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Povzetek 

Prispevek prikazuje izkušnje socialne v-/izključenosti
dolgotrajno brezposelnih mladih glede na starost
in doseženo izobrazbo. Gre za prikaz rezultatov
kvalitativneraziskave zuporabo fokusnih skupin,ki je
zajela 21 brezposelnih mladih na območju Ljubljane
v starosti od 19 do 26 let.Mladi z različno doseženo
izobrazbo in starostjo izpostavljajo tako individualne
inpredvsemsistemskeovire,ki jimpomenijooviropri
vključevanjuvdeloinizbiriželenihbiografskihpotekov.
Rezultati kažejo, da bi bilo treba strategije pomoči in
podporemladim v položaju brezposelnosti usmerjati v
vzpostavljanjeravnotežjarazličnihživljenjskihpodročij
posameznika in tako blažiti tveganja individualnih
prehodovvodraslostinzaposlitev.
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Uvod 

»Mislim,dasevečinamladih,kisobrezposelni,počutiizgubljene.
Nekakonevedo,kajbisplohpočelisamisseboj.Mordabibilobolj
smiselno vključiti v program zavoda za zaposlovanje tudi kakšne
delavniceboljosebnegatipa,kibimladespodbudilekraziskovanju
notranjega bistva osebnosti – od tu vzklijejo želje in s tem vizija
prihodnosti.Verjamem,dabimoralvsakčlovekopravljatidelo,ki
gaosebnoizpolnjujeinmuponujaizzive,dapresežesamegasebe.
Državavsepremalopodpira/ščitisamoiniciativnemladeljudi,kisi
želijosamiustvaritidelovnomesto,vseprevečjezaposlovanjaprek
družinskihvezi–prijateljstev.«(Komentaranketiranca,2004)

Brezposelnostmladihjedanesperečproblemvvečinievropskih
državin tudivSloveniji.Brezposelnemladelahkoopredelimokot
boljogroženopopulacijo,sajdanesžeštevilneraziskaveopozarjajo
nanegativneposledice,kijibrezposelnostsprožanazdravstvenem,
socialnempodročju;brezposelnostjetveganjezarevščinoinsocialno
izključenost,odvisnostodsocialnihpomočiindružinskihvezi.

Walter in Schlathoff (2001) pregledujeta različne vire in
ugotavljata,dasevevropskihdržavahpojavbrezposelnostimladih
pomembno izraža tudi kot posledica spremenjenih tranzicij in na
drugi strani še vedno tradicionalnega odziva programskih politik.
Navajatanaslednjeugotovitve(pravtam,2001,str.106):
• BrezposelnostmladihpoEvropiimanaformalnemtrgudelovne

sile različno relevantnost.Zaradipomanjkanjadela sepolitike
zaposlovanja usmerjajo k spodbujanju samoodgovornosti
posameznikov(Europeancommission,1999).

• Vprocesihizobraževanjainzaposlovanjasedogajajostrukturne
spremembe; raznovrstnost izobraževanj in usposabljanj je
odločilni dejavnik razlik v prilagajanju spremembam na trgu
dela(ShavitinMuller,1998).

• Brezposelnost je strukturno različno pogojena glede na spol.
Razlikegledenaspolseizražajoskozisegmenteizobraževanja,
usposabljanjaintrgdela.

• Problem specifičnih skupin mladih brezposelnih: migrantov,
osipnikov, mladih z nižjo izobrazbo, mladih s kriminalno
zgodovino idr. sekaževkombinacijipomanjkanja resursov in
ustreznihinstitucionalnihpostopkov.
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• Skrita brezposelnost in črna ekonomija sta sestavni del
kompleksnosti pojava tranzicije v delo in zaposlitev, ki je
uradna statistika ne zazna, ugotavlja pa se, da narašča v vseh
delihEvrope(Mingione,1994;MacDonald,1998).
Socialneneenakostipridostopudovirovinmožnostisekažejo

v individualiziranihprehodih in različnihbiografskihpriložnostih.
Sposobnost posameznika za pogajanje v tranziciji v odraslost in
zaposlitev je odvisna od njegovega kulturnega kapitala, podpore
v družini, možnosti in omejitev v procesu izobraževanja, spolne,
socialneteretničnepripadnosti.Tadivergentnakonstelacijavodik
različnimoblikam tranzicij v zaposlitev.DuBois-Reymondova in
LopezBlasco(2003,str.23)izpostavitanaslednje:
• mladi z omejenimi resursi, ki so pod pritiskom negotovih

zaposlitev,brezposelnostiinvečkratnegausposabljanja;
• mladizznatnimiresursi,kijimomogočajosvobodnoodločanje

gledenalastnepotrebeinpreference;
• mladiodrasli,kibiželeliposkusitinovemožnostivpovezaviz

delomin izobraževanjem,asopodvplivomrazličnihpritiskov
prisiljeni svoje poklicne in izobraževalne želje prilagajati
standardiziraniminrestriktivnimpotemusposabljanja;

• mladi odrasli, ki podaljšujejo odvisnost od staršev, v kar jih
prisiljujetanezadostnasocialnavarnostinpoložajbrezposelnosti.
Walther in Schlathoff (2001, str. 102) prav tako menita, da

se zaradi neenake porazdeljenosti ekonomskega, kulturnega in
socialnega kapitala ter drugih virov mladi soočajo z naslednjimi
oblikamiprehodovvzaposlitev:
• prehodi tveganih biografij, marginalnih biografij, kar pomeni,

damladi zaradi slabe izobrazbe in slabih razmer na trgu dela
nimajomožnostipritidoavtonomnihživljenjskihprojektov in
konvencionalnegastatusaodraslosti;

• prehodi,usmerjeniktradicionalnim,'normalnim'biografijam;
• prehodi izbirnih biografij, avtonomni življenjski projekti,

sledenjeindividualniživljenjskipoti.
Ob pojavu sodobnih značilnosti tranzicij v odraslost

prepoznavamo spregledan odnos različnih institucij do temeljnih
sprememb tega družbenega procesa. Posledice se kažejo v tem,
da mladi z uporabo socialno dostopnih virov in javnih podpor
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(izobraževanje,usposabljanje,svetovanjeterrazličneoblikepodpor
inpomoči)postajajovseboljodvisni,strokovnjakirazličnihustanov
pa vztrajajo v vlogi, da jim ponujajo nove izzive, jih usmerjajo
ter premeščajo glede na njihove (z)možnosti in programe, ki jih
določajoprogramskepolitike(WalterinSchlathoff,2001,str.108).

