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Flere unge skal have et fritidsjob 
 
Udtalelsen blev vedtaget af DUFs delegeretmøde den 4. december 2021 
 
Alle unge fortjener en god start på livet, hvor de er en del af samfundet og indgår i et 
fællesskab. Men vi kan se, at der stadig er alt for mange, hvor det ikke lykkes, og som ender 

uden fast tilknytning til uddannelsessystemet eller arbejdsmarkedet. For DUF er det en 
bekymrende udvikling, ikke kun for os som ungdom, men for hele samfundet.  En af de ting 
man skal kigge på er, at flere unge tidligt skal stifte bekendtskab med arbejdsmarkedet. 
 
Færre unge end tidligere har i dag et fritidsjob, det er et problem. Ikke fordi der er færre som 
tjener egne lommepenge, men fordi de unge går glip af at få nogle værdier med i rygsækken. 
Andelen af 13 – 17-årige som har et fritidsjob, er faldet fra 38,2 pct. i 2008 til 32,8 pct. i 2018. Den 
kurve skal vi have knækket fordi:  

• at fritidsjobs styrker erhvervsfrekvensen for unge senere i livet 
• at der er en positiv sammenhæng mellem unge med erhvervserfaring og unge med en 

afsluttet ungdomsuddannelse 
• at større økonomisk selvstændighed bidrager til at bryde negativ social arv 
• at meget få unge fra højindkomstkommuner har et fritidsjob og dermed går glip af en vigtig 

læring om deres medmennesker 
• at et fritidsjob styrker unges karakter og lære dem værdien af et arbejdsfællesskab 

 
Da det er så vigtigt at unge har et fritidsjob, er det et stort problem, at over otte ud af ti 
ungarbejdere oplever brud på enten lovgivning eller overenskomst i deres ansættelsesforhold. Det 
giver et rigtig dårligt første møde med arbejdsmarkedet og kan i værste fald føre til varige men. 
Det er derfor vigtigt, at vi sørger for, at den generation, som skal holde længst tid på 
arbejdsmarkedet, også bliver passet ordentligt på. Gennem flere år er der blevet skåret og sparet på 
arbejdstilsynet, på trods af at der ikke er kommet færre skader eller brud. Det gør sig særligt 
gældende for ungarbejdere. Derfor skal investeringer i hele arbejdstilsynet ikke kun resultere i 
flere kontrolbesøg på alle arbejdspladser, men også en særlig skærpet indsats de steder, hvor der er 
mange unge under 18 på arbejdspladsen. 
 
Derfor vil DUF arbejde for: 

• At flere unge under 18 får et fritidsjob. 
• At arbejdstilsynet styrkes med et særligt ungdomsfokus, så alle unge trives i deres første 

møde med arbejdsmarkedet. 


