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Организиран с финансовата подкрепа на Европейската комисия 
 

 

Въведение  
EPSU възложи на изследователския институт „Уъркинг лайвс“ (Working Lives) да проведе 
изследователски проект, проучващ начините, по които работодателите в сектора на 
обществените услуги набират и обучават млади работници.  Целта беше да се представи и 
дискутира проучването и да се изготвят серия от препоръки за действие от асоциирани 
организации на EPSU на национално ниво, както и инициативи, които да бъдат обсъдени за 
внедряване на европейско ниво. 
 
Този брифинг доклад разглежда степента, до която младите работници са трудово заети в 
три области на обществените услуги и са засегнати от рискова заетост в тези области. То се 
стреми да идентифицира инициативи, предприети от работодателите в обществените 
услуги за подобряване на набирането, задържането, обучението и професионалното 
развитие на младите работници. Най-накрая, ние разглеждаме също и подходи, възприети 
от асоциирани организации на EPSU, за справяне с предизвикателствата, които възникват 
поради начина на третиране на младите работници в сектора на обществените услуги, 
независимо дали в резултат на колективното договаряне, кампаниите или вътрешните 
структури. 
 

Структура на доклада 
Раздел за съществуващите обстоятелства предлага обща информация за младите 
работници на пазара на труда в ЕС. След това описваме накратко понятието за рискова 
заетост и обсъждаме в общи линии видовете работа, свързани с рисковата трудова заетост, 
и ангажираността на младите работници с тези видове работа. Обобщава се позицията на 
младите работници в избраните страни. 
 
В главната част се разглеждат резултатите от изследването (кратко приложение описва 
начина на провеждане на изследването), включително информация, събрана от 
статистически, официални, академични и други подобни източници. Това се илюстрира по-
подробно от информацията, събрана чрез интервютата с асоциираните организации на 
EPSU. В заключителния раздел се набляга на основните политически въпроси за 
Европейския съюз и по-специално за EPSU. 
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Съществуващи обстоятелства 
 

Младежите на европейския пазар на труда 
За целите на този доклад ние разглеждаме като млади работници всички тези, които са на 
възраст над тази за задължително средно образование и до 24 години. Някои национални 
дефиниции и статистики изключват тези, които са на възраст под 18 години, а някои 
включват тези, които са на възраст до 30 години.  
 
17,5% от населението в трудоспособна възраст на Европа е на възраст между 15-24, според 
Евростат (вж. таблица 1 по-долу). Но много по-малък процент - 9,1% от реално 
работещите са млади хора. Разликата между тези две цифри се обяснява главно на първо 
място с това, че младите са заети с получаването на редовно образование – въпреки че 
това не ги изважда задължително от контингента на работната ръка, тъй като около 
половината от тези, получаващи образование на университетско ниво също са трудово 
заети в някаква степен по време на обучението.  

 
Вторият фактор, обясняващ разликата, е безработицата. Безработицата сред младите се 
увеличава в цяла Европа и показва признаци на „рязко влошаване“ (Eurofound 2011) от 2008 
г. насам и към момента е 21% като цяло (в сравнение с 8% за всички възрастови групи на 
работната ръка).  
 
През първото тримесечие на 2011 г. степента на трудова заетост сред младите хора е 
паднала до най-ниското ниво, което някога е отчитано в ЕС: 32.9%. Този ефект не е 
равномерно разпределен в ЕС. В Германия, Австрия, Малта, Люксембург се наблюдаваха 
минимални промени в нивата на безработица между 2007 г. и 2010 г., докато в Испания, 
Ирландия и страните от балтийския регион имаше огромни увеличения. Картата по-долу 
показва нивата на безработица сред младите хора в ЕС през октомври 2011 г.  
 

Нива на безработица сред младите хора (15-24 години) (октомври 2011) 
 

 
 
Евростат, коригирани сезонно (от Европейската комисия 2011) 
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Младите хора бяха много силно засегнати от финансовата криза и рецесията от 2008 г. 
насам. Според O’Higgins (2012), „младите хора са по-засегнати от рецесията отколкото 
възрастните по отношение на дългосрочните последици“, като дългосрочните нива на 

безработица растат по-бързо от тези за възрастните в най-продуктивните си години. Както 
коментира Европейската фондация: „Младите хора често са първите, които напускат 
пазара на труда, и последните, които влизат в него.“ (Eurofound 2011) 

 
Рискова заетост  
Въпреки че е било отделено доста внимание на тази тема, няма прецизирана дефиниция за 
това какво точно включва понятието „рискова работа“ или „рискова трудова заетост“. Най-
общо казано, понятието се свързва с несигурност по отношение на работата, но също така и 
с икономическа и социална несигурност. В резултат на това, редица коментатори поддържат 
тезата, че рисковата трудова заетост трябва да се разглежда не само по отношение на 
работата, но също и по отношение на социалната държава и динамиката на домакинствата 
(например по отношение на жилищата).  

 
Това изследване, обаче, може само да спомене накратко несвързаните с работата фактори. 
Но дори и само в контекста на работата, съществува разногласие относно какво може да 
бъде включено в понятието „рискова работа“. Като цяло се счита, че не може да се каже, че 
определен вид работа автоматично е рискова – това зависи от националния икономически и 
законодателен контекст и от личните обстоятелства на определения човек. Така например в 
някои държави членки (напр. Швеция), на временните работници на агенциите се заплаща 
между назначенията им и те имат трудови права, сравними с тези на другите работници, 
докато в Обединеното кралство те дори не се считат за назначени служители (т.е. те са 
„работници“ с по-малко права).  
 
Работата на непълен работен ден, ако е избрана целенасочено от отделния работник, може 
и да не бъда рискова, но ако работникът иска да работи на пълен работен ден, работата на 
непълен работен ден може да изглежда по-рискова. Работа, която не се декларира пред 
властите, фиктивен частен бизнес и наемане на миграционни работници, които нямат 
разрешение за работа, са допълнителни примери за трудови взаимоотношения с индикация 
за рискова заетост. McKay et al (2012) идентифицират четири типологиии, които могат да 
бъдат използвани за определяне на това дали дадени трудови договорни отношения са 
рискови: 
 

 Несигурност за запазване на работното място, било то поради краткосрочност на 
договора или поради непредсказуемост на работата; 

 Ниско заплащане или липса на възможност то да бъде повишено; 

 „Нестандартна“ трудова заетост, водеща до изключване от социални, осигурителни и 
трудови права; 

 Липса на закрила чрез колективно договаряне или профсъюзни представители.  
 
По този начин, докато националните и международните статистики могат да ни дадат 
представа за преобладаването на определени видове работа, които могат да бъдат 
индикация за рискова заетост (като например временна работа), те не могат да ни кажат със 
сигурност как става това на практика, така както това може да се измери с тези типологии. 
Интервютата, които проведохме с асоциираните организации на EPSU, ни дават по-добра 
представа за това под какви форми може да съществува рисковата заетост на практика в 
секторите, които ни интересуват в това изследване, но информацията е по естество 
анекдотична. 
 

Младежите и „рисковата“ заетост 
Вероятността младите работници да имат ниско платена работа е много по-голяма (в 
сравнение с останалата част на пазара на труда). Като определят две трети от средната 
заплата като дефиниция за ниско заплащане, Maitre et al (2012) намират, че в 18 от 22 
страни от ЕС случаите на ниско заплащане са много повече при тези на възраст под 29 
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години, отколкото при тези над тази възраст (изключение правят Чешката република, Литва, 
Словакия и Естония). В Германия, Холандия, Люксембург и Ирландия над 40% от младите 
работници са ниско платени – в Германия процентът е 57% (в сравнение с 14% от тези на 
възраст 30-44 години). 
 
Расте броят на младите работници, които работят на непълен работен ден или на временна 
работа. Като цяло процентът на младите работници с временен трудов договор се е 
повишил от 35% през 2000 г. до малко над 40% през 2009 г. Вероятността младите 
работници да са на временна работа е четири пъти по-голяма отколкото тази за останалата 
част на работната сила (вж. графиките на тази и на следващата страница). Сред страните в 
нашата извадка, в Швеция, Испания, Германия и Франция, над половината от всички 
работници на възраст 16-24 години имат временни трудови договори (Евростат LFS 
(проучване на работната сила) за второто тримесечие на 2010 г.) 

 
В Германия работата, която има тенденция да води до рискова заетост, се поощрява 
целенасочено чрез последователни вълни на реформи на пазара на труда. Временната 
работа е дерегулирана, „мини-работните места“ (на непълен работен ден със заплащане от 
€400 или по-малко на месец) се изключват от изискването за плащане на вноски за 
социално осигуряване и се установява практика на „работни места за едно евро“, при които 
трайно безработните се задължават да работят за тяхното социално осигуряване плюс 
сумата от €1,0 до €1,5 на ден (DGB 2012). 
 

