PRESSMEDDELANDE FRÅN MENTOR SVERIGE
Onsdagen den 12 juni 2019

MENTOR SVERIGE I ALMEDALEN: HUR UNGDOMAR FÅR
FRAMTIDSTRO GENOM ARBETE
Mentor Sverige värnar om ungdomars hälsa och strävar efter en värld där unga får
växa genom stöttning, såväl i privatlivet som i början på arbetslivet. Mentor anser
att företag har en viktig roll i ungdomars utveckling och vägen mot ett första jobb.
Den 2 juli anordnar Mentor Sverige ett panelsamtal i Almedalen med fokus på att
ge ungdomar framtidstro.
Under 2018 låg ungdomsarbetslösheten för ungdomar i åldrarna 15–24 år, på 16,8
procent i Sverige. Mentor jobbar dagligen för att den siffran ska bli ännu lägre. Om
företag börjar engagera sig och tar till vara på unga och deras kunskap, kommer det
gynna samhället i stort. För att ta ett steg i rätt riktning anordnar Mentor Sverige
under Almedalsveckan panelsamtalet Inspirera nästa generation på
arbetsmarknaden – Bli framtidens förebild.
– Det är viktigt att få in ungdomar i arbetslivet, för att ge dem kontakter,
självförtroende och vägledning tidigt i livet. När en ungdom inte kommer in på
arbetsmarknaden i tid kan det i värsta fall leda till social exkludering, sämre
boendevillkor och psykisk ohälsa. Därför måste vi samarbeta för att skapa en
arbetsmarknad som öppnar dörrar för unga, säger Sara Revell Ford,
generalsekreterare på Mentor Sverige.
Ökade krav på nästa generation
I dag är kompetenskraven allt högre och det kan vara svårt för unga att hitta en väg in
på arbetsmarknaden.
– Den svenska arbetsmarknaden är ganska snäv eftersom det ofta krävs hög
utbildning och stor erfarenhet för att etablera sig. De höga trösklarna gör att det kan
kännas både främmande och skrämmande att försöka komma in på
arbetsmarknaden, säger Martin Norrby, 17 år, student och aktiv i föreningen Fler
Unga.
Enligt statistik från Folkhälsomyndigheten ökade etableringsåldern från 21 år till 29
år under perioden 1985 till 2014. Den förändringen kan vara en bidragande faktor till
att även den psykiska ohälsan har krupit ner i åldrarna och ökat.
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Medverkande
Sara Revell Ford, generalsekreterare på Mentor Sverige
Alexandra Pascalidou, journalist, författare och moderator under panelsamtalet
Martin Norrby, aktiv i föreningen Fler Unga
Lars Ericson, vd på Konsumentföreningen Stockholm
Ingrid Höög, vd på Wise Group
Cilla Benkö, vd på Sveriges Radio
Ann-Therése Enarsson, vd på TCO:s Tankesmedja Futurion
Shervin Razani, vd på Jurek
När?
Inspirera nästa generation på arbetsmarknaden – Bli framtidens förebild
Tisdagen 2 juli
Klockan 09:00-10:00
Kilgränd 1 (nära Donners Hotell)
Vid frågor, vänligen kontakta:
Tina Berglund
Kommunikatör på Mentor Sverige
+4673 344 00 27
Tina.berglund@mentor.se
Om Mentor Sverige
Mentor Sverige är en ideell organisation som arbetar för att ge ungdomar i åldern 1317 år självkänsla och kraft att växa genom mentorskap. Tillsammans med engagerade
företag, skolor och vuxna genomför Mentor mentorskapsprogram för unga, ger stöd
till föräldrar, sprider kunskap och bildar opinion. Mentor har sitt huvudkontor i
Stockholm men har verksamhet på många olika platser runt om i Sverige.
Läs mer på mentor.se.
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