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Forord
I Danmark har der igennem de seneste år været
et stigende fokus på ret og pligt, særligt for unge
mennesker. Man skal ikke bare kunne modtage hjælp
fra det offentlige uden at yde noget til gengæld. Denne
politik har også haft konsekvenser for unge mennesker,
hvor passiv forsørgelse og dermed parkering af den
enkelte ikke længere er accepteret. Hvis du er ung,
under 30 år og rask, så skal du være parat til at tage en
uddannelse eller et job, hvis du skal modtage forsørgelse
fra det offentlige.
Denne politik – som sikkert har været baseret på
et velmenende udgangspunkt - giver dog også
udfordringer for nogle unge som på grund af sociale
eller andre problemer, har sværere ved ”bare” at tage
et job eller en uddannelse. Det giver udfordringer og
dønninger langt ind i de unges voksenliv og det kræver
noget særligt at skabe udvikling og forandring sammen
med de unge.
Du sidder med en bog, der handler om nogle af disse
unge, og om hvordan forskellige alternative tilgange
kan hjælpe de unge til dybest set at hjælpe sig selv. Ved
at sætte den unge i stand til – på trods af meget vægt
i livets rygsæk – selv at lægge en plan for tilværelsen.
Selv at blive instruktør i eget liv.
Jeg håber, at vi med denne bog kan give inspiration til
at tænke lidt ud af boksen. Og minde om, at pisk som
motivation ikke gør det alene. Nok tværtimod…

God læselyst.

Jeppe Bo Petersen
Adm. direktør, Olivia Danmark
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Det er blevet en samfundsnorm
at man som ung skal være i gang
med enten uddannelse eller job.
Ellers er man forkert - og dét er
et stigende antal unge i Danmark
ifølge flere undersøgelser.
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Den perfekte
storm
Kulturelle og strukturelle forandringer af det danske samfund sætter ungdommen under
pres. Er du ikke perfekt og i gang med enten uddannelse eller job, er du forkert - og det er
et stigende antal unge i Danmark ifølge flere undersøgelser.
Danmark står over for en kæmpe udfordring med
ikke at tabe en stor del af en generation på gulvet.
Ifølge undersøgelsen ’Når det er svært at være ung
i DK - unges trivsel og mistrivsel i tal’ fra Center for
Ungdomsforskning er antallet af unge mellem 18
og 29 år på kontanthjælp fordoblet mellem 2008 og
2012, mens antallet af de allermest udsatte unge på
kontanthjælp i samme periode er tredoblet. Tal fra
Det Kriminalpræventive Råd viser derudover, at unge
mellem 15 og 24 år optræder tre gange så hyppigt i det
strafferetlige system, som befolkningen som helhed.
Oven i er der kommet flere unge hjemløse. Andelen
af unge på antidepressiv medicin og unge med
diagnoser stiger. Læser man undersøgelsen ’Hvem er
de unge på kanten af det danske samfund?’ (Aalborg
Universitetsforlag, 2015), ses det, at antallet af unge,
som gennemfører en ungdomsuddannelse, stadig, trods
en fremgang de seneste år, er langt under den tidligere
regerings sociale 2020-mål.
Årsagerne er, ifølge lektor og ph.d. Noemi Katznelson,
en af de tre forfattere til sidstnævnte undersøgelse og
leder af Center for Ungdomsforskning, mange og dækker
blandt andet klassiske sociale problemstillinger som
omsorgssvigt, skilsmisser, stofmisbrug eller sygdom,
men undersøgelsen peger også på, at kulturelle og
strukturelle forandringer i samfundet er med til at

komplicere tilværelsen for de unge. Kravene til den
enkelte i konkurrencestaten er en del af udviklingen,
men et kulturelt fokus på perfektion, som eneste
farbare vej, er blevet en jernkugle om benet på mange.
“De senere år er det perfekte - at være en succes - blevet
normen. Og hvis du ikke er perfekt, så er du forkert.
Det påvirker og presser de unge, og det kan virke
meget marginaliserende,” siger Noemi Katznelson og
konstaterer, at det er et pres, mange ikke kan klare.
Det viser sig blandt andet i nogle temmelig skræmmende
tal for unges misbrug og psykiske problemer. Således
steg antallet af 18-29-årige i behandling for stofmisbrug
med cirka 25% mellem 2008 og 2011, mens antallet af
18-24-årige på antidepressiv medicin steg med 148%
mellem 2001-2011, og antallet af unge mænd i alderen
20-29 år i medicinsk behandling mod ADHD steg med
hele 5000% fra 2000 til 2009.

Uddannelse til alle. Eller hvad?
Hvis vi ser på dagens Danmark, så er det - på papiret
i hvert fald - nærmest umuligt at opnå den socialt
livsvigtige succes, hvis du ikke får dig en uddannelse.
Samtidig handler det fra politisk hold om, at så mange
unge som muligt får en uddannelse og efterfølgende
et job, så de kan bidrage til opretholdelsen af
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velfærdsstaten. For så vidt en nobel ambition, men
på trods af det massive politiske krav om uddannelse
til alle, stod cirka hver tredje 25-årig i 2013 uden en
gennemført ungdomsuddannelse.

Med kontanthjælpsreformen er der
også kommet store krav om uddannelse til de svageste ledige, men
denne gruppes chancer for at kunne
få fodfæste og holde sig fast i en uddannelse er temmeligt begrænsede
ifølge Noemi Katznelson.
Lægger vi dertil paradokset, at adgangskravene til
uddannelserne på samme tid øges - ikke mindst på
erhvervsuddannelserne, der var udset til at kunne
gøre den positive forskel for mange af de svagere
unge - og, at der er mangel på både arbejdspladser
og praktikpladser, bliver faren for yderligere
marginalisering, af i forvejen udsatte grupper, stor.
“I uddannelsessystemet er man gået fra tanken om
uddannelse til alle til at fokusere på eliten, og det vil
formentlig kun fortsætte. Samtidig er forestillingen om
ordinær uddannelse og beskæftigelse til den her gruppe
unge for langt ude. Udfordringen må i stedet være,
hvordan vi kan lave noget meningsfuldt for dem i for
eksempel fem timer om ugen,” siger hun.

Lidt normalitet har også ret
Unge i dag opfatter i høj grad sig selv som det, de
præsterer. Den øgede fokus på tests og karakterer
i uddannelsessystemet har gjort, at det at få gode
karakterer og klare sig godt til prøver ikke længere alene
handler om at demonstrere sin faglige kunnen, men
også om at demonstrere sit værd som ungt menneske.
Individualiseringen handler i stigende grad om
rangordning, præstationer og vurderinger, og mens
de unge på den ene side oplever, at samfundet
tilbyder mange muligheder for at forme sin identitet
og tilværelse, så kan de på den anden side heller ikke
fravælge eller frigøre sig fra disse muligheder, selvom de
er umådelig langt fra at kunne håndtere dem. Og når du
ikke slår til, starter kampen for overlevelse.
“De unge benytter sig af forskellige strategier for
at få en form for normalitet ind i tilværelsen. Nogle
isolerer sig, andre handler, mange selvmedicinerer sig
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med for eksempel hash,” siger Noemi Katznelson og
understreger, at der som regel er et rationale bag de
unges handlinger.
“Holder du fest, er du lige som alle andre. Har du en
kæreste, har du måske et sted at bo og kan få noget at
spise. Der er en pige, som fortæller, at hun går hjem med
rigtig mange mænd for at have et sted at sove og for at
få mad, men nu overvejer hun at blive stripper, for så
behøver hun ikke at gå i seng mændene mere,” fortæller
hun og påpeger, at alle de unge i undersøgelsen
drømmer om og orienterer sig i retning af ordinær
uddannelse eller arbejde.

Kun toppen af et isbjerg
Historien om pigen, der ser en tjans som stripper som et
skridt i den rigtige retning, vil med garanti lyde vanvittig
for de fleste, men det er her, at sagsbehandlere og
socialrådgivere skal holde tungen lige i munden og have
blik for de fortællinger og den logik, der ligger bag de
unge.
“At hun overvejer at blive stripper er jo faktisk en ret
rationel handling ud fra hendes situation, så det er
kolossalt vigtigt at holde fokus på de unges logikker for
at gøre, som de gør,” siger Noemi Katznelson.
Der skal lyttes til de unge, så der kan opnås en
forståelse for deres baggrund, og så skal både de unges
og samfundets forventninger afstemmes med de unges
reelle evner og muligheder. Det kræver tid. Ligesom det
er afgørende, at de unge får tilstrækkelig tid til at ændre
sig og deres omstændigheder, inden de møder konkrete
krav i form af uddannelse eller arbejde.
“Der er så mange spildte ressourcer, når de unge falder
fra det, de bliver sat til, fordi det går for hurtigt. Der er
ganske enkelt brug for tid til at kunne visitere rigtigt.”
Om der bliver mere tid, kan være tvivlsomt, men der
er under alle omstændigheder behov for, at der sker
noget, for ifølge ‘Hvem er de unge på kanten af det
danske samfund?’ tyder det på, at der er en voksende
gruppe af unge, der ikke bliver positivt integreret i
hverken uddannelsessystemet, arbejdsmarkedet eller
samfundet i bred forstand. Noemi Katznelson mener
selv, at vi i disse år kun ser toppen af et isbjerg.
“Jeg tror, der vil komme flere udsatte, fordi det kulturelle
pres er enormt stort. Vi ser også flere fattige og en
stigende polarisering i samfundet, og den strukturelle
forandring i uddannelsessystemet med stigende fokus
på eliten, kommer heller ikke de her unge til gode.” ¢

De unge på kanten af samfundet

Undersøgelsen

• Antallet af unge mellem 18 og 29 år på
kontanthjælp er fordoblet siden 2008 og frem
til midten af 2012, mens antallet af de allermest
udsatte unge på kontanthjælp er tredoblet.

