Най-младите, жените и най-ниско образованите са най-силно изложени на риск от
изключване на пазара на труда сред младежите до 29-годишна възраст, твърди доклад по
проект „EXCEPT”
Използвайки метода на сегментационния анализ (CHAID), изследователите от Jędrzej Stasiowski от
Института за изследване на образованието, Полша) и Kadri Täht от Университета в Талин,
Естония, намират пряка връзка между риска от изключване на пазара на труда и някои
характеристики от профила на младежите. Сред тях са възрастта, пола и образованието. Сред
младежите до 29-годишна възраст, най-силно изложени на риск от изключване са най-младите,
жените и най-ниско образованите.
Макар и висшистите да имат по-големи шансове да избегнат рискове като безработица и
несигурна заетост, областта на висше образование също оказва своето влияние. В много държави
младежите с висше образование в областта на обществените науки по-често се сблъскват с
трудности пред реализацията си в заетостта.
Интересен факт е, че за някои държави, жилищната ситуация също оказва влияние върху статуса
на младежите на пазара на труда. Очаквано, младежите, които живеят сами, са по-малко изложени
на риск от безработица, доколкото те трябва да се издържат сами и обикновено имат по-сигурна и
по-добре платена заетост. От друга страна, интересен резултат от анализа е фактът, че младежите,
които живеят само с единия си родител, са по-силно изложени на риск от безработица в сравнение
с младежите, живеещи с двамата си родители.
Авторите правят извода, че интерпретацията резултатите от сегментационния анализ не бива да се
прави механично. Те по-скоро дават добра отправна точка за допълнителни анализи, за да се
вникне в по-голяма дълбочина кои са факторите, които определят ситуацията на пазара на труда
на младите хора с различни индивидуални характеристики.
Относно изследователския проект:
Проект „EXCEPT” (Социално изключване на младите в Европа: кумулативни препятствия,
стратегии за справяне, ефективни политики и трансфер) е международен изследователски проект,
финансиран по програма Хоризонт 2020 за научни изследвания и иновации на ЕС. Проектът се
изпълнява в партньорство между изследователски институции от Естония, Германия, Гърция,
Италия, Полша, Швеция, Обединеното Кралство, Украйна и България. Институтът за изследване
на обществата и знанието при Българската академия на науките е партньор по проекта за
България.
Основната цел на проекта е да се разработят ефективни и иновативни политики за преодоляване
на несигурността на пазара на труда за младежите. Проектът търси обяснение на причините защо
младите хора по-трудно навлизат на пазара на труда, намират качествена, формална (извън т.нар.
„сива икономика), добре платена и сигурна работа, и какви са свързаните с това рискове за
тяхното благосъстояние като например бедност, материални лишения, влошаване на здравето,
ограничена автономност.
За повече информация за проекта:
Интернет страница на проект „EXCEPT: [връзка]
Интернет страница на Института за изследване на обществата и знанието: [връзка]
Текст на доклада „Различен подход към идентифицирането на рисковите групи“ (на английски
език): [връзка]
За контакти във връзка с проекта:
Доц. д-р Мария Желязкова, ръководител на секция „Публични политики и социални промени“ и
ръководител на националния екип по проект “EXCEPT” за България, e-mail: perspekt@tradel.net

