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Med 140.000 unge ledige er der behov for et paradigmeskift. Vi har tænkt over, hvordan de unge, der 
forlader skolen, vil kunne få en god start på det videre livsforløb, hvis de ikke begynder på en uddannelse 
eller får et job. 
Vi vil foreslå, at denne gruppe unge bliver tilbudt en slags beredskabsuddannelse inden for 
Beredskabsstyrelsen (tidligere civilforsvaret). Her skal de gennemgå et dannelsesforløb, dyrke motion og få 
et indblik i, hvordan beredskabet fungerer m.m.  
 
Målet skal være, at de unge i forløbet finder ud af, hvilke styrker de har, lærer at tage ansvar og bliver 
bevidste om, hvordan det videre livsforløb skal være: job eller uddannelse. Tilbuddet skal også gælde de 
unge, der falder ud af uddannelsessystemet, og de unge, der bliver ledige.  
 
Resultatet vil kunne blive, at der ikke er nogen unge under en fastsat alder, der er på kontanthjælp, for 
forløbet i Beredskabsstyrelsen skal udløse SU.  
 
Vi har i mange år haft lejlighed til at opleve, hvordan det at være kontanthjælpsmodtager kan være 
identitetsskabende. Og hvordan den passive livsførelse kan skabe dårlig livskvalitet, udløse frustrationer og 
depressive tilstande, fordi man er ”udelukket”. Hver eneste ung blandt de her omtalte skal have en chance 
for at komme godt videre.  
 
Vi forestiller os, at de unge på den måde senere kan blive ansvarlige forældre, som har mulighed for at give 
deres børn en god opdragelse, dannelse, selvtillid og generelle sociale færdigheder med i rygsækken.  
 
På den måde kunne vi måske også fremover undgå det stærkt stigende antal af unge mødre, som i dag har 
rigtigt svært med at komme i uddannelse og i arbejde. Beredskabsstyrelsen har vi peget på som en 
mulighed, da der her findes kompetente personer, som vil kunne tilrettelægge forløbet i 
beredskabsuddannelsen. 
 


