intensitet
eller varaktighet. Nedskärningar på 9 % i den nationella budgeten för lokal socialpolitik tänjer även på Bologna
kommuns kapacitet att leverera.
I Rotterdam förväntas nationell finansiering för sysselsättning och utbildningsstöd samt sociala förmåner
för ungdomar minska med cirka två tredjedelar 2014. Den holländska nationella regeringen anser att
tillbakadragande av försörjningsstöd för inaktiva ungdomar kommer att motivera dem att skaffa arbete. Men
på i städer är man rädd att man kommer att förlora kontakten med ett stort antal ungdomar, eftersom de inte
längre kommer att ha ekonomiska incitament för att delta i aktiveringsåtgärder.

Otillräcklig verksamhet riktad till ungdomar
Beslutsfattare i städer och personal inom socialtjänsten har svårt att nå och engagera unga människor som är i
socialt utanförskap och som inte befinner sig i utbildning, sysselsättning eller praktik. Dessa människor är ofta
mindre aktiva vad gäller att försöka förbättra sin personliga situation. Att kommunicera med dem och motivera
dem att vidta åtgärder för att skaffa sig utbildning, närma sig arbetsmarknaden eller delta i sociala aktiviteter
utgör ofta en utmaning för socialarbetare (Krakow, Rotterdam, Roubaix och Stockholm).
Rotterdam rapporterar att inte alla beslutsfattare är tillräckligt insatta i ungdomars behov. I Roubaix anser
socialarbetare inom kommunen att det ofta kan vara väldigt svårt att vinna ungdomarnas förtroende.

12 Exempel på projekt som får stöd av Framtida jobbfonden och Ungdomsgarantin se ‘Aktiv inkludering av unga Birmingham’: http://bit.ly/oF6Uas.
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Städers aktiviteter och bra exempel på aktiv inkludering
av unga

Kommunernas kompetens och ansvarstagande för aktiv inkludering av unga skiljer sig från land till land. Vissa
kommuner har tydliga ansvarsområden eftersom nationella lagar innebär möjligheter och skyldigheter att
erbjuda stöd till samt följa upp unga människor på väg från utbildning till arbetsmarknaden (Köpenhamn,
Stockholm). I andra länder ligger ansvaret för ungdomspolitik på högre beslutsnivåer, på nationell (Birmingham,
Sofia) eller regional nivå (Bologna, Brno och Lille Métropole- Roubaix).
Trots skillnaderna i institutionella arrangemang spelar alla städer en viktig roll i att se till att ungdomars behov
bemöts av olika sociala insatser lokalt. De flesta lokala politiska verktyg syftar till att underlätta övergången från
skola till arbete genom att investera i utbildning och att stärka anställnings- och inkluderingsåtgärdernas roll.
Städernas rapporter beskriver ett flertal framgångsrika och lovande metoder för aktiv inkludering av unga.
I vissa fall kan de svara på de utmaningar som beskrivs i del två. Exemplen nedan baseras till stor del på
integrerade arbetsmetoder och ett personligt förhållningssätt till specifika målgrupper. De fokuserar på:
n

förebyggande och tidigt ingripande;

n

egenmakt och ett underifrånperspektiv;

n

att erbjuda personlig service;

n

samordning och partnerskap, såsom:

		

- samordning mellan kommunala avdelningar och andra offentliga organ;

		

- partnerskap med den tredje sektorn;

		

- engagera lokala företag;

n

främjande av entreprenörskap genom utbildning och ekonomiskt stöd.

Förebyggande och tidigt ingripande
Städer integrerar nationella verktyg för utbildningspolitiken med lokala åtgärder för att förebygga avbruten
skolgång och socialt utanförskap. De riktar sig till ungdomar som befinner sig i riskzonen för att hoppa av
skolan, och till arbetslösa ungdomar som har hoppat av skolan.
Rotterdam stad har ett system för att förhindra skolkning. Skolkningsvakter fungerar som länkar mellan
elever, föräldrar och lärare. De kan ingripa i ett tidigt skede för att förhindra avhopp från skolan. I flera städer
kan de som avbrutit sin skolgång få gå i ”andra chansen”-skolor. Dessa är särskilda skolor där ungdomar
som avbrutit sin skolgång i förtid får en andra chans att avsluta sin gymnasieutbildning genom att följa ett
personligt studieprogram som anpassas till deras individuella inlärningsmöjligheter (Rotterdam,13 Roubaix
och Stockholm14).

