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EUSE Toolkit för mångfald har blivit framtagen med
stöd av Europeiska Kommisionen
Behovs analys rapporter reflekterar endast åsikterna
hos författaren, den Europeiska Kommisionen kan inte
ställas till svars för vad som kan resultera i
användingen av informationen häri.
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Introduktion
European Union of Supported Employment Toolkit for Diversity
(EUSET) är ett partnerskap bestående av 12 partners.
EUSE Toolkit för en mångfaldig bakgrund
Syftet med EUSET är att överföra och anpassa EUSE supported
Employment Toolkit, designat genom Leonardo projektet, till fyra
Europeiska kluster regioner (Centrala, Norra, Södra och
Storbritannien/Irland), för att förbättra välanpassat material till
specifika situationer och omständigheter.
Projektets mål
Projektets mål är följande:


Att utföra behovs analyser om den ekonomiska exkluderingen
av folk från oprivilegierade sammanhang (t.ex. unga personer
som varken studerar, jobbar eller befinner sig i inlärning,
brottslingar och före detta interner och folk som återhämtar sig
från missbruk) inom dem fyra kluster grupp områdena.



Att granska Supported Employment Toolkit, modifiera material
för att tillgodose dem fyra kluster gruppernas behov och
översätta dem till 9 språk.



Att granska Supported Employment Toolkit, för att försäkra
dess tillämpande, av varj kluster region, i specifika
oprivilegierade grupper (t.ex. unga personer som varken
studerar, jobbar eller befinner sig i inlärning, brottslingar och
före detta interner och folk som återhämtar sig från missbruk).



Att testa ett anpassat toolkit på en formativ basis geonom
minst 48 intresserade organisationer alternativt genom att
förse sammarbets länder med Supported Employment.



Att förse samtliga sammarbetspartners med kapacitiets
byggande träning för att göra det möjligt för dem att ge träning
i användandet av detta Toolkit nationellt till minst 24
organisationer.
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Att fastställa en standard för leverans av toolkit och ett system
för kvalitets kontroll för träning i användandet av detta toolkit.

Projektet leds av the Northern Ireland Union of Supported
Employment (NIUSE) och partners som arbetar inom de fyra
kluster regionerna.
EUSET sammarbetspartners är följande:1. Nordirland av Supported Employment (Ledar Partner)
2. Dabei, Österrike
3. Rytmus, Tjeckien
4. Kiipula, Finland
5. Theotokos Stiftelsen, Grekland
6. Den Irländska Unionen av Supported Employment, Irland
7. Skinner, Italien
8. Associacai Portugesa de Emprego Apoiado (APEA)
9. Associacion Espanola de Empleo con Apoyo (ASES), Spanien
10.

Activa, Sverige

11.

Supported Employment Schweiz, Schweiz

12.

Status Employment Ltd, England, Storbritannien

Den här rapporten är relaterad till det första målet av projektet.


Att utföra behovs analyser om den ekonomiska exkluderingen
av folk från oprivilegierade sammanhang (t.ex. unga personer
som varken studerar, jobbar eller befinner sig i inlärning,
brottslingar och före detta interner och folk som återhämtar sig
från missbruk) inom dem fyra kluster grupp områdena.
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Bakgrunden till EUSE Toolkit för Mångfald
Supported Employment (SE) utvecklades ursprungligen för folk med
inlärnings svårigheter. På grund av programmets framgång så har
Supported Employment expanderats för att inkludera alla områden
relaterade till funktionsnedsättning. På senaste tiden har det
applicerats på folk från andra missgynnade grupper. Emellertid så
har applikationen av SE i andra grupper varit limiterad med
begränsade resurser för, professionell utveckling och träning.
Ett antal Europeiska studier kan konstatera ett behov av mer
utbildnings och inlärnings material för SE utövare. Den Europeiska
Unionens Supported Employment undersökning från 2011
(http://ex.europa.eu/) rekommenderade ”formell träning av
Supported Employment jobb coacher”.
En ovärderlig resurs utvecklades genom ett tidigare Leonardo da
Vinci partnerskap projekt, vilket detta projekt vill anpassa och
överföra till professionella som arbetar med folk från missgynnade
situationer.
Detta partnerskap kommer att arbeta inom fyra kluster regioner och
rikta sig till specifika missgynnade grupper.
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Kluster
Centrala

Partners

Mål grupper



Dabei - Österrike



Rytmus - Tjeckien



Supported employment
Schweiz- Schweiz



Activca - Sverige
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Unga
som
varken
studerar, är anställda
eller är lärlingar
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• Northern Ireland of Supported
Employment – NI
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före

Norra



Södra
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Unga
som
varken
studerar, är anställda
eller är lärlingar

Det anpassade Supported Employment Toolkit kommer att testas
med och spridas av proffs inom Supported Employment, för att öka
deras kompetens i åtkomst och upprätthållning av arbetstillfällen för
deras klienter.
Utkomsten av dessa EUSE Toolkit for Diversity mål kommer att
resultera i att samtliga partners har skapat en skräddarsydd resurs
för professionella som arbetar för en ekonomisk inkludering av så
väl funktionshindrade som personer som missgynnade situationerUnga som varken studerar, är anställda eller är lärlingar, förbrytare,
före detta interner eller personer som återhämtar sig från
drogmissbruk.
Vidare spridning och utnyttjande av detta anpassade toolkit och
träning kommer att främja det bästa användandet av Supported
Employment och anskaffandet av viktiga kompetenser inom
Supported Employment till ytterligare VET organisationr.
EUSE Supported Employment Toolkit är basrat på 5 stadier av
Supported Employment
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EUSE Supported Employment Toolkit
Dessa förslag är baserat på utkomsten av det kallade Leonardo Da
vinci sammarbetet, på initativ av EUSE (lett av Dundee City Council)
under 2008-2010
EUSE Supported Employment Toolkit är basrat på 5 stadier av
Supported Employment


Klient engagemang



Yrkes profilering



Jobb hittande



Arbetsgivar Engagemang



Stöd på och utanför jobbet

Detta Toolkit består av flera olika Positions papper (11) och
instruktions guider (5). Dessa material finns tillgängliga på EUSE
hemsidan (www.euse.org).
Positions
papprena
förser
både
tjänstleverantörer,
funktionshindrade,
föräldrar/förmyndare,
arbetsgivare
och
beslutsfattare med väsentlig och relevant information.
Instruktionsguiderna är förenliga med positions papprena men är
ändå mer instruktiva och praktiska och förser läsaren med både
grundläggande och specifik information, samt användbara råd om
”hur man” utför speciella aktiviteter inom Supported Employment.
Detta Toolkit är en extremt värdefull resurs och om den importeras
skulle det innebära en högre standard för tillämpningen av
Supported Employment i alla missgynnade grupper, förse ett medel
för kvalitets förssäkring och garanterar ett konsekvent bemötande i
hela Europa.
Det är projektet kommer att uppnå detta genom att överbrygga
ovanstående begränsningar genom att hänvisa till vad som saknas i
utlärningsmaterialet för andra missgynnade grupper, vilket berikar
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existerand resurser i dess regionala tillämplighet (inklusive
överssättning) och i ett konsekvent bemötande till leveransen av
Supported Employment till andra missgynnade grupper.
EUSE Supported Employment Toolkit är framtaget av europeiska
experter inom Support Employment och är designat för att öka
kunskapen och kompetensen hos dem ansvariga för att leverera
Supported Employment tjänster. Det är i förstahand riktat till
tjänstelverantörer och är därför en ideell grund för målen av detta
förslag.

EUSE Supported Employment Toolkit for Diversity ger ytterligare
värde till resultatet och bedrifterna av Leonardo partnerskapet, på
föjande sätt:


Detta Toolkit kommer att anpassas för att bemöta behoven
hos personer från 3 av dem olika missgynnade grupperna.



Detta Toolkit kommer att modifieras för att för att reflektra
kontextet av de 4 kluster regionerna.



Detta Tolkit kommer att finnas tillgängligt på 9 olika språk.



Detta Toolkit kommer att spridas föregripanden, i minst 12
länder i Europa, genom att ge träning i användningen av detta
toolkit och genom EUSE konferensen/ Employment Toolkit for
Diversity spridnings strategi.

Ett konsekvent förhållningsätt till Supported Employment
karakteriserat av hög kvalitet kommer att kunna försäkras i hela
Europa. Detta kommer att förbättra leveransen av service till folk
från missgynnade grupper och öka deras chanser till betalda
anställningar på den öppna arbetsmarknaden.
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Metodologi
Behovs analys aktionen inkluderar kvantitativ och kvalitativ
information från:


Skrivbords research – att identifiera regerings policyer och
praktiker i varje land, statistik och demografin i landet i fråga,
regerings strategier och litteraturen i undersökningar och
rapporter.



Specifika analyser – genom målgrupper. Varje partner
koordinerad mål grupp eller liknande bemötande (intervju),
som innehåller:

Folk från en missgynnad målgrupp;
Yrkesträning och anställning eller annan organisation som arbetar
med dem missgynnade målgrupperna/NGO’s
Regeringens departement/agenturer och lagstiftare
Vägledning i hur man styr målgruppen och frågor förbereddes av
ledarpartnern
för att försäkra kontinuitet hos samtliga partners
och länder.
Data som samlats från varje partner blev kollationerad i
klustergrupper och klustergruppernas rapporter ackumulerades i
den här slutgiltiga rapporten.
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Klustergruppernas Rapporter
Norra klusteret
Partners:• Kiipula, Finland
• Activa, Sweden

Målgrupp- Unga som riskerar att hoppa av/ unga som lämnat
skolan/ unga som inte studerar eller är lärlingar (NEETS).