’Hvem er de unge på kanten af det danske samfund?
- Om hverdagsliv, ungdomskultur og indsatser der
gør en positiv forskel’ (Aalborg Universitetsforlag,
2015) er produceret af Noemi Katznelson, Helene
Elisabeth Dam Jørgensen og Niels Ulrik Sørensen
og første udgivelse i Center for Ungdomsforsknings
serie, ’Ungdomsliv’.

• I 2015 er der 6.138 hjemløse i Danmark, viser SFI’s
seneste kortlægning. Tallet var i 2009 4.998, det
vil sige en stigning på 23%.
• SFI - Det Nationale Forskningscenter for Velfærds
hjemløsetællinger viser, at antallet af hjemløse
18-24-årige steg med 80% i perioden fra 2009
til 2013 - fra 663 til 1.138 unge. 74% af de unge
hjemløse var i 2013 mænd, og cirka 74% af de
hjemløse 18-24-årige har enten én eller flere
psykiske lidelser, ét misbrug eller en kombination
af begge.
• Blandt unge i alderen 15-24 år skønnes der
at være 25-30.000 personer med direkte
interventionskrævende misbrug af stoffer og
for samme aldersgruppe skønnes der at være
ca. 32.000 med direkte interventionskrævende
misbrug af alkohol. Blandt unge 18-29-årige var
der i 2011 over 3000 i stofmisbrugsbehandling i
Danmark. Det svarer til en stigning på cirka 25%
siden 2008.
• I 2011 var 56 ud af 1000 18-24-årige på
antidepressiv medicin. Det er en stigning på
148% siden 2001. Den høje stigning sker for
begge køn, men der er cirka dobbelt så mange
kvinder pr. 1000 indbyggere end mænd i denne
aldersgruppe. Antallet af unge mænd mellem
20 og 29 år i medicinsk behandling mod ADHD
er steget med 5000% fra 2000 til 2009. Op mod
40% af alle de personer med psykiske lidelser, der
modtager sociale ydelser, lider af skizofreni eller
skizofrenilignende tilstande.

Rapporten sætter fokus på de unge hjemløse,
psykisk syge, misbrugere osv., og hvad der
kendetegner dem og deres situation. De unge
fortæller selv, suppleret med professionelle der
arbejder med disse unge, og rapporten giver
indblik i liv, man ikke tror leves i Danmark samt de
udfordringer og strategier, som de unge gør brug
af for at overleve og skabe sig en meningsfuld
tilværelse under de vilkår, de lever under.
Rapporten er udgivet med støtte fra Rådet for
Socialt Udsatte og Institut for Læring og Filosofi,
Aalborg Universitet.
Center for Ungdomsforskning er en selvstændig
forskningsenhed ved Aalborg Universitet, der
forsker i unges levevilkår. Centeret gennemfører
forskellige projekter, der alle tager afsæt i unges
egne beskrivelser og oplevelser af deres hverdag
og liv.

Læs mere på www.cefu.dk

• Unge mellem 15 og 24 år er tre gange så hyppigt
repræsenteret i det strafferetlige system, som de
er i befolkningen som helhed. Andelen af straffede
blandt 18-30-årige, der modtager en social ydelse
og har en sindslidelse, udgjorde 11,6% i 2011,
mens det var 7,45% af de 18-64-årige.
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Falck er en af de
virksomheder, som tager
socialt ansvar.
Men for de unge handler
det om mere end at tage
et ansvar, det handler om
tillid. Tillid til systemet og
til at de voksne er nogle
man kan stole på.
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Assistanceredder
kan være redningen
Interview med Lise Pagh, HR-chef i Falck

Det kræver sit firma at uddanne en flok udfordrede unge, men hos Falck udspiller der
sig lige nu en succeshistorie. 18 unge begyndte på en uddannelse til assistanceredder,
og 15 forventes at gennemføre. Det handler meget om tillid.
De seneste år er det blevet stadigt vigtigere for
virksomheder at vise, at de tager et medansvar for det
samfund, de opererer i. Corporate Social Responsibility
hedder det på fint firmaengelsk, og herhjemme er Falck
en af de meget aktive virksomheder, når det gælder
socialt ansvar.
Ikke mindst har Falck gennem årene haft mange
aktiviteter omkring unge, der har svært ved
at finde fodfæste på arbejdsmarkedet eller i
uddannelsessystemet, og det hidtil største projekt
er et forløb, der har tilbudt 18 udfordrede unge en
plads på uddannelsen til assistanceredder – en
erhvervsuddannelse, der varer et år og ni måneder.
“Det ligger i Falcks DNA at hjælpe, og vi synes, at vi
på mange måder har et særligt godt tag på unge, der
på den ene side trænger til en kærlig og omsorgsfuld
hånd, og på den anden side også en fast hånd, der kan
give noget retning og hjælp til at kunne fungere på en
arbejdsplads,” siger HR-chef Lise Pagh.

“Vores Redningsdirektør, Lars Vester, har et særligt
stort hjerte for at hjælpe unge, der er kommet skævt
ind i voksenlivet, og som virksomhed er vi stolte over
at kunne hjælpe unge med at finde fodfæste,” tilføjer
hun og fortæller, at assistanceredderholdet er blevet til
i samarbejde med diverse jobcentre, High:five og ISS, og
at der gælder det særlige forhold, at enkelte elever har
pletter på straffeattesten, hvilket er første gang, Falck
dispenserer fra kravet om ren straffeattest.

Udfordringer og succes
Målgruppen er unge mellem 21 og 25 år, men på det
nuværende hold er der også enkelte over 25. De kommer
med baggrunde præget af mange og store udfordringer
både fagligt og socialt. Ingen er faglærte, og mange har
haft et meget svagt skoleforløb uden egentlig eksamen.
Da de skal kunne bestå på samme vilkår som en hvilken
som helst anden erhvervsuddannelse, har det betydet
en ekstra indsats og investering fra Falcks side, der
sideløbende med den faglige undervisning har knyttet
en læselærer til.
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Det handler om tillid

High:five blev etableret i 2006
af Virksomhedsforum for Socialt Ansvar
(VFSA) med det formål at assistere landets
private og offentlige virksomheder med at
etablere job og/eller uddannelsespladser til
unge, der er i fare for marginalisering på
grund af kriminalitet. Læs mere på
http://www.highfive.net

“Det er helt enkelt en kæmpe succes. På et år har det
flyttet de svageste elever flere niveauer op. Derudover
har vi på stationerne tilknyttet mentorer, der har været
igennem et kursus, så de kan varetage denne funktion.
Mentorerne følger de unge og holder også styr på, at
de kommer igennem de ting i praktikken, som de skal,”
fortæller Lise Pagh.

Men successen er ikke opnået uden
sværdslag. Generelt har Falck et
rigtig godt samarbejde med de
kommunale jobcentre, men der
har ifølge Lise Pagh af og til været
manglende forståelse for projektet
og især manglende tempo i sags
behandlingen.
“Vi testede alle eleverne i samarbejde med EUC Vest, lige
inden de startede på uddannelsen, og der var nogle, der
havde læse- og skrivefærdigheder på niveau med elever
i tredje klasse. Den ekstraundervisning på skolen og de
ekstra mentortimer i praktiktiden, det har krævet at få
dem på niveau, har medført betydelige ekstraudgifter
for os, men når vi bad om økonomisk støtte, blev vi
af enkelte jobcentre mistænkt for at ville udnytte
systemet. Det var en meget dårlig oplevelse ikke mindst
taget i betragtning, hvor mange ressourcer – både
tidsmæssigt og økonomisk – vi og skolen bruger på det
her uddannelsesforløb.”
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Udover svage skolekundskaber har de unge også haft
en pose overraskelser med sig. Misbrugsproblemer
og kriminalitet, Falck ikke kendte til, er kommet op til
overfladen, ligesom der har været problemer for nogle
med at overholde de sociale spilleregler og spillereglerne
på arbejdsmarkedet.
Falcks værdier er hjælpsom, handlekraftig, hurtig,
tilgængelig, troværdig og kompetent, og de gælder
både i forhold til kunderne og internt i den måde,
medarbejderne omgås hinanden. At der er en
konsekvens, når man ikke overholder spillereglerne
på en arbejdsplads, er nyt for flere af de unge på
assistanceredderuddannelsen, men det er lærdom, de
tager godt imod.
“Vi kan se, at når de kommer ind i et arbejdsfællesskab,
der er bygget op omkring disse værdier og bliver stillet
til regnskab for dem både internt og eksternt i forhold til
kunder, så virker det ofte positivt på dem,” fortæller Lise
Pagh og peger på tillid som et af de vigtigste elementer i
successen. Tillid til, at Falck nu også vil dem det godt.
“Mange af de her unge har ikke stor tillid til systemer
og voksne, så det er afgørende at få skabt en tillidsfuld
relation til dem, og det handler om handling – ikke ord.
Dem har de typisk hørt mange af. De føler sig svigtet,
talt ned til og meget andet, men vi tror på at kalde en
spade for en spade og stille krav og give kærlighed og
omsorg. Falckreddere og -ledere har det til fælles, at
de er meget empatiske, at de har oplevet alle dele af
samfundet i forbindelse med deres job, at de typisk er
fordomsfrie og synes, at alle fortjener en chance til. Den
her second chance har de unge taget til sig, og de gør alt
for at lykkes. Det er fantastisk at opleve.”

