“

Nogle gange
er det slet ikke
til at holde ud.
Det er frustrerende
at gå hjemme og
føle, du ikke
udretter noget
som helst.
Emil Larsen, arbejdsløs

Læs flere artikler
om job og trivsel på
www.fagbladet3f.dk/
jobogtrivsel
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Ung og
arbejdsløs

JOB&TRIVSEL

5 SÅDAN
KAN DU FÅ JOB

Søg de opslåede job - men gør
især brug af dit netværk.

AF SØREN DAL RASMUSSEN / soren.rasmussen@3f.dk / FOTO: BENITA MARCUSSEN

Emil er sat
udenfor

Læs mere om

k

R

Der er gode dage.
Dage, hvor ansøgningerne næsten skriver sig selv og ﬂyver af sted,
fæstet med optimisme. Her ser Emil
Larsen ikke så tungt på sin 23-årige
tilværelse som arbejdsløs.
Så er der dårlige dage.
Hvor rastløsheden tager over, og
han vader rundt i ring i stuen eller
kigger i køleskabet hvert tredje minut. Bare for at lave et eller andet.
- Nogle gange er det slet ikke til at
holde ud. Det er frustrerende at gå
hjemme og føle, du ikke udretter noget som helst, siger Emil Larsen.
En almisse
Siden 2008 har Emil Larsen vekslet
mellem ufaglærte job og ledighed.
Han færdiggjorde aldrig gymnasiet.
Det var ikke ham.
I stedet nød han det arbejde, der
drypvis dukkede op. Som for eksempel piccolo på hotel Radisson,
ekspedient i Magasin og murerarbejdsmand. Det længste job var ni
måneder. De ﬂeste af dem kortere.
- Men det at have et arbejde giver
mig en grund til at stå op om morgenen, fortæller Emil Larsen.
Det er ikke bare en grund. Det er
nærmere et behov. Når han ikke er i
arbejde, daler humøret. Og det skærer i selvrespekten at være økonomisk afhængig af andre, mener Emil
Larsen.
- I mit hoved er understøttelse en
almisse. En lønseddel er en helt anden tilfredsstillelse. Det er penge,
som jeg har gjort mig fortjent til.

Næsten 40.000 danske unge er uden arbejde.
Eksperter har længe advaret om, at vi
risikerer at tabe en hel generation. I mere end
tre år har 23-årige Emil Larsen forsøgt at ﬁnde
fodfæste på arbejdsmarkedet. I dag rutsjer
han rundt mellem ledighed og job.
Læs Emils historie - og om hvad du kan
gøre, hvis du er ung og ledig.

Nederst i bunken
Emil Larsen har ikke længere tal på,
hvor mange job han har søgt. Men
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det er op mod 400-500 ansøgninger.
Det sker kun sjældent, at han får et
svar.
- Jeg ved godt, jeg ikke kommer til
at ligge øverst i bunken, konstaterer
han.
Den 23-årige unge mand fra Brøndby er aldrig blevet kaldt til en samtale. Det føles som en våd klud med
afvisning hver gang, som han siger.
- Der er øjeblikke, hvor jeg tænker,
at det hele ville blive nemmere, hvis
jeg tog en sportstaske, fyldte den
med tøj og meldte mig helt ud af
samfundet. Men så kommer jeg heldigvis til mig selv igen.
Vil bare arbejde
I dag får Emil Larsen halve dagpenge
og er lige startet i virksomhedspraktik i en børnehave. Det første, der
blev sagt til ham under samtalen var,
at der ikke var job til ham, når han
var færdig med praktikken. Men det
lever han med.
- I det mindste kommer jeg ud af
huset og undgår at blive sindssyg.
Drømmen er at blive ambulanceredderelev hos Falck. Men med 400
ansøgere til omkring otte-ti pladser
er chancen for at få en elevplads ikke
overvældende. Så Emil Larsen overvejer alt fra pedel til pædagogmedhjælper.
- Jeg tager med glæde det, jeg kan
få, siger han.
- Lige nu vil jeg bare gerne have et
arbejde.

rettigheder og
pligter som ledig på
www.3fa.dk

- Jeg vil bare have et arbejde,
lyder det fra Emil Larsen, 23.
Han blev aldrig færdig med
gymnasiet. I stedet har han
haft en masse småjob aﬂøst
er korte og længere perioder
med ledighed.

