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Å forstå effekten(e): Geografien til NEETs
YOUTHShare prosjektet tar en helhetlig tilnærming for å forstå den fulle effekten av intervensjoner for å redusere
ungdomsledigheten og for å støtte NEETs i arbeidsmarkedet. Målet er å utvikle varige og omfattende løsninger for
NEETs i kyst og øysamfunn i sør Europa. The første og viktigste steget er å identifisere betydningen av tidligere policy
tiltak. En grundig evaluering av effekten av disse er derfor nødvendig å gjennomføre, før nye tiltak utvikles.
For å bidra til dette, en viktig leveranse for prosjektet YOUTHShare er Transnational Report on Employment Initiatives’
Impact on Resilient Sectors in MED EEA (comparative rapporter om initativer til arbeid innen reslilient sector i
europeiske middelhavsland).
Funn basert på data fra den europeiske arbeidskraftsundersøkelsen fra Europstat (LFS) samt nasjonal statistikk, viser
at fenomenet NEETs er strukturelt komplisert og sammensatt. Effekten av tidligere tiltak, virker å være dårligere enn
annatt; og ytterlige forskning om dette vil bli gjennomført.
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Som forventet så har NEETs fenomenet blitt forsterket av den økonomiske
krisen, og unge utenfor arbeid utgjør en betydelig og vedvarende utfordring for
landene i denne studien (Hellas, Kypros, Italia, Spania) gjennom hele den
økonomiske nedgangsperioden. Det som kanskje er mer interessant er
forskjellene mellom ulike aldersgrupper. Mens NEET raten for de mellom 15 og
19 år enten går ned eller flater ut I tidsrommet mellom 2008 og 2018, så gjør
NEET raten blant de mellom 25 og 29 år større fluktueringer, særlig I Hellas og
Italia. Raten økte i årene 2013 og 2014 for deretter å sakte gå ned,
sammenlignet med begynnelsen av krisen i 2008 (se grafen til høyre). Men, det totale volumet av NEETs i Italia og
Kypros er på nåværende tidspunkt 50% høyere enn tidligere! Fenomenet med NEETs, altså unge utenfor arbeid,
utdanning og aktivitet, forblir et prekært problem for europeiske middelhavsland.
I tillegg til aldersforskjeller, så er den geografiske spredningen av NEET’s interessant. Italia har svært ulike
konsentrasjoner av NEETs, hvor de særlig er høye i sør-Italia, hvor den inaktive delen utgjør majoriteten av unge. Et

felles geografisk kjennetegn for alle tre landene er at NEET raten er lavere i hovedstadsregioner og den høyste
konsentrasjonen av NEETs befinner seg i mer rurale strøk; hvor det er en mulig positive sammenheng mellom en høy
konsentrasjon av NEETs o gen lav regional BNP per innbygger.
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Rapportene som blir utarbeidet har gitt et signifikant bidrag til å forstå NEETs fenomenet. Rapportene ferdigstilles I
januar 2020 og vil være et viktig bidrag til studier av arbeid og regional utvikling, samt utføre et viktige utgangspunkt
for utviklingen av bedre poltikk rettet mot unge ledige i disse landene.

Youth Employment magasinet
Den 30. Juli var den offisielle datoene for lanseringen av “Youth Employment Magazine”
(https://youthemploymentmag.net) og en viktig milepel for “EEA and Norway Grants Fund for Youth Employment”.
Magasinet er viktig for å spre informasjon om ungdomsledighet. Magasinet vil fungere som en felles ressurs for de 26
ulike prosjektene, som implementeres av 200 institusjoner fra 26 europeiske land, alle finansiert gjennom fondet fra
Island, Liechtenstein og Norge. Magasinet vil fungere som en felles kommunikasjonsplattform og vil dele og spre
resultatene fra de ulike initiativene rettet mot å bekjempe ungdomsledigheten i Europa.
Magasinets team av redaktører
består av eksperter som selv er med
på
implementeringen
av
prosjektene, og som regelmessig
utvikler materiell om progresjonen
og resultatene fra hvert prosjekt.
Selve plattformen er utviklet av
fonds operatøren (fund operator),
et konsortium mellom JCP Italy and
Ecorys Polska.
I følge data nylig publisert av
Eurostat, så var omlag 15 millioner
unge mellom 20-34 år enten utenfor
arbeid, utdanning eller opplæring
(NEET) i EU-28 in 2018. Italia og
Hellas hadde de høyeste ratene av
NEETs med mer enn en fjerdedel av
unge utenfor arbeidsmarkedet.
For å fremme bærekraftig og høy kvalitet på arbeidsinkludering i Europa så har Island, Liechtenstein og Norge I 2017
lansert “the EEA and Norway Grants Fund for Youth Employment” som et fond på 60 millioner euro. I alt 26 store
prosjekter har blitt valgt ut for å motta støtte til å implementere ulike initiativer for å hjelpe rundt 25 000 unge å finne
eller skape arbeidsplasser.
Verdien i “Fund for Youth Employment” ligger nettopp I at den fokuserer sitt arbeid på tvers av land. I den forbindelse
er også det å spre resultatene fra prosjektene en utfordring. The "Youth Employment Magazine" vil bidra til å løse
dette gjennom å være en paraply for kommunikasjon fra de ulike prosjektene.
Magasinet vil samle erfaringer fra de ulike prosjektene og ikek bare distribuere nyheter om progresjon og
måloppnålser. Magasinet vil inneholde lengre artikler og benytte ulike sosiale media. I tillegg vil Magasinet hare n
kalender hvor det er mulig å holde seg oppdatert om alle arrangementer som organsieres av prosjektene rundt
omrking I Europa og I donorlandene.
For mer informasjon:
https://youthemploymentmag.net
http://eeagrants.org/fundforyouthemployment.