13 Rotterdams yrkesskolor (Vakscholen) arbetar direkt med arbetsgivarna för att garantera job efter avslutad utbildning,
t.ex. inom bilverkstad eller bygg.
14 Stockholms andra-chansen skolsystem, som startats av stadens utbildningsdepartement, kallas Gymnasieslussen.
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I Lille Métropole-Roubaix engagerar sig utbildningsmyndigheter, lokala myndigheter, offentliga
arbetsförmedlingar, lokala företag och ideella intressenter från hela regionen Nord-Pas de Calais i PARTAJprojektet som ska motverka att ungdomar hoppar av utbildnings- och praktikprogram. Genom att arbeta i
partnerskap övervakar intressenterna ungdomar från missgynnade stadsområden som befinner sig i riskzonen
för att hoppa av och ger dem individuellt stöd. De hjälper dem även att hitta lärlingsplatser.
I Köpenhamn ges aktivt arbetsmarknadsstöd till de arbetslösa inom fyra veckor efter att de blivit av med sin
anställning. Det här systemet motverkar att de arbetslösa är inaktiva under långa perioder, och minskar avsevärt
risken för långvarig arbetslöshet.

Egenmakt och ett underifrånperspektiv
Städer främjar initiativ som kombinerar utvecklingen av ungdomars sociala kompetens, självständighet och
anställbarhet.
Stockholms stads arbetsmarknadssatsning (Jobbtorg) koordinerar bland annat FILUR-projektet. Projektet
erbjuder unga människor individanpassad coachning, praktikplatser och mentorskap, med särskilt fokus på att
stärka sociala färdigheter och självförtroende. Sex månader efter att ha deltagit i FILUR hade tre fjärdedelar av
de 25 ungdomar som först var involverade i projektet antingen arbete eller påbörjat en utbildning.
Krakows Social Aid centre genomför Streetwork-programmet, som riktas till ungdomar med psykiska
problem och ungdomar som uppvisar stötande eller asocialt beteende. Som en del av programmet motiverar
socialarbetarna ungdomarna att närvara och delta i kultur- och sportaktiviteter. I vissa fall kan ekonomiskt stöd
ges för att hjälpa ungdomar att delta i dessa aktiviteter och att söka arbete. Om det behövs kan socialarbetarna
direkt hjälpa dem till specialiserade sociala tjänster, såsom psykisk vårdpersonal.
För att stödja självständighet och social inkludering av personer med funktionshinder har Sofia kommun startat
Knyaz Boris: en yrkesutbildning för unga människor (16-22 år). Den erbjuder en kombination av yrkesutbildning,
till exempel i matlagning eller byggnad, med att man får lära sig hur man kan leva självständigt i sitt eget hem.
Bologna stad stödjer ett virtuellt nätverk som skapats av och för ungdomar: Flash Giovani (Flash Ungdom). Dess
målsättning är att öka medvetenheten om ungdomars problem, såsom övergången från utbildning till arbete
eller om hälsorelaterade problem. Projektets framgång ligger i dess underifrånperspektiv, där ungdomarna
själva producerar informationen på webbportalerna, vilket ger dem praktisk arbetslivserfarenhet.15
Rotterdam stad ger ekonomiskt stöd till ett innovativt projekt som heter SkillCity,16 vars syfte är att öka barnens
motivation och ansvarskänsla redan i lågstadiet. Som en del av projektet lär sig lågstadiebarn från missgynnade
områden om medborgarskap, entreprenörskap och multikulturella frågor. Barnen får lektioner i judo,
trädgårdsskötsel, matlagning och filosofi. Elevernas familjer involveras också i undervisningen. Utvärderingar
visar att barnens motivation att gå i skolan ökar, vilket har en positiv inverkan på deras utbildningsresultat.