 
Процент на младежите на възраст 16-24 години с временен трудов договор 
(Евростат 2-ро тримесечие 2010 г.) 
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Повишаването на броя на тези, които работят на непълен работен ден, може да бъде 
обяснено до голяма степен с увеличаването на броя на тези, които казват, че биха 
предпочитали да работят на пълен работен ден. Това важи особено за страни като Франция, 
Италия, Испания и Обединеното кралство (Евростат). Принудителната работа на непълен 
работен ден е малко по-често срещано явление при младите, отколкото при другите 
работници, но тъй като много студенти, които същевременно и работят желаят работа само 
на непълен работен ден, процентът сред останалата част от младите работници трябва да е 
още по-голям.  

 
Друг индикатор за рискова работа е частният бизнес, но данните за него са, че е на много 
ниски нива сред младите, които нива се запазват постоянни. Съществуват, обаче, разлики в 
отделните страни, като в Гърция фиктивният частен бизнес сред тези на възраст 16-34 
години се оценява на 16% през 2008 г. (цитирано в Kretsos 2011).  

 
Пълното или частично изключване от системата за социално осигуряване е фактор, 
определящ дали някой се намира в рискова позиция на пазара на труда. Това не е фактор, 
разгледан конкретно в това изследване, макар и да знаем, че някои страни-членки изплащат 
по-ниски помощи за безработни на младите работници (например в Обединеното кралство, 
Белгия). Истина е също така, че вероятността за несигурност в набавянето на жилище при 
младите е по-голяма в някои (но не всички) страни членки и това е било част от кампаниите 
на профсъюзите във Франция и Италия. 

  
Относителното ниво на несигурност за работното място – реална или възприемана – също е 
фактор, допринасящ за рисковата трудова заетост. Ясно е, че високите нива на безработица 
сред младите ще увеличат безпокойството относно способността на младия работник да 
намери нова работа, ако загуби настоящата. 
 
Един от факторите, допринасящи за рисковата трудова заетост, и по-специално засягащ 
младите, са специфични договорни отношения, свързани с обучение: чиракуване, 
придобиване на опит, специализация и stages (стаж) засягат почти изключително младите и 
често са с ограничена продължителност, без да е задължително да се предлага постоянна 
работа след като приключат. Често е трудно да бъдат преброени и поради късия срок на 
договорите, достъпът на профсъюзите до тях може да бъде затруднен. 

Диаграма 24. Временна работа (служители) като % от общия брой на служителите, за 
младежите (15-25) и възрастните (25-74), ЕС 27 
 

Източник: Евростат LFS 
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Младите в избраните страни 
 

Средно за ЕС процентът на младите хора от населението в трудоспособна възраст е 16,8%. 
Сред избраните от нас страни Холандия има най-високия процент на млади хора, с малко 
над 21%, а Гърция най-ниския с 15%.  
 
Безработицата сред младите хора в страните от южна Европа е изключително висока (вж. 
картата на стр. 3), като в Испания достига 50%, следвана от Гърция с близки стойности; в 
Италия тя е 29%, а в България 27% (където достигна 29% през 4-тото тримесечие на 2011 г.) 
Франция и Обединеното кралство също показват високи нива на безработица сред младите 
хора – със стойности съответно от 24% и 22%. До някаква степен по-високите нива на 
безработица сред младите съответстват на по-ниски нива на придобито образование – като 
например в Италия, Гърция и Испания (Eurofound 2011), но увеличаващите се нива на 
безработица сред хората с висше образование в цяла Европа показват, че това не може да 
обясни целия проблем с безработицата. 
 
Германия, Холандия и Швеция имат по-ниски от средните нива на безработица сред 
младите хора и добре развити системи за професионално обучение. Все пак те също 
показват високи нива на временна работа сред младите, въпреки че в Германия и Швеция 
това намалява бързо с увеличаване на възрастта. Макар че това може да означава някакво 
преминаване към по-сигурна трудова заетост, конфедерацията на профсъюзите DGB в 
Германия отчита, че само 7% от тези, които започват с временна работа след като са били 
безработни, продължават да имат работа след две години (DGB 2012).  
 
В Испания много високите нива на временна заетост сред младите се придружават от ниско 
ниво на мобилност от временна до постоянна заетост. Холандия и Швеция също имат 
високи нива на работа на непълен работен ден сред младите хора, макар и в Холандия това 
да е до голяма степен доброволно, които се свързват с работа, извършвана по време на 
редовно обучение (82% посочват това като причина да работят на непълен работен ден 
през 2010 г.). Работата на непълен работен ден в Германия не е толкова честа при младите, 
колкото при другите работници, и намалява. 

 
България докладва много ниски нива както на работата на непълен работен ден, така и на 
временна работа сред младите хора (а също и сред по-възрастните работници). Тя също 
има най-големия процент на млади хора, които не работят, не се образоват или обучават 
(NEET). Чешката република също показва ниски нива на временна работа сред младите 
(при 9% от тези, които работят), но има относително ниски нива на тези, попадащи в групата 
NEET (не работят, не се образоват или обучават).  

 
Принудителната временна работа сред младите е с високи нива във Франция и Италия и с 
умерени, макар и нарастващи нива в Обединеното кралство.  
 
Почти всички от тези асоциирани организации на EPSU, които интервюирахме, подчертаха, 
че младите са особено тежко засегнати в общата икономика по време на рецесия и от 
повишената несигурност в обществените услуги и последващите програми за икономии. Те 
обърнаха внимание на повишаващата се деликатност на трудовата заетост в икономиката 
като цяло, придружавана от драматично намаляване на възможностите за влизане в 
сектора на обществените услуги.  
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Младите работници и обществените услуги 
 

Заетост на младите работници в обществените услуги 
Таблица 1 показва данни, извлечени от проучването на работната сила на Евростат, 
даващи каква част са работниците под 25 години от работната сила на трите сектора за 27-
те страни на ЕС и десетте избрани страни членки. Също така се прави сравнение с дела на 
всички служители и процента от населението в трудоспособна възраст, които са под 25 
години. 

Таблица 1: Младите работници (15-24) като процент (%) от всички служители, 2-ро тримесечие 
на 2011 г. 

 

 

Всички 
отрасли и 
услуги 

Електриче
ство, газ 

Вода, 
смет 

Общест-вена 
администрация, 
отбрана, 
социално 
осигуряване 

Здраве-
опазване, 
социална 
работа 

Младежите като 
процент от 
населението в 
трудо-способна 
възраст 

ЕС (27) 9,1 6,2 5,4 4,8 7,6 17,5 

България 6,1 - - - - 17,9 

Чешка 
република 

6,3 4,2 3,9 4,2 4,0 17,1 

Франция 8,8 6,9 5,6 4,6 5,9 18,6 

Германия  11,0 10,4 - 8,3 11,6 16,9 

Гърция 4,4 - - 2,6 2,9 15,1 

Италия 5,1 4,0 2,9 1,5 2,5 15,3 

Холандия 15,5 - - 4,8 11,0 20,4 

Швеция* 10,9 - - 3,7 8,4  

Испания 5,7 4,9 - 3,1 4,9 15,1 

Обединено 
кралство 

12,8 9,9 11,7 4,9 8,7 19,2 

Източник: Евростат, * Цифрите за Швеция са за 2010 г. 

 
Размерите на извадките по отрасли за България са били прекалено малки за публикация в 
Евростат, но българският здравен съюз предостави някои национални данни. Това показва 
само 500 работници на възраст между 15 и 24 години във водоснабдяването, 6200 в 
обществената администрация и 1500 в здравеопазването и социалната работа. За 
сравнение броят на трудово заетите млади работници в търговията е 52 200, а в хотели, 
ресторанти и кетъринг е 35 200. 
 
Обществена администрация  
 
Сред страните, включени в този доклад, процентът на младите работници в работната сила, 
работеща в обществената администрация, варира от 1,5% в Италия до 8,3% в Германия.  

 
Цифрите, публикувани от испанското правителство по време на тяхното председателство 
през 2010 г., показват, че сред държавните служители само 1,5% от жените и 1,2% от 
мъжете са били на възраст под 30 години. Като цяло (включително местната и регионалната 
администрация) цифрата е 3,1% през 2011 г.  
 
Статистиката, публикувана от правителството на Обединеното кралство показва, че през 
1991 г. 30% от държавните служители са били на възраст под 30 години, но в края на март 
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2011 г., процентът е намалял до 12% (House of Commons Library 2012). В местното 
управление на Обединеното кралство само 5,9% от работната сила е била на възраст под 
25 години през 2010 г. (данни на асоциацията за местно самоуправление).   
 