Forskningsnytt

Delingsøkonomi
YOUTHShare prosjektet vil som en del av løsningen på NEET problemet i middelhavslandene I Europa utnytte
muligheter innenfor bade sosial økonomi og delingsøkonomi innenfor lokale arbeidsmarkeder.
Til tross for at delingsøkonomi er både en dynamisk og innovative måte å dele varer og tjenester på, så er begrepet
fremdeles uklart og ikke fullt ut definert.
Likevel så har delingsøkonomi blitt en synlig del av hverdagslivet og relaterer seg til ulike synlige aktiviteter. Hva som
forblir uklart er hva som er, og ikke er, en del av delingsøkonomien.
Delingsøkonomien kan sies å utfordre de tradisjonelle måtene å å bruke og fordele varer og tjenester på ved å overføre
fokuset fra eierskap til tilgang. Den generelle måten å tenke på er at eieren av en ressurs styrer adgangen til den, å eie
den er en godtgjørelse man “har”, I stedet for å selge den.
Ressursen kan være vanlige varer, men også være ting dom
personlig tid eller kunnskap. Ressurser kan derfor knytte
seg til ting i hjemmet, i bilen men også til tid (f.eks. sitte
barnevakt) eller til kunnskap (f.eks. en språkleksjon).
Det er viktig å understreke at ressursen det er snakk om
ikke er I bruk, og at den derfor er tilgjengelig for hvem som
helst, utenom “eieren”. Det betyr at praktisk talt alle kan
delta i delingsøkonomien, og gjennom det, utvikle sitt eget
potensiale
Dette betyr imidlertid ikke at hvem som helst er en
potensiell forretningsmann. Dette fordi delingsøkonomi
ikke alltid har et kommersielt formål. Tradisjonelle
bibliotekstjenester eller enkle byttehandler eller til og med ulike plattformsløsninger for byte er å betrakte som
initiativer som ikke gir profitt. På den andre siden, så finnes det også kommersielle forretningsmodeller innen
delingsøkonomien, hvor de mest kjente kanskje er Airbnb og Uber.
Begrepet “delingsøkonomi” kan være misvisende I markedsførings henseende. Når tilgjengelige varer og tjenester er
formidlet gjennom markedet, så blir de også delt på same måte som salgsvarer også er delt. I realiteten så er slike
ressurser til leie, og eksempelet Airbnb illustrerer nettopp dette. En transaksjon gjennom den plattformene er i
realiteten en korttidsleie. Begrepet “adgangsøkonomi” har blitt foreslått som mer dekkende, siden hva vi faktisk
snakker om er ubrukte ressurser og stagnert kapital.
Å estimere størrelse på delings / adgangs økonomien er selvfølgelig forbundet med visse utfordringer, men dersom
man fokuserer på noen utvalgte sektorer kan man identifisere et stort potensial. Konsulentselskapet PWC estimerte
at reise, bildeling, finans, HR og strømmetjenester i USA I 2014 utgjorde omlag $15 milliard og at den var forventet å
øke til $335 milliarder i 2025 (Cusumano, M. A. (January 2018). "The Sharing Economy Meets Reality". Communications of
the ACM.). I Europa, estimerte EU kommisjonen at Peer to Peer (P2P), en annen betegnelse for delingsøkonomien,
utgjorde total €27,9 milliarder for salg av varer, overnatting, deling av varer, og tilfeldige jobber ("Exploratory Study of
consumer issues in peer-to-peer platform markets". European Commission. June 12, 2017).
Uavhengig av begrepsbruk så er det klart at delingsøkonomien vil spille en viktig rolle I overskuelig fremtid og at den
kan bidra med å bærekraftige jobbmuligheter for NEETs.