Statistik
Anstälning och utbildning
Unga i Sverige och Finland går in i arbetslivet relativt sent. Trots
kontinuerliga och långtids strategier av officiella sektorer för
förbättring av ungas chanser till vidare utbildning och arbetstillfällen,
så är inte statistiken i den norra kluster regionen särskilt positiv.
I Finland så lämnas varje år 4-5000 unga, från varje åldersgrupp,
utan behörighet till vidare utbildning. Saknaden av behörighet till
sekundärutbildning är en betydlig faktor bakom exkluderingen av
unga på arbetsmarknaden och i samhället.
För stunden finns det cirka 40,000 unga i Finland utan behörighet till
sekundärutbildning. I Sverige hoppar var fjärde gymnasieelev av
eller tar studenten utan behörighet till högskola och universitet.
Ny statistik från Finlands arbets- och näringsministeriet från oktober
2012, visar att numret av arbetslösa unga under 25 år var 30,600
vilket är 3800 mer än i oktober 2011. Det fanns 900 fler en månad
tidigare.
I Sverige är arbetslösheten två till tre gånger högre bland unga
jämfört med resten av befolkningen. Medans arbetslösheten för
gruppen med folk mellan 15-74 år är 10% så ligger arbetslösheten
för unga mellan 15-24 år på 20-30% (Statistiska Central Byrån).
Sedan 1991 så har arbetslösheten för unga mellan åldern 20-24
ökat från 6.2% till 14%. Omkring 9% av tjejer mellan 18-25 lever i
hushåll som får socialbidrag. Den korresponderande siffran för
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vuxna kvinnor är 3%. Som exempel så kunde man se en ökning av
unga som varken jobbade eller studerade mellan åldrarna 16 och 25
från 2007 till 2008.

2007 så fanns det 85000 personer som inte jobbade, 52% av dem
var killar och 48 var tjejer. ”008 så ökade siffran till 102 000
personer. Varken ekonomisk recension ller demografiska variationer
kan förklara denna ökning.
Generellt inom den norra kluster regionen, så är antalet unga
som inte tas upp i den officiella statistiken problematiskt: 

I Finland beräknas denna siffra vara 25,000



I Sverige, mellan åldrarna 16-19 så var cirka 7000 personer
svåra att hitta och mellan åldrarna 20 till 25 så handlade det
om cirka 19 000 personer.

Dessa unga personer utgör ”hard core” gruppen av marginaliserade
unga då de varken utbildar sig eller arbetar och inte ens registrerat
sig som arbetssökande. Situationen för dessa unga kompliceras av
den oklara fördelningen av vem, eller vilka, som ansvarar för att
hjälpa dessa unga att få tillgång till tjänster som kan hjälpa dem.
Denna statistik föreslår att unga är mer sårbara på arbetsmarknaden
än äldre generationer.
I Sverige har det funnits forskning om detta som föreslår att
situationen för dessa sårbara unga, som riskerar att bli exkluderade
under längre perioder, har förvärrats och detta förväntas vara en
kontinuerlig trend.
Det här är en strukturell och inte en konjunktionell eller tillfälligt
situation
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Politiska och NGOs aktioner (fall från Finland)
Tjänster och program har utvecklats av sektorer inom regeringen
och NGOs för att bemöta det här problemet i följande former: 1. Ungdoms Garanti (Finland)
Den viktigaste åtgärden inom den Finska regeringen i att bemöta
arbetslöshet bland unga kallas Ungdoms Garanti. Implementationen
av Ungdoms Garantin för att främja anställning av unga och
förhindra socialt utanförskap är ett av den Finländska regeringens
flaggskepps projekt. Ungdoms Garantin lanserades den första
januari 2013.
Ungdoms Garantin kräver att varje person under 25 år och att varje
nyexaminerad under 30 år blir erbjuden ett jobb, en
lärlingsutbildning, workshop eller en arbetsmarknads rehabiliterings
plats, tre månader innan dem klassas som arbetslösa. Varje person
som lämnar skolan ska garanteras en plats på en skola för
sekundärutbildning eller någon annan institution med medel för
utbildning eller träning, på en lärlingsutbildning, på en workshop för
unga eller på en rehabiliterings institution.
Ungdoms Garantin är tills törsta del ett förebyggande medel. Den
Finska regeringen investerar 60 miljoner euro varje år i programmet.
Den viktigaste storskaliga utmaningen är en otillräcklig social och
sjukvård tjänstprovision, för få utbildningsplatser, problem inom
utbildningssystemet, otillräckligt med stöd för studenters välfärd,
studievägledning, rådgivning och karriär planerings tjänster; och
bristfällig beslutsamhet i myndigheters ansvar. Finlands Ungdoms
garanti kommer att grundas på ett offentligt, privat och folkligt
sammarbete där unga själva är aktiva deltagare.

1

Nilsson & Wadeskog, 2008, Det är bättre att stämma i bäcken än i ån - lönsamheten
att värdera de ekonomiska effekterna av tidiga och samordnade insatser kring barn och
unga, SEE & Skandia Idéer för livet.
1
http://www.tem.fi/files/34215/Nuorisotakuu_1.1.2013_alkaen.pdf;
www.nuoristotakuu.fi)
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Den Europeiska Kommissionen har, baserat på Ungdoms
Garanti programmet lansering i Finland, utvecklat en
omfattande Ungdoms Garanti som kommer att sponsras
finansiellt av den Europeiska Socialfonden och bli integrerad i
anställnings avtal inom medlemsländer4.
2. Exempel på andra regerings initiativ:
-Attityds lösning (Assenne meininki) är ett initiativ
stöt av inrikesministeriet i Finland5. Attityds lösning är en
media kampanj som hjälper arbetsgivare och ungdomar från
missgynnade bakgrunder träffas. Kampanjen lanserades av
Finlands president (Mr. Sauli Niinistö) och fokuserar på att
hindra ungdomar från att hoppa av: ”Ta hand om goda vanor
så kommer dem ta hand om dig”6.
Fokuserings gruppens och professionellas intervjuerhuvudfynd
Mål grupperna hade svårigheter i att relatera till vuxna, lågt
självförtroende, lite förtroende för myndigheter och dåliga relationer
till staten.
Många av dem behöver praktiskt stöd och assistans i att styra och
lösa generella problem i sina liv och den hjälpande handen bör
komma när dem behöver den.
Tiden från att man lämnar skolan och får assistans är för långt och
kan leda till att dem blir marginaliserade i samhället.
Det finns tecken i kluster regionen som talar för att många föräldrar
saknar färdigheterna som krävs för att uppfostra sina barn. Detta
innebär att mål gruppen är i stort behov av individuell hjälp.

1

European Comission Press Releases: MEMO/12/938 Event Date: 05/12/2012
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-12-938_en.htm
1
http://www.yhdenvertaisuus.fi/welcome_to_equality_fi/campaigns/asenne-meininkiattitude-solutio/
1
http://www.tavallisia.fi/
http://www.tavallisia.fi/themes/site_themes/asioita/pdf/inenglish.pdf
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Klientens behov:
 Ett Holistiskt bemötande
 Individuellt stöd
 Förtroende för en vuxen
 Kamrat stöd – från personer i samma eller en liknande
situation
 Någon som ser deras kapacitet och potential
 Arbetare som besitter förmågan att kunna drömma och skapa
visioner om sitt liv.
 Ett flexibelt och djupgående sammarbete som möter
deltagarnas behov.
 Krav som är rimliga och uppnåeliga
 Lämplig hjälp från olika källor tillexempel privata, statliga och
välgörenhets organisationer.
Professionellas Utmaningar:
 Hur man motiverar klienten
 Hur man bemöter klienters livssituation med passande respekt
och attityd
 Verklig kontakt mellan klient och arbetare
 Metoder som engagerar klienten på ett sätt som är passande
både i arbetet och i samhället.
 Hur man hittar passande arbetsplatser för klienter med
speciella behov
 Hur man sammarbetar med klientens familj
 Metoder som försäkrar en hållbarhet i klientens anställning
Övergripande fynd – Att nätverka med viktiga andelsägare är
väsentligt för klient gruppens framgång. Nyckelaktörer är föräldrar,
skolor och sociala myndigheter.
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Centrala kluster gruppen
Partners:  Dabei - Österrike
 Rytmus – Tjeckien
 Supported Employment Schweiz – Switzerland
Target Group – Unga som riskerar att hoppa av/ unga som lämnat
skolan/ unga som inte studerar, är anställda eller är lärlingar
(NEETS);
Statistik
Arbetslösheten i Österrik är lägre än i de flesta EU-länder, trots det
så är det svårare för unga, äldre, migranter och folk med
funktionsnedsättningar att bli anställda jämfört med andra grupper.
Vid ekonomisk nedgång så är det dessa grupper som med största
sannolikhet förlorar sina jobb och har det svårare att åter komma in
på arbetsmarknaden efter att ha förlorat sina jobb.
Enligt siffror från the Federal Statistical Office (FSO), så har numret
på anställda personer i Schweiz höjts med 0,9% enheter mellan det
andra kvartalet under 2011 och det andra kvartalet under 2012.
Under samma period har arbetslösheten, definierat av den
internationella arbetsorganisationen (ILO), ökat något i Schweiz från
3,6 % till 3,7 %.
Det finns två olika nivåer av arbetslöshet i Schweiz:  Den individuella nivån är ofta ett resultat av en bristfällig
utbildning (Migration, brist i språkkunskaper)
 Strukturell makronivå är ofta orsaken till rationalisering eller
globalisring (förändring i arbetsplats/fabriker i ett land med
djupare löner).
I Tjeckien har ungdoms arbetslöshet blivit ett stort problem. Mer än
hälften av alla unga (folk som är under 24 år) är arbetslösa under
mer än 6 månader och dem flesta har varit jobbsökande i över ett år.
25% av unga är artbetslösa i 6-11 månader, nästan 32% av dem är
arbetslösa i 12 månader eller mer.
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Ny statistik (Oktober 2012) från Tjeckien visar att det finns 35,000
unga utan jobb. I Januari 2013 ökade siffran med 10,000 personer.
Arbetslösheten ligger totalt på 7%.
Arbetsgivare är inte särskilt villiga att ge unga jobb på grund av: 




