UNGDOMSARBEJDSLØSHED
”Må vi be’ om lidt respekt?!”
- ungdom.net
Christianshavn den 4. oktober 2012

Fælleserklæring:
”Må vi be’ om lidt respekt?!”

Hvordan føles det at være ungdomsarbejdsløs? Det spørgsmål stiller vi, en række af
ungdomsorganisationer, i en tid, hvor ungdomsarbejdsløsheden er høj, og hvor
fordommene mod at være arbejdsløs er store og negative.
Mens samfundsdebatten kører derud af med eksempler på ’dovne’ og ’uansvarlige’
arbejdsløse, er eksemplerne med til at cementere forståelser og fordomme i befolkningen
om arbejdsløse generelt, herunder også unge. Det er skammeligt at være arbejdsløs, det
er selvforskyldt, folk kan bare tage sig sammen og gøre noget! Denne debat påvirker os
unge!
Et omvendt og andet perspektiv i debatten handler om dem, som søger jobs uden resultat.
Denne tager dog ikke højde for alle unge og slet ikke for det rummelige arbejdsmarked.
Hvor er den generelle debat henne, om trivslen blandt unge der står uden job?
Der eksisterer et væld af perspektiver, som ikke fremføres, og som vi ønsker at sætte
fokus på og portrættere i den nærmeste tid blandt unge akademikere, unge psykisk
sårbare, unge faglærte, unge ensomme, unge professionsbachelorer m.m. Vi mener, at
mennesket har værdighed og er lige så ’egnede’ som dem, der ikke har
’arbejdsløshedskasketten’ på. Vi tror på, at man stadig har en identitet og har noget at
byde på, selvom man er arbejdsløs. Vi ønsker et opgør med de strukturelle nedsættende
diskurser, domme og system-logikker, som kredser om os.
Hvordan præsenterer vi os, når vi er ’arbejdsløse’? Hvilke ord bruger vi? Hvordan ’mødes’
vi i gadebilledet? Hvilket menneske eksisterer bag titlen ’arbejdsløs’? Det er
udgangspunktet for debatter og arrangementer i denne uge organiseret og afholdt af os.
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