Ugotovitvekomparativnihevropskihštudijopozorijonanaslednje
kontradiktornosti, do katerih prihaja, ker strokovni programi politik
napodročjuzaposlovanjaneupoštevajofenomenovsodobnihtranzicij
mladih(DuBois-ReymondinLopezBlasco,2003,str.35–37):
• Trendzaposljivostisedoločagledenapoznejšemožnezaposlitve,

karjevnasprotjusštevilnimikonceptiotransverzalnostiveščin
in s kontekstualnim razvojem kompetenc v okviru diskurza o
vseživljenjskemučenju.

• Koncept vseživljenjskega učenja daje poudarek neformalnemu
učenju ter njegovi integraciji v formalno izobraževanje in
usposabljanje. V programih politik pa se teži k temu, da bi
neformalneoblikeučenja formalizirali,kar spodkopavanjihov
temeljnimotivacijskipomeninznačaj.

• Dabiprilagodilimerilaspremenjenimtranzicijamnapodročje
dela, narašča pomen individualnega svetovanja. Individualno
svetovanje pa še ni zagotovilo, da so resnično upoštevane
individualne potrebe posameznika, zato so tovrstni programi
velikokrat le nadomestni pripomoček socialne kontrole in
normalizacije.

• V različnih evropskih državah se kaže težavnost pri doseganju
populacije, ki je v najbolj neugodnem položaju glede
zaposlovanja;medtemkosonajboljuspešniinprivlačniprogrami
tisti,kipovečujejomožnostinezaposleniminzadostijomerilom
uspešnosti, določenim s programskimi politikami. Ta merila
morajodosegatituditisti,kisovnajboljneugodnempoložajuna
trgudela.Tovrstneintervencijelahkopripeljejodoreprodukcije
segmentacijeinstigmatizacijeuporabnikovprogramov.

• Fleksibilnost je načelo, ki se univerzalno upošteva pri
spodbujanju posameznikov v procesih izobraževanja,
usposabljanja in zaposlovanja. Uveljavljanje tega načela
dejanskopomeni avtonomijo, ta panadzornadviri.Čev tem
pogledunivzpostavljenoravnotežjezupoštevanjemznačilnosti
posameznika,sorezultatifleksibilnostiomejenizgoljnatiste,ki
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posedujejovišjiekonomski,socialniinkulturnikapital,medtem
kosetisti,kisonatrgudelavnajslabšempoložaju,znajdejov
šeboljneugodnihintveganihokoliščinah.
Raziskavemladineintrgadela(prim.FurlonginCartmel,1997,

2003;Harslǿf,2003;Walther indrugi,2002)kažejonaprisotnost
usmerjanjamladih v izbiranje šolanja, ki jih ne vodi v trajno oz.
stabilnozaposlitevalijimneomogočasocialnougodnegastatusnega
položaja.Nekaterimladi sena tovrstne intervencijeodzovejo tudi
tako, da izstopijo ali se umaknejo iz sistema javnih institucij in
podpor,rajesprejmejopoložaj'brezstatusa'('statuszero')terobtem
doživljajoodtujenostinponižanje.

Negotovost na trgu dela je torej ena izrazitejših značilnosti
položajamladihvEvropi.Tveganjusocialneizključenostiinsocialne
neenakosti so izpostavljeni na različnih področjih. Tranzicija v
odraslost je pogojena, opredeljena s programi vladnih in nevladnih
institucij,zizobraževanjeminusposabljanjemterdostopidotrgadela.
Usmeritverazličnihustanovmladimpomenijonekevrstetranzicijske
režime,kijimdoločajoorientacijozazavzemanjestališč,vrednotenje
spolnihspecifikinzaznamujejoznačilnostiživljenjskihpotekov.

Namen raziskave in metodološki pristop 

V prispevku prikazujemo del rezultatov kvalitativnega dela
študije, ki je nadgradila kvantitativno raziskavo z naslovom
Socialna v-/izključenost in psihosocialno zdravje mladih z
izkušnjami brezposelnosti (Dekleva in Rapuš Pavel, 2004).1
Kvalitativni del poglobi razumevanje pojava marginalizacije in
socialne v-/izključenosti med mladimi brezposelnimi. Zanimalo
nas je, kako mladi različnih starostnih razredov z izkušnjami
dolgotrajne brezposelnosti in z dokončano ali nedokončano
izobrazboopredeljujejoranljivostsvojegaživljenjskegapoložajav
zvezissocialnov-/izključenostjoterkjedoživljajoključneovirein
omejitveterpodporopriprehodunapodročjedela.

1Vtemprispevkuprikazujemodelnerezultateraziskovalnegaprojektaz
naslovomSocialnav/izključenostinpsihosocialnozdravjemladihzizkušnjami
brezposelnosti,DeklevainRapušPavel(2004).Projektjefinančnopodprla
MestnaobčinaLjubljana.
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Vzorec

Vvzorecsmovključili21dolgotrajnobrezposelnihmladih (na
Zavodu za zaposlovanje so bili prijavljeni več kot 12 mesecev)
ter jihpokriteriju starosti indokončane izobrazbe razdeliliv štiri
skupine. Vzorec je bil izbran naključno. Svetovalke so dobile iz
registraiskalcevprvezaposlitveseznamoseb,kisoustrezalenašim
kriterijem.Natoso jih telefonsko inpoznejepisnozačelevabitik
vključitvivfokusneskupinepovrstnemredu,kakorsobilinavedeni
v seznamu. Udeležba je bila načeloma prostovoljna. Spolna
struktura vzorca vključuje v vsaki skupini več deklet kot fantov
in s tem ustreza razmerju spolov v registru podatkov po izbranih
kriterijihoblikovanjaskupin.Oblikovalismonaslednjeskupine:
1. skupina:mladibrezdokončanepoklicneali srednje izobrazbe,

starido23 let,vkategoriji iskalcevprvezaposlitveprijavljeni
več kot 12 mesecev (to skupino v nadaljevanju tehnično
poimenujemomlajšiosipniki);

2. skupina:mladizdokončanopoklicnoalisrednjoizobrazbo,stari
do23let,vkategorijiiskalcevprvezaposlitveprijavljenivečkot
12mesecev(toskupinovnadaljevanjutehničnopoimenujemo
mlajšišolskiuspešniki2);

3. skupina:mladibrezdokončanepoklicneali srednje izobrazbe,
stari od 24 do 26 let, v kategoriji iskalcev prve zaposlitve
prijavljeni več kot 12 mesecev (to skupino v nadaljevanju
tehničnopoimenujemostarejšiosipniki);

