Detta är en annonsbilaga från LO. Läs mer på www.lo.se.

April 2011

UNG I
A
EUROP

Ungdomars villkor på arbetsmarknaden

30 000

unga svenskar arbetar
utomlands.

Unga svensk ar i världen

60 000

svenskar i åldern 15–24 bodde
utomlands 2008.
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Arbetsbarometer

Vart söker sig
Unga?
Sidan 2

foto: Christina Jonsson

Claes-Mikael Jonsson

Sandra Viktor, LOs ungdomssekreterare, hjälper dig som är ung att hitta schysta arbetsvillkor i Europa.

Tema: Ung i Europa

Så är det att
jobba utomlands

Sidan 6

4
Under lupp

länders
arbetsvillkor
Sidan 7

Nätverk för jobb
foto: Christina Jonsson

Är du ung och funderar på att åka utomlands? För att arbeta
på en pub eller ett kafé? I kanske Norge eller Danmark,
England eller Spanien?
Här får du en inblick i verkligheten och en möjlighet att
förbereda dig för den. Vad du kan göra innan du åker och
väl på plats.

LOs jurist ger
råd om jobbet

Samarbete över
gränserna
Sidan 8
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Vart söker sig unga?
Vart söker sig svenska ungdomar som
vill jobba utomlands? Vilka länder i
Europaföredrar de?
Det har vi försökt ta reda på.
Men ingen vet.
Ingen tycks ha undersökt vart
ungdomarnatar vägen, vilken typ av
jobb de får, vilken trygghet de har hos
sina utländskaarbetsgivare.

Många vill veta. Som Institutet för arbetsmarknadsutvärdering
(IFAU)vilket är ett forskningsinstitut under Arbetsmarknadsdeparte
mentet. IFAU skulle behöva den typen av statistik, men har den inte.
	Ambassaderna vet inte heller hur många unga som söker sig till
deras länder, eftersom man inte längre behöver arbetstillstånd. Inte
heller regeringskansli, ungdomsstyrelse, arbetsförmedling, fack …
Däremot vittnar alla om hur populära svenska ungdomar är som
arbetskraft; tongångar väsensskilda mot de intryck man kan få här i
Sverige av det som skrivs om unga och viljan att jobba.
Svenska ungdomar är pålitliga och arbetsamma. De gör ett bra jobb
och är populära att anställa. De kommer till jobbet på morgonen även
om de har festat kvällen innan, som en arbetsgivare uttrycker det.
Men även om det inte finns några siffror, visar kvalificerade giss
ningar vilka länder som är populärast, var det är lättast att få jobb och
vilka yrken som gäller.
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Norge och Danmark är heta,
Spanien och Irland svala
Unga svenskar som åker utomlands
och jobbar söker sig gärna till Norge.
– Det är ett riktigt stort mål för ung
domarna, säger Peter Holm på Arbets
förmedlingen i Huddinge söder om
Stockholm.
Det finns ingen statistik över vilka länder
svenska ungdomar väljer för sina utlandsjobb, men eftersom Peter Holm är Euresrådgivare (EU-kommissionens portal för fri
rörlighet i arbetslivet) märker han till vilka
länder de flesta söker sig.
Norge är det i särklass populäraste.
Även Danmark lockar unga svenskar,
de flesta skåningar som väljer att bo kvar
hemma för att pendla över Sundet.
– Lönerna i både Danmark och Norge

är högre än i Sverige och det lockar, även
om kostnaderna är större. Många av jobben är servicejobb eller inom vården och
byggbranschen.
Ett land som Nederländerna har också
ganska stor dragningskraft på svenska
ungdomar.
I Storbritannien däremot, som var
omåttligt populärt före krisen, finns nu
färre svenska ungdomar – där finns inte
lika många lediga jobb som förr.

– Men i en storstad som London finns det
ändå alltid vissa möjligheter att hitta jobb,
i framför allt servicebranschen.
I Spanien som många tidigare sökte sig
till är det i dag ”nästan tvärstopp”, även
där till följd av krisen. Arbetslösheten är
skyhög och det finns knappt några lediga
jobb alls.
Där fanns tidigare ganska goda möjligheter att få jobb i till exempel serviceyrken
eller på call centra för den som är duktig
på spanska.
Samma sak med Irland – där fick många
arbete på just call centra. Också där har
utbudet av jobb minskat drastiskt.
– Ett tips om hur man trots allt kan ordna
jobb är att först läsa språket i sex månader
och under tiden på ort och ställe skapa
kontakter för att få jobb, råder Peter Holm,
som säger att svenska ungdomar är mycket
populär arbetskraft.
– De flesta arbetsgivarna säger att svenska ungdomar sköter sitt arbete, kommer i
tid och jobbar hårt.
Det är roligt att höra allt beröm. l

Norge ökar sin popularitet
Ett par hundra svenskar tar varje år med sig
a-kassan utomlands under max tre månader för att söka jobb. I fjol sökte sig de flesta
till Storbritannien (81 personer) och till
Spanien (68 personer). Andelen som söker
sig till Storbritannien ökade markant jämfört med 2008, när 54 stycken sökte sig dit.
Norge har ökat sin popularitet betydligt
de senaste två åren, från 19 ansökningar till
53, liksom Tyskland som ökat från 12 till 44
ansökningar.

Om resorna var lyckosamma och ledde
till jobb, eller vilket av länderna det lönade
sig bäst att åka till – det finns det dock ingen
samlad bild av. l
Ansökningar
Storbritannien
Spanien
Frankrike
Norge
Tyskland

2008
54
70
21
19
12

Fakta

Om myter

Myt eller verklighet?
Så här är det att jobba i Europa.
Myter, drömmar och förhoppningar draperar ofta verkligheten.
Att du lyckats fixa jobb i den coola baren kan för ett tag överskugga det faktum
att du knappt får sitta ner och ta rast. Att
du befinner dig mitt i en pulserande storstad kan till en början överse att din lön
inte räcker till hyran, än mindre till att gå
ut och festa med kompisarna.
Gör dig själv en tjänst och kolla myterna om utlandsjobbet innan du åker.
”I Norge är lönerna höga, så man
kan tjäna massor!”
Det stämmer att norrmännen generellt
tjänar mer än vi. Men eftersom du antag
ligen tänker bo i Norge medan du jobbar
där, måste du räkna med betydligt högre
levnadskostnader. Du lär ju få betala
hyra, mat, mobilräkning och kläder i alla
fall. Dessutom är en del av jobben genom
bemanningsföretag lägre betalda än
norsk standard.
”I England har de en lag om minimilön, så jag behöver inte oroa
mig för att få dåligt betalt”
En lön som garanteras i lag kan ju låta
bra, men om politiker ska sätta priset på
arbete så blir det inte sällan mycket lågt
för att passa alla branscher, sektorer och
regioner. Minimilönen är därför väldigt
låg. Dessutom är det krångligt att ändra
på en lag. Om det går bra för ekonomin
i landet är det inte säkert att politikerna
hinner ändra de lagstadgade minimilö
nerna till det positiva innan nästa svacka
kommer. Det går mycket snabbare att få
upp lönerna om fack och arbetsgivare
får komma överens om priset på arbete
genom kollektivavtal.
”Bemanningsföretagen gör det
lättare att få jobb som svensk
utomlands”

