Nyhetsbrev från Jobbhuset

Jobbhuset på ”Fler unga i
arbete”
Den 16 maj anordnades konferensen ”Fler
unga i arbete” via Nordiska ministerrådet och
Regeringskansliet. Målet med konferensen var
att sprida lärdomar och arbetssätt från olika
projekt på lokal, regional och nationell nivå i
norden och de självstyrande områdena
(Färöarna, Grönland och Åland).
Konferensen öppnades av
Arbetsmarknadsminister Hillevi Engström som
sedan lämnade över ordet till finansminister
Borg. Han menade att vi just nu enbart sett
början på globaliseringen och han pekade
främst på länder på den afrikanska
kontinenten och i Asien som fortfarande
väntar på sitt inträde till den globala
marknaden. Finanskrisen går inte heller att sia
om hur länge den kommer att fortsätta. För
att tydligt se en skillnad på vår inhemska
arbetslöshet är vi beroende av internationell
efterfrågan.
Efter detta följde en paneldebatt med
statsministrarna för Sverige, Norge, Finland
och Danmark samt Islands ambassadör. Den
sistnämnde fick företräda sitt land då det
nyligen varit val på Island och statsminister
därför inte kunde medverka. Arbetslösheten
mellan de nordiska länderna skiljer sig något
åt, även om samtliga har bättre siffror än
OECD ländernas snitt. Nyckelfaktorn som
poängterades av alla på konferensen var att
ungdomar måste minst ha
gymnasiekompetens, näringslivet måste
involveras mer och utbildning måste kopplas
till arbetsplatser. Personer som inte har jobb

måste även få relevant hjälp och stöd för att
finna rätt väg till arbete.
Alla jobb är viktiga i ett samhälle, och alla jobb
behövs. Som Finlands arbetsminister Lauri
Ihalainen utryckte det, ”ei ole paskaa työtä”,
det finns inga skitjobb.
Jobbhuset personal som var där kände att
konferensen var väldigt givande och kontakter
knöts för framtida samarbeten. Känslan var
positiv då arbetet på Jobbhuset följer de sätt
som ministrar och forskare pekade på som
framgångsrika. Vi är stolta, men inte nöjda.

Statsministrarna för de nordiska länderna samt
Islands ambassadör

17 Ungdomar i Sävsjö har anmält sig till
premiäråret av ”Sommarlovsentreprenör” i
Sävsjö kommun. Ett fantastiskt gensvar från
ungdomarna. Ni kommer inte att ångra ert
val! Vi syns den 17 juni!

