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Inledning

Frågan om socialt och kulturellt deltagande stod på dagordningen i många länder i 
Europeiska unionen och AVS-länderna långt innan finanskrisen. Ungdomskravallerna har svept 
över den europeiska kontinenten under de senaste åren och de arbetslösa ungdomarnas 
utanförskap i det offentliga samhället erkänns alltmer som en utlösande faktor till social 
instabilitet även i AVS-länderna. I dåliga tider är det de människor som redan har det svårt i 
samhället som drabbas hårdast. Detta innebär att problemen i samband med unga människors 
deltagande i samhället blir en ännu större utmaning inom ramen för den rådande finanskrisen.

I dag utgör unga människor i åldrarna 15–24 år 18 procent av världens befolkning 
(1,2 miljarder).1 De allmänna villkoren för de unga har visserligen förbättrats, men det råder en 
ökande oro över att många av dem inte lyckas i livet. Att inte hjälpa unga människor till ett sunt 
vuxenliv kan leda till att de hamnar i utanförskap och marginalisering.

Bakgrund

Första gången unga människors avgörande roll för samhällsutvecklingen erkändes formellt var 
av Förenta nationernas (FN) generalförsamling2 1965 i en resolution som innehåller förklaringen 
om ungdomars främjande av fredens ideal, ömsesidig respekt och förståelse mellan folken. Flera 
årtionden senare fastställdes inom ramen för FN:s världsprogram för unga (World Programme of 
Action for Youth to the Year 2000 and beyond)3 unga personers fullständiga och effektiva 
deltagande i samhällslivet och beslutsprocessen som ett av tio prioriterade åtgärdsområden för 
staterna, världssamfundet, civilsamhället och den privata sektorn. Denna uppmaning till handling 
har hörsammats. Under det senaste årtiondet har insikten om hur viktigt det är att investera i 
unga människor ökat på nationell och internationell nivå, och många program och verksamheter 
för främjande av ungas utveckling och samhällsdeltagande har genomförts. EU har antagit 
programmet ”Aktiv ungdom” för perioden 2007–20134, och Afrikanska unionen (AU) har 
antagit den afrikanska ungdomsstadgan, där det förklaras att Afrikas största resurs är dess unga 
befolkning. Genom de ungas aktiva och fulla deltagande kan afrikanerna övervinna framtidens 
svårigheter.5

Mycket återstår att göra. Globaliseringen har gett upphov till en enorm potential för ekonomisk 
och social utveckling. Det är emellertid mycket viktigt att se till att alla människor, och särskilt 
de unga, ges möjligheten att dra fördel av globaliseringen.

Politiskt deltagande och delaktighet

Unga människor utgör en relativt stor andel av befolkningen, särskilt i utvecklingsländerna. Om 
de unga inte kan garanteras tillgång till resurser och möjligheter när det gäller hälsa, utbildning, 
sysselsättning och fritid samt flickors och unga kvinnors utveckling kommer framtidens 
nationella och globala utveckling att hämmas.

                                               
1 FN:s rapport om världens ungdom 2007.
2 FN:s generalförsamlings resolution A/RES/2037.
3 FN:s generalförsamlings resolution 50/81, 14.12.1995.
4 EUT L 327, 24.11.2006, s. 30–44.
5 Afrikanska ungdomsstadgan, antagen av AU:s stats- och regeringschefer den 2 juli 2006 i Banjul (Gambia).
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För att unga människor aktivt ska engagera sig som likvärdiga partner måste deras rättigheter 
först erkännas och deras kunskap, perspektiv och erfarenheter utnyttjas på ett produktivt sätt. 
Detta kan åstadkommas genom att man gör ungdomarna delaktiga i utformningen av den politik 
som har en direkt inverkan på deras liv. Att ge unga människor chansen att delta i 
beslutsprocessen bidrar till deras egen utveckling, vilket i sin tur gör att de kan delta i 
samhällsutvecklingen för att eventuellt skapa bättre förutsättningar för unga människors 
deltagande.

En av de mest märkbara och positiva aspekterna när det gäller de senaste tendenserna bland de 
unga är deras ökande engagemang i volontärverksamhet som ger värdefulla färdigheter och 
erfarenheter som kan underlätta deras inträde i arbetslivet.

Även i Afrika söder om Sahara, där fattigdomen bland ungdomar är hög, engagerar sig många 
unga i volontärarbete och bidrar på så sätt till utvecklingen. Volontärarbete är ett tydligt uttryck 
för ungdomarnas samhällsengagemang. Detta kan främjas genom att volontärprogram med låga 
kostnader inrättas för att ge ungdomar möjlighet att tillhandahålla tjänster i företag och på platser 
nära hemmet, vilket gör att transportkostnaderna kan elimineras eller minskas för deltagarna.