Bristande erfarenhet
Dålig prestation
Dålig beslutsförmåga
Svårigheter med att jobba i team

Specifika problem för målgrupper – unga som inte studerar, är
arbetslösa och inte del av en lärlingsutbildning.
Enligt den nationella aktions planen är åtgärder för att minska
arbetslösheten bland unga och minska antalet som hoppar av
skolan nödvändiga.
I Österrike finns det ett politiskt engagemang som vill förse varje ung
kvinna och man med utbildning (Ausbildungsplatzgarantie). Å andra
sidan så finns det samtidigt en hög ungdoms arbetslöshet där
särskilt personer med funktionshinder har det svårt att komma in på
arbetsmarknaden.
Arbetslösheten för unga mellan åldrarna 15-24 var 7,6 % under
2012, och arbetslösheten för personer i åldrarna 20 till 24 var 9 %
under 2012, dessutom: 14,6% av unga i åldern 20-24 hade bara gått i skolan under
dem obligatoriska åren.

18




8,6 % avslutade sin obligatoriska skolgång utan att läsa
vidare.
8,2% studerade inte , var arbetslösa och befann sig inte i ett
lärlings program (NEETS).

Det är även mer sannolikt att unga med invandrarbakgrund har
mindre formella kvalifikationer.

Enligt den nationella aktions planen är åtgärder för att minska
arbetslösheten bland unga och minska antalet som hoppar av
skolan nödvändiga, även i Schweiz.
I Schweiz finns det en hög arbetslöshet bland unga i åldrarna 15-24.
Arbetslösheten för folk som mellan 15-24 år låg på 8.2% under 2009
och 9% av unga i åldrarna 18 till 24 hade ingen mer kvalifikation än
en obligatorisk skolgång (2009).
Eftersom det är mer sannolikt att unga med invandrarbakgrund har
mindre formella kvalifikationer så har 25 % av folk med
invandrarbakgrund, utlandsfödda, endast en examen från sin
obligatoriska skolgång7.
I Tjeckien finns det inte några specialprogram för folk som hoppar av
skolan. Unga som avslutar grundskolan har möjligheten att studera
vidare på en lärlings skola (ett två årigt yrkesinriktat program), på en
yrkesinriktad sekundär utbildning eller på en generell sekundär skola
(med antagandet att dem ska studera på universitet).
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Politiska/ NGO aktioner/ VET och volontär sektorn
Tjänster och program har utvecklats av den statliga och ideella
sektorn för att bemöta detta problem :I Österrike lanserader en ny tjänst: Ungdoms Coaching
(Jugendcoaching) som riktar sig mot unga i åldrarna 15 till 24 som
befinner sig i och utanför skolan, med funktionsnedsättning eller från
missgynnade situationer, NEETS.
Hur Ungdoms Coaching fungerar: I den ”inledande diskussionen ”
ges en överblick om vad som den unga personen i fråga kan
förvänta sig från programmet och hur lång tid det pågår etc.
Steg 1 – Klienten engageras, ett möte med en rådgivare och
områden för stöd identifieras.
Steg 2- Karriärs rådgivning, detaljerat råd om karriärs orientering,
så väl som assistans i beslutstagande om vart ens ”resa” ska ta
en- lärlingskap eller skola.
Steg 3- Dem arbetar med styrkor och förmågor, hur man ska få
praktisk erfarenhet, etc.
Ungdoms Coaching varar i ungefär ett år. Vid slutet av programmet
får dem unga en rapport – till exempel specifika rekommendationer
på vad man borde satsa på i framtiden. Man kan även komma
tillbaka till programmet om man känner sig i behov av ytterligare
stöd.
Det finns ingen information om hur det har gått för programmet
eftersom att tjänsten inte blev tillgänglig t på nationell nivå förrän
tidiga 2013.
I Tjeckien finns det inga särskilda program för unga som lämnat
skolan.
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Sammanfattning
Supported Employment tjänster finns tillgängliga, med samma höga
kvalite, i hela Österrike både på landsbygden och i stadsområden.
Individuella ingångrar till arbetsmarknaden är möjliga och stöds.
Tjänsterna är behovsbaserade.
Den nya tjänsten Ungdoms Coaching (Jugendcoaching) finns också
tillgänglig över hela landet och definieras av en bredare målgrupp.
Målet är att minska antalet unga som hoppar av skolan och öka
antalet arbetstillfällen för unga.
Dem tre stegen i processen är ett bra sätt att försäkra fokus på
individen och behovsbaserat stöd för folk. Erfarenhet och tid
kommer att bevisa vilken påverkan detta har fått hos målgruppen.
Utmaningen ligger i att nå NEET gruppen.
Supported Employment tjänsten finns inte tillgänglig i hela Schweiz
på grund av traditionen av Supported Employment. Traditionen i
Schweiz går efter dual systemet (Berufsbildung) som är inriktat på
yrkesträning med ett sammarbete mellan företag och en teknisk
högskola (Berufsschule).
Individuella ingångar till arbetsmarknaden existerar och stöds ofta.
Den nya tjänsten, Supported Employment finns bara tillgänglig,
särskilt i storstäder, inom pilot projekt.

Huvudfynd från fokuserings grupper och intervjuer
Upptäckter från fokuserings gruppen och intervjuer skiljer är olika
från land till land. Detta kan bero på de olika situationerna som de
olika arbetsmarknaderna befinner sig i, regelverk och vilka program
som finns tillgängliga för målgruppen.
Det finns hursomhelst många problem för samtliga klustergrupp
partners. Dessa problem framhävdes av fokuserings grupper.


Ingång till arbetsmarknaden: tar lång tid. Processen
underlättas när man väl är erfaren och det blir lättare att få en
fulltidsanställning.

21









Låg formell kvalifikation för folk som har lämnat skolan tidigt
eller lämnat ett lärlingskap utan formella meriter måste
konkurera med andra välbildade grupper för samma jobb.
Unga som lämnat skolan utan tillräcklig kunskap (till exempel
utan grundläggande förståelse för matematik och
läsförståelse) har det svårt att söka jobb, gå på
arbetsintervjuer och hitta jobb/praktik platser.
Olika personliga och sociala problem som skuld och
drogmissbruk
Invandrarbakgrund (till exempel folk som har tyska som inte
pratat flytande tyska, och har svårt för att skriva på tyska)
Självbild vs hur andra människor uppfattar, i relation till ens
styrkor, jobb, intressen, förmågor, socialkompetens, län, etc.

Enligt den missgynnade gruppens åsikter refererar vi till nya sociala
undersökningar utförda av det Österrikiska Institutet, Institut für
Jugendkulturforschung: Unga som tror att dem inte har någon möjlighet att hitta ett bra
jobb eller att tjäna sitt eget leverbröd.
 Unga tror att när dem söker jobb så förväntar sig
arbetsgivaren att dem ska ha erfarenhet, vilket betyder att få
arbetsgivaren låter dem få det (hur ska man få erfarenhet utan
ett jobb).
 Å andra sidan har unga det svårt att hitta ett betalt jobb – dem
hoppar från mellan olika praktikplatser att få erfarenhet men
det är sällan betalt.
 Unga tycker dem borde få mer stöd med att hitta deras styrkor,
behov och sin rätta väg (vilket jobb eller arbetsområde är bäst
för dem)
 Unga med invandrarbakgrund möts ofta av fördomar.
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Södra Klustergruppen
Partners:  Theotokos Foundation- Grekland
 Skinner-Italien
 Associacai Portuguesa de Emprego Apoiado – Portugal
 Asociacion Espanola de Emploe con Apoyo – Spanien
Målgrupp:- Personer som återhämtar sig från drogmissbruk
Statistik
Arbetslösa/ ekonomisk exkludering
På grund av den ekonomiska krisen så är den generella
arbetslösheten i Grekland extremt hög och för unga som är 25 eller
yngre ligger dn på 56%. Situationen i Spanien är ungefär
densamma. I Portugal och Italien är siffrorna inte lika illa, men den
ekonomiska recessionen orsakar mycket problem för folk, som
befinner sig i missgynnade situationer, att ta sig in på
arbetsmarknaden.
Klyftan mellan arbetslösheten från land till land inom EU forsätter
öka. Skillnaden ligger på 20,4 pps mellan den lägsta arbtetslösheten
(3.9% i Österrike) och den högsta (24,3% i Spanien). Det är den
största klyftan på årtionden. Skillnaderna mellan EU medlemsländer
har nått nya höjder, med en standard deviations nivå i april 2012
nära 5 enheter (see tabell 1). I april 2012 låg
ungdomsarbetslösheten på 22,4% vilket fortfarande är extremt höga
nivåer jämfört med det genomsnittliga, vilket sektionen nedanför om
ungdomar bekräftar.
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Tabell 1: Arbetslösheten inom utvalda medlemsländer, jan 20062012 (Lhs) och standard deviationen i medlemsländers arbetslöshet
från varje månad (Rhs).
Under åren framtill 2012 så fortsatte sysselsättningen i vissa länder
öka. I Tyskland, Polen och Österrike kunde man se en rekord hög
ökning under det första kvartalet av 2012. Antalet syselsatta ökade
med 620 000 i Tyskland (+1,5%), 300 000 i Polen (+2,5%) och
70 000 i Österrik (+1,8%). Men för länderna i den södra
klustergruppen fortsatte arbetslösheten öka under de fyra sista
kvartalen. I Spanien föll sysselsättningen häftigt med 660 000
personer
(-3,7%), medans man i Grekland kunde se ett minskade i
sysselsatta med 400 000 (-8,7%), I Portugal sjönk den med 210 000
personer (-4,2%) och i Italien handlade det om 180 000 personer (0,8 %).
Under de 13 månader som ledde fram till April år 2012 så hade
arbetslösheten forsatt ökat med 0,9 pp (se tabell 2). Under januari,
februari och mars 2012 höll trenden i sig med en ökning på 0,2pp till
10,3% . Fler än 2 miljoner personer blev arbetslösa under de tretton
månaderna som föregick april 2012.