2010
81
68
21
53
44

Bemanningsföretagen har inte skapat
fler jobb, utan det är samma jobb men
med sämre villkor för dig. Som inhyrd kan
du få svårare att komma in i gänget på
jobbet, och så har du inte samma rättig
heter som de anställda. Dessutom finns
det olika regler för bemanningsföretagen
i olika länder. Kolla upp hur villkoren i
bemanningsbranschen ser ut dit du ska!
I Norge, till exempel, behöver de inte be
tala ut lön till dig mellan uppdragen.

Svårare för svenskar
att få jobb i Danmark
Självklart har det genom den stora arbetslösheten bland ungdomar i Danmark blivit
betydligt svårare för svenska ungdomar att
få arbete.
Men Mogens Skov Christiansen på danska LO konstaterar att svenskar bland annat
arbetar i butiker i Köpenhamn.
Vilket råd skulle han då ge till svenska
ungdomar som vill söka sig till Danmark?
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”Jag är ingen loser”

– Sök allra först upp er fackförening här
i Danmark, innan ni skriver under anställningskontraktet. Anställningskontraktet är
mycket viktigt här, så kolla med facket om
det är något du ska vara speciellt uppmärksam på som ung arbetare. Via facket kan du
också få kunskap om vilka regler som gäller
på danska arbetsmarknaden och försäkra
dig om att du får avtalsenlig lön. l

Det kan ta emot att erkänna att livet
kanske inte är en fest i London eller
Köpenhamn, att allt inte blev precis som
du trodde. Men bara för att drömjobbet
visade sig vara kasst, betyder inte det att
du är en loser. Och du är inte ensam! Tänk
så här; att försköna sanningen gynnar
bara de dåliga arbetsgivarna. Och så blir
fler lurade.

Många unga jobbar utomlands

… och allt fler jobbpendlar

30 000 unga svenskar jobbar
utomlands. Drygt 60 000 svens
kar i åldern 15–24 bodde utom
lands 2008 (siffran uppskattas
vara ungefär densamma i dag).

Fler och fler väljer att bo kvar i Sverige och
arbetspendla över gränsen. Mellan 2001
och 2008 har gränspendlingen ökat med
hela 66 procent. År 2008 pendlade 47 000
ungdomar mellan 16 och 25 år över gränserna till Norge och Danmark.
Totala antalet personer som arbetspendlade var 47 000 personer enligt SCB.
Allra mest ökade antalet pendlare till
Norge – med 30 procent år 2008. Andelen
som pendlade till Danmark ökade med 6
procent.
Hela 40 procent av dem som pendlade
till Norge var mellan 16 och 25 år. De flesta,
sex av tio, rekryterades av bemanningsföretag . Den ”branschen” är nu störst: men

Av dem var 30 700 yrkesverksamma:
15 200 killar, 15 500 tjejer.
Av äldre svenskar, mellan 25 och 54 år,
bodde 282 300 utomlands. Av de yrkesverksamma yngre var 9 300 lågutbildade
och 18 100 hade någon form av högre
utbildning (gymnasium och däröver).
Statistiken kommer från Eurostat som

är EUs statistikkontor och samarbetar med
Statistiska centralbyrån (SCB) i Sverige för
de svenska siffrorna.
På arbetsformedlingen.se under ”hitta
lediga jobb – söka jobb utomlands” kan du
finna information om länder med matnyttiga upplysningar: var du kan söka jobb,
löneläget, skatter, socialförsäkring, arbetslöshetsförsäkring med mera.
På eures.eu hittar du ännu grundligare
information: såväl jobbannonser, information om att leva och bo i andra EU- och
EES-länder som information om anställningsvillkor med mera. Där hittar du också
information om hur du kan kontakta Euresrådgivare i de olika regionerna. l

det finns ingen statistik över vilka jobb som
bemanningsbranschen besitter. Tidigare
var byggbranschen största branschen för
gränspendlarna.
Att det är så många ungdomar som jobbpendlar kan bero på att det är lättare för
ungdomar som ännu inte skaffat familj
att röra sig över gränsen. Dessutom bidrar
naturligtvis chansen att få jobb – och att
löneläget är högre än i Sverige.
Grensetjensten på gtm.nu berättar om
att röra sig mellan Sverige och Norge.
På oresunddirekt.se finns fakta att hämta för den som rör sig mellan Sverige och
Danmark. l
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Unga måste
Rädslan – är det den
som rör sig snabbast över
gränserna i Europa?
Sandra Viktor tycker
att många av de beslut
som påverkar dig som
ung i Europa, verkar vara
grundade i någon slags
nervositet.

LOs ungdomssekreterare Sandra Viktor tycker att arbetsgivare måste våga anställa unga.

Beslutsfattare skrämmer upp varandra

med att ”Det är för höga ingångslöner, det
är ohållbart att anställa unga människor”
och ”Anställningsskydd gör det bara svårare för unga på arbetsmarknaden”. Eller
med ”Se upp för 80- och 90-talisterna, de
är illojala och krävande”.
Rädslan för att misslyckas gör att arbetsgivare ser anställda som en risk i stället för
som en möjlighet. En kostnad som snabbt
ska kunna rationaliseras bort.

Nervositeten har spridit sig till EU-kom-

missionen, som fruktar att stigande löner

kommer att stå i vägen för EUs konkurrenskraft. Därför har de bildat en pakt, som
innebär att medlemsländerna ska lämna
makten över lönebildningen till EU-kommissionen. Syftet är att pressa ned lönerna
för att öka EUs konkurrenskraft.

