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Unge, udenforskab og social forandring Hent PDF Forlaget skriver: De fleste unge i Norden har gode og
trygge liv, men hele 6-12 % af hver årgang er i fare for at havne uden for samfundets fællesskaber.

Konsekvenserne af et sådant udenforskab kan være langvarige, og de er alvorlige, både for den unge og for
samfundet.

Afbrudte uddannelser, vanskeligheder med at komme ind på arbejdsmarkedet, psykiske problemer og ringe
trivsel er noget af det, som de unge kan kæmpe med, og som får dem til at glide ud af fællesskabet. Når først
de står udenfor, er det uhyre vanskeligt at finde vej ind igen. Samtidig koster de samfundet både penge og

ressourcer.

I bogen her giver de unge en række forslag til, hvordan deres situation kan ændres. Løsninger, der adskiller
sig fra dem, samfund og stat kommer med.

Forfatterne giver ordet til de unge selv og sætter fokus på vanskelighederne, som de opleves af unge, men
også på deres ressourcer og potentialer. 

Bogen henvender sig til beslutningstagere og fagprofessionelle på ungeområdet. Og til forskere, undervisere
og studerende.
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