4. skupina:mladizdokončanopoklicnoalisrednjoizobrazbo,stari
od24do26let,vkategorijiiskalcevprvezaposlitveprijavljeni
več kot 12 mesecev (to skupino v nadaljevanju tehnično
poimenujemostarejšišolskiuspešniki).
Sprva smo želeli v raziskavo vključiti tudi peto skupino z

dokončano fakultetno izobrazbo. Po pregledu registra podatkov
pasejeizkazalo,dajebilotakšnihiskalcevprvezaposlitvevčasu
raziskavezelomalo,zatosmosenaknadnoodločili,datoskupino
izpustimoizobdelave.
2Zmalcenenavadnimizrazom'šolskiuspešniki'želimopovedatisamoto,da
najbimladiizteskupineuspešnokončalinekopoklicnoalidrugosrednjošolo.
Tojevmnogoprimerihledvoletnipoklicniprogram,kigasevedasamine
doživljajokotposebenšolskidosežekoz.uspeh.
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Zbiranje in obdelava podatkov
Podatkesmozbiralizmetodofokusnihskupin,vkaterihsmose

zmladimipogovarjalioproblematikibrezposelnosti.Pri temsmo
zajelinaslednjavsebinskapodročja:3

• Delo iz zaposlitev: Kakšne so vaše izkušnje z delom in
zaposlitvijo? Kaj za vas pomeni zaposlenost/brezposelnost?
Kaj vam pomeni delo? Kakšne izkušnje imate v odnosu z
delodajalci? Na kakšne načine iščete zaposlitev? Koliko in
katera dela ste v preteklosti že opravljali? Je za vas problem
spremenitikvalifikacijo,seodločitizadrugošolo?Kakšnovizijo
imateglededelainzaposlitvevprihodnosti?Nakatereustanove
seobrneteprirazreševanjusedanjegapoložaja?...

• Ekonomski položaj: Kako se preživljate? Ali se v sedanjem
položajupočutiteprikrajšanezamaterialnedobrine,katere?V
kakšnihrazmerahživite,kakostezadovoljni?Čemuseodrekate,
kaj je za vas najtežje? Ali vam kdo materialno in finančno
pomaga pri preživetju? Kaj naredite za to, da bi se finančno
osamosvojili? Kako ocenjujete svoje možnosti, da postanete
materialno neodvisni od staršev? Kje vidite največje ovire?
Kolikojezavasvprihodnostipomembnastalnazaposlitev,kijo
viditekotpogoj,dabisilahkoustvarilidružino?

• Podpore bližnjih: Kakšna je v tem položaju podpora staršev
(materialna,socialna,sezanimajozavašpoložaj,sozaskrbljeni,
dajejo nasvete)? Kakšno pomoč pričakujete od staršev v
sedanjempoložaju?Alisedanjapomočstarševprispevaktemu,
da postajate bolj samostojni in neodvisni, ali vas zadržuje v
odvisnosti in pasivnosti? Kakšna je njihova vloga? Koliko je
za vaspomembna inučinkovitapodpora vrstnikov, prijateljev,
sorodnikov–zanadaljnješolanje,prehodvzaposlitev?
Fokusneskupineomogočajo,daudeležencispregovorijoosvojih

stališčih,prepričanjihinobnašanjih,izrabljasemožnostiskupinske
dinamike,udeležencissvojimirazlagamivplivajonadrugeindrugi
ssvojimipogledivplivajonanje(Sim,1998).

Izvajanjefokusnihskupinjepotekalovfebruarju2004vprostorih
zavodazazaposlovanjeOELjubljana.Pogovorjetrajalvpovprečju

3Osnutekvprašanj,kismosijihvnaprejpripravili,jevspletnemmaterialu
projekta.
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dveuri inpol.Izvajanjefokusnihskupinjepotekalotako,dasmo
udeležence spodbujali k izražanju mnenj, stališč in prepričanj o
njihovem življenjskem položaju, ki ga opredeljuje brezposelnost.
Skupinskadinamikajeomogočala,dasoudeležencilahkorazmislili
osvojihstališčih,prepričanjih,zaznavahinvpogovoruvplivalina
drugeudeležence,hkratipasodrugivplivalinanjihovepogledev
zvezizrazličnimiizkušnjamiinposledicami,kijihprinašapoložaj
brezposelnosti. Pri vodenju pogovora smo uporabili analitične
tehnike, povzemanje, soočanje mnenj, v diskusiji smo različna
življenjskapodročjapovezovalizdelominzaposlovanjem.

Prianalizipogovorovvfokusnihskupinahsmobilipozorni,kako
mladi brezposelni doživljajo dejavnike (vire, okoliščine, pogoje,
značilnosti), ki jih vodijo bodisi v socialno vključenost bodisi v
socialnoobrobnost,prikrajšanost,izključenost.Obdelavazbranega
gradiva je potekala tako, da smooznačili vse izjave, v katerih so
intervjuvanci izražali svoje mnenje o teh temah. Ta stališča smo
natozavsakoskupinoposebejrazvrstilivdveskupini,negativnoin
pozitivnogledenanjihovvplivnaprocessocialnegavključevanja.
Znotrajvsakegaodpolovsmoizjaveoz.vrstedejavnikovrazvrščali
v tri podskupine: na takšne, ki so povezane s trgom dela, z
ekonomskimpoložajeminspodporamibližnjih.

Rezultati 

Tabelešt.1–4kažejorazvrstitevdejavnikovv-/izključevanja,ki
so bili v posameznih podskupinah izpostavljeni na ekonomskem
področju,trgudelainnapodročjupodporebližnjih.

V skupini mlajših osipnikov mladi prihajajo v stik z delom
predvsemprek dela na tuje študentske napotnice, aktivni so na t.
i.črnemtrgudela.Vprizadevanjihzaavtonomijosozainteresirani
za vsakršna začasna dela, ob tem izpostavijo primere lastne
iniciative in iznajdljivostpri iskanju tržnihniš terkoriščenjuzvez
inpoznanstevzapridobitevzačasnegadela.Vmaterialnemsmislu
soodvisniodpodporestaršev,kivvečiniprimerovnerazpolagajoz
ugodnimfinančnimstanjem.Takojihvečpove,dajihfinančnobolj
podpirajo partnerji.Delitev bivalnih stroškov s partnerji omogoča
ureditev bivanja zunaj izvorne družine. Poročajo, da finančne
omejitvevplivajonakrčenjesocialnihstikovinoženjeprijateljskih
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mrež. V okviru prijateljskih mrež izpostavijo pomen predvsem
moralne opore, družabnosti in sprostitve.V sistemskih omejitvah
mladiizpostavijoproblemdostopadozačasnihdelinpridobivanja
delovnih izkušenj, kar jih usmerja na črni trg dela.Opozarjajo še
na pomanjkanje sistemskih ukrepov za razreševanje stanovanjske
problematike samskih brezposelnih mladih. Biografski poteki
te skupine mladih opozarjajo na daljšo zgodovino družinskih
problemov, pomanjkanje družinskih in vrstniških podpor v
preteklosti insedanjosti terposledičnoopuščanje innedokončanje
šolanja,dovzetnostzaslabevplivedružbe.Menijo,dasoomenjene
okoliščine značilno prispevale k sedanjemu brezstatusnemu
položaju.