Tabell 2. Arbetslösheten i procent för unga (15-24), vuxna (25-74), för män, för kvinnor
och bägge. Jan 06-Apr 12 inom EU.
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Arbetslösheten bland unga är värst för dem sydeuropeiska länderna.
Arbetslösheten bland unga har alltid varit 2,5 gånger högre än
arbetslösheten för vuxna. Dessa siffror blir väldigt höga i Grekland
och Spanien. Unga arbetslösa har blivit en stor utmaning i nästan
varje medlemsland.
De Sydeuropeiska ländernas ekonomier är till största del baserade
på små och mellanstora företag, som konstant tvingas lägga ner sin
verksamhet. Många av dessa företag flyttar dessutom till andra
länder vilket leder till att jobb förloras och möjligheten till anställning
minskar. Hursomhelst så hoppas vi att denna situation förändras
under kommande år och regeringarna under tiden implementerar
nya sociala åtgärder för att skydda unga i missgynnade situationer.
Specifika problem för unga som återhämtar sig från missbruk
Förbättring av personens kapacitet att få och behålla en
(anställningsbarhet) är ett nyckel element i social integration för
missbrukare. Interventioner inom detta område måste reflektera en
vetskap om att droganvändning kan äventyra, inte bara jobb
sökandet, utan även förmågan att behålla ett jobb. Yrkesträning i
Europa består av en rad olika program, utformade för att förbättra de
färdigheter och egenskaper som krävs för att hitta ett jobb och bli
anställd under säkra arbetsförhållanden. Detta inkluderar intervju
och presentations färdigheter, tidsplanering, datorkunskap,
självkompetens och engagemang i jobbet. Program för utveckling av
yrkesrelaterade färdigheter kan även finnas tillgängliga på drog
behandlingshem och hos specialister så som nationella tränings
myndigheter och arbets förmedlare (EMCDDAA 2011a).
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Tabell 3. Drogmissbrukare inom den generella befolkningen i
åldrarna 15-64 under dem senaste 12 månaderna . År 2001-2012
I Portugal så säkerställer den nationella koordinations kommittén för
droger, drogmissbruk och skadlig användning av alkohol att alla
dem olika statliga myndigheterna artikulerar och koordineras på ett
bra sätt. Genom de nummer 17 från 2012, januari 26, så skapades
den administrativa myndigheten för intervention i beroende
beteende (SIDAC). Den byttes ut mot institutet för drog och
narkotikaberoende och introducerade en stor innovation baserad på
att förstärka planeringen och övervakandet av komponenter inom
programmet för att reducera konsumtionen av psykoaktiva droger,
för att förhindra beroendeframkallande beteende och drogberoende.

Huvudprinciperna är:
Fokus på personen- intervention vid drogmissbruk ses inte längre
som det sista målet; varje intervention måste ta hänsyn till personen
i frågas objektiva och subjektiva behov.
Territorialitet - För en bättre förståelse, intervention och planering
är ett ökat fokus på lokal och regional ledning viktig.
Integrerat bemötande och ansvar på en intern och extern nivå förhållningssätt bör vara strukturerat på integrerat sätt, så att det är
relaterat till individen och den sociala verkligheten.
Tjänster bör använda övergripande svars mekanismer i sina
interventioner, baserat på ett samhörigt nätverk som är kapabelt till
att bemöta den komplexa och kors och tvärs gående natur relaterat
till alkohol och drogmissbruk.
Trots att Spanien har reducerat ungas konsumtion av kokain mellan
åldrarna 15-24år så är landet ändå Europas största konsument av
drogen. I Spanien konfiskeras mer kokain och hasch än i något
annat land i hela EU. Den nationella aktions planen mot Droger
presenterade en undersökning om alkohol och drogmissbruk I
Spanien från 2011-2012. Konsumtionen av hypnotiska och lungande
droger hade ökat, det visade sig att kvinnorna konsumerade dubbelt
så mycket som männen. Men vad gäller kokain så konsumerade
männen fyra gånger mer än kvinnorna och cannabis används tre
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gånger så mycket mer (dem som konsumerar mest cannabis var
unga i åldrarna 15-17år).
Italien är det fjärde största landet i EU27 vad gäller befolknings
mängden, efter Tyskland (med nästan 82 miljoner invånare),
Frankrike (65 miljoner) och Storbritannien med (62 miljoner). Under
2011 kunde Italien bekräfta 59,464,644 miljoner invånare. Nivån på
den sociala exkluderingen av folk med drogproblem är ganska hög,
speciellt bland opium användare. Data om dem sociala förhållanden
för dem som fick behandling mot sitt drogmissbruk under 2010 visar
att mer än hälften (56%) blev arbetslösa och, under dem senaste
fem åren,så har denna denna siffra ökat i 15 av dem 24 länderna
som rapporterade om denna trend. Låg utbildningsnivå är vanlig
bland klienter som går med i behandlingsprogram, 38% har bara en
primärutbildning och 2% har inte uppnått denna utbildningsnivå
heller. Många är även hemlösa, 10% av alla klienter som får
behandling har ingen fast bostad.

Positiv Praxis - VET och volontär sektorn
I Portugal sker anställning av folk med erfarenhet av konsumtion
genom ett kombinerat samarbete mellan CIDAC, det portugisiska
yrkestränings och anställnings institutet (IEFP) och andra
organisationer engagerade i yrkesträning och anställning.
Relationen mellan CIDAC, IP och IEFP är väldigt viktig eftersom alla
IEFP och IP intiativ, som sker under professionell vägledning av
yrkesprogram eller av anställningar, är viktiga för formningen och
integrationen av folk som behandlats efter konsumtion av
psykoaktiva substanser. Det är även praktiskt för coacherna och
tjänsterna att arbetar tillsammans för uppnå programmets mål. Detta
möjliggör skapelsen av en kombinerad strategi för att integrera in
nytt folk, genom att komma emellan ett mönster karakteriserat av
prevention och konsumtion samt avskiljande av återfall. Slutligen så
kommer denna kombination att möjligöra ett införande av nya
strategier som korresponderar till en dynamisk verklighet. Det
kombinerade arbetat är ämnat för att skapa en kombinerad aktions
plan mellan två tjänster med interventioner som möter de behov
som behövs på marken.
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Den nationella aktions planen mot droger av hälsovårds-, social
tjänst, och jämlikhetsministeriet i Spanien har använt till firandet av
en internationell dag för att lansera en ny kampanj för prevention. En
ny aktions plan mot droger har också antagits som ska gälla från
2013 till 2016. I denna aktions plan finns det bland annat förslag om
att ändra regelverket för att förhindra att minderåriga konsumerar
alkohol, intensifiera andra förebyggande åtgärder och förbättra
forskning om cannabis konsumtion.
I Grekland är en viktig anställnings främjande agentur the Greek
Manpower Organization (OAED) men dem har inga specifika
procedurer eller metodologier för den här missgynnade gruppen.
OKANA har specialiserad yrkes- och sociala integrations center
(EKKEE) i Aten och Thessaloniki. Dessa center kan dock endast
erbjuda rådgivning och psykosocialt stöd till sina klienter.
Programmet arbetar bland annat med att ge sina klienter ett bättre
självförtroende för att på så sätt få dem att hitta jobb på
arbetsmarknaden själva.
Ett lovande tillvägagångssätt i Italien handlar om en kombination av
stöd, så som yrkesrådgivning, teknisk träning och arbets placering
med drogbehandlings program.
En av dem modeller som studerats förseer arbetslösa missbrukare
med färdighets träning medans dem får en psykosocial behandling i
en öppenvårdspatients miljö. Man har även examinerat effektiviteten
inom individuell yrkesrådgivning, arbetsförmedling, supported
employment, fall hantering och andra interventioner för substitutions
klienter. Ett antal av studierna som gjorts har gett positiva resultat
vad gäller sysselsättning, inkomst och välfärd tjänster (EMCDDA,
2012b). Hursomhelst så har det varit svårt att hitta tillvägagångs sätt
som har en kontinuerlig positiv effekt. Variationer i utförande,
befolkningsstudier, utkomster och svårigheter med att återskapa
program gör det svårare att dra slutsatser om den allmänna
framgången av dessa åtgärder (Foley et al.,2010). De bevis som
finns tillgängliga fokuserar nästan bara på åtgärderna för social
integration av opium användare medan behoven hos klienter som
undergår behandling för andra droger ännu inte blivit uppfyllda.
Specifika åtgärder som antagits av Portugal för integration av
sociala yrkeskategorier-
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a)Förmedling till yrkesträning och anställning - betyder att man
stödjer hyrandet av medlare som kan underlätta processen av att
professionellt integrera missbrukare, som både har och inte har
avslutat sin behandling.
b) Arbetserfarenhet - Steget för integrationen av sociala
yrkeskategorier- riktat mot att främja arbetsmöjligheter för ett
arbetsliv för missbrukare som befinner sig i eller har avslutat sin
terapeutiska behandling, både öppenvårdspatienter och interner,
genom en praktiskt träningskurs med betalt arbete (företag).
c) Belöning för integration av sociala yrkeskategorier - åtgärder för
att stödja arbetsgivare som tar emot missbrukare, genom kontrakt
som gäller en obestämd tid. Detta stöd kommer att löna sig genom
ersättning i form av återbetalning, social bidrag och annat.
d) Anställningsstöd - är menat att stödja verksamheter som anställer
missbrukare genom betala vissa utgifter så som, försäkringar, löner
och annat.
e) Stöd till egenföretagande - består av att betala vissa av utgifterna
vid en investering, inledning av en verksamhet och initiella drivnings
kostnader som gjorts av en före detta missbrukare, detta ska bli
genomfört av erkända organ.