Presentasjon av partnere

Forskningspartnere
I den innværende første etappen av YOUTHShare prosjektet så er forskningsaktivitetene det viktigste. Forskerne legger
det avgjørende grunnlaget for en vellykket implementering for de senere innovasjonen I prosjektet.
Universitetet I Egeerhavet (University of the Aegean) har tematisk kompetanse, fakulteter
og erfaringer av avgjørende betydning for YOUTHShare prosjektet. Universitetet strekker seg
over to ulike regioner og framstår som unike at universitetet inkluderer hele skjærgården i
Egeerhavet. Universitetet er en regional innovatør, som strekker seg over øyer og
kystområder I middelhavsregionen, med sterke partnerskap og effektiv kommunikasjon med
flere nasjonale og internasjonale universiteter og myndigheter. Universitetets ulike fakulteter
og institutter hard et siste tiåret deltatt aktivt I en rekke internasjonale forskningsprosjekter
og nettverk, utviklet for å forbedre regional innovasjon, humankapital og
forskermobilitet. University of the Aegean har etablert 90 forskningslaboratorier og sentre med et bredt anlagte
aktiviteter innenfor en rekke områder. I tillegg, så har innovasjons- og entreprenørenheten ved universitetet bidratt
med å fremme entreprenørskap og innovative løsninger innenfor rammen av det den regionale strategien for
innovasjon “Regional Innovation Strategy (RIS3) of the North and South Aegean Regions”, med et særlig fokus på
jordbruk og matproduksjon, blå/grønn vekst og sirkulær økonomi.
“Neapolis University Pafos” ble opprettet I 2007 på Pafos, Kypros. Universitetet
holder et høyt akademisk og forskningsmessig nivå. Universitetet har både
fasilitetene og erfaringene som skal til for å støtte utførelsen av YOUTHShare
prosjektet. Helt konkret så har NUP vært aktiv deltager i flere internasjonale
forskningsnettverk og prosjekter, samt veiledningen av PhD studenter. I tillegg har
universitetet et etablert samarbeid med lokalt og nasjonalt næringsliv, samt et utstrakt samarbeid med institusjoner
og organisasjoner globalt. For NUP er høy tjenestekvalitet avgjørende. Derfor har kvalitetssikringsenheten ved NUP
det koordinerende og støttende ansvaret for intern og ekstern evaluering gjennom etablerte
kvalitetssikringssystemer, i henhold til internasjonale standarder.
Catholic University of Murcia ble opprettet i 1996 med den hensikt å gi studenter
kunnskap og ferdigheter for å kunne tjene samfunnet and for å kunne bidra til å
utvikle kunnskapen om forskning og utvikling, og for å kunne være aktive
deltagere i utdanning og kultur. Siden universitetet ble etablert så har mer enn
femti forskningsgrupper vært tilknyttet UCAMS, i nært samarbeid med andre
aktører. Både forskningen og undervisningen fokuserer på “real-world” løsninger til sosiale problemer. Universitetet
har en utmerket infrastruktur, laboratorier og forskningslokaler, og utfører analyser og feltarbeid basert på forskning
og innovasjon.
Sistema Turismo er et opplæringssenter som fremmer, organiserer og administrerer lærlinger
og utdanningsprogrammer for yngre studenter, lærere, arbeidsledige, unge arbeiderer og
organisasjoner som kommer fra hele Europa. Hovedmålet er å tilby arbeidspraksis, opplæring,
workshops og seminarene av høy kvalitet. Senteret ble opprettet I 1996 i Italia og ønsker å
bidra med høy kompetanse I alle aspekter knyttet til opplæring og mobilitet i opplæringstiltak.
Sistema Turismo deltar aktivt i forskning og utvikling av nye opplæringsmetoder og utvikling av
kurs. De organiserer internasjonal mobilitet programmer som tilbyr arbeidstrening og
arbeidserfaring innenfor mange ulike yrkesfag, og tilbyr også akkrediterte kurs innenfor turisme, sosiale tjenester og
kultur. Sentret deltar også aktivt i utvikling og ledelse av EU prosjekter. Som en del av ETN International, så deler
Sistema Turismo en klar visjon om den mektige magien det er å drive med læring og utvikling i et internasjonalt miljø.

Prosjektnyheter

Kommunikasjon og formidling

YOUTHShare prosjektet ble presentert I detalj i Mr Marinos
Aniftos' tale I forbindelsen med konferansen "Sustainable
Entrepreneurship: Family, Cooperation and Community",
organisert av Cyprus University of Technology I mars 2019 på
Kypros. Mr Aniftos representerer Cyprus Authority for
Cooperative Societies i YOUTHShare prosjektet. Deres bidrag er
å etablere forbindelser mellom YOUTHShare og eksisterende
kooperative prosjekter på Kypros.