Motivacija za nadaljevanje izobraževanja je v tej skupini
mladih tesno povezana z vizijo zaposlovanja v javnem sektorju.
Zaposlovanje v javnem sektorju (npr. delovnamesta v zdravstvu)
domnevnoprinašavečsocialnevarnosti inredenzaslužekizdela.
Mladimenijo,dasofleksibilnipri iskanjudela.Zanimajo jih tudi
možnosti zaposlovanja v tujini. Opirajo se predvsem na lastne
zmožnostiinkompetence,sstranistaršev,partnerjev,prijateljevpa
pričakujejopredvsemmoralnopodporo,spodbudozaizobraževanje;
poudarijo prizadevanja po finančni samostojnosti in neodvisnosti.
Tosizagotavljajoizzaslužkadelanačrno,sprejemanjemsocialne
podpore, pazljivim ravnanjem z denarjem in varčevanjem.
Razloge za strukturne vidike izključenosti vidijo v pomanjkanju
sistemsko urejenih možnosti za pridobivanje delovnih izkušenj
invzagotavljanju socialnevarnostiprideluvzasebnemsektorju.
Opozorijo na neurejenost evidentiranja začasnih in sezonskih del,
kar bi lahko prispevalo k reševanju problema delovnih izkušenj
innatežavevdostopnostidozačasnihdel.Pravtakodržavanima
izdelanihmehanizmovinukrepov,kibimladimmateramomogočali
primerendostopdodela.Mnenjaso,dazakonodajaopodaljševanju
delovnedobemladeizrinjainšedodatnooviraprivstopunaformalni
trg dela. Med individualnimi dejavniki izključevanja posamično
izpostavijo pomanjkanje družinskih podpor, težave z odvisnostjo
oddrog,doživljanjeobčutkovmanjvrednostiodsovrstnikovzaradi
položajabrezposelnosti,težavezurejanjemdržavljanstva,finančno
in bivalno stisko.Ob soočanju s tovrstnimi težavami imajo slabe
izkušnjepomoči s stranidržavnih institucij in so tudivprihodnje
skeptičnidoučinkovitostipomočinatehpodročjih.
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Tabela1:Tripodročjadejavnikovv-/izključevanja,okaterihporočajoudeleženci
prveskupine–mlajšiosipniki.

DEJAVNIKIVKLJUČEVANJA DEJAVNIKIIZKLJUČEVANJA

Tr
g
de
la

–lastnaaktivnostin
pripravljenostzaiskanje
kakršnekolizaposlitve
–kreativnostvponudbi
dejavnostiinstoritev
–sposobnostkoriščenja
poznanstevinzvezzapridobitev
začasnihdel
–deloprekŠSnatujenapotnice
–motivacijazaizobraževanjev
smeripotrebtrgadela
–iskanjetržnihniš
–intereszasamozaposlitev

–pomanjkanjedelovnihizkušenj
–pomanjkanjesistemskihmožnostiza
pridobivanjedelovnihizkušenj
–nizka,nedokončanaizobrazba
–oviranostdostopadozačasnihdelprek
ŠS
–izkoriščevalskiodnosdelodajalcevv
gostinskipanogi
–slabauporabnostznanj,pridobljenihv
poklicnemizobraževanju
–prezgodnjeodločanjeopoklicnikarieri
–zahtevnipogojidelodajalcev
–omejendostopdorazličnihvrstdela
–manjponudbdelazaženskekotza
moške

Ek
on
om

sk
ip
ol
ož
aj

–delnazmožnostplačilastroškov
izrednegašolanjainfinančna
participacijavdružinskiproračun
–prizadevanjezaneodvisno
življenjeodizvornedružine
–spretnostpriravnanjuz
denarjem
–iznajdljivostvdenarnih
zadevah
–materialnapodporastaršev
–prihodkiizdelanačrno

–prostorskastiskainposledičnoovirana
zasebnostbivanja
–visokecenenajemnin
–odsotnostsistemskepodporein
možnostizareševanjestanovanjskega
problema
–kontinuiranoogroženaosnovna
eksistenca(prehrana,stanovanje)
–finančneomejitvevplivajonaomejitev
vrstniškegadruženja
–nezmožnost/težavezzagotavljanjem
plačilašolanja,najemnin
–selitveinnenehnoreševanje
stanovanjskestiske

Po
dp
or
e
bl
iž
nj
ih

–moralnaoporaprijateljevin
spodbudazasamostojnoživljenje
–sobivanjesprijateljiinpartnerji
–podporainrazumevanjesstrani
staršev
–pomensprostitveinzabavev
družbiprijateljev

–nelagodjeobdoživljanjudrugačnostis
stranivrstnikov,kisokončališolanje
–slabvplivdružbevpreteklosti
–trganjeinoženjeprijateljskihvezi
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Tabela2:Tripodročjadejavnikovv-/izključevanja,okaterihporočajoudeleženci
drugeskupine–mlajšišolskiuspešniki.

DEJAVNIKIVKLJUČEVANJA DEJAVNIKIIZKLJUČEVANJA

Tr
g
de
la

–motivacijaza
prekvalifikacijovpoklice,
kiodpirajomožnost
zaposlovanjavjavnem
sektorju
–motivacijazasmerišolanja,
kinudijovečmožnostiza
zaposlitev
–delonačrno
–iskanjedelavtujini
–izvajanjesezonskihdelv
poletnemčasu,konišolanja
–iskanjetržnihniš
–pomočCIPS-a

–pomanjkanjedelovnihizkušenj
–prezahtevnipogojidelodajalcev
–izkoriščevalskiodnossstrani
delodajalcev
–ovirandostopdozačasnihdelprekŠS
–težaveopravljanjadelazaradiposledic
odvisnostioddrog
–težavezagotavljanjavarstvaotrok
–nizkaizobrazba
–problem,dasesezonskainzačasnadela
neevidentirajokotdelovneizkušnje
–slaboplačanodelo
–večmožnostizaposlovanjavmestukot
navasi
–zakonopodaljšanjudelovnedobemladim
zmanjšujemožnostizarednozaposlitev

Ek
on
om

sk
ip
ol
ož
aj

–pomenprihodkovsocialne
podpore
–lastniprispevkivdružinski
proračun
–racionalizacijastroškov
šolanja
–sobivanjes(starimi)starši
lajšaekonomskopreživetje
–pomendenarnepodpore
zavodazazaposlovanjepri
šolanju
–varčevanjevrazličnih
shemahzaboljšeživljenjev
prihodnosti
–priložnostnizaslužkiiz
hobijev

–nezaupanjevpodporodržave
–stanovanjskiproblemi
–neurejenodržavljanstvo
–socialnapodporaomogočapreživetje,a
tudiodvračaodiskanjazaposlitve
–finančneomejitveprivpisunaželene
smerišolanja
–omejevanjenakupovpriosnovnih
življenjskihdobrinah
–materialnainprostorskaodvisnostiod
staršev,sorodnikov
–odrekanjehobijeminkulturnimdobrinam
–zaradinerednihprihodkovinfinančnih
težavštevilneselitve
–problempomanjkanjanadzoranad
zviševanjemnajemnin

Po
dp
or
e
bl
iž
nj
ih

–spodbudaprijateljevza
dokončanješolanja
–moralnapodporastaršev,
prijateljev

–doživljanjedrugačnostiinslabo
počutjeobvrstnikih,kiimajourejenoin
ekonomskostabilnoživljenje
–pomanjkanjepodporestarševvpreteklosti
–nerazumevanjeinmaloposluharejnikov
včasuodraščanja
–doživljanjeosamljenostiinsocialne
izključenosti
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Tabela3:Tripodročjadejavnikovv-/izključevanja,okaterihporočajoudeleženci
tretjeskupine–starejšiosipniki.