Huvudfynd från fokuserings grupper och intervjuer
Svagheter
Feedback för deltagare i fokuserings grupper: Dem flesta av
personerna i denna grupp har både otillräcklig utbildning och
träning, samt bristande expertis vilket resulterar i att dem inte kan
konkurrera på dagens arbetsmarknad. Deras emotionella sårbarhet
och oförmåga att kontrollera sin reaktion när dem hamnar under
press och i stressiga situationer gör dem ännu mer missgynnade
och mer sannolikt att hamna i återfall. Utbildnings träning av
deltagare är väldigt grundläggande, de flesta har endast en primär
utbildning och har därför väldigt svårt att hitta ett jobb. Dessutom har
dem ett väldigt lågt självförtroende och tror inte själva att dem kan
lyckas med att hitta ett jobb, på grund av deras självbild. Det är även
svårt att få hjälp med att hitta och behålla ett jobb på
arbetsmarknaden. Klienter får assistans i en del av jobbsökandet,
med uppgifter så som registrering på allmänna anställningstjänster,
med att skriva ett CV och jobbsökning på internet. Förutom detta
stöd så är det svårt för klienter att få samma hjälp som dem får vid
Supported Employment. Den aktuella ekonomiska situationen i
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sydeuropeiska länder och den generella nivån av sysselsättning har
en stor påverkan på företag vilket försvårar tillgången till supported
employment. De ekonomiska svårigheterna påverkar både
individers och familjers självförtroende.
Feedback från professionell fokuserings grupp: Före detta
missbrukare kan bli indelade i olika sub-grupper, gruppen som löper
störst risk att bli marginaliserad är gruppen som med folk som inte
haft ett jobb under längre tid; dem har förlorat färdigheterna med att
leta jobb, med att förbereda ett CV, med att presentera sig själva på
ett bra sätt, bli interjuvade osv.
Förut så brukade regeringen sponsra yrkestränings program som
kunde leda till praktikplatser och arbetsplaceringar hos privata
företag. Tyvärr så varar dessa projekt bara under en begränsad tid
och är numera inte längre tillgängliga.
Personalen menar att det är en väldigt svår utmaning att hitta jobb
för personer som återhämtar sig från missbruk. Det största
problemet är att i många fall, efter en period av rehabilitering, så
återgår klienterna till sina tidigare bakgrunder. Detta leder till att de
originella orskakerna till konsumtion av droger återskapas, och
risken för att återgå till sina gamla vanor blir väldigt stor.
Drogmissbrukares beteende är oftast väldigt “barnslig” i relation till
verkligheten, vilket är synligt i fokuserings gruppen. Drömmarna blir
viktigare än verklige principer och reflekterar en generell misstro.
(Jag vill åka utomlands, jag vill bo på en båt, i England så är man
glad även om man jobbar som en diskare,...)
Styrkor
Feedback för deltagare i fokuserings grupper: alla deltagare har sagt
att dem är medvetna om vilken betydlig roll en anställning har i att
förbättra deras liv. Efter flera misslyckanden är dem dedikerade till
att reda ut sina liv, dem har bestämt sig för att sluta ljuga för sig
själva och andra.
Feedback från professionell fokuserings grupp: personerna som
befinner sig i en rehabilliterings process befinner sig i ett bättre
tillstånd än andra som inte får någon behandling. Dem måste följa
regler, acceptera villkor, gå med på att bli övervakade, få rådgivning
och utvärderas. Färdigheter som utvecklats som ett resultat av
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träning och förvärvning av sociala förmågor sker även också ofta.
Personerna i den här missgynnade gruppen har fått makt, blivit
envisa och självdisciplinerade som ett resultat av att ha omvandlat
sina negativa erfarenheter till positiva färdigheter under en kort tid.
Genom att ha levt igenom extrema förhållanden och gått igenom
avgiftning och psykoterapi så har dem berikat sig med erfarenheter,
kunskap och blivit mognare. Deras vilja att förändra sina blir en
viktig motiverande faktor.

Hot
För tillfället har den ekonomiska krisen orsakat en ökning av
arbetslöshet vilket resulterar i att det blir ännu svårare för personer i
missgynnade grupper att hitta jobb. Det har alltid funnits en brist på
tjänster och expertis inom detta område och nu har den ekonomiska
krisen förvärrat denna situation med en nedskärning av personal
och finansiering. Fördormar och stigmatisering är också hinder som
förvärrar situationen för denna grupp. I nuläget så är det väldigt
svårt att få tillgång till finansiering, men trots detta så forsätter
yrkestränings program och anställning av folk.
Feedback för deltagare i fokuserings grupper: dem är rädda för att
bli exkluderade från arbetsmarknaden; den för tillfället höga
arbetslösheten i sydeuropea är ett allvarligt hot för deras
framtidsplaner. Gamla kontakter och bekanta ses också som ett hot
eftersom det ibland kan få dem att gå tillbaka till sitt gamla
beteende.
Feedback från professionell fokuserings grupp: den ekonomiska
recensionen är det största hindret dessa personer måste
överkomma.
Möjligheter
Feedback för deltagare i fokuserings grupper: att förbli i
rehabiliterings processen ger personer möjligheten till att söka ett
jobb med assistans av jobb coacher. Det finns en möjlighet till att få
sina färdigheter och kapaciteter igenkända för att sedan använda
dessa i jobb sökandet. Dem vill vara realistiska och anpassa sin
sökning till en marknad där de flesta möjligheter finns inom service
sektorn.
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Feedback från professionell fokuserings grupp: egenföretagande
kan vara en annan möjlighet,. EUSET projektet är också ett sätt att
få stöd av supported employment och jobbar med att få in folk på
arbetsmarknaden som en del av rehabiliterings processen.
Sammanfattning
 Folk som befinner sig i rehabilitering efter konsumtion av
droger, särskilt dem som varit arbetslösa under en lång tid,
behöver stöd under jobbsöknings fasen och under
efterkommande faser som är en del av en arbetsmarknads
inkluderingsprocess, för att få och behålla en arbetsplats på
den öppna arbetsmarknaden.
 Det finns en klyfta mellan arbetsgivare, välfärdsystemen och
rehabiliterings kliniker.
 Tillämpningen av supported employment modellen inom
denna grupp av människor bör vara så pass effektiv att den
inkluderar dem i arbetslivet. Jobb coacher kan fungera som
professionella som stöder samarbetet mellan arbetsgivare och
jobbsökaren under processen för att inkludera människor i
arbetslivet.
 Supported Employment modellen bör användas av
rehabiliterings enheter för att försäkra att det övervägs som ett
medel för att avsluta den terapeutiska processen.
 Arbete är en huvuddel i rehabiliterings processen. Dedikation
till arbetet hjälper till individen att stärkas och återfå sitt
självförtroende, vilket är en viktig komponent i att komma ur ett
beroende beteende. Förnuvarande så försöker man inte
placera folk på arbetsplatser med användning av någon
specifik metodologi, olika metoder används i olika fall.
 Det är uppenbart att det största problemet för folk som slutar
använda droger är tillit till andra, speciellt inom arbetsområdet.
Behovet av assistans är särskilt relaterat till en professionell
person som kan arbeta som en sponsor.
 Ett annat uppenbart behov är psykologiskt stöd för att hjälpa
missbrukare klara av att vägra.
 Främjande av ett nära sammarbeta mellan
yrkesträningsprogram och anställningsprogram, särskilt med
ett supported employment tillvägagångssätt.
 Främjande av träning av tekniker kunniga inom supported
employment metodologier.
 Främjande av träning av koordinatörer på organisationer för att
nätverka (med lokala nätverk) och inom supported
employment metodologier.
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Spridning av lokala nätverks erfarenheter till arbetsförmedlare.
Ett brett utbud av tränings kurser och program är viktigt för att
främja färdigheter.
Det finns ett behov av mer socialt stöd.
I korthet så behövs det mer stöd för att ge folk, som
återhämtar sig från missbruk, tillgång till och möjligheten att
behålla ett jobb.