Sverige har valt att ställa sig utanför

pakten, men det här påverkar dig som vill
arbeta i ett annat EU-land. När din och dina
arbetskamraters låga löner väl har blivit ett
konkurrensmedel, kommer det att bli väldigt svårt att vända utvecklingen.
Arbetsgivare är rädda för dialog med

Det är brist på jobb i Danmark
och många unga är arbetslösa.
– Vi är drabbade av finanskri
sen liksom många andra länder
och ungdomsarbetslösheten har
stigit explosionsartat, berättar
Morten Skov Christiansen, som är
ungdomsansvarig på danska LO.

De unga är mycket hårt drabbade:
medan den genomsnittliga arbetslöshe-

är jobbens dödgrävare. De gör dig och dina

arbetskompisar till produktionsenheter,
som ska kosta så lite som möjligt och bytas
ut när det passar.
Men genom att neka er inflytande, skapar de den arbetskraft de själva fruktat: en
trött och slutkörd grupp som inte känner
någon lojalitet alls. Hur ska ni orka bidra
till ekonomisk framgång?
Levande företag, med trygga anställda
som älskar sina jobb, fungerar oändligt
mycket bättre och är framtiden.
Det handlar om att se möjligheter i stället
för risker.
Sandra Viktor

ten ligger runt 6 procent är arbetslösheten
bland dem som är 16–24 år dryga 14 procent. För dem som är mellan 25 och 29 år är
arbetslösheten närmare 12 procent.
Värst drabbade är byggnadsarbetarna
med hela 27 procent i åldrarna 16–24 och
19 procent mellan 25 och 29 år. Mycket
höga arbetslöshetstal har också facket 3F
som organsierar bland annat ”outbildade
arbetare”, målare, rengörningsassisteter
samt hotell- och restauranganställda. Men
även unga elektriker, metallare, tekniker
och livsmedelsarbetare.
Långtidsarbetslösheten bland unga har
också ökat. Över 6 000 unga mellan 25 och
29 år har varit utan jobb fler än tio månader. De unga är de som är mest drabbade av
långtidsarbetslöshet i Danmark.
Hur ser då arbetsmarknaden ut, har det
blivit fler tillfälliga jobbvikariat och dylikt?
– Ja, det är helt klart min känsla. Men vi

har ingen statistik över detta, säger Morten
Skov Christiansen.
Självklart har det genom den stora
arbetslösheten bland ungdomar i Danmark
blivit betydligt svårare för svenska ungdomar att få arbete.
Men Mogens Skov Christiansen konstaterar att svenskar bland annat arbetar i
butiker i Köpenhamn.
Vilket råd ger han då till svenska ungdomar som vill söka sig till Danmark?
– Sök allra först upp er fackförening här
i Danmark, innan ni skriver under anställningskontraktet. Anställningskontraktet är
mycket viktigt här, så kolla med facket om
det är något du ska vara speciellt uppmärksam på som ung arbetare.
– Via facket kan du också få kunskap om
vilka regler som gäller på danska arbetsmarknaden och försäkra dig om att du får
avtalsenlig lön. l

Jag tror att företag med så ängsliga ledare

foto: Kari Kohvakka

Danmark

De flesta i Danmark satsar på att få ett jobb
de kan behålla. Regeringens satsningar på
ungdomsområdet har inte hjälpt speciellt
mycket, konstaterar Morten Skov Christiansen. Ungdomarbetslösheten stiger varje
månad. Många nyutbildade står utan jobb.

sina anställda, och gömmer sig hellre bakom bemanningsföretag än att ta diskussioner om lön, arbetstid och andra villkor.
Trenden att sparka anställda och i stället hyra in dem för att göra samma arbete
känns som en panikåtgärd.
Varför är det en så läskig tanke att försöka balansera ekonomi och rättigheter med
varandra? Och var kommer vi att hamna
om vi överger tanken på att anställda ska
kunna påverka sina jobb?
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få chansen
I Norge har det pågått en debatt
om att unga blir utnyttjade – spe
ciellt de svenska – med låg lön,
inga kontrakt och dåliga arbets
förhållanden.
Det berättar Olav Andresen,
som är ungdomsrådgivare på
norska LO.
94 procent av studenterna och de flesta
andra unga norrmän börjar i servicebranschen – på kaféer, restauragner och i små
butiker. Få är med i facket.
– Det är en stor utmaning för oss att så
många unga arbetar i företag med dåligt
rykte. Många av de unga pressas till att
jobba svart, säger Olav Andresen.
Det finns dock ingen statistik över hur
unga har det på arbetsplatserna. Men
genom norska LOs sommarpatrull och de
förtroendevaldas uppgifter ser man ett
samband: de arbetsplatser som har tariffavtal har också bättre trygghet och det sker
färre ”stygge saker” där, som Olav Andresen uttrycker det.
LOs sommarpatrull gjorde 5 000 arbetsplatsbesök i somras – hos 20 procent av

Förhållandena försämras för
unga i Storbritannien. En av fyra
ungdomar har inte haft några lö
neökningar över huvud taget de
senaste två åren, samtidigt som
inflationen gör att allt blir dyrare.

Spanien

– Svenskarna har gott rykte inom hälsooch sjukvård och vår bedömning är att de
har lika goda arbetsförhållanden som de
engelsmän som jobbar där, säger Paul Sellers. Svenskar har en stor fördel i att de pratar bra engelska jämfört med många andra
som söker jobb.
Men han påpekar att den svensk som
söker sig till offentliga sektorn ska vara
medveten om att där har lönerna frysts
under två år för dem som tjänar över 22 000
svenska kronor per månad.
Paul Sellers råder de svenska ungdomar
som vill jobba i England att fixa jobben
redan hemifrån. Och att gå med i facket
genast när de är på plats.
– Det är viktigt ha en facklig vän på jobbet, som kan stötta en, säger han.
Läs mer om rättigheterna i det brittiska
arbetslivet på TUCs hemsida worksmart.
org.uk. l

Ungdomsarbetslösheten i
Spanienär över 50 procent. Unga
kvinnor är speciellt drabbade,
drygt 2,2 miljoner är utan jobb.
Som ungdomar räknar span
ska LO (UGT) alla upp till 35 år.

foto: Kari Kohvakka

Ungdomsarbetslösheten har ökat dramatiskt till följd av den ekonomiska krisen –
från 11,9 procent till 18,3 procent för ungdomar mellan 18 och 24 år.
– Det finns bra statistik och vi känner till
problemen rätt väl, säger Paul Sellers, som
är ansvarig för policyfrågor på brittiska
motsvarigheten till LO och TCO (TUC).
Antalet timanställningar och visstidsanställningar har däremot inte ökat så mycket
som facket befarat, men Paul Sellers bedömer att de kommer att öka i framtiden. Just
nu är det största problemet att det är svårt
att få jobb över huvud taget.
Även i Storbritannien anställs personal
genom bemanningsföretag, men endast
runt två procent av dem som arbetar. Bland
bemanningsföretagen finns företag som
saknar licens och utnyttjar personalen. De
företagen dumpar till exempel lönerna.
– Den som arbetat tio timmar kan exempelvis få betalt bara för åtta timmar, en tid
som då står på lönelistan. Företagen kan
också ta betalt för arbetskläder, vilket de
inte har rätt att göra.
Svenskar utgör en mycket liten del av
befolkningen, endast 40 000. Av dem är
runt 20 000 anställda.