DEJAVNIKIVKLJUČEVANJA DEJAVNIKIIZKLJUČEVANJA

Tr
g
de
la

–intereszaznanja,ki
povečujejokonkurenčnostna
trgudela
–vključenostvpodporne
programezaiskanje
zaposlitveinpoklicno
usmeritev
–učinkovitostiskanja
zaposlitveprekneposrednega
stikazdelodajalci
–usmerjenostviskanje
del,kisoopredeljenaz
zaposlitvenimnačrtom
–usmerjenostvvertikalno
nadgrajevanjedosežene
izobrazbe
–štipendiranjesstrani
delodajalca

–zavajajočirazpisizadelovnekaterih
časopisnihmedijih
–pesimističnanaravnanost,pričakovanje
neuspehapriiskanjudela
–pomanjkanjemotivacijezaiskanje
zaposlitvezaradidosedanjihneuspehov
–odklanjanjetežaškihinneprimernih;del,
kinisoskladnazosebnimivrednotami
–neiščejodelazaradiusmerjenostivšolanje
–pomanjkanjedelovnihizkušenj
–pogoji,kiomejujejovstopvzaposlitev:
stroškizdravniškegapregleda,potrebno
osebnovozilo,mobilnitelefonipd.
–pomanjkanjedodatnihznanj,kijih
zahtevajodelodajalci(jeziki,obvladovanje
računalnišketehnologijeipd.)
–odpordokoriščenjazvezinpoznanstev,
podredljivostivodnosudodelodajalcev
–pritiskizaprekvalifikacijo
–spremenljiveinnegotoverazmerenatrgu
delaodvračajoprizadevanjezazaposlovanje
–odklonilniodnosdopriložnostnihdelv
gostinstvu

Ek
on
om

sk
ip
ol
ož
aj

–finančneugodnosti,kijih
prinašastatusbrezposelne
osebe–brezplačnečlanarine
vknjižnicahipd.
–nenasedanjereklamamin
potrošništvu
–finančnapodpora
staršev,starihstaršev–redno
prejemanježepnineod
staršev
–prihodkisoc.podporev
namenplačilašolnine

–prikrajšanostzanekatereolajšave
(nimogočeimetištudentskemesečne
vozovnice,lahkoimašledelavsko)
–finančnestiskevprimerupotrebnih
zdravstvenihstoritev(nemorešprekiniti
plačevanjadodatnegazavarovanja,čese
prijaviš)
–nimožnostizarazreševanje
stanovanjskegaproblemasamskih
brezposelnihmladih
–bivanjskestiske–prisiljenisobivatipri
(starih)starših,

Po
dp
or
e
bl
iž
nj
ih

–občasnafinančna/
materialnapodporastaršev/
starihstaršev

–prijateljiobrnilihrbet,umik
–omejitvestikovsprijatelji
–velikokratgrevensam
–ostajanjedoma,kernipotrebehoditiven
–pritiskiinkonfliktivdružini–doživljanje
nerazumevanja
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Mladi iz skupine starejši osipniki pri vstopanju na trg dela
izpostavijo izkušnjo učinkovitosti neposrednega pristopa do
delodajalcev ob usmerjanju in podpori svetovalcev Zavoda
za zaposlovanje. Usmerjanje na trg dela je opredeljeno z
zaposlitvenim načrtom ter vezano na njihove dosežene
kompetence dela in izobraževanja. Načrtujejo izobraževalne
kariere, ki so v večini primerov usmerjene v nadgrajevanje
dosežene izobrazbe. Motivirani so predvsem za vertikalno
napredovanje v izobraževanju, manj pa naklonjeni
prekvalifikacijam.Materialniinfinančnipoložajsizagotavljajo
zzniževanjeminomejevanjemmaterialnihpotreb,varčevanjem
iz občasnih zaslužkov in prejemki socialne podpore. S strani
starševprejemajotakoemocionalnokotinstrumentalnopodporo.
V individualnih biografijah se izpostavi pretežno pesimistična
naravnanost za zaposlovanje, ki  je povezana s ponavljanjem
izkušnje neuspeha pri iskanju dela s področja dosežene
izobrazbe. Mladi te skupine opozarjajo na stisko moralnih
vrednot–odklanjajodela,kinisoskladnaznjihovimiosebnimi
vrednotami(npr.akviziterskadela), imajoodpordo tega,dabi
se pri iskanju dela posluževali zvez in poznanstev.Takokot v
drugih skupinah opozarjajo na problem pomanjkanja delovnih
izkušenj indodatnihznanj,ki jihzahtevajodelodajalci.Zaradi
samoizključevanja s trga dela iz omenjenih razlogov nekateri
posameznikipovedo,danimajorealneslikeomožnostihnatrgu
dela.Vokvirudejavnikov izključevanja izpostavijo zavajajoče
razpise in oglaševanje za delo v različnih medijih (npr. v
Salomonovemoglasniku),pritiskesvetovalcevzazaposlovanje
v smeri prekvalifikacij, prezahtevne pogoje delodajalcev,
nepripravljenost delodajalcev sprejeti del finančnih stroškov
ob nastopu zaposlitve, spremenljive in negotove razmere tako
v sistemu izobraževanja kot na trgu dela. Izpostavijo problem
neurejenosti ukrepov v zvezi s stanovanjsko problematiko,
zdravstvom, udeležbo v javnem prevozu. V svojem ožjem
socialnemokoljupaporočajoošibkihaliprekinjenihsocialnih
mrežah, kar dodatno prispeva k njihovi socialni izolaciji. Pri
tem posebej izpostavijo težave nerazumevanja in konfliktnosti
s starejšo generacijo, s strani katere so zaradi položaja
brezposelnostideležnipogostihpritiskovinnestrpnosti.
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Tabela4:Tripodročjadejavnikovv-/izključevanja,okaterihporočajoudeleženci
skupinestarejšišolskiuspešniki.