Storbrittanien och Irlands kluster grupper
Partners: Irish Association of Supported Employment (Irland)
 Northern Ireland of Supported Employment (Nordirland)
 Status Employment Ltd (England, Storbrittanien)
Målgrupper:- förbrytare och föredetta interner. definitionen av en
förbrytare och en föredetta intern i detta papper är npgon som har
blivit dömd för ett brott.
Målgrupps statistik
Nordirland:
Fängelse populationen i Nordirland är inte särskilt stor, 1,465 (2009)
jämfört med populationen i andra Europeiska länder. NordIrland har
tre anstalter med hög säkerhets nivå, Maghaberry anstalten, och två
anstalter med en medel säkerhets nivå, Magilligan och Hydebank
fängelset.
Hydebank fängelset är för personer i åldrarna 16-21 och för kvinnor
på återsändning till eller i häkte.
Den Nordirländska skyddstillsyns styrelsen övervakar över 4,600*
förbrytare som har blivit dömda under olika perioder (*Statistiken
kommer från PBNI Corporate Plan 2011-2014). De flesta förbrytare
skickas inte till fängelse men dem som blir det rapporterar om
många hinder som förhindrar deras integration.
Nordirland upplever många problem med termen “ex-fångar”, på
grund av landets historia, så anses många av internerna vara
“politiska fångar”, vilket ger de kommande anställnings problemen
en ny dimension. “A Review off literature on republican 33 and
loyalist ex—prisoners” av Professor Bill Roulston, på det
transnationella juridik institutet på the University of Ulster (May
2011) underströk att “det är fyra gånger mer sannolikt för fördetta
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interner att bli arbetslösa jämfört med andra i Nordirland, flera
faktorer försvårar deras situation: den generella ekonomiska
situationen, arbetsgivare vägrar anställa dem, säkerhets frågor,
begränsad tillgång till träning och åldersdiskriminering, och även
regelverk som legaliserar diskrimineringen av ex-interner vid vissa
arbetstillfällen.

Irland
Populationen av fångar i Irland är 4,262 (15 Feb 2013)
 Antalet av domar som resulterar i fängelsestraff i Irland är 96
per 100,000 (May 2012)
 Populationen av fångar har ökat med 400% sen 1970.
 60% av folk som avtjänar sitt straff i 6 månader eller mindre är
fattiga, och oftast hemlösa.
 Udner dem senaste 14 åren, har siffran av folk i häkte ökat
med nästan 100%
 Det är 25 gånger mer sannolikt för fångar i Irland att komma
ifrån (och återkomma till) allvarligt utsatta områden.
 85% av dömda förskingrare är tillbaka på anstalt inom fyra år.
 90,3% av domarna under 2009 var icke-våldsrelaterade brott.
 82,4% av kvinnor som blivit dömda till fängelse under 2009
blev dömda för icke-våldsrelaterade brott.
 57% av dömda förbrytare under 2011 blev dömda till fängelse i
6 månader eller mindre.
 Över 70% av fångarna var arbetslösa när dem blev dömda
och en liknande siffra rapporterades i en självrapport.
(detta inkluderar inte trafikbrott vilket kategoriseras som
farliga/vårdslösa handlingar.)


England
Populationen av fångar i England och Wales låg den 7e Oktober
2011 på 87,673 och den kvinnliga populationen i fängelser i hela
Storbritannien låg på 4,635.
Officiella siffror från England och Wales visade att hälften av fördetta
förbrytare var på a-kassa två år efter att ha lämnat sina fängelser
under 2008.
Det uppskattas att 86-90% av folk med mentala problem som är
arbetslösa vill arbeta. Arbetslöshet på grund av mentala problem
tenderar till att bli mer långvariga jämfört med arbetslöshet på grund
av andra hälsoproblem: 86% av folk som ansöker om ersättning för
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sitt mentala hälsotillstånd ansöker om stöd för en längre period, mer
än tre månader. Den komparativa siffran av folks som söker
ersättning för andra problematiska hälsotillstånd är 76%.
Både nationellt och internationellt så kan man se en ökning i
igenkännandet av fördelarna med att arbeta för en individs
välbefinnande och hälsa.
Arbetslöshet/ekonomisk exklusion/ anställning - förbrytare och
fördetta interner vs den allmänna befolkningen
Syselsättningen i Storbrittanien och den Irländska regionen ligger på
det genomsnittliga 70%, med en arbetslöshet på det genomsnittliga
10%. Dessa siffror tar i åtanke betalda jobbsökare, som ses som
aktiva jobb sökande.
Arbetslösheten bland föredetta interner är hög. Resultat om
förbrytare, anställning och ersättning från data länks projekt
indikerar att 75% av fördetta förbrytare har begärt arbetslöshets
ersättning någon gång två år efter att de avtjänat sitt straff. Medans
47% av fördetta interner fortfarande begär ersättning två år efter att
ha avtjänat sitt straff (Ministry of Justice and Department for Work &
Pensions publication, 2011).
Specifika problem för förbrytare och fördetta interner
Fokuserings grupp - Förbrytare ser följande som huvudpunkter som
försvårar deras situation:
 Berövning av skolgång
 Dåliga erfarenheter med mainstream tränings program
 Inga eller väldigt få meriter
 Svårt att få trovärdiga och accepterade referenser
 Kriminellt register
 Bristande färdigheter
 Konkurrens med andra personer som har bättre kvalifikationer,
erfarenheter och som inte hamnat i problem med myndigheter.
 Grupptryck som uppmuntrar personer att inte arbeta och leva
på ersättning från staten.
 Grupp tryck som uppmuntrar personer till att inte delta i träning
i fängelset.
 Alkohol och andra beroenden
 Acceptans bland andra
 Att fylla i jobbansökningar
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Fängelser ses som en plats för straff istället för en plats för
rehabilitering och träning
Att få en chans av arbetsgivare
Tränings och utbildnings relevans i fängelset
Bristande stöd och vägledning för fångar och fördetta
förbrytare
Brisande koordinerings tjänster.

Att möta dem grundläggande behoven hos fångar kan vara det
första steget i att försäkra deras utveckling ock kvalificering. Det
finns även ett behov av att etablera länkar med organ utanför
fängelset så att interner kan forsätta studera när dem avtjänat sitt
straff.
Redovisning
I varje sammarbetspartners land finns det specifika lagstiftningar
och regleringar om redovisandet av brottsregister, ett exempel är
Northern Ireland Rehabilitation of Offenders (NI) Order från 1978,
vilket är den enda lagstiftningen riktad mot att skydda
“rehabiliterade” förbrytares rättigheter. I samma lagstiftning står det
att förbrytare som inte har begått ett brott under en längre tid ska
inte behöva redovisa sitt brottsregister när dem söker jobb, hos dem
flesta arbetsgivarna. Efter en tid kan fällande domar “spenderas”
vilket gör det lagligt för förbrytaren att säga “nej” när han/hon blir
frågad om dem har ett brottsregister.
Det är inte lagligt för en arbetsgivare att vägra anställa någon eller
neka någon på grund av att dem har spenderat en fällande dom.
Om man har spenderat en fällande dom innebär detta inte att den
tas bort från ens brottregister, det innebär endast att man inte
behöver redovisa den.
Tiden (till exempel rehabiliterings tiden) beror på hur länge sen den
fällande domen gavs och vad man dömdes till. Northern Ireland
Association for the Care and Resettlement of Offenders
(NIACRO) har gett en bild av hur domarna ses.
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Dom

Vid 18 års ålder eller Under 18
mer när domen gavs
år
när
domen
gavs

Absolut frigivning

6 månader

Villkorlig frigivnings order, skyddstillsyns Det
datum
som
order,
frigångs
order,
tvångs domen har förvärvats
omhändertagings order
eller ett år - vilket som
är längst
Närvaro center order, ungdomsrätts ett år efter att domen
center order, ungdoms konferens order, förvärvats
förberednings
order,
gemenskaps
ansvars order
Sjukhus order

5 år eller 2 år efter att
ordern förvärvats vilket som är längst

Böter och samhällstjänst order eller en 5 år
kombinations order

2½ år

Fängelse - (direkt eller suspenderat) eller 10 år
center för unga förbrytare i över 6
månader - under 2½ år

5 år

En period av häktning som varar i över 6 inte tillämplig
månader men i minder än 30 månader,
efter Artikel 45 av CJ (Children) order
från 1998

3 år

En period av häktning som varar i över 6 inte tillämplig
månader men i minder än 30 månader,
efter Artikel 45 av CJ (Children) order
från1998

5 år





Efterföljande fängelsedomar räknas som en längre dom
Om endast en dom föreligger gäller den längre perioden
Om du är en döms på nytt under en rehabilliterings period, kan
perioden förlängas
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Rehabiliteringen av förbrytare (undantag) (NI) Order 1979 (ändring
1987, 2001, 2003 och 2009) utökar lagstiftningen till vissa typer av
anställningar/yrken som anses som undantag i lagstiftningen, vilket
betyder att alla domar, inklusive spenderade domar, måste förklaras
och kan examineras när man utvärderar någon för ett jobb.
De olika jobb som ses som undantag under den nya lagstiftningen
forsätter att bli fler. Informationen om förbrytares domar måste
därför verifieras beroende på beteendet av hos den dömde.
Medans lagstiftningen var menad att stödja/skydda förbrytare så är
den associerad med vissa svårigheter så som: Rehabiliteringstiden är längst i Europa
 Listan på undantag är väldigt lång (och den blir allt längre)
 Den är förvirrande
Allmänna problem för fördetta förbrytare



