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Beskyddarens videohälsning

Hej, jag är social- och hälsovårdsminister Hanna Sarkkinen och jag har något att säga till
just dig.
Bemötanden kan ha en avgörande inverkan på ens liv. Job Shadow Day är en dag för
positiva bemötanden mellan arbetsgivare och jobbskuggare.
Bemötandet börjar med den egna inställningen. I synnerhet möten med nya människor
kan vara spännande, rentav skrämmande, men samtidigt kan de också skapa något unikt.
En gemensam stund kan ge upphov till något bestående, något som bär länge och något
som hjälper oss att uppnå våra drömmar. Ibland kan de också hjälpa oss att hitta och ta
oss mot det som vi vill göra i livet.
Livets oförutsebarhet och oberäknelighet kan medföra särskilda behov för arbetssökande
och arbetstagare. En livssituation, sjukdom eller skada kan försvåra sysselsättningen. Det
är viktigt att möjliggöra och stödja partiellt arbetsföras sysselsättning och
arbetsmotivation.
När arbetets innehåll och arbetstagarens hälsa och funktionsförmåga samt motivation
möts, uppnås bästa möjliga slutresultat. En partiellt arbetsför person kan vara fullständigt
arbetsför i ett arbete som passar honom eller henne.
En bra arbetsgivare uppskattar mångfald på arbetsplatsen, är beredd att omforma
arbetet och i synnerhet beredd på att fördomsfritt skapa möjligheter. Arbetsplatserna
har byggts upp av människor och det handlar också om värderingar.
Fördomsfrihet är också viktigt när man ska hitta sin egen väg. Ibland kan man hitta det
som visar sig vara ens egen grej på ett överraskande ställe, och därför lönar det sig att
prova på nya saker.
Det är rätt så exceptionellt att vi har möjlighet att skapa lokalt och regionalt samarbete
för att stödja och möjliggöra sysselsättning för grupper med särskilda behov. Under nio
års tid har Job Shadow Day utvecklats från ett lokalt försök till ett riksomfattande
evenemang. Som mest har 225 arbetsgivare, 280 jobbskuggare och på europeisk nivå
över 15 000 jobbskuggare deltagit i evenemanget.

Bästa vänner,
kan ni tänka er att uppskattningsvis 65 0000 bland de partiellt arbetsföra utanför
arbetslivet skulle vilja arbeta och också uppskattar att de är förmögna att arbeta. Vilken
potential!
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Det ligger i hela samhällets intresse att också erbjuda de unga en så god grund som
möjligt för framtiden. Ungdomsarbetslöshet leder lätt till en ond cirkel av utslagning, och
det är en sak vi får betala dyrt för. Unga behöver möjligheter. Ett arbete som passar en
själv ger en bra start och också mening i livet.
Jobbskuggning passar i synnerhet unga som snart ska välja studieinriktning inför
arbetslivet. Genom att skapa möjligheter att bli bemött skapar vi något unikt och nya
möjligheter i livet.
Bästa vänner,
slutresultatet påverkas också av vilken slags glasögon vi väljer att ha på oss i dessa
situationer. Det är dags att allt mer flytta tyngdpunkten från att granska arbetsoförmågan
till att stärka den befintliga arbets- och funktionsförmågan och främja sysselsättningen.
Nya arbetstagare med olika erfarenheter för i bästa fall med sig nya visioner och färsk
kunskap, vilket hjälper också mer erfarna kolleger att förnya sitt arbete och sina rutiner.
Bästa Vänner,
Det är en stor glädje och ära för mig att vara beskyddare för evenemanget Job Shadow
Day i år. Välkommen med, jag önskar er alla en oförglömlig dag!

