Det tabte årti?
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Siden 2008, hvor finanskrisen ramte, har ungdomsarbejdsløsheden været støt stigende, ikke kun i
Danmark men særligt i resten af Europa. Selvom ungdomsarbejdsløshed ikke er noget nyt
fænomen, bør vi nu mere end nogensinde står sammen om at sikre, at alle unge får muligheder for
uddannelse og job. Det er afgørende for ikke bare Danmarks men Europas fremtid, at alle unge har
kompetencerne til at kunne imødekomme de krav som arbejdsmarkedet stiller ikke kun i dag men
også fremadrettet. Vi får brug for alle hænder, hvis vi vil bevare det Danmark og den velfærd vi
skatter så højt, og er så kendte for i det store udland.

Det vil formentlig være svært at finde nogen som er stærkt uenige i ovenstående, men essensen i
denne sammenhæng er, at det ikke kan lade sig gøre at løfte opgaven, før vi anerkender, at det er
vores alles ansvar – både den offentlige, private og tredje sektor.

I Microsoft er det vores mission at hjælpe mennesker og virksomheder med at realisere deres fulde
potentiale, og vi ser det som en del af vores ansvar som stor global it-virksomhed, at hjælpe med at
ingen uanset alder, hægtes af den teknologiske udvikling. I samarbejde med Ministeriet for By,
Bolig og Landdistrikter, Kulturstyrelsen og Foreningen Nydansker har vi derfor etableret såkaldt
Nethood-caféer på lokale biblioteker i udsatte boligområder rundt om i Danmark. Her kan borgerne
bl.a. få hjælp til at tilegne sig basale it-færdigheder samt rådgivning om, hvordan de kan
kommunikere med det offentlige ved hjælp af e-mail, NemID osv.

Et andet eksempel er Microsofts nye globale initiativ YouthSpark, som har til formål at inspirere og
støtte 300 millioner unge mennesker til at skabe muligheder for sig selv ved at stille redskaber og
ressourcer til rådighed. Det kan være redskaber og ressourcer, som ikke kun forbedrer deres itkompetencer, så de er klædt på til arbejdsmarkedet eller til at gennemføre en uddannelse, men som
også giver dem mod på fx start af egen virksomhed. I Danmark har vi indgået et partnerskab med
Fonden for Entreprenørskab, der skal styrke entreprenørskab som disciplin på ungdoms- samt
videregående uddannelser med særligt fokus på informationsteknologiens rolle.

Mulighederne for at gøre en forskel sammen er mange, og særligt det private erhvervsliv bør
overveje, hvordan vi indtænker ungdomsarbejdsløshed og uddannelse i vores CSR-arbejde. Ingen
kan leve med, at vi om 10 år kigger tilbage på et tabt årti, hvor unge aldrig fik en chance for at
realisere deres potentiale og løfte Europa ud af krisen.