DEJAVNIKI
VKLJUČEVANJA DEJAVNIKIIZKLJUČEVANJA

Tr
g
de
la

–delonačrno
–konkuriranjeintrženje
dejavnostiterstoritevna
črnemtrgudela
–vzpostavljanjemreže
strank
–spodbudnajepotrditevza
kakovostnodelo
–občasnoiskanje
priložnostnihdel,izbiranje
lažjihpriložnostnihdel
–intereszapridobitev
fakultetneizobrazbe
–delo,kiteveseli,je
zagotovilozauspeh
–delo,opredeljenoz
zaposlitvenimnačrtom
–prekvalifikacija‘v
rezervi’
–intereszazasebno
dejavnost
–iskanjedela,kije
kompatibilnoštudiju
–imetipraveinformacije
–znanjejezikov
–poznanstva‘pravih’ljudi
–zvezeprekstaršev
–podkupnine

–odklonilniodnosdodelvgostinstvu
–poostreninšpekcijskinadzorzadelonačrno
–spolnadiskriminacija(npr.vveterinarskempoklicu)
–konservativnadružbenaklima,kineznaizkoristiti
potencialovinznanjamladih
–predsodkidelodajalcevdozunanjegavidezamladih
–dragešolninevzasebnihšolah
–nepriznavanjekakovostnihštudijskihprogramov
zasebnihšol
–zavodusmerjavneučinkovitnačiniskanja
zaposlitve(pošiljanjeprošenj)–delodajalcisene
odzivajonapisanjeprošenj
–neprofesionalniodnosdelavcevCSDob
uveljavljanjupravicedosocialnepodpore
–nisistemskihmožnostizapridobivanjedelovnih
izkušenj
–znanjamladihdelodajalecdoživljakonkurenčno
–manjmožnostizatrajnodelo
–premajhentrgdelazaposameznestoritve
–tekmovalnostnadelovnemmestu
–poniževalniinizkoriščevalskiodnosdelodajalcev,
nepravičnostinavtoritativnostdelodajalcev
–nimožnostipokazatiindokazatisvojeznanje
–problempodzaposlenosti
–pripravljenostzavključevanjelevdela,primerna
doseženiizobrazbi
–nezaupanjevkoristnostprekvalifikacijzapridobitev
dela

Ek
on
om

sk
ip
ol
ož
aj –finančnapodpora

sorodnikovvtujini
–samimaterialnoskrbijo
lezanekateredobrine(npr.
nakupobleke)
–zadovoljivamaterialna
podporastaršev

–nizkiinnezadostnilastniprihodki
–finančnanegotovostinodvisnostoddrugih

Po
dp
or
e
bl
iž
nj
ih –tolerantnistarši,razumevanjesstrani

staršev:spodbudeza
družabnoživljenje,
izkoristitiobdobjemladosti
–moralnapodporastaršev
zarazvijanjeosebnihin
profesionalnihpotencialov

–zaradinegotovihslužbsenespuščajovkohabitacije
sprijateljialipartnerji
–dolgočasenje,odsotnosttemzapogovorvdružbi
prijateljev,kisozaposleniinimajodrugačne
življenjskeizkušnje
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Individualni viri vključevanja v skupini starejših šolskih
uspešnikov se kažejo v motivaciji za delo in poklic, ki mlade
veseli,zanima,kjerlahkoizkažejosvojaznanja.Mladivtejskupini
redkejeiščejozačasnoinpriložnostnodelointudivtehprimerihje
todelotakšno,dajevprvivrstipovezanoznjihovimiinteresioz.
jesorodnodelu,kigaželijovprihodnostiopravljati.Naponudbo
del seodzivajo skladnozopredeljenimzaposlitvenimnačrtom,ki
so ga pripravili skupaj s svetovalcem zaposlitve. Večina dela na
črno,pritemsiustvarjajomrežostrankterskrbijozakonkurenčno
inkakovostnoopravljenodelooz.storitev.Vprihodnostijenjihov
interesusmerjenvzasebnodejavnost.Motivacijazaizobraževanje
je usmerjena v specializacijo oz. nadgradnjo že doseženega
poklicnega znanja. Mladi povedo, da so pri vključevanju v delo
pomembnepredvsemzvezeinpoznanstva'pravih'ljudi.Vpogledu
individualnihbiografijjezatoskupinomladihznačilno,davečina
prihaja iz dobro socialno-ekonomsko situiranih družin, imajo
zelo dobro materialno in finančno podporo staršev, nekateri tudi
sorodnikovvtujini.Obtempatudispretnokoristijovsemožnosti
finančnihpodpor,kijihlahkovtempoložajupridobijooddržavnih
institucij.Ob poskusu vstopanja na formalni trg dela se srečujejo
z visoko konkurenčnostjo, tekmovalnostjo, z razvrednotenjem
in neupoštevanjem dela, z izkoriščevalskim, nepravičnim in
avtoritarnimodnosomsstranidelodajalcev.Tosoključnirazlogi,ki
odvračajo interesmladihzazaposlovanjena formalnemtrgudela.
Z vidika izkušenj sodelovanja z različnimi institucijami pomoči
sokritičnidoneprimernegaodnosadelavcevsCSD,prav takoso
kritičnidospodbujanjadelavcevsstraniZavodazazaposlovanjev
smeriizobraževanja,kjervprihodnostinevidijodobreperspektive
zaposlovanja.Kritičnostizražajododružbe,kineizkoriščavirov,ki
jihponazarjajomladi.

Sklepi

Strnjeno lahko sklenemo, da predvsem mlajši intervjuvanci
nelegalnovstopajonaštudentskitrgdela,mladispoklicnoinsrednjo
šolopasiustvarjajosocialnemreže,prekkaterihprav tako iščejo
delona črno; sicer si hkrati prizadevajo zavstopna formalni trg,
vendarsosistemskipogojizeloneugodni,karjihodtegaodvrača.
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Ignjatović (2002) meni, da reintegracija prek fleksibilnih oblik
zaposlovanja (zaposlitve za določen čas, s skrajšanim delovnim
časom idr.) ne pomeni dolgoročne reintegracije brez sistemske
ureditve njihovega položaja in integracije fleksibilnih oblik
zaposlovanja v trg delovne sile in socialno politiko, kar pomeni,
da jemladim treba omogočiti dostop do temeljnih virov socialne
varnosti: dodatno izobraževanje, varno zaposlitev, stanovanje,
zdravstvenovarstvoidr.,nakaropozarjajotudinaši intervjuvanci.
HammerinJulkunen(2003)kritičnougotavljata,damodelisocialne
varnosti ob vstopu na trg dela zanemarjajo participatorno vlogo
mladih kot polnopravnih državljanov. Celo v univerzalističnem
modelu socialne varnosti, ki zastopa in poudarja koncept
polnopravnega državljanstva ter vključuje številne mehanizme
in podpore mladim pri osamosvajanju od staršev, dostopu do
zaposlitve in podpore v primeru brezposelnosti, se kaže problem
uveljavljanjapolnopravnegadržavljanstva,kogrezazagotavljanje
socialne varnostimladih pri integraciji na trg dela.Najbolj pereč
pa je ta problem v južnoevropskih državah, kjer mladi nimajo
dostopa – ali pa leminimalno – do javnih podpor države, zato v
tehprimerihnegre lezaproblemrevščine,materialne insocialne
prikrajšanosti, temvečprimarnozaproblemvzdrževanjamladihv
položajupermanentneodvisnosti.Prinasjenataproblemopozorila
tudi raziskavaosocialni ranljivostimladih (Ule,2000, str.13),ki
opozarjanapovečevanjepaternalizmainoženjeavtonomijemladih,
kar zmanjšuje njihovo obrambo, participatorne in ustvarjalne
sposobnosti.