Alle vinder
Der begyndte 18, og i dag er der 15 tilbage, som
forventes at afslutte uddannelsen i november. Lise Pagh
ved, at oplevelsen af at gennemføre en uddannelse –
oven i købet en, hvor man også har skullet begå sig på
en arbejdsplads undervejs – er nærmest uvurderlig for
de unge og deres familier, og forventningerne til deres
fremtid er lyse og store. Falcks erfaringer siger nemlig,
at de har alle chancer for at lykkes på arbejdsmarkedet.
“For cirka fire år siden havde vi et tilsvarende
uddannelsesforløb, hvor vi tilbød halvdelen af pladserne
til unge med særlige udfordringer. Det lykkedes at få
næsten alle ansat hos os eller andre virksomheder, og
det er vores erfaring, at de unge, vi har hjulpet, bliver
utroligt loyale og gode medarbejdere.”

Det er en situation, hvor alle vinder. De unge bliver
hjulpet fra lediggang til uddannelse og måske job.
Samfundet vil formentlig opleve, at de unge ikke skal på
overførselsindkomster, men kan blive selvforsørgende.
Og Falck oplever glæden ved at kunne hjælpe, ligesom
de også lærer af at have deres elever ude i felten.
“Ude på stationerne er der med dette hold lagt ekstra
fokus på rummelighed, tolerance, tålmodighed
og forståelse for den enkeltes behov. Det løses
generelt meget fint, og vi er rigtig godt tilfredse
med resultaterne. Falck har et ønske om at have en
social profil i samfundet, og vi håber naturligvis, at
uddannelsen er med til at understøtte dette. Nu glæder
vi os bare meget til november.” ¢

Falck er indstillet til årets
CSR People Prize.

Lise Pagh,
HR-chef i Falck

Assistanceredderuddannelsen
• En assistanceredder kører lettere autohjælp,
dyretransport, skadeservice, siddende
patienttransport og liggende ikkebehandlingskrævende patienttransport.
• De 18 elever blev udvalgt efter nogle bestemte
målgruppekriterier. Falck søgte de unge via
henvendelser til jobcentre i alle fem regioner samt
High:five, som Falck har et mangeårigt samarbejde
med.
• Ved begyndelsen af forløbet gennemgik de en
fysisk test og en færdighedstest for at finde ud
af, hvor der skulle sættes ind med ekstra hjælp.
Nogle skulle have hjælp til at lære at læse på det
krævede niveau, mens enkelte skulle have hjælp
til at tabe sig for at kunne passe uniform og udstyr.
• Eleverne skal kunne bestå en erhvervsuddannelse
på helt ordinære vilkår for at dimittere.
• Falck forventer, at de 15 tilbageværende dimitterer
i november. Herefter skal de søge stilling som
assistanceredder på lige fod med alle andre. Ingen
er blevet lovet ansættelse, da Falcks indtag af
personale afhænger af det generelle behov samt
almindelige forretningsmæssige vurderinger.
• I begyndelsen af 2016 vil forløbet blive evalueret,
og først herefter vil det blive afgjort, om der
startes et nyt hold op. Er du sagsbehandler
for unge, der eventuelt kunne passe ind, er du
velkommen til at kontakte Falck, der så vil vende
tilbage, hvis et nyt hold etableres.
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ASSISTANCEREDDER KAN VÆRE REDNINGEN

Fem gode råd til virksomheden

Fem gode råd til unge

social indsats som Falcks kræver først og
1	En
fremmest forpligtelse og engagement hos tople-



delsen, da det både kræver betydelige tidsmæssige og økonomiske ressourcer at løfte opgaven.
Herudover er det væsentligt, at de involverede
ledere får den nødvendige støtte og opbakning,
eksempelvis i form af tilknyttede mentorer.
bedste resultater kommer der, hvor ledere og
2	De
mentorer har et eget ønske om at medvirke til
indsatsen. Ellers handler det om at holde fast,
holde fast og holde fast og at have gennemtænkt
og forberedt forløbet så godt, som det kan lade
sig gøre.
de organisationer, der har ekspertviden
3	Involver
(f.eks. High:five og CABI), og virksomheder, der
har erfaringer med lignende projekter. Få også
afdækket eventuelle muligheder for støtte via
jobcentrene. Hvis de unge har diagnoser, er
det nødvendigt at rådføre sig med eksperter
her også. Hvis indsatsen er en uddannelse,
er det helt afgørende, at man har et tæt og
konstruktivt samarbejde med en skole, der
ønsker at gøre det ekstra, der kræves.

du har oplevet at blive svigtet, er det
1	Selvom
ikke alle voksne, der vil gøre det. Hav tillid til, at
nogle faktisk gerne vil hjælpe dig.
op til de krav, der stilles til dig. Det er også
2	Lev
nødvendigt på arbejdsmarkedet, som det er i


dag.
100 % ærlig i dialogen med virksomheden.
3	Vær
De er nødt til at kende sandheden om det, der
ligger forud og det, der sker undervejs. Tillid
er nøgleordet. Og den går begge veje. Har
virksomheden ikke tillid til dig, kan de ikke
hjælpe.
Tro på, at det kan lade sig gøre at få et fodfæste,
4	selvom
det tidligere har været svært. Der er
mange, det er lykkedes for, selvom det har
været op ad bakke.
om hjælp – selvom din stolthed nogle gange
5	Bed
gør, at du ikke har lyst til det. Du skal ikke klare


alting selv. Der er mange, der gerne vil hjælpe
dig, hvis du rækker hånden frem.

 	Det er væsentligt at gøre alt for, at de unge
4
kommer til at føle sig som almindelige
medarbejdere og kolleger, og at man ikke hele
tiden taler om, at de er specielle og er ansat
på særlige vilkår. De skal høre til og have
samme pligter og privilegier som alle andre
medarbejdere.

Tre gode råd til sagsbehandlere
os med at hjælpe. Det er svært for os at
1	Hjælp
finde rundt i junglen af formularer, love, regler


osv., så jo mere I kan hjælpe os med det, jo bedre
kan vi fokusere på det, vi er gode til: At stille
en arbejdsplads med opgaver og kolleger til
rådighed.

5


	Der er meget arbejde forbundet med at hjælpe
udfordrede unge til et stabilt liv, og det lader
sig kun gøre, hvis man som virksomhed har
dem i lang tid. Korte forløb, som eksempelvis 10
ugers praktikker, er efter vores mening ofte ikke
effektive nok.

vores virksomhed. Jo bedre I forstår,
2	Forstå
hvem vi er, og hvad vi laver, jo bedre kan vi
sammen sikre, at der er et match mellem os og
de kandidater, I hjælper med at finde.
på, at vi har de bedste intentioner. Vi har
3	Tro
ikke skjulte motiver om gratis arbejdskraft


eller om at tjene på forløbene, men der er ofte
udgifter forbundet med social ansvarlighed, og
vi vil gerne benytte de muligheder, der er for at
få dele af udgifterne dækket.
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Vejen til uddannelse
og job er… et job
Interview med Adam Martin, fritidsjobkoordinator og
CSR- og virksomhedskonsulent i Gladsaxe Kommune

Hvis vi vil have unge til at tage en uddannelse og give dem de bedste muligheder for
ordinær beskæftigelse senere i livet, så er vejen frem et fritidsjob.
Et fritidsjob er ikke bare et spørgsmål om at tjene nogle
penge til spas eller alvor. Eller, det er det måske nok for
den unge, men undersøgelser viser, at et fritidsjob for
unge mellem 13 og 18 år også er gavnligt for de unges
senere uddannelses- og arbejdsliv.
I 2013 afsluttede Københavns Kommune, Center for
Socialt Ansvar, værestedet Fisken og Foreningen
Nydansker det fælles projekt ‘Hvad er fritidsjob værd
- for den unge og for samfundet?’ med undersøgelsen
’Fritidsjob for fremtiden’. Undersøgelsen er baseret på
Danmarks Statistiks data for alle danskere født i 1990
- helt præcist 71.793 personer - og den viser de yderst
positive effekter, et fritidsjob har.
Således var 84% af de 13-18-årige, der arbejdede
meget (minimum 3-5 timer ugentligt i et helt år eller
15-20 timer ugentligt i tre måneder), i 2013 enten
under uddannelse eller i beskæftigelse. For de unge, der
kun arbejdede lidt (minimum tre timer ugentligt i tre
måneder, men aldrig i længere perioder), var tallet 69%,
mens kun 54% af de unge, som slet ikke havde arbejdet,
var i gang med uddannelse eller ordinær beskæftigelse.
Der er med andre ord god grund til at få unge ud i
fritidsjobs, og i Gladsaxe Kommune er det også en
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del af kommunens strategi om, at alle unge under 30
år skal være i job eller uddannelse. Adam Martin er
fritidsjobkoordinator og CSR- og virksomhedskonsulent
i kommunen, og han glæder sig over undersøgelsens
konklusioner, der kan ses som kontrast til skiftende
regeringers fokus på uddannelse i disse år.
“Jeg mener, det er et ensidigt fokus. Uddannelse er
selvfølgelig vigtig, men det er lidt som at bede et
menneske gå på et ben. Teori og praksis hænger
sammen, og helt overordnet mener jeg, at et sundt
forhold til arbejdslivet skal arbejdes ind over en længere
periode og ikke forceres igennem for eksempel en
6-ugers praktik.”

