Hovedsynspunkterne fra de unge i panelet til

Unge På Tinge d. 6. maj 2014
Tema: Unge & uddannelse
Adgangskrav til bl.a. erhvervsuddannelser blev drøftet. Især med fokus på den
gruppe af unge, som ikke kan klare adgangskravene til bl.a.
erhvervsuddannelserne. Bekymring for om de vil blive ekskluderet yderligere.
Vigtigt at tage en uddannelse – større muligheder for godt arbejde og for bedre løn.
Unge ønsker ikke at ende som deltagere i et reality-tv-show som Paradise Hotel!
Diskussion om arbejdsgivers krav om fremtoning/det ydre. Både for og imod: Nogle
mener, at det er arbejdsgiverens ret at kræve dette, da de skal sælge en vare, og
det er deres image, der er på spil.
Andre mener, at arbejdsgiver udelukkende bør være rettet mod medarbejdernes
egenskaber, personlighed og evner.
Unges sociale baggrund har også betydning for, hvorvidt de klarer sig godt
uddannelsesmæssigt. Nogle familier bør have hjælp og rådgivning til at kunne
hjælpe deres børn. Skolernes hjælp er ikke nok – den basale hjælp hjemmefra er et
must.
Drøftelse af ”Dovne-Robert”: Stor enighed om at han er et meget dårligt forbillede,
og at det er skidt, at han nærmest er blevet en helt i medierne. Hvis man i stedet
fokuserede på de højtuddannede – og fx fyldte Paradise Hotel op med dem – ville
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det være langt mere interessant og positivt. Hvis man ikke gider arbejde, bør man
tvinges til at arbejde fx tømme skraldespande, male klubhuse og.lign.
Kontanthjælpen blev drøftet. Generelt godt at have et sikkerhedsnet, men det skal
ikke udnyttes. Samtidig skal kontanthjælpen også bruges til at give folk ro til at finde
et job, de egner sig til.
Vigtigt at alle ikke går efter de samme jobs. Der skal være folk til at varetage alle
former for jobs. Man bør vælge uddannelse efter hjertet.
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