KONFERENCE:

UNGDOMSARBEJDSLØSHED
EN VÆRDIG UNG ARBEJDSLEDIG
– PERSPEKTIVER, PROBLEMSTILLINGER OG LØSNINGER
DEN 14. NOVEMBER 2012 KL. 09.00 - 15.15
Verdenskulturcentret (Salen), Nørre Allé 7, 2200 København N

Første del – ungdomsledighed anno 2012 belyst i et historisk perspektiv
08.45

Dørene åbnes, registrering, the og kaffe

09.30

Velkomst v/ Simon Ankjærgaard

09.40

Musik ved Arne Würgler

09.55	»Diskurser om arbejdsløshed – ændringen i
samfundsbilledet siden 80’erne« v/Robert Olsen,
forstander på Kofoeds Skole og formand for
Socialpolitisk Forening – Oplæg og spørgsmål
10.20

10.30

» Marginalisering, unge ledige og aktivering
gennem tiderne« v/ Johs Bertelsen, formand for
Landsforeningen Frivilligt Forum og tidl. forstander
i Kristeligt Studenter Settlement
– Oplæg og spørgsmål

11.10

PAUSE

11.30

» Ungdomsarbejdsløshed og de strukturelle udfordringer – ændringerne siden 80’erne«
v/ Erik Bjørsted, senioranalytiker hos Arbejdernes
Erhvervsråd – Oplæg og spørgsmål

12.15

FROKOST, der serveres en let frokost

Videoportrætter med unge
 Hvordan føles det at være ung og arbejdsledig?
–

Anden del – ungdomsledighedens mange facetter
13.00

F orskningsprojektet »økonomiske sanktioner af
kontanthjælpsmodtagere« v/ Stella Mia Sieling,
forskningsassistent hos KORA
– Oplæg og spørgsmål

13.40

Videoportrætter med unge
 Hvordan føles det at være ung og arbejdsledig?
–

13.50

Kaffe

14.00

F orskningsprojektet »Unge uddannelse og sårbarheder« v/ Lene Larsen, lektor på Roskilde Universitet – Oplæg og spørgsmål

14.40

 ndersøgelsen »Samtaler om arbejdsløshed«
U
v/ Torben Holm, formand for Danske Studerendes
Fællesråd – Oplæg og spørgsmål

15.10

Opsamling, afslutning og tak for i dag.

Tilmelding og kontakt: line@socialpolitisk-forening.dk Tlf. 23 32 03 94
Pris: kr. 100,- indbetales ved tilmelding på Merkur Bank: 8401 1107640
Moderator: Journalist Simon Ankjærgaard

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 arbejdsledige er store og negative.
Der eksisterer et væld af perspektiver, som ikke fremføres i debatterne, og som vi ønsker at sætte fokus på
blandt unge akademikere, unge psykisk sårbare, unge
faglærte, unge ensomme, unge professionsbachelorer
m.m.
I vores netværk eksisterer der mange unge, som har
svært ved at finde et arbejde. Mange af os har selv
prøvet at stå uden job, eller forventer at der venter os
en tid med arbejdsløshed, når vi er færdiguddannede.
Det er ikke en ønskelig situation, og det kan have man-

ge negative konsekvenser, når man som ung i tyverne
står uden et arbejde.
Vi synes, at det er på tide at rette fokus på betydningen
af at være ung og arbejdsledig og starte en debat om,
hvordan vi omtaler os unge uden et arbejde. De unge
arbejdsledige efterspørger mere respekt, og det har vi
tænkt os at give dem opbakning til ved bl.a. at afholde
et seminar d. 14 november.
Vi glæder os til at se dig!
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