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Az európai kitekintés után a konferencia következő része a hazai helyzetre fókuszált
Székely Levente, a Kutatópont kutatási igazgató és Pillók Péter, a Nemzeti Család- és
Szociálpolitikai Intézet kutatásvezetőjének előadásában. Székely Levente, a Magyar
Ifjúság 2012 vizsgálat kutatásvezetője Helyzetkép – fiatalok a munkaerőpiacon című
előadását egy friss hírrel indította miszerint a konferencia napján megjelent adat szerint
Magyarországon majdnem 4 millió a foglalkoztatottak száma. A kutatásvezető szerint az
ifjúság tekintetében ez az arány az előző hullámtól (2008) nem különbözik nagyban. A
nagymintás, 8000 fős reprezentatív kutatás alapján hangsúlyozta, hogy kevés az a fiatal,
aki a tanulás mellett be tud kapcsolódni a munkaerőpiacra. A 2012-es vizsgálat szerint
továbbra is a diplomások körében a legrövidebb az első munkába állásig eltelt idő és ők
azok, akik biztosabban meg is tartják munkahelyüket.
A vizsgált 15-29 évesek 42 %-a még tanult, 40%-uk dolgozott, 10 %-uk volt munkanélküli
és 10 % tartozott az egyéb kategóriába, például olyanok, akik azért nem dolgoztak, mert
kisgyermeket neveltek. Mint elmondta, minden negyedik fiatal megtapasztalta a
munkanélküliséget, de csupán az ötven százalékuk volt regisztrált munkanélküli. A
kutató szerint ez a fiatalok szkepticizmusát mutatja, ugyanis nem bíznak abban, hogy
ilyen módon találnak majd munkát.
A szakértő megerősítette, hogy
a
munkakeresésben a kapcsolati tőke érvényesítésének még mindig jelentős hagyománya
van a magyar társdalomban. Székely Levente fontos problémaként emelte ki a fiatalokra
jellemző bizonytalanságot és pesszimizmust, ugyanis a kutatásban azzal kapcsolatban,
hogy a megkérdezettek megítélése szerint mennyi idő múlva tudnak majd munkát
találni, a munkát kereső fiatalok igen pesszimista, illetve bizonytalan válaszokat adtak.
Pillók Péter a Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet kutatásvezetője előadását
interaktív játékkal indította. Az alapfeltevést követő két állításra kellett a közönségnek
reagálnia. Sárga papírt tartottak fel, amennyiben egyetértettek az állítással, kéket, ha
pedig nem. Az első állítás a következő volt: Könnyen hozzáférhető a

foglalkoztatottsággal kapcsolatos információ a fiatalok számára. A második állítás
szerint a fiatalok rendelkezésére álló sokféle információ megkönnyíti a karriertervezést.
Ez utóbbi kérdésre érkezett több igen válasz. Az NCSSZI kutatásvezetője a számokat
értelmezte a közönség számára, valamint kitért a strukturált párbeszéd rövid
ismertetésére, amely segítségével a fiatalok kinyilváníthatják véleményüket az őket
érintő kérdésekben és mindazt eljuttathatják az európai uniós döntéshozókhoz. Pillók
szerint szerencsés helyzetben vagyunk, mivel Magyarország volt a fiatalok
foglalkoztatást tárgyaló trióelnökség lezárója. Majd kihangsúlyozta, hogy a
megkérdezett fiatalok számára az álláskeresésénél az internet az elsődleges
tájékozódási pont, tehát felmerül egy központi portál létrehozásának lehetősége. Arra is
rávilágított, hogy a nem-formális tanulás presztízse nagyobb a munkaadók részéről, mint
a tanulók, szülők köreiben, ezért fontosnak tartja, hogy a szülőket is meg kell győzni a
nem-formális tanulás szükségéről. A szakértő véleménye szerint fontos támogatni a
munka és a magánélet összeegyeztetését, a rugalmas foglalkoztatási formák
elterjesztését, valamint a rugalmas munkaszervezési módok, magánéleti
kötelezettségeket figyelembe vevő humánpolitika bevezetését a foglalkoztatóknál.