Det är 13 gånger mer sannolikt att fördetta förbrytare har blivit
omhändertagna som barn
10 gånger mer sannolikt att ha haft det svårt i skolan
(Social Exclusion Unit, juli 2008)

Det finns också en uppfattning bland förbrytare om att ett kriminellt
register försvårar deras arbetssökande - av de som lyckats hitta en
betald anställning, fyra veckor innan dem häktats, så sa 16,2% att
brottsregistret gjorde det svårt att få och söka jobb (Surveying
Prisoner Crime Reduction Wave 1 results, 2010).
En nyckel statistik som the Prison Service for Nothern Ireland har
tagit fram visar att 60% av fångar har dolda funktionshinder (som
inlärnings svårigheter) t.ex. dyslexi, ADHD ASD etc och mentala
problem.
Statistik visar också att det är mer sannolikt för fångar att vara
arbetslösa innan dem blir förbrytare och att dem med största
sannolikhet blir kommer att bli arbetslösa efter att ha avtjänat sitt
straff. Detta betyder att det finns en ond cirkel som måste brytas
precis som denna forskning som menar att anställning minskar
risken att begå brott på nytt, understryker.
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Andra allmänna problem har nämnts av individer handlar om:







Rädslan för att bli utstött
Problem med lågt självförtroende
Låg motivation
Rädsla för att bli utlämnade
Ångest över att förlora sitt socialbidrag
Tron om att arbete inte längre är ett alternativ för dem.

Fångar & mentala hälsoproblem
Omhändertagandet av sårbara fångar, speciellt dem som har
mentala problem, inom fängelse systemet har varit ett omstritt och
kritiserat ämne under flera år. Forskning understryker vikten av att
kunna bemöta personer inom det straffrättsliga systemet med ett
flertal organ och bred kunskap.
Det har länge varit erkänt att inom fängelser och förbrytarers
gemenskap så finns det högre nivåer av mentalsjukdomar och
mentala hälsoproblem i jämförelse med den allmänna befolkningen
(Danesh,2002; Brinded, 2001; Meltzer, 2008; Duffy et al., 2006). De
demografiska egenskaperna hos fängelse populationen visar även
att det är mer vanligt med drogmissbruk i jämförelse med den
allmänna befolkningen. (Fazel, 2006).

Positiv Praxis - VET och volontär sektorn
Statliga Program
Efter att ha insett att om man ger förbrytare ett så minskar risken för
att dem ska begå brott igen med 30 till 50%, så har The Northern
Ireland Prison Service (NIPS) utvecklat en anställnings strategi för
att skapa en länk mellan dem möjligheter som fins tillgängliga för
interner, genom att förse dem flera olika NIPS tjänster ( som ibland
endast handlar om utbildningar), och arbetsmarknads trender och
möjligheter.
I juni 2012 kunde NIPS erbjuda allmänna rådgivning som en
anställnings strategi för interner. Huvudiden bakom denna strategi är
att genom att erbjuda utbildning, träning och anställnigngstjänster till
förbrytare i fängsligt förvar så kan man förhindra att dessa förbrytare
begår brott på nytt när dem avtjänat sitt straff.
Innan den nya fängelse reformen så fanns det flera olika utbildnings,
yrkes, tränings och anställnings program som hade utvecklats som
en fängelsetjänst, skapade för att ge fångar arbetserfarenhet,
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kunskap och färdigheter för att förbättra deras anställningsbarhet,
innan de ska tillbaka till samhället.
Utöver detta så har varje fängelse ett specifikt projekt skapat för att
förbättra internernas anställningsbarhet. Magilligan fängelset har till
exempel tillsammans med en lokal NGO bedrivit ett trädgårds
projekt och arbetat för att kunna erbjuda arbetserfarenhet.
En viktig del av NIPS anställnings strategi för förbrytare har varit att
etablera ett Utbildnings och kompetens center (3/11/2011) på
Maghaberry anstalten för att hjälpa individer i övergången till att
återgå till livet/anställningen efter fängelset.
NIPS har också anordnat en multi-agenturs baserad styr grupp som
har arbetat med att utveckla och utveckla leveransen av lämpliga
utbildningar och kompetensfrämjande tjänster till interner på anstalt
med inlärnings svårigheter och/eller kommunikations svårigheter.
Tillsyns tjänster
Tillsyns styrelses roll i varje region inom Storbritannien och Irland är
att hjälpa och förebygga att brott begås på nytt av förbrytare. Detta
sker genom att utvärdera förbrytare, utmana deras brottsliga
beteende, ändra deras attityd och beteende och som ett resultat
skydda allmänheten.
Det fungerar för en rad NGOs att erbjuda yrkesträning och
gemenskaps baserad anställning så som, NIACRO, Extern
oppurtunity Youth, Youth Action
Departementet för anställning och lärande (DEL) - DEL är
ansvarig för att främja vidare utbildning, yrkesträning och
anställning. Det största statliga finansierade assistans rpogrammet
för föredetta förbrytare kallas Local Employment Intermediary
Service (LEMIS) (http://www.nidirect.gov.uk/lemis). Lemis är ett
initiativ skapat för att hjälpa arbetslösa i samhället överkomma
problemen som kan hindra dem från att hitta och behålla ett jobb
frånområden som karakteriseras av en hög arbetslöshet och låg
ekonomisk aktivitet.
Anställnings rådgivare har en omfattande kunskap om
arbetsmarknaden och kan erbjuda en professionell anställnings
tjänst där du bor genom sina kontor och center. En asntällnings
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rådgivare kan stöda och hjälpa klienter att hitta ett jobb genom att ge
information, råd, och vägledning och praktisk hjälp.

Icke statliga organisationer (NGOs)
Det finns ett antal fler specialiserade NGOs som kan erbjuda
anställnings tjänster till förbrytare och föredetta interner. Några av
dessa är NIACRO, Extern, Oppurtunity Youth, Youth Action och
många fler.
Northern Ireland Association for the Care and Resettlement of
Offenders (NIACRO www.niacro.co.uk) skapades 1968 och
arbetar med att reducera antalet brott och påverkan de har på folk
och samhället.
NIACRO kan erbjuda ett antal olika program som kan assistera
föredetta interner eller folk som är potenitella brottslingar med att
utveckla en mer stabil livsstil och integreras i samhället. NIACROs
nuvarande projekt är:







APAC (Assisting People and Communities) - arbetar för att
reducera anti-socialt betende och brott.
Base 2 ingriper vid kriser, klargör och stöder tjänster för
individer och familjer som riskerar våld eller att exkluderas från
samhället. Base 2 ger folk praktiskt råd och stöd om bostad
och bidrag och kan arrangera resor.
Jobtrack är ett partnerskap mellan NACRO, the Probation
Board for Northern Ireland (PBNI) och the Northern Ireland
Prison Service (NIPS) som arbetar med att öka
anställningsbarheten hos förbrytare och föredetta förbrytare.
sammarbete med arbetsgivare NIACRO arbetar med
arbetsgivare för att förbättra och uppmuntra en rättvis
behandling av jobb sökanden som har blivit tidigare dömda.

NIACRO sammarbetar med många olika lagenliga organisationer
(t.e.x som the Department of Justice, NI Prison Service, Probation
Service for 41 NI, Youth Justice and Department for Employment
and Learning, Department of Health och Socialtjänster ) och NGOs.
Extern - (www.extern.org) erbjuder socialvård och stöd till barn,
familjer, vuxna och områden i hela Nordirland och Irland. Detta
inkluderar förbrytare. Extern NI startade 1978 och anställer 258
personer och Extern på Irland startade 2004 och anställer 95
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personer. Extern erbjuder ett antal olika projekt för att förbättra folks
anställningsbarhet för förbrytare och fördetta interner, detta några: Extern Works:- erbjuder stöd träning och anställningsprogram,
vilket ger arbetserfarenhet och meriterande träning till vuxna som är
hemlösa och inte studerar, eller anställning för vuxna som befinner
sig i eller har varit i det straffrättsliga systemet.
Extern Recycle: Erbjuder ett antal olika kurser, inklusive, viktiga
färdigheter, nybörjar färdigheter och yrkesfärdigheter - inom IT,
avfallshantering, Catering, warehousing och WEEE återvinning
Anställningsbarhets modellen som används av Extern inkluderar
arbets förberedning och yrkesträning så väl som personlig
utveckling. Yrkes färdigheter kan ges inom carering,
avfallshantering, hälsa och säkerhet, IT och jobb letande.
Extern sammarbetar med många olika lagenliga organisationer
(t.ex.som Department of Justice, NI Prison Service, Probation
Service for NI, Youth Justice and Department for Employment and
Learning, Department for Employment and Learning) och NGOs.

