12.000 unge er ved at

glide ud af samfundet
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Marginalisering: 10.000-12.000 unge er ved at droppe heltud af samfundet, advarer landets
socialchefer. 'Nye metoder skal til for at standse de unges arbejdsløshed, misbrug og kriminalitet.
Af ORLA BORG

er erstattet af gruppetilhørsforhold, og døgnrytmen ikke
Rundt om i Danmark er ca. tilpasset solens gang - måske
10.000-12,000 unge under snarere omvendt. Denne
2S år ved at droppe helt ud af gruppe kan ikke overlildes til
samfundet.'
sig selv og egen- ofte illegalDe er aldrig kommet i gang forsørgeIse. Vi et Ilødt til at
med en uddannelse, de har lave nye strategier i kommuikke noget arbejde, mange'af nerne for at få kontakt med
dem sover om dagen, l~V'er de unge," siger formanden.
Socialcheferne indledte
om natten, ofte med Il\isbrug og kriminalitet s* deres årsmøde i går, ogdeunomdrejningspunkt. Udvi~c ge drop outs var et af de vælingen er stærkt bekymreil" sentligste temaer.
de, siger formanden for lahIfølge en særkørsel fra
Beskæftigelsesministeriets
dets socialchefer, Ole Pass.
databaser er der lige mange
Ny gruppe
unge kvinder og mænd i
»Det er en gruppe, viikke tid- gruppen af drop outs, der
ligere har set i det omfang i hverken er i gang med udkontanthjælpssystemet; Det dannelse eller arbejde, som
er unge, der er droppet udaf ikke afleverer noget CV til
alt og har sat sig uden for jobcentrene, og som ikke
samfundets normer. Ofte er. møder op til samtaler.
Pigerne har voldsomme
misbrug og kriminalitet en
del af hverdagen, familieliv problemer med manglende

selvværd og manglende evner, og drengene har ofte en
aggressiv adfærd. Tallene viser også, at der er en betydelig overvægt af unge med anden etnisk baggTIlnd end
dansk.
»Vi kunne standse deres
kontanthjælp med det sam-~
me, så de ikke får en krone.
Men så glider de helt uden
for kontakt, og så kan vi ikke
forsøge at holde dem fast på
en plan for deres fremtid,,, si-.
ger Ole Pass.

Kortlægning
Konsulent Jean-Pierre Morel
fra Center for Aktiv Beskæftigelsesindsats er i gang med
en kortlægning af de 10.00012.000 unge.
»Mange af disse unge har
ikke noget voksent menneske, der l\an hjælpe dem med
at håndtere deres liv. Hvis

der endelig er nogen voksne,
er det nogle, der selv har givet op. De unge har ikke noget incitament til at flytte sig,
og de magter ikke at hive sig
selv op ved nakken. Kommunerne er nødt til at bruge nye
metoder for at hindre, at de
fortsætter nedturen mod
misbrug, kriminalitet og for
nogles vedkommende prostitution. Det kræver en samordnet indsats med team af
jobkonsulenter, uddannelsesvejledere, misbrugskonsulenter og folk fra det psykiatriske system, der arbejder
sammen. Ellers ødelægger de
unge sig selv, og de bliver en
belastning for samfundet,"
siger Jean-Pierre Morel.
Det er ikke kun i storbyer
som København, Århus og
Odense, at gruppen af drop
outs vokser.
Også i mindre byer står

jobcentrene med den nye
gruppe af unge.

Tungere og tungere
Lederen af jobcenteret i Haderslev Kommune, Jens Bertelsen, siger:
»Den gruppe af unge, der
kommer ind i kontanthjælpssystemet i dag, bliver
tungere og tungere. De har
massive sociale problemer
og kan slet ikke komme i
gang med livet. Dels fordi de
ikke besidder de sociale kompetencer, som bliver stadig
mere afgørende for, om man
kan klare sig. Dels fordi de
job, som de ville kunne klare
med deres nuværende kompetencer, ikke længere eksisterer."
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