Fordel med fordele på
I bestræbelserne på at få Gladsaxe Kommunes unge
ud i fritidsjob har Adam Martin i samarbejde med
Falck skabt Virksomhedsnetværket for Unges Vej ind
i Arbejdslivet (VUVA). Netværket tjener flere formål:
At holde kontakten til virksomhederne, give dem et
forum hvor de kan have en fælles dialog samt synliggøre
virksomhedernes sociale ansvar overfor virksomhedens
ansatte, kunder og samarbejdspartnere, herunder
kommunen.

Et fritidsjob handler om mere
end at tjene penge. Det handler
om at lære at tage et ansvar.
I Gladsaxe kommune arbejder
man strategisk med at få unge
til at tage et fritidsjob.
For flere undersøgelser viser,
at det på sigt gavner de unges
uddannelses- og arbejdsliv.
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VEJEN TIL UDDANNELSE OG ET JOB

Inddragelsen af virksomhederne er vigtig, for det står
klart, at det skal være en fælles indsats, hvis det skal
lykkes. For lige såvel som arbejdsmarkedet har ændret
sig for den voksne del af arbejdsstyrken, har udbuddet af
fritidsjobs ændret sig.
“Den klassiske arbejdsdreng på fabrikken findes ikke
rigtig mere, så i samarbejde med virksomhederne skal
der opfindes eller genskabes nogle typer jobs, de unge
kan varetage. Derudover er der også en udfordring i, at
det primært er på ungdomsarbejdspladser, de unge er
beskæftiget, men det giver dem ikke mulighed for at se,
hvad de kan blive til inden for de erhvervsrettede fag,”
forklarer Adam Martin og tilføjer den seneste udfordring
til listen: Den nye skolereform.
“Den har slået bunden ud af de unges overskud til at tage
et fritidsarbejde. Andelen af unge i den skolepligtige
alder, som søger job, er faldet markant, fordi de ikke
kan overskue det ved siden af deres skole og andre
fritidsaktiviteter. Og der er bare ting, du ikke kan lære i
skolen.”
Førnævnte undersøgelse giver ham ret i det sidste. Den
viser nemlig, at der er bemærkelsesværdigt mange
fordele ved et fritidsjob. De unge tilegner sig almene
færdigheder og udvikles personligt gennem de første
oplevelser på arbejdsmarkedet, og det har en positiv
effekt på deres skolegang og uddannelsesvalg. Det giver
de unge selvtillid og uafhængighed at gøre sig erfaringer
på en arbejdsplads, og det lærer dem stresshåndtering,
samarbejde, disciplin og struktur. For en stor del
betyder det, at de klarer sig bedre i skolen og bliver mere
målrettede og afklarede om deres karrierevalg.
“Unge starter altid med at tjene penge - alt det andet
er bonus, som de ikke ved, de får med, men som har
en meget større værdi end penge. Ikke mindst for
samfundet,” som Adam Martin formulerer det. ¢

Fritidsjob for fremtiden i tal
• I undersøgelsen deles de 13-18-årige ind i
tre kategorier. Dem, der har arbejdet meget
(minimum 3-5 timer ugentligt i et helt år
eller 15-20 timer ugentligt i tre måneder),
dem, der har arbejdet lidt (minimum tre timer
ugentligt i tre måneder, men aldrig i længere
perioder), og dem, der slet ikke har arbejdet.
•9
 2% af danskerne født i 1990 har haft en
eller anden form for erhvervsarbejde i perioden
fra de var 13 til 18 år gamle. 83% har haft en
erhvervsindkomst over 10.000 kr. årligt i mindst
ét år i perioden.
•8
 1% af unge fra familier med lav arbejds
markedstilknytning har arbejdet i ungdoms
årene mod 93% af de unge, hvis forældre har
høj arbejdsmarkedstilknytning. For unge med
indvandrerbaggrund har 85% arbejdet som
13-18-årige.
•6
 7% af de unge, som havde meget arbejde
i ungdomsårene, har i dag afsluttet en
ungdomsuddannelse. Det gælder for 57% af de
unge, der arbejdede lidt, og 44% af de unge, som
slet ikke arbejdede.
•U
 nge med meget ungdomsarbejde har i højere
grad taget erhvervsfaglige og erhvervsgymnasiale
uddannelser, mens unge med lidt arbejde er
den gruppe, der i højest grad har færdiggjort
almengymnasiale uddannelser.
•8
 4% af de unge, der arbejdede meget, var i 2013
enten under uddannelse eller i beskæftigelse. For
de unge, der kun arbejdede lidt, gjaldt det samme
for 69%, mens kun 54% af de unge, som slet ikke
havde arbejdet, var i gang med uddannelse eller
ordinær beskæftigelse.
•4
 3% af gruppen uden erhvervserfaring, da
de fyldte 18, stod i 2013 uden for arbejdsstyrken.
For gruppen med lidt erhvervserfaring var det
28%, og for gruppen med meget erfaring fra
ungdomsårene 12%.
Kilde: Fritidsjob for fremtiden, Foreningen Nydansker 2013

Adam Martin,
Fritidsjobkoordinator og CSRog virksomhedskonsulent
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Fritidsjob og indvandrerbaggrund
I 2009 undersøgte Rambøll for Arbejds
markedsstyrelsen effekten af fritidsjob
for unge indvandrere og efterkommeres
beskæftigelses- og uddannelsessituation.
Konklusionerne var klare:
Fritidsjob giver job: Chancen for at finde
beskæftigelse på det ordinære arbejdsmarked øges,
hvis man som ung indvandrer eller efterkommer har
haft et fritidsjob. Et fritidsjob som ung påvirker også
sandsynligheden for at uddanne sig positivt.
Fritidsjob betaler sig: Sandsynligheden for at
være i beskæftigelse er næsten tre gange så høj
for indvandrere og efterkommere, som har haft et
fritidsjob, sammenlignet med dem uden. Chancen for
at opnå en årsindkomst på mere end 300.000 kr. er
mere end dobbelt så høj, når man har erfaring fra et
fritidsjob.

Fritidsjob giver netværk, studiejob…: Unge med
erfaringer fra fritidsjob får i højere grad opbygget
netværk, der kan bruges socialt og som adgang til
job. Unge med erfaring med fritidsjob ruster sig også
i højere grad til arbejdsmarkedet efter studietiden.
Således har 56% af de unge med fritidsjoberfaring et
studiejob, mens det kun gælder for 24% af dem uden.
Personlige gevinster ved fritidsjob: Den tidlige
erfaring på arbejdsmarkedet giver konkret afkast
i forhold til de unges personlige udvikling. Der er
en stærk sammenhæng mellem troen på at kunne
klare sig i uddannelsessystemet og erfaringen med
fritidsjob.
Kilde: Fra fritid til job, Rambøll for Arbejdsmarkedsstyrelsen 2009
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Mød libanesisk fødte
Mazen Ismail.
Fra krig i Libanon til boligblok
i Brejning, fra kaos og
kriminalitet til karriere
som digter, musiker og
iværksætter.

Foto: Nickie-therese Flyger
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Noget om at klare sig
på trods
Interview med Mazen Ismail

Et liv er gjort af op- og nedture. Heldigvis er der for de fleste overskuelig afstand mellem
op og ned, top og bund, men for 30-årige Mazen Ismail har udsvingene været voldsomme.
Fra krig i Libanon til boligblok i Brejning, fra kaos og kriminalitet til karriere som digter,
musiker og iværksætter.
For Mazen Ismail er livet en historie om at klare sig på
trods. På trods af sin baggrund og andres forventninger.
Om at føle sig malplaceret i en skole og et samfund, der
ikke forstod ham, og som han ikke forstod, og om at
finde tilhørsforhold og sammenhold i en gruppe af unge,
hvor der er alt for kort til ni knivstik i ryggen og måneder
i spjældet.

“Jeg blev stukket ned som 15-årig, og som 17-årig kom
jeg ind og sidde. Jeg fik tre måneder og sad en periode
sammen med voksne i statsfængslet i Renbæk. Jeg
var den yngste i hele fængslet. Det er ikke et sted for
17-årige.”

“Min familie flygtede fra Libanon, da jeg var fem. Vi
boede knap to år i Sandholmlejren og et asylcenter i
Brejning, hvor vi til sidst fik en lejlighed i en boligblok i
Buen. Jeg kæmpede for min plads i skolesystemet - den
første kamp jeg failede i. Mine klassekammerater og
lærere kunne ikke forstå mig, og jeg kunne ikke forstå
dem. Der var en kæmpe kulturforskel, og jeg følte mig …
malplaceret er nok det rigtige ord.”

Da han kom ud i friheden, vidste han, at han stod over
for et valg. Enten fortsatte han ud i kriminaliteten, eller
også tog han sig sammen. Det sidste betød, at han måtte
skære alle sine venner fra. Et tungt valg for en ung
mand af alle åbenlyse årsager, men også fordi:

Som den ældste af fire brødre og med forældre, der
ikke kunne dansk, var der ikke meget hjælp at hente
derhjemme. Mazen haltede bagefter i alle fag, og det
forplantede sig i ballade. Han blev smidt ud og skiftede
skole en, to, tre, fire gange - sidste gang betød, at han
forlod skolen uden sin 9. klasses afgangseksamen.
Hvilket forplantede sig i mere ballade.
“Unge mennesker skal have rollemodeller, og dem der
var til rådighed, var de hårde drenge inde i Vejle. Jeg
søgte sammenhold, nogle der ville mig og et sted at høre
til. De eneste andre, jeg havde kontakt til var autoriteter.
Socialrådgivere og lærere og så videre.”