Irland
Communtity Return
Community Return är ett program som förser fångar med tidig
villkorlig frigivning. Den Irländska fängelsetjänsten får utvärdera
vissa förbrytare och ge dem tidig villkorlig frigivning i utbyte mot
överbevakad samhällstjänst. Community Return erbjuder villkorligt
frigivna förbrytare obetalt arbete, ett sätt att repearera den gjorda
skadan för samhället. Community Retur arbetar med uppgifter som
annars inte skulle finnas och som är till fördel för samhället,
områden, välgörenhets organisationer, skolor och andra individuella
medlemmar i samhället.
Samhällsbaserade Organisationer som kvitto för att finansiera
Tjänster
Departementet för Rättvisa och Jämställdhet har genom
skyddstillsyns tjänster, erbjudit finansiering av 46 gemenskaps
baserade organisationer (CBOs) för att utveckla och erbjuda tjänster
för vuxna inom deras egen gemenskap. Dessa initativ är anpassade
till lokala behov och förbättrar skyddstillsynens arbete för att
förändra förbrytares beteende.
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Nätverken av CBOs och projekt är viktiga för skyddstillsynen, genom
att bidra med ytterligare en dimension av tjänster och stöd som
skyddstillsynen kan erbjuda förbrytare och deras gemenskap, det
minskar risken för förbrytare att begå brott på nytt vilket ökar
tryggheten i samhället.

Storbritannien
Apex Skottland
Apex Skottland arbetar med arbetsgivare inom den offentliga och
privata sektorn för att utveckla rekryterings strategier som kan
främja risk reduktion.
Dem kan erbjuda utbildnings och tränings tjänster till arbetsgivare
som i sin tur kan få arbetsgivarna att införa hållbara inkluderande
risk reducerings policyer. Dessa tjänster marknadsförs på grund av
de likgiltiga intressena som dem resulterar i för företag och fördetta
interner.
Sammanfattning
Förbrytare och fördetta fångar möter många barriärer med att få
tillgång till arbetsmöjligheter och deras brottsregister är inte det enda
problemet. Förbrytare och fördetta fångar har komplexa problem
som påverkar vilka arbetstillfällen dem kan få. Vissa av dessa
problem är avsaknaden av färdigheter, bristande meriter, för yrkes
och arbetserfarenhet men även problem som resulterat i deras
livsstil (personliga och sociala). Den största barriären är den
uppfattning som allmänheten och arbetsgivare har.
Detta, tillsammans med det faktum att dem flesta fångar har ett
dåligt självförtroende, innebär att en överföring av innovationen från
Supported Employment skulle kunna hjälpa organ och myndigheter
som arbetar med få in fångar på den öppna arbetsmarknaden.
Det är viktigt att, istället för att tala till det sociala medvetandet hos
arbetsgivare, att tala till deras kommersiella intressen och att kunna
demonstrera dem kommersiella fördelarna som finns i en risk
reducerings rekryterings policy, för fördetta förbrytare.
Partner sammarbetet handlar om arbetsgivare, lagenliga agenturer
samt frivilliga och gemenskaps baserade organisationer som vill
hjälpa till att uppnå detta mål. Supported Employment kommer att
stödja denna process.
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Sammanfattning och Rekommendationer
Huvudfynden av arbetssessionerna med folk från missgynnade
situationer, folk från yrkestränings programmen och anställning eller
andra organisationer som arbetar med den missgynnade
målgruppen/NGOs och regeringsdepartement/organ och lagstiftare
var följande:
Unga som riskerar att hoppa av/ unga som lämnat skolan/ unga som
inte studerar eller är lärlingar (NEETS) generella fynd:
 Det tar tid att hitta jobb
 Låg nivå av formella meriter
 Dålig grundläggande kunskap
 Svårigheter i att engagera sig i rekryteringsprocessen
 Olika personliga och sociala problem så som skuld och
missbruk
 Arbetsgivare förväntar sig erfarenhet men ingen arbetsgivare
vill ge unga detta
 Unga tycker att de borde få mer stöd i att hitta sina styrkor och
behov, samt i att hitta sin rätta väg
 Unga utlandsfödda bemöts ofta av fördomar
 Unga i vissa stater (tex Finland) går in i arbetslivet sent.
 Dessa unga personer utgör ”hard core” gruppen av
marginaliserade unga då de varken utbildar sig eller arbetar
och inte ens registrerat sig som arbetssökande.
 I Sverige ansvarar kommunerna för folk som inte jobbar och
inte fyllt 20. Det har bekräftats att det finns problem med detta
system och att många unga inte är sysselsatta.
 En stor del av unga som inte arbetade var svåra att hitta i
offentliga register.
 En form av marginalisering sker genom exkludering från
arbetsmarknaden.
Folk som återhämtar sig från missbruk
Huvudfynd: Avsaknad av anställningsbarhets färdigheter
 Bristande utbildning
 Dåligt självförtroende och tro på sig själv
 Dålig självbild
 Dåliga anställnings erfarenheter
 Dålig anställningsbarhets färdigheter som krävs för att hitta en
anställning så som, hur man fyller i ett CV och presenterar sig
på ett bra sätt
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Saknar en primär skolgång
För lite träning/expertis inom ett område
Svårigheter i stress och rastlöshets hantering
Emotionell sårbarhet
Ökad risk för återfall
Brist på professionella som är tränade specifikt för området
Involverade i kriminella aktiviteter
Svaghet i föränderliga sociala miljöer

Förutom dessa erfarenheter, så är det svårt att hitta assistans i att få
och behålla ett jobb på den öppna arbetsmarknaden. Klienter
assisteras i jobbsökandet, uppgifter som registrering hos
arbetsförmedlare, fylla i ett CV och internet sökande. Men förutom
detta finns det inte samma stöd som inom Supported Employment.
Personalen menar att det är en väldigt svår utmaning att hitta jobb
för personer som återhämtar sig från missbruk. Det största
problemet är att i många fall, efter en period av rehabilitering, så
återgår klienterna till sina tidigare bakgrunder. Detta leder till att de
originella orsakerna till konsumtion av droger återskapas, och risken
för att återgå till sina gamla vanor blir väldigt stor.
Förbrytare och fördetta interner
Förbrytare och fördetta interner hindras av ett antal faktorer i sitt
jobbsökande











Brist på viktiga färdigheter
Dåliga meriter¨
Dåliga yrkes och arbetsfärdigheter
Dåligt självförtroende
Låg motivation
Bekymmersam till samhällets allmänna uppfattning om dem
Oroad över socialbidrag
Andra problem så som alkoholmissbruk, mental hälsa etc
Grupptryck uppmuntrar till att inte låta sig ”justeras”
Brottsregister
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Slutligen så har alla missgynnade grupper i fråga många hinder att
överkomma för att komma in i arbetslivet och Supported
Employment skulle hjälpa dem att göra detta.

Förslag och rekommendationer:
Unga som inte studerar, är anställda eller befinner sig i träning:
Mycket folk behöver praktiskt stöd och assistans med att navigeera
och lösa sina problem. Grundläggande individuella hjälp möts och
understryks av individens situation.
Huvudpunkter









Ett Holistiskt tillvägagångssätt
Individuells stöd
Förtroende för en vuxen
Stödgrupper med med andra (i en liknande situation)
Någon som tror på ens kompetens och potential
En förmåga att drömma och skapa visioner om sitt liv
Ingen förbestämd agenda
En operation bör vara så flexibel som möjligt och ska kunna
anpassas efter deltagarens behov.
 Krav som är verkliga och uppnåeliga
 Hjälp när det behövs och med det nödvändiga (privat,
regering, att gå upp på morgonen)
 Praktisk hjälp
Organisations arbete med olika metoder och värden. Det är viktigt
att förstärka deras självbestämmande och motivation.

Arbetsprövare är ett användbart verktyg för att guida dem till
arbetsmarknaden och låta dem söka jobb som dem själva tycker är
intressant.
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Det är viktigt att vi arbetar för en mer effektiv övergång mellan skola
och arbete. Om man kan påverka en student tidigt och vägleda
han/hon till arbete, kommer dem negativa effekterna från att vara
inaktiv minska.

Det är också viktigt att skol systemet utvecklar ett mer individuellt
tillvägagångssätt. En ökad mångfald av individuella lösningar i
skolan är bra.

För att detta toolkit ska bli mer användbart bör det komma med en
manual/text baserad på motiverande arbete.
Vi behöver en strategi för att aktivt arbeta med nätverk och varför
det är viktigt.

Det motiverande arbetet, vilket för många pojkar handlar om lön och
för flickor handlar om ett socialt sammanhang – kräver att man
snabbt hittar intresserade arbetsgivare.
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Folk som återhämtar sig från missbruk
Användandet av Supported Employment gruppen inom denna grupp
bör vara effektivt i att inkludera dessa personer i arbetsmarknaden.
Förstärkning av en policy som subventionerar arbetsgivare eller
egenföretagande. Det finns subventionering från staten för vissa
jobb vilket är en mycket motiverande faktor för arbetsgivare.
Skapandet av tjänster med Supported Employment
Exempel från Portugal – programmet VIDA-EMPREGO (Liv-jobb
program), inkluderar:
a) Meditation till yrkesträningsprogram och anställning – att
stöda hyrandet av medaktörer som kan shjäpa till i
processen av att professionellt integrera missbrukarre,
som har avslutat eller befinner sig i behandling;
b)
c)
d)
e)

Arbetserfarenhet av jobb
Belöning för en social-yrkeskategoris integration
Anställnings stöd;
Stött egenföretagande

Förbrytare och fördetta interner
I denna grupp av missgynnade personer kan Supported
Employment modellen möta många behov genom att:







Försäkra realistiska mål
Ha ett personligt tillvägagångssätt
Lära sig på jobbet
Engagemang från arbetsgivaren
Arbeta med självförtroendet hos klienter
Yrkeskunnig arbetsstyrka i anställnings frågor
Pågående stöd
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