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Gennem arbejdet med de bogligt svage unge

Kontanthjælpsloftet vil ramme den målgrup-

med særlige behov og egne personlige oplevel-

pe, som uddannelsesstederne under Ligeværd

ser gennem et langt liv, er vi mange, der har op-

arbejder med, når vores unge for eksempel flyt-

levet stor tryghed ved at leve i og med velfærds-

ter ud i egen bolig alene eller sammen med en

staten, hvor man trods alt gennem lovgivningen

partner. I lovgivningen hedder det ganske vist,

tilstræber at tage vare på den svage og de sva-

at der ikke ændres på kontanthjælpsgrundsat-

geste i samfundet.

sen, men kun på diverse tillægsydelser eksem-

Denne følelse af tryghed forlader flere og

pelvis boligstøtte. Men netop tillægsydelserne

flere mennesker. Man mærker en utryghed ved

kan jo være den del, der giver den unge mulig-

den udvikling, som er på vej i vores samfund,

hed for god bolig og gode levevilkår.

og som trænger sig mere og mere på. Er vi på

Bortfald af tillægsydelser er en del af kon-

vej mod konkurrencestaten, ”kampen mod hin-

tanthjælpsloftet. Andre elementer i loftet er 225

anden”, med et betalingssamfund, hvor velfær-

timers reglen, der nu også gælder for enlige. Det

den bliver historie og, hvor champagnen findes

betyder, at hvis man på årsbasis ikke har arbej-

frem, når det lykkes at sænke afgiften på de dy-

det seks uger på ordinær og ustøttet basis, så

re biler og skatten på de største indtægter?

nedsættes kontanthjælpen. Tidligere havde man

På grund af fald i statens indtægter, som

ret til fem ugers ferie efter 12 måneder på kon-

følge af omlægninger til fordel for de, der har,

tanthjælp. Med loftet har man nu kun ret til fi-

må man finde indtægter på anden vis. Det gør

re ugers ferie. Grundlaget for denne ændring er

man blandt andet gennem afvikling af flere og

at skærpe rådighedsforpligtigelsen til arbejds-

flere velfærds- og socialydelser og indførelse af

markedet og til de mange job, der ikke findes.

betaling på områder, vi tidligere har betalt gen-

At ramme loftet vil under normale omstæn-

nem skatten. Politikkerne tror på og mener, at

digheder kunne give ondt i hovedet. Men des-

når der blot sker en opstramning af disse ydel-

værre så tyder intet på, at arkitekterne bag kon-

ser, så motiveres mennesket til at søge arbejde

struktionen får ondt i hovedet. De står på lof-

og det på trods af, at vi i samfundet mangler ar-

tet, holder fast i deres argumentation om, at fle-

bejdspladser. Det er svært at forstå politikker-

re vil søge og få arbejde. Hovedpinen rammer

ne, når de argumenterer for, at når vi bare sæn-

alene kontanthjælpsmodtageren eller den, der

ker skatterne i top og i bund, så skal det hele

får uddannelsesstøtte.

nok gå, så vil der blive flere arbejdspladser. Der

Der laves mange planer for økonomien i

er grund til bekymring for, om vi er på vej væk

Danmark, men vi savner nu, hvor der er det al-

fra vores respekterede fælles danske social for-

lerstørste behov, at der udarbejdes en investe-

ståelse og værdisæt. Argumentet om, ”at det

ringsplan for de socialt udsatte og andre borge-

skal kunne betale sig at arbejde, ” synes at ud-

re med særligt behov.

mønte sig som mangel på respekt for de man-

Det er vanskeligt at tro på, at det seneste

ge mennesker, der gerne vil, men af forskellige

udspil og synspunkt, som Socialministeren præ-

grunde ikke kan eller ikke finde et arbejde.

senterer 2. pinsedag 2016 ændrer på det.
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Er vi på vej til
”kampen mod hinanden”?