Valget mellem liv eller død

“Jeg var fristet af at fortsætte. Når
du har været inde at sidde, så får du
respekt i det miljø, og når du over
lever ni knivstik som 15-årig, så tror
du, at du er udødelig.”
I sidste ende var valget dog nemt. Kimen til det var
allerede lagt i ham, da han som 13-årig begyndte at
skrive sine tanker ned. Da han som 15-årig sneg sig ind
til alle de foredrag, han kunne komme afsted med “Jeg
ventede til alle pensionisterne var på plads, og så satte
jeg mig allerbagerst i salen. Når jeg kunne mærke,
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NOGET OM AT KLARE SIG PÅ TRODS

det var ved at være slut, skyndte jeg mig ud igen, fordi
jeg var bange for, at de ville se ned på mig.”. Og da han
som 17-årig sad varetægtsfængslet på den sikrede
institution Egely, hvor en pædagog forsynede ham med
bøger.

“Jeg begravede mig i bøgerne og
læste om dem, der kom fra ingenting til storhed. Muhammad Ali for
eksempel. Eller Den Grimme Ælling.
Hvis den kunne blive en svane, så
kunne jeg også undgå at blive anholdt en weekend. Det var faktisk
mit første mål, da jeg var ude igen:
At gå i byen en weekend uden at
blive anholdt.”
“Alle, jeg læste om, klarede sig på trods. Så jeg så aldrig
modstand som noget, jeg skulle forholde mig til. Jeg var
aldrig i tvivl om, at jeg skulle komme på MTV. Det var
som at cykle til Nørrebro Station - det kan godt være,
der er forhindringer på vejen, men jeg skal nok komme
derhen. For det handlede om liv eller død for mig.”

Alt på trods
På MTV kom Mazen Ismail med duoen Lagix. Deres
single ‘Love You’ blev spillet 15 gange dagligt på MTV
Dubai i en periode i 2013 på trods af, at hans pædagoger
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og lærere hellere så, at han var realistisk i sine drømme
og mål, når han fortalte, at han ville skrive tekster og
lave hits.
Han fik en bachelor i international erhvervskommuni
kation og sprog fra Syddansk Universitet via VUC i Vejle
og en HHX fra Handelsskolen i Fredericia. På trods af
hans skolevejleders råd om at være realistisk, når han
sagde, at han ville på universitetet.
Og han er i dag en af de mest sete danske digtere på
de sociale medier, i gang med at indspille sin første
solosingle på dansk, og selvstændig foredragsholder og
underviser med udgangspunkt i sit eget koncept, Talte
Tanker. På trods af alt det, der ligger bag ham.
“Jeg ville ønske, jeg kunne sige, at der var en eller flere
personer, der gjorde den afgørende forskel for mig, men
det kan jeg ikke. Det tætteste, jeg kan komme, er Hanne
fra Brejning fritidscenter, der virkelig lagde sin sjæl i sit
arbejde, og så pædagogen på Egely, der fodrede mig med
bøgerne - hun må jo trods alt have set et lys i mig. Ellers
er det kun små glimt af mennesker, der har ønsket mig
det godt.”
Og heri ligger en del af hunden begravet. For alt for ofte
rammer myndigheder og unge forbi hinanden.
“Man skal møde de unge, hvor de er - ikke hvor
socialrådgiverne er. De hjalp mig, når de lagde titlen til
side. Når jeg kunne mærke, at de gav noget af sig selv og
mødte mig som et menneske. Som en anden pædagog
på Egely gjorde, da han gav mig Muhammad Alis
selvbiografi i gave. Dem, der kan det, er dem, der lykkes i
deres job.”

“Så mit råd til andre unge? Det skal
nok gå. Det må være det. At det nok
skal gå. For det skal det jo. Men du
skal tænke og reflektere over dit liv,
udfordre dig selv og stille spørgsmål
- og selv finde svaret.”

Foto: Ahmad El-Hassan

Gør vreden positiv
Det er det, han gør med Talte Tanker. Møder de unge,
hvor de unge er i livet. Blandt andet når han har lavet
workshops med unge indsatte i den samme sikrede
institution, han selv sad varetægtsfængslet i. Som titlen
antyder, så handler det om at få sat ord på sine tanker.
Når man ser sine tanker på skrift, sker der noget. De
bliver virkelige, og når de bliver det, ser man, hvordan de
virkelig er.
En af de over 250 unge, Mazen Ismail har haft igennem
en af sine Talte Tanker workshops var for eksempel på
vej til at blive radikaliseret. Han gik ind for stening og
skrev det ned. Da han så, hvad han havde tænkt, og
Mazen spurgte ind til, hvad han egentlig mente, så den
unge mand, at det var lige voldsomt nok - at han vist i
virkeligheden ikke mente det alligevel.
“Det handler om at få sat ord på sine tanker. Det var
det, det gjorde for mig. Da jeg var 16 skrev jeg om en lys
fremtid, mens jeg gik og lavede lort i den og var vred på
verden.”
Her - i vreden - har han en opfordring til alle, der
arbejder med unge, der er, som han var.
“Alle vil slukke vreden - eller gløden som jeg hellere vil
kalde det - men det er den, jeg har brugt til at komme
frem. Man skal værne om den og rette den mod noget
positivt. Alle de her unge vil noget bedre. Der er ingen,
der vælger den kriminelle vej, hvis der er alternativer. Og
jeg var heldig at finde musikken og poesien.” ¢

Mazen Ismail
• 30 år gammel og bosat i Vejle.
• Udgav med sin duo Lagix hitsinglen ‘Love You’
i 2013, der blev spillet på mere end 179 radio
stationer i Mellemøsten, mens musikvideoen
hittede på MTV Dubai. Han er pt. i gang med
at indspille sin første solosingle på dansk med
producer Jesper “Vivid” Vestergaard.
• Han er en af de mest sete danske digtere på de
sociale medier med over en kvart million visninger
af sine Talte Tanker videoer. I august 2015 udgav
han for første gang sine Talte Tanker i bogform
med samlingen ‘Hest på stiletter’.
• Stifter af konsulentvirksomheden Talte Tanker.
Her har han hjulpet over 250 unge, der kæmper
med blandt andet selvmordstanker, dødsfald i
familien, ensomhed, alkoholisme og skolen, med
at få sat ord på deres tanker.
• Talte Tanker er i dag valgfag på flere folkeskoler,
ligesom flere af Mazen Ismails tekster bliver brugt
som undervisningsmateriale på folkeskoler og
gymnasier.
Se mere på www.taltetanker.dk
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Interview med integrationskonsulent
Esma Birdi om de store udfordringer,
der kan være i mødet mellem
systemet og unge med etnisk
minoritetsbaggrund.
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Med tid og forståelse
skal succes bygges
Interview med integrationskonsulent Esma Birdi

Der er store udfordringer i mødet mellem systemet og unge med etnisk
minoritetsbaggrund. Mistro skal afløses af tillid og tiltro til, at systemet vil dig det bedste.
Vejen frem er anerkendelse, forståelse, forventningsafstemning og ikke mindst tid.

Danmark har en udfordring. Ifølge undersøgelsen ’Hvem
er de unge på kanten af det danske samfund?’ (Aalborg
Universitetsforlag, 2015) stiger antallet af unge, der
af forskellige årsager kan siges at leve på kanten af
samfundet.

Trods en fremgang de seneste år er
antallet af unge, som gennemfører
en ungdomsuddannelse, stadig
langt under den tidligere regerings
sociale 2020-mål.
Der er kommet flere unge hjemløse. Andelen af unge på
antidepressiv medicin og unge med diagnoser stiger.
Og antallet af unge på kontanthjælp er fordoblet under
finanskrisen.
Fælles for disse unge er, at de i vid udstrækning står
mere eller mindre uden for både arbejdsmarkedet og
uddannelsessystemet - de to helt centrale baner, når det
kommer til spillet om integration i samfundet. Det giver
udfordringer i arbejdet med alle unge, men for de unge
med etnisk minoritetsbaggrund er der ekstra kulturelle
lag på lagkagen, som skal tages i betragtning, hvis
processen skal ende med succes.

“Systemet har ikke helt forståelse for disse unges
baggrund, problemer og dilemmaer. Danske unge har
også specifikke problemer, men hos de unge med anden
etnisk baggrund er det blandt andet ære og status,
man går mest op i,” fortæller integrationskonsulent
Esma Birdi, der gennem mere end 15 år har overværet
kultursammenstødet i de danske kommuner.
Et af de centrale punkter i mødet mellem minoriteter
og det danske system er modsætningen mellem det
kollektivistiske og det individuelle. I Danmark er det
at være selvstændig ung en stor kvalitet, men hos
de fleste etniske minoritetsgrupper står kollektivet familien - over alt andet. Og det betyder, at familierne
skal inddrages, når sagsbehandlere og socialrådgivere
arbejder med disse unge mennesker.
“Jeg oplever, at mange sagsbehandlere ikke forstår de
her menneskers kultur. Hos dem er familien sammen om
tilværelsen i alle aspekter, så forældrene forstår ikke, at
systemet bare vil snakke med deres barn. De synes, at
systemet - og det danske samfund generelt - giver unge
alt for store friheder og for meget ansvar. De mener slet
ikke, at unge kan administrere den frihed,” fortæller
Birdi og tilføjer, at sidder man alene med en etnisk dansk
ung, kan man godt blive enige om, at forældre nogle
gange kan være lidt dumme, men den går ikke hos den
anden gruppe unge.
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“Hvis du siger det til en ung med indvandrerbaggrund,
så forstår de det ikke, for de mener ikke, at deres
forældre er dumme. Men de er enormt utilstrækkelige,
fordi de ikke forstår det samfund, de lever i.”