15 Flash Giovani ingår i Ungdomsprojektet, som leds av Bologna’s stadslivsdepartement sedan år 2000. För mer information
(på italienska): www.flashgiovani.it.
16 SkillCity ingår i ett urbant vitaliseringsprogram för de södra delarna av Rotterdam. Det utvecklas och genomförs av Henk
Oosterling, filosof och föreläsare vid Erasmus University Rotterdam, och stöttas ekonomiskt av offentliga och private
organisationer. För mer information besök www.henkoosterling.nl/rotterdam-skillcity-english.html
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Att erbjuda personlig service
Städernas förvaltningar tillhandahåller personliga sysselsättnings- och aktiveringsinsatser för att inkludera
ungdomar. Lokala arbetsförmedlingar ger information om lediga jobb, matchar arbetssökande med
arbetsgivare, erbjuder karriärrådgivning och vägledning i att söka jobb. I vissa länder erbjuds dessa tjänster i
första hand på regional nivå (Bologna, Brno). I andra städer erbjuds de i ökande utsträckning även på lokal nivå,
eftersom geografisk närhet till deltagarnas hem underlättar underlättar tillgången till dessa tjänster (Bologna,
Rotterdam, Roubaix och Stockholm).
Birmingham tilldelar en personlig rådgivare till alla ungdomar i åldern 13-19 år som identifieras som NEET,17 för
att hjälpa dem att hitta arbete eller utbildning.18 I Krakow och Sofia organiserar kommunala sociala hjälpcentra
skyddat boende och privat rådgivning för ungdomar med funktionshinder för att stödja deras oberoende
boende och hjälpa dem att få tillgång till utbildning och anpassad sysselsättning.
Köpenhamn stödjer övergången från obligatorisk skolgång (till 16 års ålder) till fortsatta studier. Studenter,
deras föräldrar, lärare och kommunens Avdelning för barn och ungdomar samråder för att hitta sätt att
hjälpa ungdomarna att avsluta skolan, till exempel genom mentorskap eller genom extralektioner. För elever
som inte förväntas avsluta obligatorisk utbildning erbjuds alternativa utbildningsvägar. Dessa omfattar
vägledning, mentorskap eller flexibla utbildningsplaner med möjlighet att byta till andra kurser. Eleverna kan
även börja en yrkesutbildning (t.ex. praktik eller lektioner för att förbättra språkkunskaper eller matematik).

Samordning och partnerskap
n

Samordning mellan kommunala avdelningar och andra offentliga organ

Vissa städer arbetar för att förbättra nivån på samordningen mellan sina olika avdelningar och andra
myndigheter som arbetar med ungdomsfrågor (Köpenhamn, Rotterdam, Sofia och Stockholm).
I Köpenhamn försöker olika kommunala avdelningar att erbjuda mer integrerade och effektivare sociala
tjänster genom att skapa tvärsektoriella arbetsgrupper (t.ex. mellan avdelningarna för sysselsättning och
sociala tjänster). En integrerad ungdomsstrategi är under utveckling (se del fyra om framtida trender).
Rotterdam inrättade en one-stop-shop för inkluderande av ungdomar genom ett samarbete mellan fyra av
stadens avdelningar: ungdomsfrågor, utbildning och samhälle, sociala frågor och sysselsättning, hälsa och
välbefinnande, och säkerhet. Även andra lokala myndigheter är involverade, till exempel lärarutbildningen för
högstadium och gymnasium, och den lokala arbetsförmedlingen. Denna centrala ungdomshjälp riktar sig till
NEET:s i åldern 16-23 år och erbjuder information om utbildning, praktik, bostäder, hälsovård och andra tjänster.
I Stockholm har ett nytt projekt startats, vars syfte är att förbättra området Skarpnäck. Projektet integrerar
olika tjänster för att förebygga brottslighet och socialt utanförskap. Stadsdelsförvaltningen, polisen,
bostadsförmedlingar och medborgare ökade sitt samarbete för att förbättra villkoren för ungdomar i området,
utan ytterligare finansiering. Till exempel är lokala ungdomar engagerade att arbeta som väktare på gatorna på
kvällarna för att öka säkerheten i området.

17 Ungdomar som inte har anställning, praktik, eller inte är under utbildning.
18 Detta är en del av septembergarantiprocessen, som hjälper lokala myndigheter att skapa säkra utbildnings- och
praktikplatser för personer mellan 16 och 19 års ålder. See http://bit.ly/nlg9fa
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n

Partnerskap med den tredje sektorn

Städerna arbetar även med projekt som rör inkludering av ungdomar i partnerskap med organisationer inom
den sociala ekonomin. Detta är en etablerad praxis i Bologna, Brno och Lille Métropole-Roubaix.
Roubaix har ett formellt samarbete med ADICE att främja aktiv inkludering av unga genom internationell
rörlighet och volontärarbete. Specialiserade ungdomsarbetare kontaktar ungdomar från missgynnade
områden och ger dem chansen att resa och att arbeta som volontärer.
Staden Brno arbetar med volontärorganisationer för att utforma och tillhandahålla sociala och yrkesrelaterade
tjänster för ungdomar med funktionshinder . Exempel på aktiviteter och tjänster som de icke-statliga
partnerorganisationerna utför är social rehabilitering, bostäder för personer med särskilda behov och stöd för
självständigt boende.

