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Unge på kanten 
70.000 unge mellem 16-29 år er i dag ikke beskæftiget eller i uddannelse. Det er for alt for 

mange, og det kalder på handling. Derfor glæder det mig, at regeringen har nedsat en 

arbejdsgruppe, der skal se på konkrete forslag, der fokuserer og styrker uddannelsestilbuddene. 

Herunder skal vi finde frem til bedre veje til at få de unge sendt i den rigtige retning, når de 

forlader folkeskolen og skal vælge deres fremtid.  Alt sammen ud fra den enkeltes medfødte 

evner og realistiske muligheder for at få et arbejde efter endt uddannelse. Langt flere unge skal 

opleve lykken ved at være en del af vores uddannelses-og arbejdsfællesskab. Det vil give store 

menneske menneskelige gevinster for den enkelte unge og blive en stor økonomisk gevinst for 

samfundet. Jeg ønsker, at der i arbejdsgruppen kommer stærkt fokus på, at alt for mange unge 

med udpræget praktisk begavelse hægtes af systemet, fordi næsten alle uddannelser ad åre er 

blevet ganske teoretiske og skoletunge. Vi skal have mere fokus på nye tilbud til unge, hvis 

interesse ikke er det teoretiske og boglige, men det praktiske. Det kræver givetvis en 

nytænkning af erhvervsuddannelserne – gerne med udgangspunkt i den gode gamle mesterlære 

og en mere trinvis opbygning af uddannelserne, så der kommer nye tilbud med mere praktik på 

lærepladsen og mindre skole. Og så kan man senere bygge ovenpå en gedigen praktisk orienteret 

grunduddannelse, når den unge er blevet lidt ældre og mere motiveret til det. Det er et stort 

paradoks, at så mange danske unge er uden job eller uddannelse, når vi kan se frem til udtalt 

mangel på faglærte. Det kan og skal vi gøre bedre. For de unges skyld. Og for samfundets skyld. 

Vi skal anerkende, at nogle unge er rigtig gode til at bruge deres hænder. Og dem har vi i høj 

grad også brug for.  

 