Trots en del positiva exempel finns det också vissa problem som avskräcker unga människor från 
att delta i samhällslivet och den offentliga debatten. Ett av problemen är korruption och 
ineffektivitet i den statliga och offentliga förvaltningen, ett problem som många länder ställs 
inför och lider av. Att förbättra tillgången till information är ett viktigt verktyg för att öka 
insynen i hur ett land styrs och skulle främja medborgerligt deltagande. Att ge människor en 
chans att delta i beslutsprocessen stimulerar deras personliga utveckling, vilket i sin tur ger dem 
möjlighet att delta i samhällsutvecklingen samtidigt som bättre förutsättningar för deltagandet 
skapas – en positiv cirkel. I detta sammanhang kan Internet spela en viktig roll för att förbättra 
unga människors tillgång till information.

Tillgången till Internet är ojämnt fördelad i både AVS-länderna och inom EU, men ökar dock 
kraftigt i hela världen. Tillgång till Internet bör vara en prioritering för alla regeringar.

Sysselsättning

Arbetslöshet och undersysselsättning bland unga är ett globalt problem. Unga människor världen 
över, ofta välutbildade, får allt svårare att ta sig in på arbetsmarknaden. Unga utgör 25 procent av 
världens befolkning i arbetsför ålder, men även 43,7 procent av de arbetslösa1 – nästan varannan 
arbetslös person är i åldern 15–24 år.

Produktiv anställning är ett av de mest grundläggande och givande sätten för att engagera 
ungdomar i samhället, samtidigt som det bidrar positivt till deras egen utveckling. 
Ungdomsarbetslösheten har länge betraktats som ett tillfälligt fenomen i övergången från skolan 
till arbetsmarknaden. Färdigheter och utbildning, eller brist på dessa, är emellertid bara en av 
orsakerna till ungdomsarbetslösheten. Stagnerade arbetsmarknader och krånglig lagstiftning kan 
vara andra skäl.

                                               
1 FN:s rapport om världens ungdom 2007, s. 238.
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Problemet är särskilt akut för vissa grupper av unga: unga kvinnor, unga invandrare, unga med 
funktionshinder, unga från etniska minoriteter och unga som lever i områden som drabbats av 
väpnade konflikter. Deras sysselsättningsbehov måste hanteras genom särskilt riktad politik. När 
det gäller unga kvinnor finns det belägg för att en högre utbildningsnivå för unga kvinnor 
världen över inte nödvändigtvis leder till att deras ställning på arbetsmarknaden förbättras. 
Arbetslösheten och undersysselsättningen är högre bland unga kvinnor, och de betalas vanligen 
lägre löner än unga män i motsvarande ålder.

För att hantera dessa utmaningar måste politiken för att stödja ungdomssysselsättning anpassas 
till de enskilda omständigheterna, eftersom de miljöer som de unga lever i och de lösningar som 
krävs för att komma till rätta med problemen när det gäller sysselsättning för unga skiljer sig åt. 
Unga människor måste ha tillgång till information, kunskap och finansiella tjänster som ger dem 
möjlighet att starta egna företag om de så önskar. Kopplingar mellan skola och arbetsmarknad 
för att introducera de unga i arbetslivet måste skapas redan i ett tidigt skede. Den privata sektorn 
bör uppmuntras att tillhandahålla praktikplatser för unga.

Utbildning

Utbildning är en absolut nödvändig faktor för unga människors inträde på arbetsmarknaden och 
för en framgångsrik integration och ett givande deltagande i samhället. Tillgången till 
grundläggande utbildning har förbättrats, vilket innebär att denna generation av unga är den bäst 
utbildade någonsin.1 Kvaliteten i utbildningen måste emellertid höjas och det krävs bland annat 
ökad tillgång till högre utbildning om ungdomarna ska lyckas i den globala ekonomin, eftersom 
många unga lämnar utbildningssystemen utan att ha förvärvat de färdigheter som de behöver för 
en naturlig övergång till arbetslivet. Detta gäller särskilt ungdomar från eftersatta 
samhällsgrupper.

Inte heller de utvecklade marknadsekonomierna, som erbjuder varierade utbildningsmöjligheter, 
har varit helt framgångsrika när det gäller att råda bot på de stora skillnaderna i tillgång till 
skolundervisning inom och mellan länder.