Във Франция, цифрите за 2009 г. показват, че 12,9% от държавните служители в болниците 
са били на възраст под 30 години, но само 10% от персонала в министерствата и 7,3% от 
държавните служители в регионалното управление. 
 
Трябва да се отбележи, че в нито една от страните, които разгледахме, процентът на 
младите работници в обществената администрация не се е увеличил толкова, колкото 
процентът на младите в икономиката като цяло (5,1% в Италия, 11,0% в Германия 
например). В повечето случаи разликата е значителна – в Швеция почти 11% от трудово 
заетата работна ръка е била на възраст под 25 години, но това важи за по-малко от 4% от 
работещите в обществената администрация. 
 
В неотдавнашен доклад относно държавните структури, Организацията за икономическо 
сътрудничество и развитие развива подобна теза от гледна точка на застаряването на 
обществените администрации. Те отбелязват, че „процентът на държавните служители 
на възраст 50 години или по-стари е средно с 26% процента по-висок, отколкото в 
работната сила като цяло (OECD 2011).“ 

 
Масовата загуба на работни места се очаква да продължи в обществената администрация и 
сега това е най-големият сектор с обявени загуби на работни места, съставляващ 1 от 3 
загубени работни места в целия ЕС (European Restructuring Monitor). Според данните от 
проучването на работната сила, между 1-вото тримесечие на 2008 г. и 4-тото тримесечие на 
2012 г. работните места на над 165 000 млади работници са изчезнали от редиците на 
работната сила на европейските обществени администрации. 

 
Здравеопазване и социални услуги 
 
За разлика от обществената администрация, трудовата заетост в здравеопазването и 
социалните грижи показва растеж и се е увеличила с 7% между първото тримесечие на 2008 
г. и първото тримесечие на 2011 г. (European Restructuring Monitor). 
 
Заетостта на младите в здравеопазването и социалните грижи варира от 2,5% в Италия до 
11,6% в Германия. В случая с Германия това е по-високо от нивото на млади работници в 
икономиката като цяло, един от малкото случаи, които срещнахме, където обществените 
услуги се представят по-добре от останалата част на икономиката по отношение на 
предлагането на работа на младите. Собствените данни на италианският съюз FP-CGIL 
показват, че в обществения сектор за здравеопазване само 2500 от 680 000 здравни 
работници са на възраст под 25 години (0,4%). 
 
Комунални услуги 

 
С най-добро представяне в комуналните услуги (енергийно и водоснабдяване) отново е 
Германия (10,4% в електричество и газ), докато най-зле се представя Италия (2,9% във 
водоснабдяване и смет). В цяла Европа, обаче, дори сред работниците на временна работа 
в комуналните услуги, ние открихме, че процентът на младите работници намалява (вж. 
графиките на стр. 27), което навежда на мисълта, че такива гъвкави форми на работа не 
защитават непременно перспективите за трудова заетост на младите работници. 
 
Обща тенденция 

 
Проучване на последните тенденции за трудова заетост сред младите във всички сектори 
като цяло показва, че те са с посока надолу, макар и това да е по-малко изразено в 
комуналните услуги, с отделни случаи на добро представяне, особено в Германия. От 2008 г. 
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насам обществената администрация по-специално показва продължително намаляване на 
броя и процента на младите работници.  
 
Например, интервюираният представител от Италия докладва, че процентът на работниците 
в обществения сектор на възраст под 35 години през 2010 г. е бил половината от това, което 
е бил през 2001 г. Асоциираната организация от Испания докладва почти нулево набиране 
на кадри в обществените услуги за всяка възраст през последните години. 
 

Тенденция към „рискова“ заетост  
 
Както беше посочено в раздела за рискова заетост, идентифицирането на работа, която 
може да бъде описана като рискова не е просто нещо. В това кратко изследване, ние 
трябваше да разчитаме на идентифицирането на видове работа, които могат да включват 
рискова заетост и след това да разчитаме на по-подробните описания, предоставени от 
асоциираните организации на EPSU, за да ни насочат към практиките, водещи до рискова 
заетост. Поради тази причина ние разглеждаме както работата на непълен работен ден, 
така и временната работа, но само като индикативни области, където може да се открие 
рискова заетост. 
 
Вероятността младите работници в обществените услуги да работят на непълен работен 
ден не е била по-голяма от тази за такава работа във всичките отрасли и услуги като цяло в 
ЕС 27 през 2010 г. (най-скорошните налични данни на Евростат). Това, обаче, е по-вероятно 
във Франция, Италия и Швеция – в Швеция например 62% от младите работници в 
обществените услуги работят на непълен работен ден, в сравнение с 49% в цялата 
икономика. Тя е висока сред младите работници в Холандия, но това е така и за останалата 
част на икономиката. За разлика от това, в Обединеното кралство това е значително по-
малко вероятно – 29% от младите в обществените услуги работят на непълен работен ден, 
в сравнение с 39% като цяло. Необходимо е, обаче тези данни да се използват внимателно, 
тъй като те включват образованието, където както младите работници, така и работата на 
непълен работен ден, могат да се срещат по-често.  

 
В Холандия (където интервюто беше съсредоточено главно върху здравеопазването и 
социалните грижи) е по-вероятно новозапочващите работа да имат временни договори 
и/или такива на непълен работен ден. Това важи особено за надомните грижи и грижите за 
хора в напреднала възраст, където договорите могат да бъдат само за 12 часа на седмица в 
продължение на девет месеца. Това се прави в отговор на намаляването на държавното 
финансиране на обществените доставчици на грижи. Договорите на съществуващите 
работници се спазват, но се наблюдава голямо текучество (18% на година) и новите 
работници започват работа с договори с по-лошо качество.  
 
Съществува широко разпространен натиск за повече гъвкавост, за да бъдат посрещнати 
бюджетните съкращения: по-голямо използване на работа на смени и на повикване, както в 
първичната, така и в спешната медицинска помощ – но младите изглежда не са така 
склонни да приемат новите работни схеми. Почти не се използват агенции, освен за 
специфични умения, като тези на анестезиолози и специализирани грижи. 
Преобладаващата форма на рискова работа е използването на договори за гъвкаво работно 
време на непълен работен ден, които предлагат между 16 и 30 часа на седмица. Договорите 
с фиксиран срок са често срещани при новозапочващите работници – едногодишен 
изпитателен срок, който сега се повтаря до четири години. Трудовото законодателство 
позволява използването на такива гъвкави начини на работа, но младите работници не са 
склонни да се задържат на такива позиции, така че текучеството е голямо. 

 
В системата на здравните услуги в Швеция работата чрез агенции също е рядка и работата 
на непълен работен ден, макар и често срещана, засяга по-възрастните работници повече, 
отколкото младите. В домовете за грижи, обаче, е широко разпространено използването на 
„нулеви часове“ или договор на повикване, който особено засяга младите хора, 10 000 от 
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които работят по тази схема. Също така ще има увеличаване на дела на частното 
осигуряване на първични медицински грижи чрез общинското управление 
(Arbetsförmedlingen 2011), което има вероятност да засегне вида работа, която се предлага 
на младите. 
 
В Гърция е наложено намаляване на минималното заплащане за млади работници до 84% 
от заплащането на работниците на възраст над 25 години, докато за работниците на 
възраст 17-19 години заплащането е дори по-ниско. 

 
Младите работници в Обединеното кралство са несъразмерно представени в случаите на 
работа чрез агенции и друга временна работа. Интервюираният от Обединеното кралство 
докладва, че това става често явление в обществените услуги, които са били подложени на 
аутсорсинг.  
 
В Германия младите работници са несъразмерно представени сред временните работници 
– особено тези с договори с фиксиран срок (DGB 2012). Като цяло две трети от младите 
работници имат договори с фиксиран срок, макар че това включва относително големия 
брой на работните места, свързани с чиракуване (OECD 2012).  
 
Ver.di, германската асоциирана организация на EPSU, докладва, че броят на работниците на 
постоянна работа на пълен работен ден в обществените услуги е намалял наполовина през 
последните 20 години. Младите работници, полагащи изпита за влизане в сектора на 
обществените услуги, откриват, че им се предлагат договори с фиксиран срок, които не се 
покриват от колективното договаряне. Това оказва натиск върху тях да приемат по-ниско 
заплащане, за да могат да бъдат назначени отново в края на своя договор. DGB (2012) 
докладва също, че сред секторите, които се разглеждат в този доклад, „мини-работните 
места“ могат да се открият особено в здравеопазването и социалните грижи. Тези работни 
места се заемат предимно от жени и както младите (на възраст под 20 години), така и по-
възрастните работници (над 64 години) са несъразмерно представени сред тях.  
 
