KLUMMEN
Vejlederens faste klummepanel
består af: Camilla Hutters, lektor,
DPU, Lars Bjelke Fisker, vejleder,
Studievalg Nordjylland, Hanne
Kristensen Paustian, vejleder, UU
Nordvestjylland og Svend Broholm, erhvervsvejleder, Jobcenter Odense. De skriver på skift
om løst og fast inden for vejledning.

GENERATION
SNYDT
TEKST: CAMILLA HUTTERS

”De sagde, vi var så godt som sikret arbejde – bare vi
gjorde uddannelsen færdig”. Ordene stammer fra en
nyuddannet ingeniør Kristian, der medvirker i dagbladet Informations artikel serie Uddannet til arbejdsløs. Kristian har gjort alt det rigtige. Undladt sabbatår,
taget en lang videregående uddannelse inden for et
område, hvor der manglede arbejdskraft, færdiggjort
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sin uddannelse på normeret tid. Alligevel er han arbejdsløs på 10.
måned – til trods for virksomhedspraktik på foreløbig syv forskellige
virksomheder.
Kristian er én af de mange nyuddannede unge, der i øjeblikket liner
op i arbejdsløshedskøen. Når det gælder nyuddannede akademikere,
er arbejdsløsheden nu oppe på 23%. Og selv indenfor tidligere ”sikre
fag” som folkeskolelærer og sygeplejerske er dimittendarbejdsløsheden hastigt voksende.
Alt det, den unge generation har fået at vide, den skulle gøre, viser
sig nu ikke at give det lovede outcome. Hurtig studiestart betaler sig
ikke. Hurtig gennemførelse – ej heller. Og det med at pløje beskæftigelsesstatistikker igennem for at kunne tage et målrettet og informeret uddannelsesvalg?
Forget it!
Som så mange generationer før dem har erfaret, så kan situationen
på arbejdsmarkedet ændre sig dramatisk i den tid, der går, fra man
vælger en uddannelse, og til man som nyuddannet står og skal søge
job.
THE BAMBOOZLED GENERATION
Den nu afdøde franske sociolog Pierre Bourdieu brugte betegnelsen
The bamboozled generation – den snydte generation, som en betegnelse for de generationer, der ikke får det udbytte af at uddanne sig,
som de var blevet stillet i udsigt. Og det er netop fornemmelsen af
at være snydt, der begynder at melde sig hos de arbejdsløse dimittender. De mange års uddannelse kan ikke omsættes til et ansættelsesbrev og en lønindtægt.
Oplevelsen af at være snydt forstærkes af, at det i vidt omfang overlades til de nyuddannede selv at løse arbejdsløshedsproblemet. For
det er jo op til den enkelte at sørge for at vælge en uddannelse, der
fører til beskæftigelse. Derfor er det også ens egen skyld, hvis man alligevel ender som arbejdsløs. Den voksende arbejdsløshed har derfor
affødt et hav af individuelle strategier blandt de unge, som dækker alt

KLUMMEN

fra forlængelse af studietiden, øget omfang af erhvervsarbejde og
praktik til køb af ydelser hos rekrutteringsﬁrmaer og erhvervscoaches.
Sandheden er imidlertid, at den nuværende arbejdsløshed ikke
kan løses af den enkelte nyuddannede. Uanset hvor målrettet
og strategisk den enkelte er, så kan man ikke få jobs, der ikke
er der. På den måde betyder den nuværende individualisering
reelt, at de unge bliver dobbelt snydt. Hverken når det handler
om uddannelsesvalg eller beskæftigelse, viser de løsninger, samfundet anviser, sig at holde. Hvis problemerne med den voksende
dimittendarbejdsløshed skal løses, skal der i stedet strukturelle
initiativer til. Fx nye former for samarbejde mellem uddannelser
og erhvervsliv, bedre muligheder for at arbejdsløse kan opkvaliﬁcere sig og jobrotationsordninger, hvor arbejdsløse vikarierer for
fastansatte, der fx er på efteruddannelse.
Vigtigst af alt er det imidlertid, at der også skabes rammer for,
at nyuddannede kan bruge deres kompetencer til at skabe jobs
inden for helt nye områder. Fx ved at arbejdsløse har mulighed for
at arbejde som iværksættere eller medvirke i projektansøgninger
og innovationsmiljøer.
På den måde kan generation snydt blive til generation nyt. Nyt
for nyt job.

Har du en god vejleder-historie?
Eller blot ris, ros eller kommentarer?
Skriv til:
redaktion@danmarksvejlederforening.dk
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Camilla Hutters (f. 1971), lektor og udviklingsleder ved Center for Ungdomsforskning på
DPU, Aarhus Universitet. Forsker i unges valg
af og tilgange til vide-regående uddannelse og
karri-ere. Har i en årrække arbejdet med vejledningsområdet, både som forsker og som
underviser.
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Karise Efterskole henvender sig til unge med
særlige behov herunder unge med
læringsvanskeligheder, udviklingshæmning og autisme.
Eleverne vil således tidligere i grundskolen have
modtaget forskellige former for specialundervisning.
Aldersgruppen er 14 - 18-årige. Der kan dog
dispenseres for ældre elever.
Skolen er godkendt til 78 elever.

Få et fantastisk år med en kreativ 10. klasse:
Kost, mode & design idræt, it – og masser
af venner! Vi byder også på kurser som Krop
& Kost, Life Delight og Botræning.
En af de

Se mere på: soro-husholdningsskole.dk

Vi vægter musiske, kreative, kommunikative og boglige fag i et trygt og
struktureret hverdagsliv.
Eleverne vil med baggrund i boglig- og
læringsmæssige vanskeligheder have
behov for et specialpædagogisk tilbud.
Der afholdes ikke prøver på skolen.
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15