n

Engagera lokala företag

Städerna bygger upp partnerskap med lokala företag för att se till att det finns arbetspraktikplatser och för
att bygga strategier för att knyta samman utbildning med efterfrågan på vissa färdigheter (Birmingham, Lille
Métropole-Roubaix, Rotterdam21 och Stockholm).
Till exempel samarbetar Birmingham City Council med lokala och regionala företag för att tillhandahålla
lärlingsutbildningsplatser för ungdomar från missgynnade områden. Platserna ökar chanserna att hitta arbete.
De får internutbildning, lönebidrag och intensiv coachning av specialiserade mentorer. Efter ett år är nästan 95
% av de deltagande ungdomarna kvar i arbete, har startat företag eller deltar i aktiviteter som syftar till livslångt
lärande. De viktigaste framgångsfaktorerna är att säkerställa att utbildningsplatserna håller hög kvalitet och att
arbetsgivarna tillhandahåller mentorskap.

Främjande av entreprenörskap genom utbildning och ekonomiskt stöd
Ett flertal städer arbetar för att främja ungdomars entreprenörskap, bland annat med affärsutveckling vid
starten och i ett tidigt skede och stödjer utbildning i entreprenörskap (Bologna, Krakow, Lille MétropoleRoubaix, Rotterdam och Stockholm).
Stockholm uppmuntrar entreprenörskap i grundskolor och gymnasier: med lokala företags medverkan får
eleverna erfarenhet i att sköta ett företag.22
I Roubaix, startades 18 nya företag av ungdomar år 2009, med hjälp av the Local Mission,23 som gav hjälp och
ekonomiskt stöd på ca 10 000 euro per projekt.

19 ADICE: Organisation för utveckling av medborgerliga och europeiska initiativ (Association pour le Développement des
Initiatives Citoyennes et Européennes).
20 Genom samhällsplaneringsmetoder som involverar alla intressenter (kommunen, tillhandahållare av tjänster, ickestatliga organisationer, forskningsinstitut och användare av tjänsterna) i diskussionsgrupper som planerar, utformar och
budgeterar för nya sociala tjänster.
21 DAAD Rotterdam är ett servicecenter för arbetsgivare som består av företagarna, kommunen och arbetsförmedlingen som
arbetar för att bättre matcha arbetsmarknadens behov och tillgången på arbetskraft: www.daadwerkt.nl.
22 Stadens utbildningsdepartement arbetar tillsammans med skolor och lokala företag, med stöd av organisationen Ung
Företagsamhet. För mer information, och korta filmer, besök: www.ungforetagsamhet.se.
23 Det lokala initiativet tillhandahåller offentliga tjänster för aktiv inkludering av unga inom sysselsättning, social vård och
medborgardeltagande
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Vad händer nu? Trender för framtiden

Ett antal diskussioner pågår på lokal nivå och planer för att förbättra aktiv inkludering av unga är under
utveckling.

Bättre integrerade strategier för ungdomspolitik
Vissa städer förbättrar integrering av sina lokala partnerskap för inkludering av unga som ett sätt att förbättra
programmens effektivitet (Köpenhamn, Lille Métropole-Roubaix och Stockholm).
Köpenhamn håller på att utforma en strategi för att inkludera ungdomar i utbildning och sysselsättning. Den
riktar sig till alla utbildningsnivåer, inklusive förskola, och arbetar med att förbättra övergången mellan olika
utbildningsnivåer och att underlätta övergången från utbildning till arbetsliv. Syftet är tidigt ingripande om en
elev är i riskzonen för att hoppa av skolan.
Birmingham är i färd med att etablera ett lokalt partnerskap mellan två områden som arbetar med att
tillhandahålla tjänster för ungdomar (14-19-åringar och 19-26-åringar). Detta kan leda till förbättrade strategier
för social inkludering på lokal nivå för de två åldersgrupperna. Dessutom kommer alla utbildnings- och
praktiktjänster att integreras, som en del av stadens nya åtgärdsplan för sysselsättning och färdigheter.24