Още през 2003 г. в Испания има протести срещу повишеното използване на рискова заетост 
в обществените услуги, особено в местното управление, където тежестите върху бюджета в 
комбинация с увеличеното търсене на услуги довежда до това местните администрации да 
злоупотребяват с временните договори. Процентът на временните договори сред 
държавните служители се повишава от 9,4% през 1987 г. на 22,8% през 2004 г. Най-
значително е увеличението в местната администрация (29,7%) и здравеопазването (29%). 
Отчетено е, че от 1999 г. насам временната работа сред младите работници е по-често 
срещана в обществения сектор, отколкото в частния (Miguelez 2005). Интервюираният 
докладва, че не се наблюдава работа чрез агенции в обществения сектор.   
 
Договори с много къси срокове са били предлагани на много млади работници в категория 
„B“ (главно административни) работни места във Франция. Те са обикновено само за 78 
часа на месец и в случая на наетите чрез агенции лица, могат да бъдат само за една или 
две седмици. По време на интервюто с френския представител беше идентифицирана 
широко разпространена практика на назначаване на работа на млади работници за много 
кратки периоди, често без договори, в развлекателната сфера (“анимация”). Това е било 
извършвано от местни кметове, за които се е считало, че се държат все повече като 
предприемачи. Значително по-вероятно е младите работници в централната администрация 
да бъдат без установен статус, отколкото възрастните работници.  
 
Промени в защитните механизми на пазара на труда в Италия са намалили правата на 
младите работници и интервюираният от FP-CGIL смята, че 50% от работните места са 
рискови. Има, обаче, много малко нови работни места както в сферата на обществената 
администрация, така и в сферата на здравеопазването. Договорите с фиксиран срок сега 
биват намалявани и се замразява набирането на нови служители като част от 
съкращаването на разходите.  
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Широкото разпространение на рискови форми на работа сред младите хора не им предлага 
почти никаква защита от безработицата. Интервютата, които проведохме, ни навеждат на 
мисълта, че е тъкмо обратното, че те ги правят по-уязвими да загубят работата си. Това 
потвърждава извода на O’Higgins (на базата на изследване на проучването на работната 
сила за ЕС 27), че лекотата, с която временните договори могат да бъдат използвани от 
работодатели на млади работници, е положително свързана с нивото на безработица сред 
младежите. Той не открива, обаче, съответстващо възстановяване на трудовата заетост в 
страни с „по-гъвкави“ пазари на труда (O’Higgins 2012).  
 

Обучение, чиракуване, stages (стаж)  
 
Според O’Connell (2005), който разглежда Ирландия, тези, които работят за големи 
организации и обществения сектор, има вероятност да получат повече обучение, отколкото 
тези с по-малки работодатели или такива от частния сектор. Също така в изследване, 
проведено в Холандия, се стига до извода, че работниците в обществената администрация 
са били с най-голяма вероятност (77%) да получат вътрешно обучение или образование 
през 2009 г. (de Jong 2011). Това предимство на държавната служба изглежда е подложено 
на натиск, както се вижда от подробностите, които ни бяха докладвани по време на 
интервютата. 
 
Беше докладвано, че в здравния сектор в Холандия най-малко 3% от бюджета трябва да 
бъде насочен към обучение в областта на здравеопазването. Това, обаче, включва 
професионално развитие, така че не е специфично насочено към младите. Съществува 
колективно споразумение, покриващо използването на stagiaires (стажанти) и фиксирането 
на размерите на тяхното заплащане. Характерна черта на споразумението е, че тези, които 
се обучават като стажанти, не се броят към групата на персонала, така че те не се използват 
вместо постоянен персонал. Съществувала е система за спонсориране на обучаващи се 
работници, но с течение на времето е била прекратена. Работодателите сега биха желали 
да я възобновят и обсъждат организирането на фонд за болнично обучение към 
правителството. Профсъюзите не са включени в това обсъждане. Stages (стажантите) в 
холандското здравеопазване получават заплащане от €300 на месец за работа от над 6 
седмици – така, че работодателите се опитват да ги задържат за по-малко от 6 седмици. 
Младите stagiaires (стажанти) обикновено не се оплакват, тъй като разчитат на добрата воля 
на работодателя. 
 
През 2009 г. в Гърция, новото правителство на ПАСОК съобщи за прекратяването на 
договорите на 50 000 stagiaires (стажанти) в обществения сектор. 

 
Интервюираният представител от Италия каза, че има 200 000 работници с рискова трудова 
заетост в обществената администрация. Най-голямата група от млади работници наброява 
80 000 и те имат договори за „продължително сътрудничество“, които не се покриват от 
колективното договаряне – де факто работейки като нископлатени стажанти. Влизането в 
редиците на работната сила с постоянна работа в обществения сектор става чрез concorsi 

(конкурси) с изпити. 70 000 млади работници са спечелили такива конкурси, но не са 
получили назначения на позиции, които в някои случаи са изчезнали поради съкращаване 
на работните места.  
 
Договорите за обучение до две години остават, но също са подложени на същата политика 
на съкращения. Не съществува практика на чиракуване в обществения сектор, според 
интервюирания представител от Италия, но има няколко позиции за стажанти на държавна 
служба, установени със споразумения с университети. В случая със здравеопазването, и 
като част от обучението за сестрински грижи, съществува категория от задължително 
обучаващи се, които имат специфични права. 
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Достъпът до работните места в обществените услуги в Испания става чрез „opsiciones“  – 
изпитна система, но нивото на назначаване на работа е значително намалено. Много малко 
млади работници работят в момента в сектора на обществените услуги. На други места в 
икономиката се налагат редуцирани трудови права. На тези, които са се дипломирали 
наскоро, се предлагат така наречените позиции за обучение, което просто представлява 
работа при намалено заплащане.  
 
Според Unison някои добри местни управи в Обединеното кралство (като общинските 
съветите на графствата Йоркшир и Кент) предприеха конкретни действия, за да се 
гарантира, че в работната сила ще бъдат привлечени млади хора, и предлагаха позиции за 
чиракуване, но това се определяше на местно ниво. Наръчникът на персонала на 
общинския съвет на графство Кент включва конкретни разпоредби за платен отпуск за 
обучение и образование. Общинският съвет също има специална група от персонала за по-
младите служители („Greenhouse“, (оранжерия)), която използва социалните медии, за да им 
предостави глас, както и схеми за прикрепяне към служители, за да им се помогне да 
напреднат в техните професии. 
  

Специални програми за пазара на труда за младите  
 
Съществува система „CIVIS“ за осигуряване на повторно излизане на пазара на труда във 
Франция. Това включва менторинг до шест месеца, насочен към 70 000 души на възраст 18-
25 години. Статистическата служба DARES, обаче, казва, че само 38% от тях успяват да си 
намерят постоянна трудова заетост. Като цяло през 2010 г. 23,7% от работещите младежи 
са били с договори за обучение, с три процента по-малко, отколкото през 2007 г. (Le Monde 

20 юни 2011 г.). 
 

В Чешката република се въвежда система от субсидии за работни места за хората на 
възраст под 30 години, които са регистрирани като безработни за повече от 5 месеца. Те ще 
осигуряват договори за комбинация от работа и обучение на до 5000 работника. Не е ясно, 
обаче, дали това ще важи за служителите в обществения сектор (Hala 2011, EIRO). 
 
Предприети са стъпки за увеличаване на броя на позициите за чиракуване в Обединеното 
кралство както от сегашното, така и от предишни правителства. Позициите, обаче, са 
пропорционално по-малко на брой в обществения сектор, отколкото в частния сектор, 
според интервюирания представител от Unison.   
 
Съществуват редица специални програми за пазара на труда за тези на възраст под 29 
години в България. По-специално една от тях – „Старт в кариерата“ – предлага на 
безработните младежи с висше образование 6 месеца работа в обществената 
администрация. Тя също покрива и предприятия от частния сектор, но общо за 2010 г. 
програмата разполагаше само с 699 млади работника за назначаване.  

 

Социален диалог и колективно договаряне 
 

Колективният трудов договор в обществения сектор в Италия фиксира максималния брой на 
работници чрез агенции на 7%, но на практика персонал, набавен чрез агенции, не се 
използва много, тъй като се счита за прекалено скъп. През 2010 г. е имало 12 500 работещи 
чрез агенции сред 2,2 милиона работещи в обществения сектор. За разлика от това има 800 
000 договора с фиксиран срок. 
 
Чрез закон, приет в Италия още през 2006 г., се осигурява възможността за 
„стабилизиране“ на работниците с рискова трудова заетост в обществената администрация 
– което на практика означава преход от категорията временен персонал към постоянна 
трудова заетост. Последното правителство е било против това и пътят към стабилизацията 
е станал жертва на тази опозиция, на съкращенията и замразяването на набирането на нови 
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работници. Докато през 2008 г. 10 069 временни работници са направили този преход, през 
2010 броят е намалял до само 3496.  

