
 

ERHVERVSMENTORER TIL 

SYRISKE FLYGTNINGE 

- 9 AF 10 I UDDANNELSE OG JOB PÅ ET ÅR? 

 

’Bryd Unges Ledighed NU’ er en kampagne, hvor omkring 500 frivillige erhvervsledere i 

22 kommuner fra Sjælland, Fyn og Jylland hjælper udsatte 15-30-årige med at finde ve-

jen til praktik, uddannelse, lærepladser og job. 71 % af indsatsens unge kommer i be-

skæftigelse inden for fire måneder. Efter et par år er 80-90 % i uddannelse, læreplads 

og/eller job, viser en ekstern evaluering fra LG Insight. Kommunerne er så begejstrede 

for indsatsen, at de alle efter endte projektperioder har overtaget driften af indsatsen. Vi 

mener, at vi kan gentage succesen i forhold til syriske flygtninge. Vi har de frivillige og et 

igangværende samarbejde med 22 kommuner. Vi er klar til at rykke ud i alle landets 

kommuner. Erfaringer viser, at det vil koste 6 mio. kr. at hjælpe 1000 flygtninge videre. 

Skal et sådant initiativ bidrage til at løfte regeringens målsætning? 

 

FRIVILLIGE ERHVERVSPERSONER SKABER SUCCESEN 

Konceptet er enkelt: En erhvervsperson afsætter på frivillig basis 3 timer om måneden i 3 

måneder på at hjælpe en flygtning videre; erhvervspersonen bliver matchet med flygtnin-

gen; erhvervspersonen bidrager med netværk og branchekendskab; flygtningen kommer 

hurtigt videre og tættere på ønsket beskæftigelse.  
 

SÅDAN KAN DET GØRES 

Indsatsen kan blive en realitet, når regeringen har sat tal på, hvor mange og hvilke flygt-

ninge, der skal have glæde af ordningen. Vi foreslår, at der i 2015 lægges ud med en 

indsats for 1000 flygtninge i 25 kommuner (herunder de 22 kommuner, som vi allerede 

har et samarbejde med). Herefter at vi udbreder indsatsen til yderligere 25 kommuner pr. 

år. Målet for en 4-årig periode kan være at hjælpe 4000 flygtninge videre i uddannelse 

og job. Vores erfaring er, at udgiften til etablering, drift, formidling og forankring i kommu-

nerne vil være 6.000 kr. pr. flygtning. 

 

Læs mere om indsatsen på: 

www.erhvervsmentor.dk 

Læs rapporten fra LG Insight via www.goo.gl/uako6E  

 

http://www.erhvervsmentor.dk/
http://www.goo.gl/uako6E
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