Forventning skal matche virkelighed
Kigger vi på de unges familiære baggrund, så skiller
de sig ifølge undersøgelsen ’Når det er svært at være
ung i DK - unges trivsel og mistrivsel i tal’ fra Center for
Ungdomsforskning ud ved i langt højere grad end alle
unge at have mindst en forælder, der har grundskole
som den højest gennemførte uddannelse. Hvor det er
11,2% af alle unge, der har en mor som højst har taget
grundskole, er det tilfældet for 33,2% af de ikke-vestlige
minoritetsunge. For fædrene er tallene henholdsvis
13,2% og 25,2%.
Paradoksalt nok er det også de etniske minoritetsunge,
der vokser op i hjem, hvor flest forældre har taget en
lang videregående uddannelse. Hvor det for alle unge
i undersøgelsen er 13,1% af fædrene, der har en lang
videregående uddannelse bag sig, gælder det for 14,5%
af de ikke-vestlige fædre. For alle mødrene er det
henholdsvis 8,1% og 8,9%.
For den første gruppe unge peger undersøgelsen dog
på en betydelig social mobilitet, og de ser ud til at være
langt mere tilbøjelige end alle unge til at opnå en højere
uddannelse end deres forældre. For begge gruppers
vedkommende er det dog afgørende, at forventningerne
hjemmefra afstemmes med virkeligheden.

Tid er afgørende
På trods af at mange af disse unge efterspørger hjælp
og støtte til at komme videre, oplever de ofte mødet
med systemet som negativt. Det handler ifølge Rådet
for Socialt Udsatte om store institutionelle barrierer
i forhold til at nå de unge på en måde, hvor de selv
oplever at blive hjulpet videre, herunder blandt andet
mangel på kontinuitet og samarbejde i de kommunale
forvaltninger.
Derudover peger Esma Birdi på tid som afgørende
i mødet mellem borger og system. Desværre er der
sjældent nok af den, og selvom ønsket om involvering er
til stede, så er der helt naturlige grænser for, hvor meget
den enkelte sagsbehandler kan overkomme.
“Sagsbehandlere og socialrådgivere er pressede på
tid, så der bliver måske ikke altid lyttet ordentligt, og
så bliver den unge en sag i stedet for en person,” siger
Esma Birdi og nævner, at hun endda har oplevet, at
sagsbehandlere ikke engang havde haft tid til at læse
journalen på den unge inden et møde.
“De unge skal opleve, at voksne ikke ser på dem som
en sag. De hader kommunen, fordi de ikke føler sig set
og forstået og har oplevet svigt på svigt. De mangler
personer omkring dem, der oprigtigt går ind i deres liv og
tager det alvorligt. De savner voksne, der engagerer sig i
deres liv og familie. For familien er det også vigtigt i den
store sammenhæng. Her findes mange af årsagerne til
de unges problemer.”

“Forældrene vil lige så vel som danske forældre gerne
have deres unge uddannet, og de skal helst være læger
og advokater - også selvom de måske ikke har evnerne.
Så når man sidder over for den unge, er det vigtigt at
spørge ind til familien og deres forventninger til den
unge. Er det noget, den unge kan eller vil indfri? For det
er, når de ikke kan indfri forventningerne, at det bliver
uoverkommeligt, og så begynder de at lave alt muligt
andet i stedet. For eksempel kriminalitet,” siger Esma
Birdi.

Hvis der var tid nok, kunne meget
se anderledes ud, for lige så
essentiel den kulturelle forståelse
og anerkendelse af den enkelte og
vedkommendes familie er, lige så
vigtigt er det at opnå de unges tillid.

“Derfor er det også vigtigt, at socialrådgivere og
sagsbehandlere taler forventningsniveauer med
familien. Det er en reel hjælp, der også kan effektueres
på den tid, der er til rådighed. Bed den unge om at
forlade rummet, så de voksne lige kan snakke sammen,
og giv så forældrene nogle konkrete råd. De har ikke
altid forstået, hvilke forventninger samfundet har til
dem, og det skal socialrådgivere og sagsbehandlere
kommunikere meget klart til familien.”

“En mentor i to timer batter ingenting, men vinder
du først de unges tillid, bliver de meget mere
samarbejdsvillige. For de vil virkelig ikke skuffe den
person, der går ind i deres sag - de vil gerne give igen,”
siger Esma Birdi og slutter med at pege på en ond cirkel,
der med fordel kunne startes med at blive brudt.
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“Forældrene skyder skylden på systemet, og systemet
skyder skylden på forældrene, og ingen gør noget ud af
at finde ud af, hvordan problemerne løses.” ¢

FEM GODE RÅD FRA INTEGRATIONSKONSULENTEN
at have en grundlæggende viden
1	Somørgdeforetniske
minoriteter i Danmark. Vær


opmærksom på, at forskellen på kollektivistisk
og individualistisk livssyn er nøglen til
forståelse.
ær meget imødekommende i mødet med de
2	Vetniske
minoriteter og tænk ikke i grupper.



Forhold dig kun til den person, der står over for
dig. Hav en ydmyg attitude, der viser, at du er
der for at hjælpe. Vis, at du gør dit bedste - og
vis respekt.

3



	
Brug tid på at opbygge en tillidsrelation både
til den unge og familien. Når først tilliden er på
plads, er der vide rammer.

 	
Få afstemt alles forventninger. Spørg den
4
unge til familien og deres forventninger til
den unge. Er det noget, den unge kan eller vil
indfri? Spørg familien til deres forventninger
til den unge. Matcher de hinanden? Når de
unge ikke kan indfri forventningerne, bliver
det uoverkommeligt, og så begynder de at
lave alt muligt andet i stedet. For eksempel
kriminalitet.
 	
Giv forældrene konkrete råd. De har ikke altid
5
forstået, hvilke forventninger samfundet har
til dem, og det skal kommunikeres meget klart
til familien.

ESMA BIRDI

Selvstændig tolk og konsulent i kulturforståelse. Underviser frontpersonale
i kulturforståelse og i, hvordan kulturmødet i praksis kan foregå optimalt.
Har også undervist Olivia Danmarks
personale.
Blandt klienterne er offentlige
faggrupper, der har en direkte
kontakt med etniske minoriteter.
For eksempel fængselsvæsenet,
politiet, asylcentre, psykiatriske
hospitaler og andre institutioner.

Se mere på www.inin.dk
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Persille Ingerslev
36 år og bosiddende på Frederiksberg.
Er hjemmedyrker og dyrker forskellige afgrøder
i sit hjem, gerne baseret på genbrug af for
eksempel rodspidsen af forårsløg. Hendes
rekord er hele 11 gendyrkninger af det samme
forårsløg.
Lever af at holde foredrag om hjemmedyrk
og gendyrkning, gerne med udgangspunkt
i sin egen historie med angst og depression.
Er derudover medstifter af protestfunkbandet
Udskud, der netop har udgivet deres debut
album ‘Humlen Ved Det Hele’.

Se mere på
www.persilleshjemmedyrk.dk
Foto: Morten Mejnecke
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Medmenneskeligheden

er væk
Interview med Persille Ingerslev

Angst. Depression. Og selvmord som en samfundsservice. Persille Ingerslev
har taget turen omkring samfundets bund og tilbage igen via et system,
der ikke længere hjælper, hvor det skulle hjælpe.

Køkkenet bærer præg af det, der både er terapi og en
levevej: Hjemmedyrk - at tage det, der ellers bare skulle
smides ud, plante det og se det spire igen. Her har
stiklinger af cubansk oregano og basilikum, enderne
af porrer og forårsløg gjort vinduet til en lille oase
af Persille Ingerslevs brændende engagement i grøn
omstilling og er på mange måder en passende metafor
for hendes liv.

“Da jeg var 12 år, begyndte jeg at snobbe nedad. Jo
længere ned jeg søgte, jo større sammenhold og soli
daritet oplevede jeg. Derhjemme følte jeg ikke noget
sammenhold. Jeg løb hjemmefra som 15-årig og tog
kontakt til Døgnkontakten, som jeg kun kendte, fordi jeg
havde snobbet ned til den omgangskreds, jeg havde. De
tog godt imod mig, og jeg boede der to-tre måneder. Så
fik jeg tildelt en lejlighed i Mjølnerparken,” fortæller hun.

Når hun taler, er det med en oprigtig og dybfølt indig
nation over samfundet og ikke mindst det offentlige
socialsystem, hun har været en del af i halvdelen af
sit 36-årige liv. Et system, der ikke længere arbejder
med og for mennesker, men som har udviklet sig til
en ubarmhjertig maskine, men lad os begynde med
begyndelsen.

“Jeg blev tilknyttet et eller andet kommunalt kontor,
styret af to hippier, der skulle føre tilsyn med mig. De
kom aldrig på besøg, og to-tre gange på et par år var jeg
hos dem og fortalte, at jeg havde det godt.”