 
В здравеопазването на Холандия колективното споразумение установява изискването, 
според което след една година временните договори трябва да бъдат трансформирани в 
постоянни. Интервюираният от нас представител докладва, обаче, че това е било трудно за 
контролиране, тъй като работодателите са опитали да сключат повторно договори с 
фиксиран срок и младите работници са били прекалено загрижени за работните си места, за 
да се оплачат. Обучаващите не трябва да работят без надзор, но профсъюзите се страхуват, 
че това може да е честа практика. По време на кампания, насочена към осветляване на 
проблемите, свързани с работата на гъвкаво работно време, профсъюзът е получил 1500 
обаждания с твърдения, че работата без надзор е честа практика. 

 
План на базата на предишно споразумение, целящ да накара испанската обществена 
администрация до поеме част от отговорността за кризата, като предложи приоритетно нови 
свободни работни места на по-младите работници, беше спрян след налагането на 5-
процентно намаляване на заплащането в обществения сектор. 

 
В германския енергиен сектор се докладва, че обучението е редовна тема в колективното 
договаряне, включително определяне на броя на позициите за чиракуване и техния преход 
към постоянна трудова заетост.  

 
Използването на персонал, набавен чрез агенции във Франция означава, че е трудно да 
бъдат подобрени договорите, тъй като няма да има колективно договаряне и младите 
работници трябва да разчитат на минималните законодателни разпоредби. Споразумението 
за обучение, което насърчава работодателите да наемат работници за до пет години 
обучение със субсидия от правителството в размер на 80%, беше спряно от правителството 
на Саркози.  В отрасъла на водоснабдяването, обаче, който все повече и повече преминава 
под обществен контрол, нуждата да бъде развита квалифицирана работна сила води до 
наемането на повече обучаващи се в общинските фирми за водоснабдяване. Профсъюзите 
се опитват да контролират спазването на споразуменията, уреждащи обучението и stages 

(стаж), но те често трябва да разчитат на националните разпоредби, а те не включват по-
новите форми на трудова заетост, като намалени часове и краткосрочни договори. 

 
Националните колективни споразумения в обществения сектор в Обединеното кралство не 
отделят голямо внимание на трудовата заетост на младите работници, въпреки че са били 
проведени няколко дискусии в националната здравна служба (които не са довели до 
споразумение на този етап). 

 
Планът на шведското правителство за заетост на младежите е бил преразгледан след 
консултация с профсъюзите и включва „гаранция“ за работа за лицата, които са 
регистрирани като безработни за повече от три месеца. Последният етап на програмата 
включва специализация, което се предполага, че ще доведе до постоянна работа. Има 212 
млади хора в този последен етап, някои от тях в обществения сектор. Държавните средства 
за обучение на тези, които вече имат работа, обаче, се оттеглят като част от финансовите 
съкращения.  

 

Ролята на обществения сектор 
 
На италианските обществени услуги преди известно време се гледаше като мерило, 
функциониращо под някаква форма на базата на заслугите, но вече не е така. В момента 
нивото на достъп до трудова заетост в обществения сектор е по-ниско, според 
интервюирания от нас представител. Общественият сектор е наел по-малко от 53 000 
работника през 2010 г., а в здравеопазването и в държавните служби повече служители са 
напуснали, отколкото са започнали работа през същата година. 

 



Обучение, работни места и достойна работа за младите хора 

 

16 
 

Френските обществени услуги, особено националните, имат много краткосрочни 
перспективи, докладва интервюираният от нас представител, въпреки че те се опитват да 
повлияят на вида на обучение, който се предлага в училищата, за да го направят по-
подходящ за тях. От 2007 г. насам от работодателите само се изисква да осигурят 20 часа 
външно обучение на година, което е недостатъчно според профсъюзите. Води се атака 
срещу сектора, така че, въпреки че все още е по-добър работодател по отношение на 
осигуреността и минималното заплащане, неговата способност да играе ролята на 
работодател, който да служи за пример, намалява.   

 
Секторът на здравните услуги в Холандия преди известно време беше много проактивен, 
предлагайки трудови договори на наскоро дипломирали се квалифицирани медицински 
сестри. Имаше договори за обучение за три години и девет месеца, като обучението се 
извършваше на работното място. Те вече не съществуват и голяма част от обучението се 
извършва в учебни зали. Никога не е било модерно да се работи в обществения сектор, но 
сега се губи и сигурността на трудовата заетост. По същото време намаленото набиране на 
кадри води до образуването на разделение между младите и по-възрастните работници, 
които се възприемат като „държащи се здраво“ за работните си места. Това е така, защото 
ранното пенсиониране вече не съществува като възможност и работниците трябва да 
продължат работа докато навършат 67 години. 
 
Някои местни власти в Обединеното кралство се рекламират като работодатели по 
изложения за трудова заетост и в университети. Често те се справят по-добре от частния 
сектор с изпълнението на законовите си задължения, особено относно дискриминацията (по 
отношение на възрастта например). Съкращенията, обаче, правят това по-трудно. Може да 
е необходимо младите хора да приемат работа чрез агенции или на договори с фиксиран 
срок, за да могат да навлязат на пазара на труда. Приватизацията оказва особен ефект 
върху обществените услуги, особено ниско платената работа, която все повече се превръща 
в гъвкава и потенциално рискова. 
 
Независимо от националния подход на правителството към безработицата сред младежите, 
на стажантите, които се обучават за асистенти на медицинските сестри, предлагащи грижи 
за бременни и майки в Швеция, не се предлага постоянна трудова заетост. Десет години по-
рано беше възможно младите хора да навлязат в сферата на здравеопазването чрез работа 
през лятото. Това е много по-трудно сега, тъй като има повече конкуренция за по-малък 
брой възможности. В болниците се наблюдава значителна гъвкавост в интерпретирането на 
колективното споразумение, предлагано на работодателя чак до нивото на болнично 
отделение.  
 
Известно е, че младите хора са в трудна позиция на пазара на труда. Повечето 
правителства имат програми, насочени към подобряване на способността на младежите в 
трудоспособна възраст да си намерят работа или поне да получат обучение, целящо да 
увеличи възможностите им за трудова заетост. Самата Европейска комисия, особено по 
време на инициативата „Младежите в движение“ през 2010 г., също акцентира върху 
подобряването на перспективите на тези, които навлизат на пазара на труда, чрез 
образование и обучение на младежите, върху улесняване на мобилността както за обучение, 
така и за работа и върху осигуряване на нова рамка за справяне с безработицата сред 
младежите. Именно в този контекст EPSU възложи извършването на това проучване. Тази 
инициатива, обаче, не казва нищо за ролята на обществения сектор като работодател, а 
само като посредник за намиране на работа някъде другаде (чрез обществените услуги за 
заетост или образование например). 
 
Това, което се забелязва от докладите за интервенциите в националните пазари на труда, 
които се разглеждат в този доклад и от интервютата с асоциирани организации на EPSU, е, 
че малко от инициативите, насочени към младежите, намират изражение чрез заетост в 
обществения сектор (и никои не правят само това). Това изглежда е продължение на 
тенденция, наблюдавана по-рано. Проучване на Световната банка, публикувано през 2007 г., 
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открива, че отделните щати в САЩ и Канада са използвали стратегията за директна заетост 
като една от тези, предназначени да намалят безработицата сред младите, но не открива 
това да се прави в Европа (Betcherman et al 2007). Също така изданието на организацията 
за мониторинг на заетостта в Европа „European Employment Observatory“,  Youth employment 
measures 2010 (Мерки за заетост сред младежите 2010), не докладва да са предприети 
политически инициативи, свързани с ролята на държавата като работодател. Един или 
двама интервюирани докладват, че предишни инициативи, които биха могли да помогнат на 
младите работници да намерят работа в обществения сектор, са били спрени, или чрез 
промени в правителството, или в резултат на мерки за икономии. 
 
Акцентът на политиката на Комисията изглежда е върху това да бъде намалено 
преждевременното прекратяване на образованието в училище и увеличаване на процента 
на младежите, които продължават образованието си във висше учебно заведение. Макар че 
е ясно, че има данни, подкрепящи тезата, че по-лошо квалифицираните млади хора си 
намират работа по-трудно, това не означава, че подобряване на общото ниво на 
квалификации ще допринесе за намаляване на безработицата или за икономическа 
неактивност. Докладите от асоциираните организации, особено тези, свързани с 
обществената администрация, навеждат на мисълта, че обществените услуги приемат все 
по-неохотно млади хора на работа, независимо от техните квалификации, и че всъщност 
добре квалифицираните млади хора губят възможността да се установят в сектора на 
обществените услуги. 
 