Han rekommenderar de svenska ungdomar som söker jobb i Norge att ta kontakt
med sin fackförening och att organisera
sig, så att facket kan göra en insats för dem.
– Ta kontakt med LO och läs om dina rättigheter.
– Våra fackföreningar känner till de företag som ungdomar söker sig till och kan
hjälpa till att få trygga arbetsförhållanden,
rätt lön och se till att chefen följer spelreglerna, säger Olav Andresen.
På hemsidan loungdom.no hittar du
uppgifter om dina rättigheter. l
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England

foto: Kari Kohvakka
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Norge

dem saknades anställningskontrakt.
Också i Norge har den ekonomiska
finanskrisen satt spår på arbetsmarknaden
för unga vuxna.
– Kampen om de lediga jobben har hårdnat. Nu är det i huvudsak arbetsgivarens
marknad, det är svårt för unga att få sommarjobb. Och de som får jobb pressas att
avstå från sina rättigheter.
– Vi har därför fokus på att rekrytera
unga till facket. När unga organiseras på
arbetsplatserna bromsar det arbetsgivarens möjlighet att utnyttja dem, säger Olav
Andresen.
Många unga har deltidsjobb och många
är anställda genom bemanningsföretag.
De senaste veckorna har just bemanningsföretagen fått extra stor uppmärksamhet i
Norge, eftersom facket gjort vissa avslöjanden kring Adecco.
Det har gjort att facket och myndigheterna nu ser över flera bemanningsföretag
för att se om de utnyttjar unga.
– I år har det också kommit fram att
svenskar blivit utnyttjade i Norge genom
bemanningsföretag, berättar Olav Andresen och visar på artiklar som berättar om
slavkontrakt och barnpassning för 25
norska kronor i timmen.
Var arbetar då de flesta svenska ungdomarna?
– Många arbetar i servicebranschen i de
större städerna, berättar Olav Andresen.

– Våra ungdomar blir oberoende mycket
sent. Det är svårt att få jobb och om de får
jobb är det ofta bara tillfälliga anställningar. Därför är vår gräns för ”ungdom” högre
än vanligt i andra länder, berättar Virginia
Fernandez Aguilar på ungdomsavdelningen för UGT.
Har då standarden för spanska ungdomar försämrats de senaste åren?
– Ja, som en konsekvens av den ekonomiska krisen har färre unga jobb, och
de yngsta väljer att fortsätta utbilda sig.
Regeringen har också infört en rad reformer, som att sänka lönerna för offentligt
anställda och man har också försämrat de
ungas rättigheter.
– Vår organisaiton har strejkat mot detta.
De tillfälliga jobben är alltså vanliga i
Spanien, speciellt som ett första steg ut
på arbetsmarknaden. Och nu kommer
förmodligen ännu fler tillfälliga jobb – i
ett försök att skapa 100 000 nya jobb har
regeringen gjort det lönsammare att under
ett år tillfälligt anställa unga.
Hur ser då förhållandena ut för unga
svenskar som arbetar i Spanien?
– Bara en liten del av de drygt 18 000
svenskar som bor och arbetar i Spanien

finns med i vårt socialförsäkringssystem,
cirka 3 400 personer. Det är alltså så många
som har jobb här, säger Virginia Fernandez
Aguilar och konstaterar att de flesta svens
kar som finns i Spanien är pensionärer.
Men i statistiken för dem som jobbar kan
man se att svenskarna är överrepresenterade bland de kvalificerade grupperna, som
ingenjörer och andra välutbildade.
Vilka råd kan då spanska facket ge till
unga svenskar som vill resa ut och jobba?
– Det bästa är att söka upp facket i Sverige, som kan ge en basal information om
vad som gäller för arbete i Spanien. Men
naturligtvis kan vi hjälpa till med speciella
upplysningar, som kollektivavtalet för den
speciella arbetsplatsen, blanketter som
måste fyllas i eller vilka jobb som finns att
söka, säger Virginia Fernandez Aguilar. l
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Maktlös och laglös?
Du avgör själv.
foto: Christina Jonsson

Fakta

Om dina rättigheter

Bruttolönen inte allt
Stirra dig inte blind på den lön du er
bjuds. Kolla också upp hur mycket du
ska betala i skatt och om du exempelvis
behöver komplettera med trygghetsför
säkringar.
Danska löner ligger till exempel betyd
ligt över de svenska. Men medan arbets
givaren i Sverige drar sociala avgifter på
lönen, så måste du betala ”arbejdsmark
nedsbidrag” själv i Danmark. Det gör att
lönen bör ligga 30–40 procent högre än
motsvarande i Sverige för att lönerna ska
vara jämförbara.

Kolla grundligt
Kolla anställningsavtalet noga: anges
lönen före eller efter skatt?
Är lönen rimlig? Hur är kostnadsläget
i landet – vad kostar det att bo och äta?
Måste du ha extra socialförsäkring? Har
du sjukvården betald?

Fråga facket
Vilka rättigheter har du? Har du rätt till
övertid? Semester? Har du fått den lön du
är berättigad till?
Fråga facket – där kan du få svar. Om
du till exempel är medlem i Hotell- och
restaurangfacket i Sverige har du rätt att
få gratis introduktion till landet du ska
jobba i och till det regelverk som gäller.

Ta a-kassa med utomlands?
Du har rätt att ta med din a-kassa utom
lands medan du söker jobb där, i max tre
månader.
Mer information hittar du hos Inspek
tionen för arbetsmarknadsförsäkringen,
iaf.se. Där hittar du också information om
du kan överföra tid som du arbetat ihop
till a-kassa i Sverige (det så kallade ar
betsvillkoret) till ditt jobb i ett annat land.