Unge 360°
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“Ingen kigger efter en hvid pige.”

Jeg var fyldt 18 og kom på kontanthjælp og efter et hjemmebesøg fra
min sagsbehandler, blev jeg anbe
falet at tage imod en førtidspension.
Det ville jeg dog ikke. Jeg var jo kun 18.”

Svampe og angst

Arv og frihed

Med det, der lyder som en underdrivelse, konstaterer
Persille, at “det var nogle hårde år.” Da hun var 17, kom
hun på musikefterskole. Både efter sit eget, men også
forældrenes ønske.

Siden da har Persille Ingerslev prøvet at komme i
uddannelse eller ud på arbejdsmarkedet, men et utal
af forskellige forsøg har alle været forgæves, for de tre
søstre vil på et tidspunkt have deres.

Så Persille var på egen hånd, med egen lejlighed fyldt
med venner og ikke mindst hash. Hun lavede en masse
ballade, og det der i straffeloven anses som værre, men
slap afsted med det hele. Både fordi hun er godt skåret
for tungebåndet, men også fordi:

“Jeg kommer fra et alkoholiseret
hjem, men de var da i stand til at se,
at der skulle ske noget med mig.”
Det var nu ikke, fordi efterskolen ændrede alverden.
Persille lavede stadig ballade, røg fede og begyndte oven
i at eksperimentere med stoffer.
“Det kulminerede mod slutningen af året, hvor jeg tog
med en veninde til Amsterdam. Hun var lige blevet
forældreløs og havde fået noget livsforsikring udbetalt,
så nu skulle der festes. Så vi tog til Amsterdam og tog
svampe, men vi vidste ikke, hvad det var, vi tog, så vi tog
alt for mange. Der fik jeg angst.”
Det dårlige trip grundlagde Persilles liv med de tre
søstre, som hun kalder dem: Angst, stress og depression.
Tre søstre, som hun stadig hjemsøges af i perioder, men
som i dag også tjener som en GPS i tilværelsen. Mærker
hun en af dem røre på sig, ved hun, at hun skal ændre
retning.
Efter efterskolen og det dårlige trip droppede Persille
stofferne. Hun fik et job som barnepige i et omrejsende
cirkus i Frankrig, men det viste sig hurtigt at være en
dårlig ide. Den omflakkende tilværelse gjorde hende
dårligere og dårligere både fysisk og psykisk, og det hele
kulminerede med en virus på balancenerven, som holdt
hende ude af spillet i to år.
“Jeg kom hjem fuldstændig nedbrudt fysisk og psykisk.
På grund af virussen kunne jeg ingenting. Jeg kunne
ikke tåle lys, og jeg kunne heller ikke være sammen med
mennesker. Bare folk blinkede mistede jeg balancen.
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“Jeg når til et vist punkt, og så kan jeg bare ikke mere.
Nogle gange har det været efter en uge, andre gange
efter tre måneder eller et halvt år. Jeg har længe
været overbevist om, at jeg var et fejlprodukt, og det
kommunale tvangsaktiveringssystem har kun været
med til at fastholde mig i den overbevisning. Systemet
nedbryder mere, end det gør godt. Folk peger fingre
og siger “I får bare og laver ikke noget”. Jeg er ikke
doven, ikke ressourcesvag - men det er enten/eller i
kontanthjælpssystemet, og det stresser og presser folk
mere og mere.”

I dag er Persille ikke på kontanthjælp, men det er ikke takket
være en succesfuld indsats fra
det system, der på papiret er sat
i verden for at hjælpe.
“Jeg slap ud, fordi min far døde. Både fordi det frigjorde
mig fra noget personlig stress, men også på grund af en
arv, der har givet mig frihed til og mulighed for at tjene
nogle penge,” fortæller hun og peger på det ironiske
i, at hun i dag bliver inviteret til at holde foredrag og
spille med sit band for folk i de kommunale korridorer,
hun er så intens modstander af. For fuld hyre endda,
som hun siger, inden hun kalder kontanthjælpen for
en semi-frivillig slavekontrakt i en forkastelig industri,
der, udefra set, efterhånden kun synes god for billig
arbejdskraft.

Foto: Morten Mejnecke

Kærlighed og tjekliste
Det er medmenneskeligheden, der er forsvundet, og
systemet er ikke længere godt for hverken borgerne
eller medarbejderne, for der er ikke tid til at se på
helheden, og der er ikke overskud til at acceptere dem,
der falder helt igennem.
“Der vil altid være en gruppe, der aldrig kan passe ind i
en af kasserne. Og for de resterende findes der ikke et
quick fix. Det er ikke bare at få en uddannelse, og så er
det det. Det er bare en lille del. Det kan godt være en
vigtig del, men det er ikke nogen helhed,” siger hun og
fortæller, at det for hende var mødet med hendes mand,
da hun var 23, der gjorde, at hun ikke ramte bunden.
“Jeg har overvejet selvmord. Ikke sådan depressivt, men
som en samfundsservice. Fordi systemet har fortalt
mig, at jeg ikke kan bruges, men jeg har været heldig at
modtage rigtig meget kærlighed, og at være elsket er
den største motivation.”
Og det er i virkeligheden det, systemet og alle andre
skulle lade de unge vide: At de er vigtige. At de betyder
noget. For hvad nu hvis det ikke er dem, der er noget galt
med?

“Det er den sætning, der har ændret mest for mig.
Hvad nu hvis det ikke er mig, der er noget galt med.
Jeg har altid troet, at det var mig, der var syg, men nu
tænker jeg, at jeg har naturlige reaktioner på utålelige
omstændigheder. Systemet har ikke været positivt for
mig, og jeg har ikke været positiv for systemet. De har
fejlet, og jeg har fejlet - vi er lige gode om det - men bare
det at tillade tanken, at det ikke er mig, åbner for rigtig
meget,” fortæller hun og lader det glide over i et godt råd
til de unge, der er viklet ind i systemet nu.

“I stedet for at se de forfejlede aktiveringer eller uddannelser som en
række fiaskoer, så se på dem som en
tjekliste. En udelukkelsesmetode.
Det var så ikke det, du skulle. En dag
finder du det hul, du passer ind i.
Du må ikke give op. Det kommer.” ¢
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headspace er gratis
rådgivningstilbud til
børn og unge baseret på
frivillighed.
At møde unge på de unges
præmisser har vist sig at
være en succesformel for
headspace, som nu tæller
12 centre i Danmark.
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Hvor der er hjerterum, er der

headspace

At møde unge på de unges præmisser har vist sig at være en succesformel for headspace.
85% af brugerne er meget tilfredse med initiativet, der er en del af Det Sociale Netværk,
stiftet af blandt andre Poul Nyrup Rasmussen.

Alt for mange unge danskere har
ondt i livet. Problemer med stress,
angst, depression, ensomhed og
selvmordsforsøg er steget markant
de seneste år, og der er ikke noget,
der tyder på, at den udvikling er
i gang med at vende af sig selv.
Snarere tværtimod.
Tolv steder i landet sker der noget bemærkelsesværdigt.
Her har den frivillige organisation headspace stor succes
med et gratis tilbud til unge mellem 12 og 25 år. Tanken
er lige så enkel, som den har vist sig genial: At arbejde
med de unge på de unges præmisser.
“Vi har ikke en metodisk tilgang. Det er den unge, som
er ekspert på eget liv, og som har ansvaret for sine
problemer. Mødet mellem de unge og de frivillige er
et møde mellem mennesker, hvor det er tilladt at dele
erfaringer fra det levede liv. Der er ingen eksperter,”
fortæller centerchef for headspace Odense, Pia Bastrup.

Odense er et af tolv centre i landet, hvis 400 frivillige
tilsammen har været i berøring med mere end 12.500
unge siden åbningen i september 2013 og knap 5000 det
seneste år, og tallene taler deres tydelige sprog: 85% af
brugerne, der har været i berøring med headspace inden
for det seneste år, er meget positive overfor den hjælp,
de har fået.
“Vi ser tydeligt, at der opstår udvikling og ny erkendelse,
når den unge selv er motiveret for forandring. Det har
altså en værdi for den unge, at headspace er et frivilligt
tilbud, hvor hjælpen kan tage udgangspunkt i det, som
den unge selv definerer som værende vigtigst,” siger
Bastrup og forklarer, at de unge bruger headspace
forskelligt.
“Nogle bruger det ad hoc, når der sker noget akut. Andre
kommer på en fast ugedag, og har noget der minder
om et samtaleforløb med en frivillig. Andre kommer
forbi og drikker en kop kaffe, fordi de søger fællesskab.
Derudover har vi også gruppeaktiviteter, hvor unge
samles for at lære hinanden at kende og danne netværk.
Typisk er det ensomme unge.”
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Personlig hjælp er god hjælp
headspace er oprindeligt en australsk organisation og
åbnede i Danmark i september 2013, og i august 2014
offentliggjorde Oxford Research en midtvejsevaluering
af headspace. Den dækker perioden 11. november
2013 til 4. maj 2014, hvor der blev registreret 3346
henvendelser om alt lige fra tristhed og ensomhed,
seksuelle overgreb og boligsituation, til stress og brug af
rusmidler.
Midtvejsevalueringen viser først og fremmest, at de
unge brugere er tilfredse med tilbuddet og, at indsatsen
synes at virke positivt på de unges trivsel. headspace
kan noget andet end andre tilbud, og dette andet er
værdsat blandt brugerne. De oplever at være blevet
hjulpet, i høj grad fordi der ikke er tale om et klientbehandler-forhold.
“De frivillige hjælper, fordi de er motiverede for det,
og det giver en autenticitet i hjælpen, der virker
motiverende for de unge. Frivillig kan det, som ordet
siger: Jeg tilbyder mig til dig uden at få noget for det - jeg
tilbyder at gøre noget godt for et andet menneske. De
unge fortæller, at det i sig selv føles som en mærkbar
forskel, fordi hjælpen bliver mere personlig, og det gør
det nemmere at lukke op for det, som er svært at tale
om,” fortæller Pia Bastrup.