Повечето от интервюираните подчертаха също, че извън сектора за обществени услуги, 
трудовите права се намаляват по начин, който влияе особено силно върху младите 
работници. Произтичащата от това несигурност на договорите прави младите работници по-
уязвими на икономически кризи и мерки за икономии. По отношение на работните места, 
проучването потвърждава позицията, застъпвана от Европейската фондация, че „Като цяло, 
политиките на правителствата към младите работници показват тенденция да се 
набляга на намирането на работа за младите хора, без значение какво е качеството на 
предлаганите позиции на трудова заетост.“ (Eurofound 2011a). Ние ще отидем по-далеч, 
в смисъл, че дори работни места с лошо качество за младите хора изглежда се превръщат в 
рядкост в някои части на обществения сектор – и отново фондацията не споменава да са 
приложени определени активни стратегии за пазара на труда, целящи да разгърнат 
ресурсите на държавата като работодател. 
 
Според един британски учен, правителствата, изправени пред настоящата финансова криза 
могат да изберат или да създадат директно работни места („традиционна обратно-циклична 
позиция“), или да предприемат действия за отмяна на „привилегиите“ на работната сила на 
обществения сектор (по отношение на заплащането, срока на заемане на длъжност или 
пенсиите например) (Parry 2011). Изглежда, че повечето правителства в ЕС са избрали 
втората възможност. 
 
Това може да бъде характеризирано като недалновидно. Европейската фондация за 
подобряване на условията за живот и труд изчислява, че намирането на работа само за 10% 
от тези, които не работят, не се образоват или обучават в Европа ще спести (по 
консервативни изчисления) €10 милиарда на година от обществените разходи (Eurofound 
2011a). Това показва, че връщането към заетост за младите хора може да има добър ефект 
върху бюджета на държавата. В това има повече смисъл от предложението на OECD 
относно застаряването на работната сила в държавния сектор, че „очакваната вълна на 
пенсионирания може да предостави възможност за правителствата да 
преструктурират работната си сила, като намалят нивата на заетост“ (OECD 2011). 
 
Изглежда, че неизбежната картина, обрисувана в този доклад, е, че ако се наблюдават 
относително малки нива на рискова заетост сред младите работници в сектора за 
обществени услуги, това е защото поради предишното си рисково естество, те до голяма 
степен са били елиминирани от секторите, които разглеждаме. Това изглежда не се отнася 
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толкова силно за обществените комунални услуги, където един или два доклада и малкото 
статистически данни, които са налични на секторно ниво, навеждат на мисълта, че 
чиракуването и другите видове обучение, насочени към младите хора продължава (във 
Франция и Германия, например). Възможно е, тъй като това са отрасли с интензивно 
използване на капитали, разходите за персонал да представляват относително малък 
процент от общите разходи, но липсата на обновен запас от квалифицирани работници 
може да има очевидно катастрофални последици. 
 
В здравеопазването, съкращенията и преструктурирането изглежда водят до това тези, 
които вече са ангажирани с обучение, да открият, че перспективата да си намерят 
постоянна работа в избраната област намалява. Междувременно разрастващият се сектор 
на социалните грижи привлича млади хора с най-различни договори за гъвкаво работно 
време – на непълен работен ден, без основни часове, например.  
 
Обществената администрация в цяла Европа се е превърнала в професия за работници на 
средна и пенсионна възраст, с почти никакъв достъп за младите, без значение какви 
квалификации имат. Ние, обаче, не разглеждаме позицията на младите работници в сектори 
на услуги, които са били подложени на аутсорсинг или приватизация, макар те да бяха 
споменати няколко пъти в интервютата. Това е една от слабостите при използването на 
данни от Евростат, тъй като те могат да не идентифицират някои от тези работници по 
секторите, в които работят, показвайки ги вместо това като трудово заети в сектора на своя 
пряк работодател – обикновено в сектора на частните услуги. 
 
При описаните обстоятелства не е голяма изненада, че не срещнахме почти никакви 
инициативи, насочени към професионално развитие или към подобряване на качеството на 
работа, извършвана от младите работници. По-голямата част от тези, които интервюирахме, 
докладват, че предишни практики, които би могло да доведат до израстване в кариерата или 
до преход от временна до постоянна трудова заетост (като пример за подобряване на 
качеството на заетостта), са били изоставени от работодателите. В крайна сметка, 
съществува огромна разлика между декларациите на правителствата относно нуждата за 
подобряване на заетостта сред младите хора и изпълнението на обществените услуги, 
които реално да дадат работа на младите. 
 
Това не означава, че цялата вина трябва да бъде поета от обществените работодатели. 
Политическата атмосфера на враждебност към обществените услуги беше спомената в 
няколко интервюта като възпираща желанието на младите хора да работят в тях. Без 
съмнение профсъюзите в цяла Европа играят важна роля за защитата на тези услуги и на 
работниците в тях. Това често се описва от медиите като защитаване на прекалено скъпи 
привилегии, като по този начин се прави опит да се идентифицират различаващи се 
интереси между работниците в частния и обществения сектор.  

 

Инициативи на профсъюзите 
 

Профсъюзите в Холандия чрез договаряне премахнаха по-ниските нива на заплащане за 
тези на възраст 16-21 години, на основание на това, че представляват дискриминация, но и 
със съзнанието, че винаги ще има търсене на здравни работници (така че това няма да 
влоши перспективите за трудова заетост). За здравния профсъюз NU'91, обаче, 
създаването на младежката мрежа на EPSU повдига въпроса какво прави за своите по-
млади членове. След провеждане на допитване чрез въпросник, насочен към младите 
членове относно това, което желаят от своя профсъюз и дали желаят да бъдат по-
ангажирани, започна да се изгражда мрежа, която първоначално използва социалните 
медии. Като използват полагащото им се време за профсъюзно организиране, те се надяват 
да използват младежи доброволци за изграждането на съюза, например като посещават 
училища и университети и членският борд е определил като приоритет за идващата година 
да бъде отговорено на интересите на младите членове. 
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Италианската конфедерация CGIL е започнала конкретна работа по кампания, целяща 
изключването на младите работници от пазара на труда, с темата: „Младите хора – вече не 
са съгласни на всичко“. Използвайки социалните медии и внезапни масови акции, те се 
опитват да изградят връзки и да популяризират идеите си, като същевременно набират нови, 
млади членове. Кампанията е предназначена да се противопостави на общественото 
представяне на младите като бездействащи хора, „стоящи си вкъщи“. 

 
Kretsos (2011) докладва, че гръцките профсъюзи са предприели действия относно 
договорите с фиксиран срок в сектора на обществените услуги и местната администрация и 
работят за подобряване на относителното увеличение на нивата на заплащане на младите 
в колективното договаряне. Това, обаче, е било преди кризата. Профсъюзите в Гърция не 
събират данни за възрастта на своите членове. Нито една от големите конфедерации няма 
систематичен подход към организирането на някоя специфична група. Профсъюзната 
конфедерация GSEE в частния сектор има комитет на младите членове, но той 
функционира главно на междуинституционално ниво (например в международен мащаб).  
 

В Швеция профсъюзите докладват, че голям процент от младите работници не се 
регистрират за помощи за безработни, което също означава, че те не се записват в 
профсъюзите (които разпределят помощите). Интервюираният представител от Kommunal 
докладва, че след 10-годишен период без младежка структура, това отново е започнало да 
се обмисля. Събират се идеи и от други профсъюзи. 

 
Конфедерацията CGT във Франция провежда кампания относно достъпа до жилища за 
младите хора. Тя също е ангажирана и в кампании срещу растящата несигурност на 
работата за младите. Провежда се целенасочена политика за даване на повече 
отговорности на младите активисти, за които има най-голяма вероятност да привлекат 
млади членове. Това води до успех в записването на растящ брой нови млади членове. 
 
В Обединеното кралство Unison насърчава местните преговарящи да се договарят за схеми 
на чиракуване с добро качество и предлага ниска членска такса (£10 на година) на членове, 
участващи в такива схеми. Също така се занимава с лобиране относно нивото на 
националната минимална работна заплата и за приемане от работодателите на по-високата 
лондонска заплата, покриваща жизнения минимум. Те имат съвместна кампания с 
националния профсъюз на студентите за популяризиране на членството в профсъюзите и 
предлагат на новите членове обучение в методите на водене на кампании. Това се прави с 
цел да се подсили тяхната увереност. Профсъюзът има 74 000 членове, за които се знае, че 
са на възраст под 27 години (от 1,4 милиона членове). В периода, предхождащ 
еднодневната стачка на работниците в обществения сектор на 30 ноември 2011 г., 6000 
нови членове на възраст под 27 години се записаха в профсъюза. 
 