Vstopnaformalnitrgdelavsedanjihokoliščinahbipobesedah
zavečinomladih,kiživijovtežjihmaterialnihrazmerah,pomenil
izgubo kontinuitete denarnih podpor institucij, v tem pa nekateri
mladi vidijo veliko tveganje za svoj že tako negotovi življenjski
položaj. Temeljni razlogi, ki jih za odmik ali gibanje na obrobju
formalnegatrgadelanavajajovvsehskupinah,so:prenizkoplačilo
za osnovno preživetje, izkušnje z izkoriščevalskim in nepoštenim
odnosomdelodajalcev,predvsemvzasebnemsektorju,pomanjkanje
delovnih izkušenj, slabe možnosti za dostop do začasnih del.
Vključenostvzačasnadelapajelahkotudirizičnidejavniksocialne
izključenosti, ker mlade pogosto vstopanje v začasna delovna
razmerja izpostavlja tveganju zaporednih obdobij brezposelnosti.
Hkrati pa so lahko začasna dela varovalni dejavnik, če gre za
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prostovoljneizbireinodločitve,kersistemmladiširijoizbire,kar
je izraz sodobnih individualiziranih prehodov v odraslost (Rapuš
Pavel,2005).

Sodobni družbeni sistem kot temeljne vrednote poudarja delo,
kapital,sodobniposameznikpanajbiseoddaljevalodsferedelain
seusmerjalvvrednote,kicelonasprotujejodružbenim,khedonizmu
in nedeloholizmu. V tem smislu Ignjatović (2002) meni, da je
delo kot vrednota v strukturah bolj razvitih držav tudi sistemsko
vzdrževano,medtemko je izvrednostnih sistemovposameznikov
razvidno,dazapuščaosrednjemesto.Naširezultatikažejo,damladi
poleg tega, davdeluvidijo eksistenčnonujo, na zelopomembno
mestopostavljajo tudidoživljanjezadovoljstvaobdelu.Predvsem
starejši intervjuvanci z nedokončano srednjo ali višjo šolo, ki
se najmanj vključujejo na formalni trg dela, še vedno postavljajo
delo kot vrednoto med prioritete v svojem življenju. Opisujejo
ga predvsem skozi poklic, ki pomeni njegovo konkretizacijo in
pomembendelnjihovelastneidentitete.

Ugotavljamo, da so ekonomsko najbolj ogroženi mlajši
udeleženci z (ne)dokončano šolo, ki največ poročajo o težavah
vzdrževanjatemeljneeksistence.Materialnostiskoizražajovzvezi
splačilomstroškovšolanja, reševanjemstanovanjskegaproblema,
z odrekanjem druženju z vrstniki in udeležbi na raznih kulturnih
prireditvah.Mlajši z dokončano šolo se raje kot za zaposlitev na
formalnem trgudelaodločajo zapreživetjeobdenarnihpodporah
državnih ustanov in delo na črnem trgu, ker jim z doseženo
izobrazboslaboplačanodelona formalnemtrgunebiomogočalo
dovolj prihodkov za preživetje, še predvsem če so si že ustvarili
družino.Zdise,dastarejšiudeleženciznedokončanoizobrazbov
nasprotjuzdrugimipodskupinamiboljvdanosprejemajomaterialno
odvisnost od staršev in države, izražajo sprijaznjenost z danostjo,
ne vidijo in ne iščejomožnosti, da bi se osamosvojili, skušajo se
prilagoditi z zniževanjem ravni življenjskega standarda na vseh
področjih življenja. Starejši udeleženci z dokončano izobrazbopa
poročajo, da finančne vire pridobijo z delom na črno, pomembna
pa je tudi rednafinančnapodporastaršev.Večjomaterialnostisko
vpoložajubrezposelnostitapodskupinaizražapredvsemvzvezis
prostorskomobilnostjo.

Ugotavljamo, da se tudi na ekonomskem področju dosežena
izobrazba in socialno-ekonomski status družine pokažeta kot
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najvplivnejša dejavnika marginalizacije (prim. Dekleva, Rapuš
Pavel, 2004). Rezultati opozorijo namaterialno stisko osnovnega
preživetja predvsem pri mlajših intervjuvancih, starejši z
nedokončano srednjo šolo omenjajo prilagodljivost življenjskega
sloga razmeram, znižanje življenjskega standarda, starejši mladi
z dokončano srednjo ali višjo šolo pa materialno stisko izražajo
predvsemvtežavahprostorskemobilnosti.

Avtorji ugotavljajo, da različni modeli blaginje v evropskih
državah bolj ali manj blažijo ekonomskomarginalizacijomladih.
S spreminjanjem strukturnega konteksta in trga dela se spreminja
tudipojavrevščine.Revščinamedmladimivevropskihdržavahje
danesžesplošen trend, izjemaje leVelikaBritanija,kjer jepojav
revščine še vedno bolj značilen za populacijo srednjih let.Trajna
brezposelnost vodimlade v revščino in odvisnost od socialnih in
drugihdržavnihoblikpomoči(vRapušPavel,2005).