Lag eller avtal?
På Europanivå diskuteras just nu frågan
om lagstadgade minimilöner i alla EUländer. Det finns redan i vissa länder,
men det nya förslaget innebär att det ska
införas i alla EU-länder. Lagstiftning kan
låta som en enkel lösning i en komplice
rad fråga, men i verkligheten skulle det
bara leda till lägre löner för de flesta av
medborgarna i EU.
Genom lagstiftningen blir det svårare
för fackföreningarna att, utifrån varje
lands förutsättningar, förhandla fram
högre löner. Svenska och danska ung
domar skulle tvingas arbeta för samma
löner som rumänska ungdomar, trots att
lönebildningen ser helt annorlunda ut
i de olika länderna. LO och de svenska
fackförbunden arbetar aktivt i olika sam
manhang, bland annat i Europafacket
(ETUC) för att påverka beslutsfattarna i
EU att skrota förslaget.

Claes-Mikael Jonsson och Sandra Viktor i samspråk om ungas rättigheter på arbetsplatser i Europa.

Vilka rättigheter har du på jobbet på kaféet i Paris? Eller
puben i London? Det finns inget standardsvar, alla länder
har olika lagar och regler och avtal på arbetsmarknaden.
Det bästa du kan göra för att gardera dig

mot obehagliga överraskningar är att kräva
ett anställningsbevis. Det är en rättighet
som EU har beslutat om och som arbetsgivaren inte kan neka dig att få.
I Sverige är det kollektivavtalen, tillsammans med lagarna och reglerna på arbetsmarknaden, som avgör vilka villkor du ska
ha på jobbet. Det gör det ganska enkelt för
dig som anställd, och för arbetsgivarna, att
göra rätt. Det gör det också enklare för dig
att hävda dina rättigheter om du hamnar i
konflikt med en arbetsgivare.
Men hur ser det i andra EU-länder?

Claes-Mikael Jonsson, jurist, LO: Du har

ganska goda möjligheter att hävda dina
rättigheter när du jobbar utomlands också.
Men frågan är vad din rätt är? Det skiljer sig
ganska mycket åt mellan EU-länderna beroende på vilka lagar, regler och avtal de har.
Men en sak som är gemensam i hela EU är
rätten att kräva ett anställningsbevis, vilket
jag absolut tycker alla ska utnyttja. Anställningsbeviset talar om vad du och arbetsgivaren har kommit överens om när det
gäller lön, arbetstider, övertidsersättning,
semesterersättning och andra villkor. Det
gör det svårare för arbetsgivaren att ändra
till exempel lönen eller arbetstiderna hur
som helst. Du undviker krångel och slipper
hamna i situationer där ord står mot ord.

Sandra Viktor, ungdomssekreterare, LO:

Kräv också alltid att du ska bli behandlad
på samma sätt som de andra som jobbar på
samma ställe. Jobbar du på en pub i England, ska du ha samma villkor som engelsmännen som jobbar där. Det minskar
risken för bland annat lönedumpning, det
vill säga att lönerna sjunker. Här i Sverige
uppskattar vi inte att utländska arbetare
jobbar för lägre löner än vi svenskar, det
är orättvist och gör att vi kan tvingas sänka
våra löner. Undvik att hamna i den situationen!

Claes-Mikael: Gå med i en fackförening i

landet du jobbar i, det ger trygghet och du
kan få information om exakt vad som gäller på den arbetsmarknaden. Facket kan
också föra din talan i konflikter med arbetsgivaren om det skulle behövas, precis som
svenska fackföreningar gör när det handlar
om medlemmar som jobbar i Sverige. Är du
redan medlem i en fackförening i Sverige,
kolla med dem vilken deras systerorganisation är i landet dit du ska åka.

Sandra: Rådgivning per telefon, genom

fackets hjälptelefon som LO startade här i
Sverige, är ett annat bra sätt att få råd och
tips när det blir problem på arbetsplatsen.
Nu har Norge och Danmark följt efter oss
och startat egna hjälptelefoner. Jag vet att

man diskuterar att starta det i andra länder också, men tror inte att de har kommit
igång ännu.

Claes-Mikael: En annan sak som är viktig

att tänka på är hur ditt utlandsjobb påverkar din svenska socialförsäkring, det vill
säga din rätt till sjuklön, sjukersättning,
arbetsskadeersättning och annat. Är du
borta mindre än två år händer ingenting,
då är du kvar i det svenska systemet. Men
om du jobbar utomlands i mer än två år, så
flyttas du över till det andra landets försäkringssystem. Det kan vara ganska komplicerat att själv ta reda på vad som gäller,
men kolla med ditt fackförbund, de kan
hjälpa dig med det.

Sandra: Ja, ta reda på vad som gäller.

Då slipper du vara maktlös. I de nordiska
länderna är de flesta villkoren reglerade i
kollektivavtal som facket förhandlat fram
med arbetsgivarna. Se till att du också
jobbar enligt de avtalen. I andra länder är
det vanligare med lagstiftning, medan till
exempel England har en blandning av avtal
och lagar vilket får arbetsmarknaden att
likna vilda västern. Det bästa är, precis som
Claes-Mikael säger, att skaffa ett anställningsbevis och gå med i en fackförening i
landet du jobbar i. l
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Så här lönar det sig …
Som allra lägst får den som fyllt 22 år och
tar ett jobb i England som servitris en lön
motsvarande 58 svenska kronor i timmen.
Det är den statliga minimilönen – det finns
inga lokala avtal för gruppen. Sedan är det
upp till arbetsgivaren hur hög lönen i själva
verket blir.
Många svenskar arbetar på restauranger
i Köpenhamn. Den som tar jobb som servitris i Danmark får som lägst knappt 150
svenska kronor i timmen. Arbetsgivaren
har möjlighet att ge en lägre ”introduktionslön” de första tre månaderna.