LEDIGHED I TAL
1

Der var 38.834 fuldtidsledige mellem
16 og 29 år i december 2011 ifølge
Danmarks Statistik.

2

Ungdomsarbejdsløsheden var 6,7 procent i december 2011. I december 2009
var den 3,4 procent.

3

Blandt 3F’ere var ungdomsledigheden
11,7 procent i december 2011.
Ungdomsarbejdsløsheden er opgjort som bruttoledigheden blandt 16-29-årige.
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Søg job på nettet og ved personlig kontakt.

Kontakt din 3F-afdeling. De
kan hjælpe dig med CV og
jobansøgninger, og de kender
virksomhederne, og hvordan de
rekrutterer nye medarbejdere.

Få hjælp til at afklare, hvad
du kunne tænke dig at beskæftige dig med i fremtiden.

Har du ikke en uddannelse og
har du mulighed herfor - så
gå efter at få en.

Job i

FOKUS
PAKKEOMDELER

Unge skyder
skylden
på sig selv

“

Emil Larsen har ikke længere tal på,
hvor mange job han har søgt. Men det er op
mod 400-500 ansøgninger

Udstødt, isoleret, ikke god nok. Det
er nogle af de følelser, der forfølger
unge uden for arbejdsmarkedet.
Når de rammes af ledighed vender
de ofte problemet indad mod sig
selv, fortæller Mette Pless, der er
adjunkt og ph.d ved Center for Ungdomsforskning under DPU.
- Unge oplever det i høj grad som
et personligt nederlag, når de ikke
kan få arbejde. Det fører til sårbarhed og frustrationer, siger hun.
- De føler, at de er uden for alt,
hvad der har med det rigtige liv at
gøre.
Mette Pless ser ikke en manglende
lyst til at arbejde hos de unge.
- De føler sig nærmere som nassere. Arbejde er synonymt med et
voksent liv. Det er noget langt de
fleste unge higer efter, siger hun.

DET HAR DU RET TIL
ü8QJHXQGHU§U
som er medlem af en
a-kasse, vil som ledige
få fulde dagpenge det
første halve år.
Efter det første halve
år nedsættes dagpengene til det halve.

ü8QJHGHULNNHHUPHGlem af en a-kasse, kan få
kontanthjælp, hvis de er
fyldt 18 år. Det kræver,
at man melder sig ledig
i jobcenteret og står til
rådighed for arbejdsmarkedet.

ü8QJHXQGHU§U
skal aktiveres efter
senest 13 uger.

ü+YLVPDQLNNHKDUHQ
uddannelse, vil man få
et uddannelsespålæg
fra jobcenteret. Det
betyder, at man skal
søge optagelse på en
ordinær uddannelse
med elevløn eller SU.

ü+YLVPDQLNNHHUXGdannelsesegnet eller
har forsørgerpligt og
hjemmeboende barn,
vil man i stedet få
tilbudt aktivering.
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1

Pakker, som kunderne indleverer på posthuse, afleverer
pakkeomdelerne hos modtagerne på adressen eller i
Døgnposten.

2

Om lørdagen leverer omdeleren ikke pakker, medmindre
de er sendt som lørdagsomdeling.

3

Tirsdag er ofte den travleste
dag, hvor flest pakker skal
bringes ud.

4

I 2011 steg internethandlen i
Danmark med 15 procent. Det
har givet mere arbejde til pakkeomdelerne.

5

Post Danmark kan spore en
pakke ved hjælp af stregkoden
på pakken, som bliver scannet. På den måde kan man se
på nettet, hvor pakken befinder sig.

CASPER KOMMER
MED PAKKEN

29-årige Casper Christensen er pakkeomdeler ved Post Danmarks distributionscenter i Kastrup ved København.
Han har arbejdet som pakkeomdeler
i fem år.
Når Casper Christensen møder
klokken 6 om morgenen, starter han
med at pakke pakkerne til ruterne.
Omkring klokken 8 kører han så ud
med dagens pakker.
- Det bedste ved jobbet er den
personlige frihed, forklarer Casper
Christensen.
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AF MATHIAS HAGEMANN-NIELSEN /
mathias.hagemann-nielsen@3f.dk / FOTO: JOACHIM RODE

På job med
pakkeomdeleren
fagbladet3f.dk/
jobifokus
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