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Medlemsmøde om finanslovudspillet
Tirsdag den 28. august kl. 13 har vi
inviteret Morten Bødskov til at komme og
debattere den borgerlige regerings
finanslovsudspil. Kom med og hør om de
forhandlinger, der starter nu - og om
forskellen på en rød og en blå
finanspolitik. Hvad kan vi forvente os af
Løkkes sidste finanslov?
Mødet afholdes på Svend Aukens Plads i
lokale 408 på 4.sal. Valgte, ansatte og
bestyrelsesmedlemmer fra jeres
fagforeninger er meget velkomne til at
deltage - tilmelding på
lo@lohovedstaden.dk

Mangel på almene boliger
Tal fraLandsbyggefonden viser, at der er
meget store forskelle kommunerne i
mellem hvad angår andelen af almene
boliger. Fra LO Hovedstadens side har vi
https://mailchi.mp/e3c5d92e9b3e/danmark-for-velfrd-samarbejdskon…valgdebat-spredningsseminar-de-lokale-helte-453757?e=142054d572

Side 1 af 5

Møde om finanslov - Danmarks mangelfulde sociale indsatser - Stat…kæftigelsesreformerne - Fagbevægelsen til Pride - Almene boliger

23/08/2018 07.31

nu skrevet til en række kommuner, hvor
det står særlig slemt til. Vi har kontaktet
både byrødder og lokalpresse for at sætte
fokus på vigtigheden af at sikre en
boligstruktur med en fornuftig fordeling af
ejer-, andels- og almennyttige boliger, så
almindelige lønmodtagere har mulighed
for at finde en god bolig

Hvordan går det med
beskæftigelsesreformerne?
Torsdag den 23. august kl. 13.30-16
holder Samarbejdsportalen temamøde
hvor vi gør status på
beskæftigelsesreformerne. Vi kigger også
nærmere på forhandlingerne om
regelforenklinger på
beskæftigelsesområdet og hvad der vil
ske med samarbejdet og
arbejdsfordelingen mellem a-kasser og
jobcentre. Kontorchef Christian Solberg
fra STAR kommer og giver en status.
Tilmelding senest 20. august her.

Fagbevægelsen går med til Pride
Når der på lørdag den 18. august igen er
Pride parade i København, går
fagbevægelsen med. Det gør vi for at vise,
at vi vil have et arbejdsmarked, som ikke
diskriminerer, og hvor der er plads til alle,
uanset kønsidentitet og seksuel
orientering. Undersøgelser viser, at det
stadig er cirka halvdelen af alle LGBT+
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personer, der skjuler deres identitet på
arbejdspladsen af frygt for stigmatisering.
Det må vi i fællesskab lave om på. Kom
og vær med.

Dansk Elforbund i dagpengefremstød
Dansk El-Forbund iværksætter nu en
kampagne, som skal gøre opmærksom
på, at dagpengenes værdi forringes.
Kampagnen tager udgangspunkt i, at en
elektriker, som mister sit arbejde vil få
dagpenge, som svarer til en værdi på 43%
af gennemsnitslønnen for en kollega i
arbejde. Forringelserne har fundet sted
siden start 90'erne og nu mener Dansk ElForbund, at smertegrænsen er nået.
Kampagnen vil blive koordineret med en
tilsvarende kampagne, som LO
iværksætter i efteråret

Per Olsen: Smid plejer ud
Jeg blev både glad og trist på samme tid da jeg 6. august læste den
uafhængige tænketank Mandag Morgens nyhedsbrev om "Danmarks 7 sociale
dødssynder". Glad fordi Mandag Morgen tager fat i problemstillingen med det
skæve Danmark - og trist fordi den sociale indsats i Danmark på mange
områder er forfejlet og kortsigtet.
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Den socialpolitiske indsats er groet fast i rigide mønstre og gentagelser af indsatser,
som ikke har den store effekt. Der er i høj grad brug for politisk nytænkning med
fokus på resultaterne af sociale indsatser. Der er brug for mere forebyggelse og
mindre kortsigtet symptombehandling, og der er i høj grad brug for mere tillid i stedet
for kontrol i forhold til både den enkelte kommune, den kommunale sagsbehandler
og ikke mindst borgeren. Mange penge gør det ikke alene. Der er igennem årtier
hvert år brugt tocifrede milliardbeløb uden den ønskede fremgang, på integration,
social arv, ungeindsatser, psykisk syge m.m. ude i kommunerne.
De 98 kommuner laver samlet set omkring 1.2 millioner handleplaner for borgerne.
Problemet er bare, at disse handleplaner sjældent fører til den ønskede effekt med at
hjælper borgerne på rette vej, men mere bære præg af behovet for at opfylde
kravene til et kontrolsystem.
Der er et gammelt ordsprog, der hedder, ”det er bedre at forebygge end at helbrede”.
Vi ved, at mange af de sociale problemstillinger, som bliver synlige i menneskers
voksenliv, allerede kan spottes tidligt i livet, blandt andet i daginstitutioner og i skolen.
Desværre er der tilsyneladende berøringsangst overfor en tidligt og tilstrækkelig
indsats i børns og familiers liv, hvor det ellers er nemmest at skabe positiv forandring:
Man sætter typisk først ind senere i livet, når de unge mennesker ikke er i stand til at
klare sig selv. Det er både dyrt og svært at hjælpe mennesker senere i livet, og
desværre viser tal, at den sociale arv med et dårligt liv går ned igennem
generationerne i de samme familier og vokser år for år.
Det ville virkelig være både befriende og nyt hvis politikere for et øjeblik så bort fra
kortsigtede regnemodeller og new public management, og i stedet i højere grad ville
tænke langsigtet i en tidlig forebyggende indsats. En indsats, der investerer i
mennesker så vi i langt højere grad kan få brudt med den negative sociale arv, få
integreret og få bedre forhold for - og helbredelse af - den større og større gruppe af
psykisk syge.
Mit fromme ønske til politikerne er: Smid ’plejer’ ud, genfind tilliden, gør det bedre og
tag udgangspunkt i det enkelte menneskes behov.
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