Fakta

Spanien

Den som får jobb i Spanien ska vanligtvis
skriva ett anställningskontrakt, som
ska registreras på Arbetsförmedlingen.
Kontraktet är viktigt, läs igenom det noga
– kolla lönens storlek, när den utbetalas
och vilka reglerna är för uppsägning. En
provanställningstid på två–sex månader
är vanligt, hur länge beror på vilken typ av
jobb det gäller.
Skatt dras på lönen och betalas av ar
betsgivaren. För vanliga inkomster ligger
den på mellan 10 och 30 procent bero
ende på hur mycket du tjänar. Dessutom
dras en social avgift på 6,35 procent.
Normalt anmäler arbetsgivaren dig till
socialförsäkringssystemet, och du får ett
kort som ger dig rätt till gratis sjukvård.
I Spanien är kollektivavtal för olika
branscher vanliga. Men det finns också
en lagstadgad minimilön som gäller för
alla. Den är 633,30 euro per månad, runt
6 340 svenska kronor. Observera att
lönen betalas under 14 månader – de två
extra månadslönerna betalas till jul och
till sommaren. Arbetstiden är max 40 tim
mar i veckan och max nio timmar om da
gen. Semestern är minst 30 dagar per år.
När du börjat betala sociala avgifter
blir du automatiskt medlem i spanska
a-kassan. Om du blir arbetslös kan du
få ersättning, om du jobbat minst tolv
månader – då får du ersättning i fyra må
nader om du stannar i Spanien. Den som
jobbat sex år får ersättning i två år, den
maximala tiden för ersättning.
Att hyra en enrummare kostar ungefär
4 000–6 000 svenska kronor i månaden,
att hyra ett rum cirka 1 800–3 000 kronor.
Hemsidor: ugt.es, www.ccoo.es.

”Villkoren för unga
har blivit sämre”
Kerstin Howald på internationella facket för ”Food, Agriculture and Tourism”
(EFFAT) i Bryssel där svenska Hotell- och
restaurangfacket ingår, efterlyser statistik
kring unga och utlandsjobb.
– Det finns inga siffror som visar hur
många ungdomar som söker sig utomlands
för att jobba, vart de söker sig, vilka jobb de
får eller till vilken lön. Sådana siffror skulle
vara till god hjälp, de skulle verkligen behövas för att kunna driva olika projekt och
stödja de unga, säger Kerstin Howald.
Men även om hon inte har några siffror
att visa på är hon ganska säker på att villkoren för unga har blivit sämre.
– Det är en känsla jag har fått genom alla
mina resor. Numera träffar jag oftare på
lärlingar eller praktikanter som gratis gör
avancerade jobb som en anställd borde få
betalt för. Det är vanligt att de går i skola
och arbetar två dagar i veckan exempelvis
på hotell. Jag tycker mig också ha märkt att
man på restauranger runt om i Europa allt
oftare anlitar helt outbildad arbetskraft,
säger hon. l

I Spanien talar man om månadslöner i
sammanhanget; på facket i Alicante anger
man att en servitris som lägst får cirka
10 000 kronor i månaden – men säger att
”allt är förhandlingsbart”. Den statliga
minimilönen ligger dock lägre än så, på
6 340 svenska kronor i månaden.
En nyanställd servitris får i Norge som
lägst enligt tariffavtal 21 000 norska kronor i månaden, motsvarande 23 800 svenska kronor. Men sedan skiljer sig avtalen
mellan olika arbetsgivare.
Det är alltså inte helt lätt att jämföra

Fakta

Danmark

I Danmark får man ofta jobb genom
direktkontakt med arbetsgivaren, man
”knackar dörr”.
Svenskar behöver varken arbets
tillstånd eller uppehållstillstånd, men
du behöver skaffa ett danskt person
nummer och ett skattekort hos skat
temyndigheten. Du behöver också ett
sjukförsäkringsbevis som du söker hos
folkeregistret.
Lön och andra villkor är oftast bun
det av kollektivavtal. I kollektivavtalen
anges villkor som inte får understigas,
på samma sätt som i Sverige. Men i Dan
mark läggs större vikt vid anställnings
kontraktet mellan den anställde och
arbetsgivaren. Där anges lön, arbetstid,
pensionsinbetalningar, uppsägningstid,
övertid med mera.
Observera också att det inte finns nå
gon lag om anställningsskydd i Danmark.
På den punkten är det alltså extra noga
att du läser igenom vad som står i anställ
ningskontraktet innan du skriver under.
Normalarbetstiden är cirka 37 timmar
eller kortare i veckan. Skatten är progres
siv, du betalar mer ju mer du tjänar. Lö
nen är högre än i Sverige, men i Danmark
betalar du själv en del av de sociala av
gifterna. Det gör att lönen bör vara 30–40
procent högre än motsvarande i Sverige
för att vara jämförbar.
Sjukförsäkring och hälsovård betalas
via skatten. A-kassan är frivillig. Sök där
för redan första dagen om medlemskap
(ak-samvirke.dk).
Boende och mat beräknas ta ungefär
40 procent av inkomsten.
Danska LOs hemsida: lo.dk.

lönerna. Och sedan finns olika traditioner
att dela dricks. Och kom också ihåg att
jämföra hur mycket du får över efter skatt. I
flera fall, som i Danmark, tillkommer också
semestertillägg. Men där betalar du också
sociala avgifter själv, avgifter som arbetsgivaren betalar in i Sverige.
I Spanien råder stor arbetslöshet på
byggena och avtalen varierar. I provinsen
Cuenca där det färskaste avtalet finns är
den lägsta lönen runt 80 svenska kronor
i timmen. I Norge anger kollektivavtalet
med byggfacket en minimilön på dryga 160

Fakta

Norge

Du får uppehålla dig i Norge tre månader
utan tillstånd. Vistas du där under längre
tid ska du registrera dig hos polis, och
skaffa skattekort på skattekontoret.
Om du bosätter dig i Norge och pla
nerar stanna minst sex månader ska du
anmäla flytt till skattekontoret. Ska du bo
där kortare tid får du ett D-nummer som
behövs för att öppna bankkonto.
Du har enligt lag rätt till anställnings
kontrakt, även om du är tillfälligt anställd
eller jobbar deltid. Provanställning på sex
månader är vanlig. Skatten ligger mellan
36 och 45 procent (beroende på inkomst
nivå). Skatteavdrag görs på lönen.
Du har som utländsk medborgare un
der de fyra första åren rätt till standardav
drag med tio procent av inkomsten. Om
du jobbar i Norge för en norsk arbetsgi
vare är grundregeln att du betalar skatt i
Norge. Undantag finns, kolla med skatte
verket. Sjukförsäkringen är förmånlig
i Norge – ingen karenstid och hundra
procents ersättning – men du får den
först efter fyra veckor. Du är automatiskt
ansluten också till a-kassan via skatten.
Svenska fack rekommenderar att du för
över ditt medlemskap till Norge.
Normalarbetstiden är 37,5 timmar per
vecka. Det finns ingen lagstadgad minimi
lön, men ofta finns tariffavtal om löneni
vån. Övertid, allt över 40 timmar, ersätts
med minst 40 procent extra av nettolönen.
Enligt lag har den som arbetar i Norge
rätt till 21 dagars semester. De flesta har
dock 25 dagars semester. Beräknad lev
nadsstandard: hem, el och bränsle tar en
tredjedel av inkomsten, mat 12 procent.
Norska LOs hemsida: lo.no.