I juli 2019, deltok kommunikasjons lederen til
YOUTHShare prosjektet I en workshop om “Fund for
Youth Employment” til “EEA and Norway Grants”.
Kommunikasjonsteamet ble oppdatert om av
fondets operative team, samt representanter for
“EEA
and
Norway
Grants”
om
felles
kommunikasjonsstrategier, som vil bli etablert
gjennom “Youth Employment Magazine.”

In juli 2019, besøkte representanter fra “EEA and Norway Grants
Communication Unit” YOUTHShares prosjektpartner på Kypros. Cyprus
Authority for Cooperative Societies, Neapolis University Pafos and
CARDET presenterte en framdriftsplan og viste fram den cooperative
virksomheten til “Agrose Rose Products” som også vil være
lærlingplass for NEETs I et senere studie av prosjektet.

I august 2019, etter at Youth Employment Magazine ble lansert så ble Ms Theognosia
Petrou, prosjekt leder og forsker hos CARDET, intervjuet i RIK3, en radio stasjon på
Kypros programmet “Proino Dromologio”. Hun snakket om Magasinet, EEA and
Norway Grants og YOUTHShare prosjektet. Intervjuet kan høres på:
https://bit.ly/2ZeX3TO

YOUTHShare prosjektet og kommunikasjonslederne ble intervjuet 19. August på
Kokkino Rodou gresk radio. De svarte på spørsmål om YOUTHShare, Youth
Employment Magazine, arbeidsledighet og NEETs, delingsøkonomi og forskning og
utvikling I den sørlige delen av Egeerhavet. Intervjuet er tilgjengelig her:
https://bit.ly/2zf4XNs

Den siste tiden har vært veldig travel for YOUTHShare posjektet og en rekke funn har blitt presentert av ulike
forskerepå flere konferanser:

Avagianou A., Karampela S., Iosifides T., Kizos T., Pissurios I., “Policies promoting Social and Sharing Economies in
Mediterranean European Economic Area (MED EEA): a literature review focusing on youth unemployment and NEETs”
at the conference Social Sciences Today: Dilemmas and Projections beyond the Crisis. Lesvos, Greece 06-09.06.2019.
Emmanouil E., Poulimas M., Papageorgiou I., Gialis S., “Young people not in employment, education or training (NEET)
in the Mediterranean EU South: a study of the phenomenon for the recent crisis” at the conference Social Sciences
Today: Dilemmas and Projections beyond the Crisis. Lesvos, Greece 06-09.06.2019.
Avagianou A., Emmanouil E., Gialis S., “Sharing the Burden of Unemployment: A Critical theorization of the NEET
Phenomenon in the Mediterranean EU regions” at the conference Urban Inequalities: Ethnographic Insights. Corinth.
Greece 20-22.06.2019.
Emmanouil E., Poulimas M., Papageorgiou I., Gialis S., “NEETs expansion in the Mediterranean EU South: Inquiring the
2008-2018 period“ at the conference Strategies of local and regional development: current challenges. Athens, Greece
22-23.06.2019.
Avagianou A., Karampela S., Iosifides T., Kizos T., “Social and solidarity economy among the cities and regions of
Southern Europe: An outlet for NEETs?”, at the conference Strategies of local and regional development: current
challenges. Athens, Greece 22-23.06.2019.
Marava N., Kaznesis S., “Innovative Strategies for Approaching, Informing and Mobilizing NEETs in EU and Greece” (in
Greek), at the conference Strategies of local and regional development: current challenges. Athens, Greece 2223.06.2019.
Sykas G., Gourzis K., Gialis S., “Capital flows and surplus labour force in times of recession: A geographical approach to
the antinomies between the EU core and periphery” (in Greek) at the conference Strategies of local and regional
development: current challenges. Athens, Greece 22-23.06.2019

Nyheter fra prosjektet

Stay Tuned!
Kommunikasjon og robust kontakt med interessenter, NEETs, policy operatører, forskere, universitetet,
forskningssentre, næringsliv og andre interessert er viktig for prosjektet.

YOUTHShare Newsletter blir publisert hvert kvartal. For å motta nyhetsbrevet
på epost, besøk vår hjemmeside www.youthshare-project.org#contact.

For hyppigere oppdateringer om prosjektet, ikke glem å like oss på facebook:
www.facebook.com/youthshareproject

Eller sjekk hjemmesiden vår

www.youthshare-project.org#news

Vi kan treffes
Vi vil ha en åpen dag tirsdag 17.09.2019 i Matera, Italy. Besøk oss for å lære mer om prosjektet, for
å møte prosjektpartnerne og locale interessenter. Se detaljer på:
www.facebook.com/events/1039239319746493/