Podpore,ki jihprejemajomladi,sopovezanetakossocialnimi
kot z individualnimi dejavniki. Uletova (2002, str. 33) meni,
da je danes eden izmed najpomembnejših dejavnikov socialne
diferenciacije mladih obstoj družinskih podpor, torej ali je mladi
človekdeležendružinskepodpore inkakokakovostna je.Pri tem
so odločilnega pomena družinske čustvene podpore in družinske
socialne mreže. Ob današnji zaostreni tekmovalnosti in vse
hujši selekciji pri vstopu v prestižne šole in zaposlitev postaja
ta diferenciacija usodna.Avtorica pravi, da se skozi zadnji vpliv
vtihotapijosocialnerazlike,sajdružinenazgornjemdeludružbene
lestvice zaradi boljše materialne preskrbljenosti otrokom lažje
ponudijo takšno podporo kot tiste na spodnjem delu družbene
lestvice, na kar opozorijo tudi naši rezultati. Rezultati kažejo, da
več podpore staršev prejemajo starejši intervjuvanci, ki poročajo
tudioboljših socialno-ekonomskih razmerah inboljšihodnosihv
družini, o boljšem razumevanju staršev zanjihov sedanji položaj.
Podporesobilideležniževpreteklostiintudidanes,kosesoočajo
zbrezposelnostjo.Sprejetidogovorivzvezisštudijeminfinančno
participacijo preprečujejo, da bi prihajalo do konfliktov, kar kaže
napomendobrekomunikacijevdružini.Vtakihokoliščinahlahko
manj obremenjeno eksperimentirajo z različnimi vrstami del in
oblikami zaposlitve, se dodatno izobražujejo in nabirajo druge
vrstekompetenczaboljšemožnostivstopavzaposlitev.Medtempa
mlajšiintervjuvancivnaširaziskavipogostejeporočajooodsotnosti
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instrumentalnihinemocionalnihdružinskihpodporževpreteklosti,
kar je bistveno zaznamovalo njihov sedanji položaj.Več podpore
nekateri dobijo pri starih starših, največ podpore pa doživljajo s
stranipartnerjev.Vtejskupinijeizpostavljenproblem komunikacije
vdružini,pogostoprihajadokonfliktov,sajtakostaršikotstaristarši
in sorodniki kažejomanj razumevanja za sedanji položajmladih.
Kjervprimarnidružininirazumevanja,emocionalneinmaterialne
podpore, lahko rečemo, da se srečujemo z bolj ranljivo skupino
mladih,kisesoočazvečjimipsihosocialnimistiskamiinstiskami
osnovnega preživetja. Pri opisu razmer v družini se pri večini
mlajših intervjuvancev pokažejo naslednji obremenilni dejavniki:
slabše socialno-ekonomske razmere, neurejeni bivanjski pogoji,
razdrtedružineinnasiljevdružini.Nekaterimlajšiintervjuvanciob
temnavajajošeindividualneprobleme:lažjoinvalidnost(posledica
prometne nesreče), težave s posledicami uživanja drog in težave
z duševnim zdravjem, ki so posledica daljše izpostavljenosti
obremenitvamvneurejenihdružinskihrazmerah.Mladi,prikaterih
se zaradi položaja brezposelnosti težave z duševnim zdravjem
pokažejoizraziteje,spregovorijoopomanjkanjuvolje,depresivnem
razpoloženju,poskusihsamomora,strahupredneuspehom,občutkih
krivdeipd.

Kieselbach(2003)vraziskaviopoložajubrezposelnostimladih
ugotavlja,dajetveganjesocialneizključenostibrezposelnihmladih
manjše,česotizadovoljnissocialnimipodporamidružineinožjih
socialnih mrež. Rezultati njegove študije kažejo, da je tveganje
socialne izključenosti manjše v južni Evropi in Skandinaviji. V
prvemprimerujezaradivisokepodporedružinezmanjšanotveganje
socialneizključenostimedmladimibrezdela,vpoznejšemobdobju
pa jih lahko podpora staršev ovira pri integraciji v širše socialne
mreže. Pri preučevanju brezposelnosti v povezavi z značilnostmi
družine se še pokaže značilen vzorec medgeneracijskega
prevzemanjapodobneproblematikeinovirvživljenjskempoteku,iz
česaravtorsklepa,datesniodnosiinpovezanostvdružinivprimeru
brezposelnosti niso vselej varovalni dejavnik in preventiva pred
socialno izključenostjo.Kproblematiki brezposelnosti v povezavi
z družinskimi podporami je treba pristopiti skozi samoevalvacijo
izkušenj mladih ter tako pridobiti njihov pogled zaznavanja
socialnepodporeinkakovostisocialnihstikovzdružinoindrugimi
socialnimimrežami.
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Rezultati kažejo, dagrevvečini primerov zanezadovoljstvo s
sedanjimpoložajemtermanjzasvobodnoizbiroeksperimentiranja
z različnimi zaposlitvami in življenjskimi stili. Kljub omejitvam
individualnih in sistemskih virov mladi želijo poskusiti nove
možnostivpovezavizdelom,izobraževanjem,sopapodvplivom
različnih pritiskov prisiljeni svoje poklicne in izobraževalne želje
prilagajati uveljavljenim in restriktivnim potem usposabljanja.
Gre tudi za mlade, ki podaljšujejo svojo odvisnost od staršev,
v kar jih prisiljujeta nezadostna socialna varnost in položaj
brezposelnosti.Aktivnosti in dejavna orientacija v vsakodnevnem
življenjumladih kažejo izbire različnih subjektivnih indentitetnih
strategij – od konvencionalne naravnanosti in samoiskanja do
neokonservativnihdrž.Ugotavljamo,dasemladizavedajopomena
akumulacije kulturnega kapitala na eni strani, na drugi strani pa
je prisotno pomanjkanje individualne in sistemske fleksibilnosti.
Mladizrazličnodoseženoizobrazboinstarostjoizpostavljajotako
individualne in predvsem sistemske ovire, ki jim predstavljajo
oviro pri izbiri želenih biografskih potekov. Predvsem tisti z
nižjo izobrazbo imajo višja pričakovanja glede profesionalnih in
poklicnih karier, izražajo pa težave pri njihovem uresničevanju
zaradiekonomskih(npr.plačiloštudija)insocialnihrazlogov(npr.
varstvo otrok). Strategije pomoči in podpore mladim v položaju
brezposelnosti bi bilo treba usmerjati v vzpostavljanje ravnotežja
različnihživljenjskihpodročijposameznikaintakoblažititveganja
prehodov v odraslost, ki jih prinaša modernizacija. To pomeni,
da bi moralo biti obravnavanje mladih bolj individualizirano ter
prilagojeno različnim položajem in potrebam posameznikov, kot
je zdaj.Morali bi razmišljati o strategijah usmerjanja in podpore
mladim(vzaposlitev)prekmehanizmovinukrepov,kibiomogočali
participacijo, uveljavljanje in potrditev resursov znanja, ki jih
posedujejo. Realistične perspektive poklicnih karier bi se morale
razvijati skupaj z upoštevanjem posameznikovega trenutnega
življenjskega položaja. Pred vključevanjem v programe politike
zaposlovanja bi morali biti na voljo še drugi bolj reintegracijsko
inmotivacijsko usmerjeni programi, psihosocialna stabilizacija in
individualni razvojposameznikapabimorala imetiprednostpred
integracijovzaposlitvenetreningealiizobraževanje.
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