svenskar kronor i timmen. Motsvarande
avtalade minimilön i Danmark är drygt 90
svenska kronor.
I Storbritannien ska byggnadsarbetaren få 78 svenska kronor i timmen – ”om
arbetsgivaren följer den överenskommelse som är träffad om minimilönen i branschen”, som en fackrepresentant säger.
Men kom ihåg att dessa löner inte är helt
jämförbara – de anges i olika tariffer och
med olika krav på yrkeserfarenhet. Vill du
veta exakt vad du kan vänta dig och vad du
kan begära i lön, så ta kontakt med facket. l

Fakta

Storbritannien

Den som börjar arbeta i Storbritannien
ska skaffa ett socialförsäkringsintyg/
nummer – National Insurance Number –
och registrera sig hos en lokal läkare för
fri sjukvård.
Svenskar behöver inte arbetstillstånd.
Efter två månaders anställning måste
arbetsgivaren skriva ett anställningskon
trakt med dig. Fackföreningsrörelsen är
inte lika stark i Storbritannien som i Sve
rige, du måste själv ta ställning till villko
ren. Arbetstiden görs upp i kontraktet. Du
som fyllt 18 år får dock inte arbeta fler än
48 timmar enligt lag.
Om du blir orättvist avskedad, så ta
kontakt med fackföreningen. Det finns
också en hjälplinje till en organisation
som medlar mellan anställda och arbets
givare – ACAS (acas.gov.uk).
Hur lång uppsägningstiden är beror
på anställningstiden. Du kan ha rätt till
a-kassa om du hunnit betala in tillräckligt
till socialförsäkringen. Men villkoren är
sämre än i Sverige.
I Storbritannien finns minimilöner
enligt lag. Just nu är den cirka 50 svenska
kronor per timme för den som är under 21
år, den som fyllt 22 år ska minimum ha
cirka 60 svenska kronor per timme.
Skattesatsen är 20 procent på inkoms
ter upp till cirka 380 000 svenska kronor
per år och 40 procent däröver. Boendet
är dyrt. Och de övriga utgifterna beräknas
till cirka 1 700 svenska kronor i veckan:
hyra, lokal skatt, resor, mat. Semestern
är minimum 28 dagar.
Det är en laglig rättighet att vara med
lem i facket. Trade Union Congress (TUC)
har en hemsida: tuc.org.uk.

Neka svartjobb

Tacka nej till svartjobb! När lagar och
regler på arbetsmarknaden inte följs
frodas kriminaliteten.
Den företagare som inte vill betala lönen
vitt kan inte ta pengarna ur sin officiella
kassa, utan tar din lön från oskattade
pengar; alltså kriminell verksamhet.
Det kan vara knarkaffärer, försäljning
av svartsprit eller pengar som företagaren
fått in på något annat olagligt sätt.
Per Persson, ombudsman på Hotelloch restaurangfacket, varnar bestämt
alla för att acceptera svartjobb. Tacka
nej, även om det inte verkar finnas något
annat jobb att få – det är bättre att försörja
sig på arbetslöshetsunderstöd i väntan på
ett vitt jobb.

– Eller se till att ha tillräckligt med
pengar i kassan om du åker utomlands,
så att du har tid på dig för att hitta ett jobb
du kan vara stolt över, säger Per Persson.
Och – om du blir erbjuden att jobba svart:
anmäl det till polisen!
Att jobba svart innebär inte bara att du
understödjer någon som är kriminell. Det
är inte heller bra för dig personligen: du
blir utan alla förmåner som följer med
att betala skatt, som socialförsäkringar,
pension, sjuklön. Du har ingen anställningstrygghet; så länge du ställer upp
och är positiv är allt frid och fröjd, men är

arbetsmiljön dålig och du knystar om det
– då blir du avskedad och det finns ingen
chans att få hjälp att ompröva beslutet.
Facket kan inte stödja dig.
Du kommer inte heller att få något
betyg. När du söker nytt jobb kan du inte
intyga att du haft något arbete under den
tiden. Perioden blir snarare negativ i din
CV än en erfarenhet att visa upp.
– Riktiga regler, lagar och avtal på
arbetsmarknaden motverkar detta, konstaterar Per Persson och säger att a-kassan finns för att den som söker arbete ska
kunna överleva utan att acceptera svartjobb. Och han tillägger:
– Jag skulle själv aldrig i livet acceptera att arbeta svart, även om det var det
enda som erbjöds. Jag skulle helt enkelt
inte våga. Om jag säger ja till det, vad blir
nästa steg som arbetsgivaren begär? Ska
jag till exempel sälja svart sprit och tillaga
svart kött om jag jobbar på restaurang? l
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Europa som en arbetsmarknad

medlingen där han tillsammans med Jihad
Adlouni är ansvarig för arbetsmarknadsområde Stockholm.
Jihad Adlouni har varit med sedan Europaverksamheten startade 1994 och Sverige
gick med i EU. Då öppnades ett kontor som
hette Arbetsförmedlingen utland.
Nu finns den verksamheten integrerad i
den ordinarie och har utvecklats enormt.
– Det är viktigt att se på den europeiska

genom våra kollegor på arbetsförmedlingar
i andra EU-länder. De kollar upp arbetsgivare att de är seriösa, säger Jihad Adlouni.

”Ungdomar är de som
är mest intresserade
av utlandsjobb.”

