Riksdagsledamot träffade unga
arbetslösa
ÖSTERSUND

I går träffade riksdagsledamoten Esabelle Dingizian (MP) unga projektdeltagare på
Gamla tingshuset.
Relaterat

Efter gymnasiet har Petra Olausson haft olika praktikplatser, och bland yrkena som hon gärna vill jobba inom finns florist
alternativt med skotrar som mekaniker eller säljare.

Linnéa Edvinger berättade bland annat om hur hon tyckte att lärarna under hennes gymnasietid inte tog så mycket notis
om henne och hur hon mådde.Fotograf: Fredrik Alverland

Esabelle Dingizian (MP) besökte i går bland annat Gamla tingshuset för att träffa deltagare i projektet "Unga i huset".

Genom projektet "Unga i huset" får unga långtidsarbetslösa bland annat hjälp med att hitta tillbaks till vardagsliv
och rutiner som regelbundna måltider och normal dygnsrytm. Deltagarna är i åldern 16–25 år och har varit
arbetslösa i allt från några månader upp till flera år.
För att träffa unga arbetslösa på såväl Navigatorcentrum och deltagare i "Unga i huset" besökte
riksdagsledamoten Esabelle Dingizian (MP) i går Östersund. Av liknande projekt ute i landet är dessa bland de
bästa, menar Esabelle.
– Här ser man ungdomarna, och dessutom arbetar kommun och Arbetsförmedling ihop. Att få höra ungdomars
erfarenheter är jätteviktigt för mig i debatten. Många unga delar uppfattningen om problematiska möten med
Arbetsförmedlingen, säger Esabelle Dingizian.
Under cirka trekvart samtalade hon med bland andra Linnéa Edvinger och Petra Olausson. De fick berätta om
sina erfarenheter och varför de är med i projektet. I gruppen märktes hur flera av deltagarna hade mycket olika
erfarenheter från gymnasiet, och även väldigt olika syn på möjligheterna i framtiden.
Under mötet blev Esabelle även uppmärksammad på problematiken i regeringens löfte om att ungdomar i
åldern 20–24 år, med ofullständig gymnasieutbildning, ska kunna få medel till kompletterande studier. En åtgärd
som inte fungerar så bra i praktiken, då många underliggande regler sätter käppar i hjulen.
– Jag ska ta upp frågan med ministern, sa Esabelle.
Generellt tycker hon att ungdomsarbetslösheten är en mycket viktig fråga:
– Det kan bli nästa valfråga!
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