PERSBERICHT
Internationale onderzoekers, beleidsmakers en mensen van het terrein
samen in actie tegen vervroegd schoolverlaten en jeugdwerkloosheid.
Op 7 en 8 maart 2013 brengt de Stichting P&V onderzoekers, politici en terreinwerkers uit heel
Europa in Brussel samen om te zoeken naar effectieve oplossingen voor vroegtijdig schoolverlaten
en jeugdwerkloosheid.

Europese topprioriteit: het voorkomen van een verloren generatie
Meer en meer waarnemers wijzen op een groeiend aantal jongeren dat hun kansen op een betere
toekomst ziet afnemen door een combinatie van schooluitval en werkloosheid. In september 2012
bedroeg de gemiddelde jeugdwerkloosheid in Europa 22,8 %. In bepaalde landen verdubbelde,
soms verdrievoudigde dit aantal sinds 2007. Velen vrezen voor een ‘verloren generatie’. Zonder
competenties, diploma’s en werk ligt de weg open naar uitsluiting en sociale marginalisatie.
Jongeren op school houden en hen laten instromen in de arbeidsmarkt is een fundamentele
uitdaging voor de Europese samenlevingen en een beleidsprioriteit.
In dit kader heeft de Stichting P&V, die sinds haar oprichting strijdt tegen de uitsluiting van jongeren,
een programma opgestart dat wetenschappelijk onderzoek combineert met actie. Het
internationale programma heeft als doel om zowel beleidsmakers als terreinwerkers aan te zetten
tot het ontwikkelen van nieuwe beleidsmaatregelen en het opstarten van acties om zo efficiënt
mogelijk de strijd aan te gaan met vervroegd schoolverlaten en jeugdwerkloosheid.

Van winnende internationale onderzoeksprojecten tot concrete actie
Het programma startte in 2012 met een oproep naar artikels verstuurd naar duizenden sociale
wetenschappers en onderzoeksinstellingen in heel Europa. Een internationale jury selecteerde uit de
meer dan 40 inzendingen 9 winnende bijdragen, die zich onderscheidden door hun originele en
onderbouwde kijk op de problematiek. Deze bijdragen zijn nu gebundeld in het boek ‘Early school
leaving and youth unemployment’, uitgegeven bij LannooCampus en Amsterdam University Press,
dat tijdens de conferentie op 7 maart wordt gepresenteerd en waarvan u in bijlage alvast de PDF
versie vindt. De winnende onderzoeksresultaten vormen de input voor de Europese conferentie op 7
en 8 maart, waar ze worden geconfronteerd met internationaal gerenommeerde experts vanop het
terrein en beleidsmakers van het hoogste niveau (zowel Belgisch als buitenlands) en waaruit
aanbevelingen voor beleid zullen voortvloeien. Deze zullen dan weer aanleiding geven tot een
breed opgezette oproep naar projecten die op het terrein rond de problematiek werken, die nog
dit jaar wordt gelanceerd, in samenwerking met jongeren. In 2014 zullen de nauwkeurig
geselecteerde projecten dan worden uitgevoerd.
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Verdere informatie
Conferentie ‘The integration of young people excluded by early school leaving and unemployment:
challenges and solutions’, 7/03/2013 in het Europees Parlement en 08/03/2013 in de Halles des
Tanneurs te Brussel.
Het boek ‘Early school leaving and youth unemployment’ zal vanaf 13 maart 2013 beschikbaar zijn
in de boekhandel.
De Stichting P&V werkt in totale onafhankelijkheid en heeft zich tot taak gesteld de sociale uitsluiting
van de jongeren te bestrijden. Uitgaande van de voornaamste waarden van de sociale economie,
legt de Stichting de nadruk op actieve participatie, zelfstandigheid en maatschappelijke
verantwoordelijkheid van jongeren. In 2006 werd de Stichting P&V erkend als Stichting van
openbaar nut. Meer informatie vindt u op de website www.stichtingpv.be
Indien u een interview wenst met de coördinatoren van het project (Mark Elchardus en Saskia De
Groof), laat het ons weten.