Följande åtgärder är prioriterade i detta avseende:
 Det är viktigt att utveckla nyckelkompetenser redan från en mycket tidig ålder, med 

prioritering av barn i eftersatta områden.
 Skolor och universitet ska inte bara lära ut akademiska, yrkesmässiga och tekniska 

kvalifikationer, utan måste även förse ungdomar på väg in i arbetslivet med de sociala, 
moraliska och beteendemässiga kompetenser som krävs för ett meningsfullt arbetsliv och 
försäkra sig om att den undervisning som ges är anpassad till och skräddarsydd efter den 
globala ekonomins behov och de befintliga och framtida behoven hos unga människor 
och deras samhällen.

 Länder som har koncentrerat sig på att tillhandahålla grundläggande skolutbildning måste 
nu inrikta sig på att förbättra kvaliteten och de studieprestationer som krävs för att möta 
den snabba globaliseringen.

 Skillnader i tillgången till utbildning hindrar många unga människor, särskilt från 
minoritetsgrupper och unga med invandrarbakgrund, från att delta fullt ut i samhället. 

                                               
1 Ibidem, s. 236.
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Sårbara och eftersatta gruppers utbildningsbehov måste därför prioriteras särskilt i den 
nationella politiken på detta område.

 Utbildningssystemen måste stödja ett aktivt medborgarskap och interkulturellt lärande. 
Regeringarna bör främja interkulturellt lärande, bland annat utbytesprogram för 
universitetsstudenter, t.ex. genom att utnyttja program som Erasmus Mundus.1

Unga människors utveckling och möjligheter: kulturella beaktanden

Kulturdebatten är ett ständigt aktuellt tema som påverkas av andra politiska, ekonomiska och 
sociala prioriteringar. Detta betänkande innehåller en generell sammanfattning av de 
grundläggande kriterierna för en mer djupgående analys och diskussion.

Globaliseringen har varit positiv för utvecklingen, men hotar samtidigt några av de mest 
värdefulla delarna av mänsklighetens kulturarv. Den ohämmade handelsmodell som även 
tillämpas på kulturområdet och en gradvis ökande kulturell rotlöshet bland ungdomen i 
utvecklingsländerna utgör ett hot mot bevarandet och upprätthållandet av dessa folks egna 
kulturer.

Man bör emellertid inte fokusera för mycket på detta framtidsscenario, utan i stället koncentrera 
insatserna på att utforma och främja insatser som bidrar till att ingjuta optimism och framtidstro 
hos ungdomar, absolut nödvändiga aspekter för att skapa en bättre framtid.

Kultur – en faktor för utveckling och integration

Kultur och språk binder samman människor i samhället, men kultur är samtidigt en näringsgren 
som utvecklas i kommersiell riktning. Det är emellertid viktigt att kulturen är ”hållbar”, vilket 
innebär att bevarandet av mänsklighetens gemensamma kulturtillgångar och kulturindustrin 
måste ses ur ett hållbarhetsperspektiv och utvecklas i nära anslutning till detta.

Kulturindustrin – möjligheter

Denna aspekt är särskilt värd att uppmärksamma eftersom den har mycket nära anknytning till 
betänkandets huvudtema, dvs. att få in unga människor i produktiv verksamhet genom nya 
strategier, samtidigt som man ger dem möjlighet att fortsätta att utbilda sig.

Utbildningssystemen måste följaktligen skapa möjligheter för unga människor att förbereda sig 
rent ”tekniskt”, så att de kan kombinera arbete och utbildning.
Kan hantverket, musiken eller filmen bli en industri för unga människor? Alla dessa områden 
utgör kulturell verksamhet, samtidigt som de är industrier och en källa till sysselsättning, eller 
med andra ord, komponenter som bidrar till integration.

Det handlar följaktligen om att skapa utrymme för kulturella åtgärder på de nivåer som tas upp i 
betänkandet. För detta krävs en tydlig vision, målsättningar och lämpliga investeringar.

Det är inte lätt att ta resurser från hälso-, utbildnings- och livsmedelsområdet för att i stället satsa 
på kultur, men utvecklingen är komplex och om man skjuter upp insatserna på detta område kan 
                                               
1 http://ec.europa.eu/education/external-relation-programmes/doc72_en.htm
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det vara mycket svårt att ta igen detta senare. I utvecklingsländerna är investeringarna på 
kulturområdet mycket små och i vissa fall obefintliga.

Det som behövs är en integrerad utveckling i stället för det så populära konceptet ”hållbar 
utveckling”, eftersom det som verkligen kan bidra till ett samstämmigt genomförande av de olika 
aspekterna av utvecklingen är en gemensam vision och förståelse för konceptet ”integrerad 
utveckling”.

Den kulturella rotlösheten bland dagens unga ökar allt mer, och det är ett illavarslande tecken 
med tanke på att de kulturella tillgångarna tillhör hela mänskligheten och ungdomarna alltid 
kommer att vara den bästa garantin för att bevara dessa tillgångar.


