FLERE UNGE PÅ OFFENTLIG
FORSØRGELSE
Danmarks Statistiks store statistik om
offentligt forsørgede giver et nuanceret billede af det danske arbejdsmarked. Men fortæller en kedelig historie
om de unge.

Af Henrik Alexandersen
Onsdag d. 14. august 2013 var den danske presse helt oppe på mærkerne. Det
skyldtes, at Danmarks Statistik havde
udsendt nye tal, som viste, at antallet af

unge på offentlig forsørgelse var steget
med næsten 50 pct. på blot fem år.
Tallene var dannet på baggrund af
statistikken om offentligt forsørgede,
hvor man finder fordelingen af de for
tiden mere end 800.000 borgere på offentlig forsørgelse. De kan være mange
steder: På dagpenge eller kontanthjælp,
i en løntilskudsstilling, i fleksjob osv.
Her finder man også tal for, hvordan de
unges situation er.
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Find flere tal i Statistikbanken: http://www.statistikbanken.dk/auh01
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- Ikke overraskende slår de igennem
på kontanthjælp, siger Preben Etwil,
der er kontorchef i Danmark Statistik,
og som har haft særligt fokus på de
unge på offentlig forsørgelse.

Kobling af registre giver stort potentiale
Statistikken om offentligt forsørgede
har et stort potentiale, og det er næsten
kun fantasien, der begrænser mulighederne.

- Der er stor interesse for denne
statistik, fordi det politiske niveau har
meget fokus på de unge. Hvad sker der,
hvis de ikke kommer i job? Og hvad
sker der, hvis de kommer i job, men
ikke kan holde fast i jobbet? Det ville
være interessant at se, hvad de unge,
der ryger ud over ”kanten”, mangler, og
kunne vurdere, om man kan afhjælpe
deres mangler og dermed stille dem
bedre. Vi kan jo fx konstatere, at hvis
unge starter deres arbejdsmarkedskarriere med at være arbejdsløse og
have lav indkomst, så vil de have rigtig
svært ved at komme ind i et normalt
livsforløb.

- Vi kan trække disse personer fra vores database og finde ud af, hvad deres
socialøkonomiske baggrund, forældrebaggrund og uddannelsesmæssige
baggrund er, og så er jeg overbevist om,
vi kan få dem placeret i nogle grupper og finde nogle typiske træk ved fx
dem, der er ikke-arbejdsmarkedsparate
kontanthjælpsmodtagere. Det er kun
et spørgsmål om at køre det gennem
vores registre. Vi har jo registre om
indlæggelser, højeste uddannelsesmæssige baggrund, og vi er ved at få
nationale tests, der viser, hvordan det
er gået dem i niende klasse. Jeg er
overbevist om, at det ville være muligt
at finde nogle karakteristika, hvis vi
fokuserede på fx unge, som er såkaldte
ikke-arbejdsmarkedsparate kontanthjælpsmodtagere.
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Beslutningstagning på højeste niveau
Tal er kun tal, slår Preben Etwil fast,
og tal kan ikke direkte være med til at
ændre udviklingen i samfundet. Men de
kan have en enorm indirekte indflydelse.
- Man kan med denne statistik skaffe
viden således at dem, der træffer
beslutninger om at ændre samfundet,

kan gøre det på et kvalificeret grundlag.
Hvis man har en gruppe unge, som har
et ønskeligt forløb, og en gruppe med
et mindre ønskeligt forløb, så kan man
sammenligne de to grupper og se, hvad
dem med det forløb, der ikke er ønskeligt, mangler. Tallene i sig selv ændrer
ikke noget, men man kan frembringe
rigtig nyttig viden til beslutningstagerne.
Det er ikke kun politikerne ude i kommunerne, regionerne og på Christiansborg, som kan benytte statistikken.
Også forskerne rundt om i samfundet
kan blive klogere på befolkningen og
dennes udvikling. For statistik er ikke
statisk.
- Forskere kan få rigtig meget nytte ud
af det her. Også på den helt lange bane
ved indirekte vat ære med til at tilrettelægge uddannelsesforløb og sociale
forløb. Bland andet fordi vi bedre ville
kunne være med til at finde årsagen
til, at de unge er, hvor de er. Man kan jo
rent faktisk følge de unge ved hjælp af
deres cpr-numre over år, hvilket er helt
unikt for Danmark. Det er jo noget, som
rigtig mange lande misunder os. Vi kan
simpelthen følge dem, og vi kan om ti
år se, hvor dem, der er 20 år i dag, er
henne. n