Българската федерация на синдикатите в здравеопазването посочва младите работници 
като конкретна група с цел набиране на нови членове в програмата на дейностите си за 
периода 2011-2016 година. На конгреса си през 2011 г. синдикатът прие решение да бъдат 
привлечени младежи и да се поощрява тяхното участие. Освен набирането и обучението на 
нови членове, синдикатът си поставя за цел да разработи свързани с работата планове за 
обучение и да провежда колективното договаряне с акцент конкретно върху нуждите, 
специфични за младите. Например, в здравеопазването една конкретна цел е да се вдигне 
минималното заплащане на получаващите най-ниска заплата – група, която включва голям 
процент млади работници. Осен това (също в рамките на националния договор за 
здравеопазване), е бил договорен допълнителен отпуск за обучение и преквалификация. 
 
В рамките на преговорите с германското федерално и общинско управление, Ver.di договори 
допълнително €90 за обучаващи се работници и безсрочни договори за тези, които положат 
успешно изпита за влизане (в допълнение на 6,3% увеличение на заплащането за другите 
работници). 
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Беше създаден младежки съвет към конфедерацията CMKOS в Чешката република. 
Позициите се заемат чрез избори и са на пълно работно време. Въпреки това се докладва, 
че все още съществува подозрителност към профсъюзите, свързана с тяхната роля по 
време на комунистическата система. Профсъюзите търсят по-голям достъп до училищата, 
за да се противопоставят на някои от погрешните схващания на младите – но първо трябва 
да спечелят подкрепата на профсъюзите на учителите, чиито членове изглежда не са 
склонни да позволят това. 
 
Профсъюзите не са толкова открити, както признават някои от интервюираните, в тяхната 
защита на младите работници или стремежа им да запазят отворен пътя на младите за 
присъединяване към работната сила на обществения сектор. Коментирайки опита на Гърция 
отпреди две години, ученият Лефтерис Кретсос изтъква, че „Ситуацията на младите хора 
на пазара на труда е от централно значение за разбирането на участието на 
младежите в профсъюзите“ (Kretsos 2011). Това е още по-вярно днес. Наблюдаваме как 
някои от асоциираните организации на EPSU започват да се обръщат към младите членове 
(и потенциални членове), но е ясно, че някои не са сигурни как най-добре да направят това. 
В интервютата имаше малко данни за това, че интересите на младите работници са 
редовна част от дневния ред на колективното договаряне, макар че и профсъюзите, и 
младите хора може да са били в центъра на неотдавнашните усилия, насочени срещу по-
голямата казуализация на работната сила.    
 
Методологията ни на провеждане само на едно интервю с представител на профсъюз от 
всяка една от малка група страни-членки на ЕС (което беше повлияно от наличието на 
ресурси) не може да доведе до идентифицирането на много примери на добри практики за 
мобилизиране на младите членове. Подозираме, че те може да се извършват повече на 
местно ниво, вместо изобщо да не се извършват.  
 

Заключения  
 

Общи изводи от проучването 
 

Рисковата заетост може да бъде проблем за младите в сектора на обществените услуги, 
особено за тези със статус на обучаващи се или които нямат безсрочен договор. В някои 
страни договорите с фиксиран срок са се превърнали в норма за определени групи 
работници, предимно млади. Главната трудност, обаче, изглежда се състои в това, че 
предишната рискова заетост на младите работници (по отношение на сигурност на 
работното място) означава, че те първи са изгубили работата си, когато са били направени 
съкращения. Фактът, че младите работници е много по-вероятно да получават ниско 
заплащане (и в някои случаи интервютата потвърдиха, че това е също така и в сектора на 
обществените услуги) не изглежда да им помага да се задържат на работа. Вече ниските 
нива на заетост на младите работници се влошават, когато работодателите освобождават 
тези с договори за фиксиран срок и с договори за обучение/stages (стаж). Това допринася 
за трайно застаряване на работната сила в сектора на обществените услуги.   

 
Това е най-забележимо в обществената администрация, особено в централните държавни 
служби. Необходимо е понататъшно разглеждане на последиците от бързото застаряване 
на работната ръка на обществената администрация за осигуряването на услуги и 
влошаването на експертните умения (при пенсиониране на опитните кадри) и за бъдещо 
пенсионно осигуряване (тъй като по-малкият брой на нови работници означава намалени 
вноски в пенсионната система). Авторът подозира, че тези, които са поели идеологически 
ангажимент да редуцират размера на държавата, използват текущата серия от мерки за 
икономии като прикритие за замразяване на набирането на нови кадри, като по този начин 
се позволява на работната сила де факто да изчезне (макар и с забавен ход, поради 
увеличаването на възрастта за пенсиониране). 
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Предишни споразумения и практики, които може да са предпазвали младите работници от 
прекомерната несигурност, изглежда са изоставени, понякога без сериозно 
противопоставяне от профсъюзите, които може да се е оказало, че водят борба на няколко 
фронта (защитавайки както работните места, така и пенсиите, например) едновременно.  

 
Далеч от идеята да разгърнат ресурсите на държавата, за да се противопоставят на 
последиците за трудовата заетост на младежите от неотдавнашните икономически кризи, 
правителствата всъщност влошават положението, като прекратяват или не преподписват 
договори с фиксиран срок, като прекратяват stages (стаж) и специализациите, които биха 
могли да доведат до постоянна заетост и като намаляват средствата, които са налични за 
обучение на работното място по време на работа. Ако обществените администрации в 
Европа просто наемат същия процент на работници на възраст под 25 години сега, както в 
края на 2008 г. (когато вече беше нисък в сравнение с останалата част на икономиката), над 
100 000 от младежите в Европа понастоящем ще имат работа. Ако заетостта на младите 
беше останала на същото ниво като числена стойност, щеше да има 165 000 безработни 
младежи по-малко в Европа. Фактът е красноречив, че единственият фактор за трудовата 
заетост на младите, който е под пряк контрол на европейските правителства, е именно този, 
който има толкова лоши показатели. Младежите в Европа могат логично да направят извода, 
че изразите на безпокойство от страна на правителствата са неискрени. Реформите на 
пазара на труда също оказват негативно влияние върху качеството на работните места, 
които могат да се предлагат на младите извън сектора на обществените услуги. За младите 
работници изглежда няма безопасно убежище в развихрения пазар на труда след 2008 г.   

 
Трябва, обаче, да се зададе също и един по-общ въпрос за ангажираността на младите с 
най-основните аспекти на колективното осигуряване на социалните придобивки. Ако 
работната сила в сектора на обществените услуги остане съвсем без млади хора, 
възможността за отчуждаване на младите от тези услуги се увеличава. Потенциалът на 
съществуващата работна сила да предаде етиката на общественото обслужване ще бъде 
изгубен или дори по-лошо, оставен на едно ново поколение от частни предприемачи, 
консултанти и мениджъри, които не го споделят. 
 

Изводи за политиката на Европейския съюз 
 
Наблягането от страна на Комисията на насърчаването на механизми на предлагането, като 
обучение за тези, които са без работа и промени в услугите за обществена заетост, трябва 
да бъде преразгледано. По-полезно би било да се обърне повече внимание на мерките, 
които работодателите в обществения сектор могат да предприемат, за да увеличат броя на 
качествени, сигурни работни места, които се предлагат на младите работници чрез пряка 
интервенция. 

 
Това може да представлява трудност, разбира се, когато болшинството от правителствата 
изглежда са приели ортодоксалността, че парите, похарчени за обществени услуги, са 
похарчени ненужно. Въпреки това, този кратък доклад поддържа идеята, че тази 
ортодоксалност не е в полза особено на младите хора и е необходима допълнителна работа, 
за да се разгледа този проблем по-подробно. По специално, трябва да се разгледа 
потенциалната роля, която могат да изиграят обществените работодатели за намаляване на 
нивата на хората, които не работят, не се образоват или обучават. 

 
Кампанията за справяне с рисковата заетост се нуждае от по-ясно акцентиране върху 
разработването на типология на рисковата заетост, но също така трябва да разгледа 
връзката между съкращаването на обществените разходи и наличността на работни места 
от начално ниво в обществените услуги за младите. Степента на бедност сред работещите 
младежи трябва да бъде включена в разработването на политиката, както и на социалния 
диалог на ниво ЕС, може би като елемент от дискриминацията поради възраст. 
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Изводи за Европейската федерация на съюза на обществените услуги (EPSU) 
 
В своя доклад за социалните партньори и ролята на правителството в справянето с 
ефектите от кризата върху младите миналата година, Европейската фондация изтъква 
„Съществува опасност от създаване и задълбочаване на разделения между поколенията 
и от това младите хора да бъдат поставени несъразмерно в неблагоприятно положение 
като последица от кризата. Несигурността, свързана с рисковата заетост, създава 
реалната възможност проблеми, изпитани по време на ранна заетост, да доведат до 
редуциране на възможностите на по-късен етап в живота и отново поставя въпроса за 
опасността от отдръпване на младите хора от гражданското общество.“ (Eurofound 
2011a) 

 
Това положение може да стане и по-лошо, ако в профсъюзните крепости на обществените 
услуги останат много малко или въобще не останат млади хора. Асоциираните организации 
на ESPU изглежда са в ранен етап на рефокусиране на работата си върху нуждите на 
младите работници. Трябва, обаче, да бъдат открити специфични примери на добри 
практики и да бъдат описани по-подробно. Това изследване не разполагаше с ресурсите, за 
да направи това, въпреки че беше ясно, че в редица случаи работата по създаването на 
организация на младите членове беше започнала в отговор на създаването на младежката 
мрежа на EPSU.  

