Een door jongeren georganiseerde Talk Show
De Economische exclusie van jongeren in crisistijden.
SLOT DOCUMENT

Op 9 juli 2020 organiseerden de VN-jongerenvertegenwoordigers van België,
Denemarken, Duitsland, Kenia, Mexico, Nederland en Zweden samen met het Europees
Jeugdforum en de Major Group for Children and Youth een officieel side-event tijdens
het Hight Level Political Forum in naam van het Koninkrijk België. Het thema van het
side-event was: “de economische exclusie van jonge mensen in tijden van crisis. Dit
document vat de hoofdelementen van onze paneldiscussie samen.
2020 is niet alleen het jaar waarin een globale gezondheidscrisis uitbrak, het is ook
het jaar waarin verschillende SDG targets vervallen, onder andere target 8.6. Met dit
target verbonden de VN-lidstaten zich ertoe om “tegen 2020 het aandeel jongeren die
niet aan het werk zijn, geen onderwijs volgen en niet met een opleiding bezig zijn (NEET)
aanzienlijk terug te schroeven.”
Enkele cijfers en documenten over de economische positie van jongeren wereldwijd:
- Volgens de IAO was 22,4% van de jongeren wereldwijd niet aan het werk, volgde geen
onderwijs en was niet bezig met een opleiding. Dit cijfer steeg sinds 2015.
- Daarnaast toont het Youth, Peace and Security rapport van de VN Secretaris-Generaal
dat jongerenwerkloosheid wereldwijd stijgt.
- Volgende de IAO stopten ⅙ jongeren wereldwijd met werken sinds het begin van de
crisis.
We halen drie belangrijke bronnen aan: 1) The European Youth Blueprint to
Recovery”, gepubliceerd door het European Youth Forum, 2) De “Youth and Covid-19.
Response, Recovery and Resilience” rapport van de OECD, en 3) de IAO Policy Brief
“Preventing exclusion from the labour market: tackling the Covid-19 youth employment
crisis.”
Hoe kunnen we de kosten van crisissen eerlijk verdelen zodat jongeren niet
disproportioneel geraakt worden bij de realisatie van de 2030 Agenda?
Onze experten Sukti Dasgupta (ILO - Chief Employment, Labour Markets, and Youth
Branch), Tina Hočevar (EYF - Vice President), Basma Mikhael (IYCW - African coordinator)
en Lena Yuliana (Indonesian Trade Union Confederation - Women and Youth Adviser)
brachten verschillende aanbevelingen en adviezen aan tijdens de panel discussie. Deze
worden hieronder samengevat en gegroepeerd volgens drie categorieën:
economische, sociale en mentale gezondheidsaanbevelingen.
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Economische aanbevelingen
Als gevolg van de financiële crisis van 2008, is jongerenwerkloosheid altijd
dubbel zo hoog geweest als werkloosheid bij volwassenen. Jongeren lijden
nog steeds aan de gevolgen van de Grote Recessie.
- Wanneer maatregelen worden genomen om het aantal NEET-jongeren
wereldwijd te doen dalen, moet rekening worden gehouden met vorige
crisissen.
Volgens verschillende panelisten, moeten herstelprogramma’s voldoende lang
duren.
- Wanneer men countercyclische maatregelen neemt in de post-COVID19
periode, moeten investeringen gaan naar het uitbreiden van
programma’s die zich richten op entry-level jobs voor jongeren.
De beschikbaarheid en bereikbaarheid van werkloosheidsuitkeringen is een
probleem voor jongeren
in verschillende landen wegens minimum
leeftijdsvereisten. In sommige landen moeten jongeren 25 jaar of ouder zijn
om beroep te kunnen doen op een werkloosheidsuitkering. Onze panelisten
hadden het ook over het feit dat veel stages en trainingen onbetaald zijn.
- Om economische exclusie van jongeren tegen te gaan, moet de
minimumleeftijd voor werkloosheidsuitkeringen op 18 jaar liggen.
Daarnaast
moeten
stages
en
trainingen
een
betekenisvolle
werkervaring opleveren en moeten deze betaald of tenminste vergoed
worden.
Al onze panelisten stelden dat de gevolgen van deze crisis nog voor lange tijd
zullen aanslepen. De situaties van alle jongeren uit alle lagen van de
maatschappij moeten mee in rekening worden genomen. Jongeren zijn
immers geen homogene groep.
- Via consultatie van jongeren uit alle lagen van de maatschappij, kan men
betekenisvolle jongeren participatie bekomen. De verschillende noden
van alle jongeren moeten in kaart worden gebracht.
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Sociale aanbevelingen
Wanneer face-to-face onderwijs onmogelijk werd door de pandemie, werden
onderwijssystemen wereldwijd voor een enorme uitdaging gesteld. Sommige studenten
hadden toegang tot digitale vormen van onderwijs. Dit was echter niet het geval voor
het grootste deel van de jongeren wereldwijd.
- Er moet een versterkte focus liggen op het ontwikkelen van digitale skills
wereldwijd. Investeren in landen waar nog niet genoeg infrastructuur voor digitaal
werk en onderwijs is, zou een prioriteit moeten zijn.
Volgens de IAO, had meer dan drie op vier jonge werkers wereldwijd een informele job
in 2016 . Sinds het begin van de crisis steeg dat aantal nog hoger. Werken zonder
contract zorgt ervoor dat jonge werkers in een kwetsbare positie terecht komen omdat
ze geen beroep kunnen doen op werkloosheidsuitkeringen. Daarnaast werken ze vaak in
precaire situaties die een bedreiging vormen voor hun veiligheid en gezondheid.
Informeel werk stelt jongeren voor een onmogelijke keuze: werken met de kans om een
besmetting op te lopen of niet werken en geen inkomen hebben op het einde van de
dag. Informeel werk is vaak precair werk zonder sociale of gezondheidsbescherming.
Vooral jonge meisjes en vrouwen zijn hier het slachtoffer van.
- De kwaliteit van werk moet in rekening worden genomen bij het creëren van
beleid rond sociale bescherming. In tegenstelling tot wat we de afgelopen jaren
zagen, zou dit een prioriteit moeten zijn. Wetgeving moet herzien worden zodat
precaire werksituaties voorkomen worden.
Mentale gezondheidsaanbevelingen
De mentale gezondheid van een op twee jonge mensen werd beïnvloedt sinds het begin
van deze crisis. De strijd tegen economische exclusie kan niet puur vanuit een
materialistisch perspectief worden bekeken.
- De impact van deze pandemie op mentale gezondheid moet ook in rekening
worden gebracht. Toekomstige sociale beschermingsmaatregelen moeten mentale
gezondheid van jonge mensen mee in rekening nemen.

Questions? Email us!
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international@rdj.be

