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Hvordan finder udsatte unge  
tilbage i fællesskabet?

Mange unge i Norden står uden for samfundets 
institutioner og fællesskaber. Konsekvenserne er 
langvarige og alvorlige, både for samfundet og de 
unge selv. I en ny bog giver de unge en række for
slag til, hvordan deres situation kan ændres. Løs
ninger, der adskiller sig fra dem, samfund og stat 
kommer med.

Afbrudte uddannelser, vanskeligheder med at komme ind 
på arbejdsmarkedet, psykiske problemer og ringe trivsel er 
noget af det, som unge i Norden kan kæmpe med, og som 
får dem til at glide ud af fællesskabet. Når først de står 
udenfor, er det uhyre vanskeligt at finde vej ind igen. Sam
tidig koster de samfundet både penge og ressourcer.

Unge, udenforskab og social forandring fortæller om de 
van skeligheder, unge oplever i Danmark, Norge, Sverige 
og Finland. Men bogen ser også på de unges ressourcer og 
potentialer og giver en række bud på, hvordan situationen 
kan ændres til det bedre.

Forfatterne viser, hvordan de unges løsningsforslag adskil
ler sig meget fra dem, som fagprofessionelle, politikere og 
myn dig heds personer foreslår. Derfor giver bogen også me
toder til bedre inddragelse i de beslutningsprocesser, som 
angår unges situation og hverdag, for dermed at kunne 
skabe social forandring og på sigt styrke de unges tilhørs
forhold.

Bogen er skrevet af forskere fra Norden og bygger på em
pirisk materiale og analyser fra kvalitative studier af de 
unge og deres situation. Den formidler ny viden om de 
unges hverdag, som den bliver beskrevet af de unge selv.

Bogen henvender sig til beslutningstagere og fagprofes
sionelle på ungeområdet. Og til forskere, undervisere og 
studerende.

Forfatterne er alle del af Nordisk Forskernetværk: Unge, tilhør 
og udenforskab (ungforsk.org).
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