Favoritländer hos ungdomar som Grek-

Det finns mycket hjälp att få om man fun-

derar på att jobba i ett annat EU-land.
Dels finns information på internet. De
officiella förmedlingarna inom hela EU
samarbetar och har ett gemensamt nätverk
för arbetssökande, Eures, där över en miljon jobb utannonseras.
Dels finns också 58 Eures-rådgivare
i Sverige och 900 i hela Europa. De ska
utbyta kunskaper och erfarenheter om
arbetsmarknadsläget och allt som har att
göra med mobilitet.
– Vi kontrollerar och förmedlar jobben

Här kan du gå internationell utbildning
1 Om global rättvisa
”Om global rättvisa” är en temautbildning i LOs nya utbildningspaket för unga medlem
mar under 30 år. Syftet med utbildningen är att öka kunskapen om och förståelsen för
facket som internationell solidaritets- och frihetsrörelse. Grundläggande kunskap om
vad globaliseringen samt den fria rörligheten för varor, kapital och tjänster innebär för
oss som arbetstagare och konsumenter. Utbildningen hjälper oss att förstå och förklara
sambandet mellan fackligt arbete på alla nivåer. Den är också tänkt att inspirera till
eget engagemang i vardagen. Det kan handla om informationsspridning kring globala
rättvisefrågor, vidare studier eller förändrade konsumtionsvanor. Ur innehållet: om fat
tigdom och globalisering, internationellt fackligt arbete i dag, kränkningar av de fackliga
rättigheterna sker varje dag, att förändra genom konsumentmakt samt ingen kan göra
allt men alla bör göra något! Utbildningen är på sexton timmar fördelade på antingen två
dagar, fyra kvällar eller en helg. Information om anmälan och när utbildningen ges i ditt
LO-distrikt – se lo.se/ung.

2 Internationell kurs för förtroendevalda
”Internationell kurs för förtroendevalda” är en grundläggande internationell LO-utbild
ning för förtroendevalda på klubb och sektionsnivå, gärna unga eller nya i rollen. Den
riktar alltså in sig på vanliga förtroendevalda som gått grundläggande förtroendeman
nautbildning, inte de fackliga ”internationella proffsen”. Syftet är att öka kunskapen om
och förståelsen av sambanden mellan internationella fackliga frågors påverkan globalt,
europeiskt och lokalt på den egna arbetsplatsen. I dag rör sig kapital, varor, tjänster
och företag på en global arena. Kursen belyser hur smutstvätt och räkor flygs över halva
jordklotet för att tvättas eller skalas och vad vi inom fackföreningsrörelsen kan göra för
att motverka lönedumpning. Vi berör hur bemanningsbranschen, entreprenad, interna
tionella ramavtal och upphandling fungerar och påverkar det dagliga fackliga arbetet.
Kursen hålls som internat på Runöskolan 17–19 oktober 2011. Ansökan till ditt förbunds
studieorganisatör eller via www.fackligutbildning.se. Sista ansökningsdag 19 augusti.

Tema
”Ung i europa”

UNG I
A
EUROP

land, Italien, Spanien och Portugal har
Europas högsta arbetslöshet, runt 20 procent. Där kan vara svårt att hitta jobb men
svenskar har gott rykte.
Det land som skriker mest efter arbetskraft och ber Sverige om aktiv hjälp är
Norge. 26 000 svenskar pendlar mellan
Sverige och Norge och varje år jobbar mellan 60 000–80 000 svenskar där, mest inom
vård, turism, butiker och industri. Majoriteten är ungdomar.
– Vi har regelbundna träffar på vårt kontor för ungdomar som vill ställa frågor om
utlandsjobbet. Varje onsdag eftermiddag
är det drop in. De som alltid varit mest
intresserade av utlandsjobb är ungdomar.
Mer information finns på arbetsformedlingen.se/jobbautomlands och på den
europeiska portalen ec.europa.eu/eures. l

Jihad Adlouni och Mats Nilsson.

3 Nordiska folkhögskolan i Genève
”Nordiska folkhögskolan i Genève” genomför en fyra veckors kurs i juni varje år om fack
ets och folkrörelsers möjligheter att påverka i en globaliserad värld. Den är ett samarbe
te mellan LO- och TCO-förbund i de nordiska länderna och syftar till att ge aktiva medlem
mar i Norden möjlighet till närmare inbördes kontakter samtidigt som man tillsammans
studerar internationella frågor. Den är öppen för alla men i första hand yngre som i sina
förbund har visat en vilja att göra en insats i det internationella fackliga arbetet inom och
utom Norden. Skolans årliga kurs koncentreras till arbetet vid Internationella arbetsor
ganisationen, ILO, som är FNs fackorgan för arbetsmarknadsfrågor. Vill du veta mer inför
2012 års kurs – vänd dig till ditt förbund eller nordiska.geneveskolan@abf.se, telefon
08-613 50 85.

4 European training for young European trade union leaders
Hot, avsked, fängelse, sexuella trakasserier – i värsta fall mord drabbar arbetstagare
och fackligt aktiva. Människor som slåss för anständiga villkor på jobbet. För rätten att
bilda och vara med i fackföreningar, förhandla om löner, teckna kollektivavtal och andra
för oss självklara rättigheter. Detta sker i länder som skrivit under både FNs och ILOs
deklarationer vilka reglerar mänskliga rättigheter som rätten till fackligt engagemang
och schysta arbetsvillkor. Deklarationerna bygger på att medlemsstaterna efterlever de
regler man kommit överens om. Något internationellt bestraffningssystem för kränk
ningar av de mänskliga rättigheterna i arbetslivet finns inte, utan man uppmärksammar
övergreppen genom ett ”name and shame-system” i ILO. Därför måste vi alla reagera
när de mänskliga rättigheterna i arbetslivet kränks. Läs mer i broschyren ”Med livet som
insats – kränkningar av fackliga rättigheter” som kan beställas från LO-distribution eller
www.lo.se. För kursinformation se Europafackets hemsida etui.org.

5 Global respekt
”Global respekt” handlar om mänskliga rättigheter, och då i synnerhet de rättigheter
som är kopplade till arbetslivet. Dessa är inte bara mål, utan framför allt ett kraftfullt red
skap för att bekämpa fattigdomen i världen. Hur påverkar globaliseringen arbetslivet?
Hur kan man stötta arbetare i andra delar av världen i deras kamp för bättre arbetsvill
kor? Vad gömmer sig bakom begrepp och förkortningar som WTO, ILO och Tobinskatt?
Har FN en chans att klara målet att halvera fattigdomen? Detta och mycket mer kan du
läsa om och diskutera kring inom ramen för Global respekts studiecirkel på internet.
Projektetdrivs av Palmecentret med stöd av EU, LO, ABF och Sida. För info se abf.se.
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Det säger Mats Nilsson på Arbetsför-

marknaden som en arbetsmarknad och
inte begränsa sig till Sverige, säger Jihad
Adlouni.

foto: Christina Jonsson

– Det är en fantastisk erfarenhet
att komma ut och jobba i ett an
nat land.
– Även om de flesta ungdomar
helst vill jobba i de soliga län
derna vid Medelhavet tar många
ungdomar sitt första jobb i Norge
och har det i sin cv när de kom
mer hem igen.