  
За да бъдат ефективни тези организации, трябва да съществуват връзки за комуникация 
между младите членове и тези, които участват в структурите, подкрепящи младите членове. 
Експериментите със социалните медии мога да изиграят роля в това, но ако това се 
извършва извън структурите за вземане на решения на профсъюзите, младите членове 
могат да заподозрат, че не ги държат в течение на нещата.  

 
Главното откритие на това изследване е, че годините, през които не се е наблягало на 
развитието на младите работници в обществените услуги, заедно с настоящата кампания за 
„икономии“, са довели до това, че де факто на младите хора се отказва обществена заетост. 
Това е главната тема за изграждане на кампания и се поддава на разработването на 
специфична европейска профсъюзна кампания, която да успее да достигне един нарастващ 
неспокоен слой от млади хора. EPSU може да помисли как една „младежка гаранция“ може 
да бъде разработена специално за сектора на обществените услуги. 
 

Области за понататъшно изследване 
 
Всички изследователи обикновено завършват докладите си като предлагат допълнителни 
области за проучване и в това отношение това изследване не прави изключение. В хода на 
работата видяхме редица области, където ролята на обществената заетост на младите е 
малко изследвана или разбрана. Открояват се три ключови области: 

 
Приватизация и аутсорсинг: Възможно е частните предприемачи, които работят в 
обществените услуги, да използват по-често форми на работа, които могат да доведат до 
рискова заетост и да наемат по-често млади работници. Необходимо е допълнително 
изследване на тази взаимовръзка. 
 
Използването на планове за заетост, за да се поддържат работни места в 
обществените услуги: Пряко наемане на работа от обществените услуги е малко 
дискутирана тема в литературата за интервенциите на пазара на труда. Може да бъде 
полезно да бъде разгледан потенциала за предоставяне на младите хора на истински 
възможности за работа, подходящо обучение, сигурна работа и подобрени обществени 
услуги. 
 
Местни добри практики, по-специално в обществените комунални услуги: Останахме с 
впечатлението, че се отделя по-голямо внимание на качественото обучение и 
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назначаването на работа на млади хора в сектора на обществените комунални услуги, 
отколкото в другите разгледани сектори, но поради недостиг на време, не успяхме да 
намерим конкретни примери. Това трябва да се разглежда като плодотворна област за 
понататъшно изследване. 
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Метод  

 

Избор на сектори и страни 
Изборът на това кои страни да бъдат включени в по-подробното изследване беше направен 
от EPSU, на базата на това да се получи добро разпределение из цяла Европа и да се 
включат национални асоциирани организации, които е вероятно да имат полезен опит за 
докладване. Избраните страни бяха: България, Чешката република, Франция, Германия, 
Гърция, Италия, Холандия, Испания, Швеция и Обединеното кралство. 
 
Интервютата бяха проведени с асоциирана организация на EPSU от всяка една от девет от 
тези страни, но за съжаление се оказа невъзможно да бъде проведено интервю с 
асоциираната организация на EPSU от Гърция.  
 
По молба на EPSU, бяха покрити три сектора на обществените услуги в това изследване, 
както е описано по-долу. Трябва да се отбележи, че поради разликите в националните 
модели на осигуряване, работниците в тези сектори могат да бъдат държавни служители 
или служители на частни предприятия или организации с нестопанска цел, а в някои случаи 
статистиката включва и трите. 

 
Обществена администрация, отбрана и социално осигуряване: Това включва националната 
администрация (държавната служба), местната администрация, включително регионалните 
управления. Националните статистики и статистиката на Евростат могат да включват 
обществения ред и въоръжените сили в тази категория, въпреки, че те не са сред акцентите 
на това изследване. Общата заетост в ЕС е 15,3 милиона (всички цифри в този раздел са за 
2-рото тримесечие на 2011 г., освен ако не е посочено друго). Процентът на работещите на 
възраст под 25 години през 2005 г. беше 6,4%, но през 2-рото тримесечие на 2011 г. спадна 
до 4,8%  
 
Здравеопазване и социални услуги: Включва първичните медицински грижи, спешната 
помощ (болници), социалните грижи (напр. за хората в напреднала възраст, за хората в 
неравностойно положение). Предоставяни чрез различни средства, чрез национални и 
местни администрации и от различни частни, обществени доставчици и такива с 
нестопанска цел. Общата заетост в ЕС е 22,2 милиона. Процентът под 25 години през 2005 г. 
беше 7,5%, повишавайки се леко до 7,6% през 2011 г.  
 
Обществени комунални услуги: включва снабдяването с газ, електричество, вода и 
обработването на отпадъци. В зависимост от националната система могат да бъдат както 
обществени, така и частни. Обща заетост в ЕС е 1,7 милиона (електричество, газ, и т.н.) и 
1,6 милиона (вода, отпадъци) Процентът под 25 години през 2005 г. беше 5,8% и изглежда е 
останал същия през 2011 г.: 6,2% в газ, електричество и т.н., 5,4% във вода, отпадъци 
(промени в начина на записване на данните бяха отделили енергията, като газ и 
електричество от водата и преработката на отпадъци).  

 

Източници на информация/данни 
Извършихме преглед на главните международни и европейски източници (Евростат, 
публикациите на Европейската комисия, European Industrial Relations Observatory, OECD). 
Използвахме също и доклади от Европейската фондация за подобряване на условията на 
живот и труд. Търсихме информация в статии в медиите, националните статистически 
служби и академичните изследвания, въпреки че за времето, с което разполагахме, това 
търсене не беше изчерпателно. Някои от интервюираните предоставиха допълнителни 
данни и информация от национални или вътрешни източници. 
 

Интервюта  
Интервютата бяха проведени по телефона, а в някои случаи лице в лице, между ноември 
2011 г. и февруари 2012 г. Те бяха „полу-структурирани“ интервюта, което означава, че 
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имаше обща серия въпроси, но те бяха от отворено естество, позволявайки на 
интервюираните да покриват широк диапазон. Бяха предоставени и статистически данни от 
някои от интервюираните асоциирани организации на EPSU. Интервюираните бяха 
идентифицирани от EPSU и интервюто беше проведено от изследователския екип на WLRI, 
почти изцяло на английски (макар че те бяха проведени също и на италиански, френски и 
испански). В някои случаи, интервюираните имаха възможност да говорят за обществените 
услуги като цяло, но в други случаи, те познаваха една определена област, като 
здравеопазване или местно управление. Списък с имената тези, които бяха интервюирани, 
е даден в приложение 4. 
 

Предварителни представяния 
Първоначалните данни от изследване на източниците беше представено на среща на 
младежката мрежа на EPSU в Брюксел през декември 2011 г. Допълнителна информация 
беше предоставена от участниците по време на следващи дискусии. След представянето на 
този проект за доклад на управляващата група на младежката мрежа през март 2012 г., 
беше изготвена крайна версия, като се взеха предвид коментарите на членовете на 
младежката мрежа на секретариата на EPSU, както и допълнителни данни от националните 
асоциирани организации. 
 

Списък с интервютата 
 

Страна Профсъюз  Име  Длъжност 

България Българска 
федерация на 
синдикатите в 
здравеопазването, 
КНСБ 

Мартина 
Величкова 

 

Чешка 
република 

OSZSP CR Terezie Písařová Старши експерт, юридически и 
социално-икономически отдел 

Франция CGT service public Cyrille Couineau Конфедеративен младежки 
организатор, обществени услуги  

Германия  Ver.di Ronny Keller Младежки секретар 

Италия FP CGIL Adriana Bozzi Организатор на младите работници 

Холандия NU ‘ 91 Rolf de Wilde Преговарящ, болничен сектор 

Швеция Kommunal (LO) Linn Nielson Младежки представител на EPSU 

Испания FSC-CCOO Fátima Aguado Федерален секретариат на младежта 

Обединено 
кралство 

UNISON Gary Williams Длъжностно лице, отговарящо за 
младите членове 
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