Förbättrad koppling mellan utbildningstjänster och arbetsmarknadens behov
Flera städer planerar att förbättra hur utbildning tillhandahålls för att förbättra hur ungdomars färdigheter
kopplas till arbetsmarknadens behov (Birmingham, Krakow, Lille Métropole-Roubaix, Rotterdam och Sofia).
Rotterdam planerar att förbättra kopplingen mellan efterfrågan på arbetskraft med unga arbetssökande inom
sektorer med ekonomisk tillväxt, såsom logistik, hälsa och vård och kreativa branscher. Detta gör de genom
samråd med företag, ekonomiska prognoser och genom att stödja arbetsförmedlingarna för att skapa bättre
kopplingar mellan arbetssökande, potentiella arbetsgivare och utbildningsinstitutioner.
Lille Métropole-Roubaix rapporterade att ett nytt avtal för sysselsättning av unga människor är på väg att
lanseras (PACTE). Syftet med avtalet är att bättre matcha utbildning och arbetsmarknadens behov. Avtalet
baseras på ökat samarbete mellan lokala och regionala myndigheter och företag. Det ska identifiera de
ekonomiska sektorer som är under tillväxt, samt öka möjligheterna till livslångt lärande genom att hjälpa fler
att få tillgång till utbildning, oavsett vad de har för anställningsform, ålder eller utbildningsnivå.

24 Se ‘Aktiv inkludering av unga – Birmingham’: http://bit.ly/oF6Uas.
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Slutsatser
Antalet ungdomar i Europa som är arbetslösa och befinner sig i riskzonen för socialt utanförskap ökar. Detta
är ett problem som kräver att tydliga åtgärder vidtas och att insatser koordineras mellan olika regeringsnivåer,
icke-statliga organisationer, samordnare av utbildnings- och praktikplatser samt företag. Städer, som är den
politiska nivå som befinner sig närmast ungdomarna, spelar en nyckelroll för att se till att ungdomars färdigheter
och potential tas till vara och att ungdomar får möjlighet att använda sina talanger för att bidra till samhället.
Den här rapporten identifierar ett antal utmaningar som städerna står inför i sitt arbete med att främja aktiv
inkludering av unga, och med att hantera det ökande antal ungdomar som är arbetslösa och befinner sig i
riskzonen för socialt utanförskap. Dessutom har städernas förvaltningar påpekat att nationella sysselsättningsoch ungdomsstrategier inte alltid är flexibla nog att anpassa strategier och program till de komplexa
och specifika behov som uppstår på lokal nivå . Det går inte heller att förneka att budgetnedskärningar i
offentliga förvaltningar hotar möjligheten att leverera sociala tjänster av hög kvalitet och att skapa projekt för
sysselsättning av ungdomar.
Rapporten har även visat att städerna kan hjälpa till att förbättra den socio-ekonomiska situationen för
ungdomar och att göra skillnad i ungdomars liv. Detta sker genom att förverkliga specifika projekt och program
för aktiv inkludering av unga och genom att främja koordinering och samverkan med andra intressenter, såsom
icke-statliga organisationer, utbildningsanordnare och företag. Det är tydligt att städer kan agera på ett tidigt
stadium för att motverka socialt utanförskap genom att förebygga avhopp från skolan och genom att underlätta
övergången från skola till arbete. Städerna har även en roll att spela i att bättre länka samman utbildning
och praktik med arbetsmarknadens behov, att främja unga entreprenörer och att stärka sysselsättnings- och
åtgärderstjänster. Genom att arbeta med icke-statliga organisationer och företag kan lokala förvaltningar även
tillhandahålla individuellt och riktat stöd för att stödja ungdomar som står inför flera och komplexa problem.
Slutligen syns de lokala förvaltningarnas engagemang i aktiv inkludering av unga i städernas planer för att
fortsätta förbättra integrerade tjänster, förbättra koordineringen av strategier, samt att skapa mer effektiva
kopplingar mellan utbildning, praktik och arbetsmarknaden.
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Städer för Aktiv inkludering är ett dynamiskt nätverk som omfattar nio europeiska städer
– Birmingham, Bologna, Brno, Köpenhamn, Krakow, Lille Métropole - Roubaix, Rotterdam,
Sofia och Stockholm – var och en med ett lokalt myndighetsobservatorium (local authority
observatory, LAO) inom sin förvaltning. Målet är att dela information, främja ömsesidigt
lärande och att bedriva forskning om förverkligande av aktiva strategier för inkludering på
lokal nivå.
Observatorierna koordineras av EUROCITIES, ett nätverk av storstäder i Europa, och stöds
av ett partnerskap mellan Europeiska kommissionen (DG Sysselsättning, Sociala frågor och
Inkludering) och EUROCITIES.
www.eurocities-nlao.eu