Frivillig i headspace Odense,
Lisbeth Larsen, har været med
fra begyndelsen, og hun har både
personlige og faglige erfaringer
fra pædagoguddannelsen at trække
på i sit møde med de unge brugere.
“Jeg fik diabetes som 6-årig, så jeg har stor erfaring
med at være anderledes og sårbar. Jeg er blevet mobbet
rigtig meget, og da jeg var 13-14-15 år gammel ville jeg
gerne have haft nogen at snakke med, som ikke var mine
forældre. Som ikke kendte mig,” fortæller hun og kalder
de frivillige timer i headspace en hård øjenåbner.
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“Det har været skræmmende at
opdage, hvor mange unge, der er
ensomme, har angst eller skader
sig selv, men samtidig er det en helt
ubeskrivelig god følelse at se dem gå
lettede herfra efter en snak. Uanset
om der er fundet en løsning eller ej.
Bare det at snakke om det kan gøre
meget.”

Én indgang til hjælp
En pointe, som headspace gør en del ud af, er, at de ikke
er kommunen eller systemet. Der bliver dog arbejdet
sammen med kommunerne i de byer, hvor headspace har
kontorer, og i Odense leverer både kommunen og Børneog Ungdomspsykiatri Odense en deltidsmedarbejder til
headspace.
“Vi samarbejder med alle, både offentlige og private
aktører. Meningen er, at vi på den måde kan blive en
samlet indgang til hjælp. Det betyder meget for de unge,
at de ikke skal navigere rundt i for mange systemer,”
siger Bastrup og nævner socialrådgivere som vigtige
samarbejdspartnere.
“Vi oplever, at vi har et godt samarbejde med
socialrådgivere, når vi for eksempel er repræsenteret
som bisiddere til møder. Socialrådgivere kan også
ringe til os, hvis de har en ung, som har brug for mere
hjælp, end de kan tilbyde. Det kan for eksempel være
unge, som har brug for hjælp til at søge bolig, eller
unge som har givet udtryk for, at de er ensomme. Dem
kan socialrådgiverne henvise hertil,” fortæller hun og
glæder sig samtidig over, at headspace i Odense kan se
lyst på den umiddelbare fremtid.
“Vi er lige blevet forlænget af Odense Kommune.
Forlængelsen betyder, at kommunen fortsat finansierer
vores husleje og bidrager med en medarbejder på deltid.
I hvert fald frem til 2018.” ¢

Hvad er headspace?

Evalueringen af headspace

• headspace blev oprettet i 2013 og er et anonymt og
gratis rådgivningstilbud til børn og unge i alderen
12-25 år.

• I midtvejsevalueringen af headspace fra Oxford
Research er der registreret 3346 henvendelser fra
unge. 66% er kvinder, 34% er mænd, og hele 60%
af brugerne har henvendt sig i headspace mere end
én gang. Gennemsnittet ligger på 3,5 henvendelser
pr. bruger.

• Der er ingen ventetid, og du kan ringe, maile,
chatte eller kigge forbi det nærmeste headspace og
få en samtale med en af de mere end 400 frivillige.
• headspace er et forebyggende tilbud. 90% af de
unge, som kommer i headspace, angiver, at de ikke
har været i kontakt med offentlige systemer før
deres besøg i headspace.
• headspace er et initiativ under Det Sociale
Netværk og er finansieret af Velux Fonden og
Det Obelske Familiefond. Der er 8 centre fordelt
rundt om i landet i København, Rødovre, Roskilde,
Odense, Horsens, Esbjerg, Billund og Aalborg.
 e mere på www.headspace.dk eller scan
S
QR koden og se videoen om headspace

• De unge kommer med en lang række problemer,
lige fra seksuelle overgreb over angst til stress
og rusmidler. De fleste henvendelser (25%)
handler om ”tristhed, bekymring, usikkerhed,
nedtrykthed”. 42% af de unge kommer med mere
end én problematik.
• Evalueringen viser desuden, at mange unge
henvender sig omkring deres boligsituation
eller arbejde/uddannelse - områder, der normalt
varetages af f.eks. kommune eller jobcenter. Her
har headspace også en styrke, da mange unge har
dårlig erfaring med det offentlige eller har svært
ved at overskue at henvende sig i forvaltningen.
• I forbindelse med evalueringen er der lavet en
brugerundersøgelse. 1298 besvarelser kom i hus
(39% af de 3346 registrerede henvendelser), og
her har 85% af brugerne vurderet headspace
meget positivt.
Kilde: Evaluering af headspace (august 2014), Oxford Research
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Gratis faglige seminarer

Faglig viden er vores fundament – og vi deler gerne
Hvert år afholder Olivia Danmark ca. 30-40 gratis faglige seminarer. Vores seminarer er primært målrettet
sagsbehandlerne, socialarbejdere og andre professionelle på området. Men ind i mellem afholder
vi også seminarer for forældre/pårørende til børn med handicap.
Afhængig af emnet inviterer vi forskellige relevante videnspersoner til at holde et oplæg.
Videnspersonens oplæg lægger op til en kvalificeret debat og diskussion blandt deltagerne.
Vi tager som regel udgangspunkt i virkelige eksempler fra jeres hverdag.
Olivia Danmarks faglige seminarer er gratis at deltage på, men tilmelding er bindende.
Seminaret varer typisk 3 timer, og vi sørger for kaffe/te , vand og frugt undervejs.

Det siger deltagerne
”Super relevant emne med vidende
og kompetent oplægsholder”
“Fantastisk inspirerende at høre på.
Fedt med eksempler fra den rigtige verden”
“Super arrangement, TAK!”

Vi har tidligere afholdt
seminarer med emnerne
“Unge og bandekriminalitet, radikalisering
og forebyggelse”
”Viden, sparring og konkrete værktøjer til
håndteringen af autisme og ADHD”
“Erhvervet hjerneskade - den tidlige indsats”

Scan QR koden eller gå ind
på vores hjemmeside
www.oliviadanmark.dk/
seminarer
og se kommende seminarer.
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”Skab tillid til de unge gennem nærvær,
tilknytning og relationer”
Og mange flere…

Anbefalede udgivelser og links
Ungdommens Røde Kors www.urk.dk
Egmontfonden www.egmontfonden.dk
Etnisk Ung www.etniskung.dk
Highfive www.highfive.net
Headspace – Rådgivning for unge www.headspace.dk
Børnetelefonen www.bornetelefonen.dk
Cyberhus - Online rådgivning for unge www.cyberhus.dk
Girl Talk - Online rådgivning for unge www.girltalk.dk
SIND Pårørenderådgivning www.SINDSPAA.dk
Misbrugsportalen – Misbrugsrådgiving www.misbrugsportalen.dk
Alkohol og Samfunds rådgivning www.hope.dk
Viden- & kompetencecenter unge og rusmidler www.ungrus.dk
Psykiatrifondens rådgivning www.tabu.dk
Det Sociale Netværk – Psykisk Sårbar www.psykisksaarbar.dk
Det Sociale Netværk – Unge Kompasset www.ungekompasset.dk
Mødrehjælpen www.moedrehjaelpen.dk
Terapi og rådgivning for unge som er børn af alkoholmisbrugere www.tuba.dk
Det kriminalpræventive råd www.dkr.dk
Center for ungdomsforskning www.cefu.dk

Udgivelser

Fritidsjob for
fremtiden (2013)
Foreningen Nydansker

Fra fritid til job (2009)
Rambøll for Arbejdsmarkeds
styrelsen

Hvem er de unge på kanten af
det danske samfund?
- Om hverdagsliv, ungdoms
kultur og indsatser der
gør en positiv forskel (Aalborg
Universitetsforlag, 2015)
produceret af Noemi Katznelson,
Helene Elisabeth Dam Jørgensen
og Niels Ulrik
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Tak til alle
bidragsyderne
Adam Martin
Mazen Ismail
Persille Ingerslev
Esma Birdi
Noemi Katznelson
Morten Mejnecke
headspace, en særlig tak til
Pia Bastrup og Lisbeth Larsen
Falck, en særlig tak til Lise Pagh

Tekst: Peter Krogholm
Udgiver: Olivia Danmark
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Det danske samfund ændrer sig. Der sker kulturelle og strukturelle
forandringer, som i en eller anden grad påvirker de unge. Vores kulturelle
stræben efter perfektion, uddannelse og karriere, er blevet et markant
succesparameter. Det påvirker og presser netop de unge, der ikke så let
som alle andre, bare kan tage et arbejde eller en uddannelse.
Denne bog giver dig et indblik i nogle af disse unges møde med systemet.
Både på godt og ondt. Og præsenterer nogle alternative tilgange til,
hvordan man kan hjælpe de unge videre i livet, ruste dem til at kunne
klare dagen og vejen – og ikke mindst have troen på at de kan lykkes!

Telefon 88 88 71 71 - info@oliviadanmark.dk - www.oliviadanmark.dk

