leder
tekst af: Jørn Le

hman

and for Fore
n Petersen, form

ningsfællesska

bet Ligeværd

Facebook er på mange måder nutidens ”Spea-

praktikanter til erhvervslivet. De skal ikke ha-

kers Corner”, hvor mennesker får afløb for

ve løn. Vil du have sådan et?

deres frustrationer og formidler oplevelser

Mig: Gerne. Hvis du garanterer mig en må-

eller budskaber om mødet med det offentli-

neds løn bagefter?

ge – eller måske rettere, konsekvenserne når

Job: Det kan jeg da ikke, og det er heller ik-

politikernes vedtagelser mødet virkelighe-

ke meningen. Det skal jo være attraktivt for

den. Forleden stødte jeg på dette indlæg,

arbejdsgiveren, ellers vil de jo ikke have folk.

som, fiktivt eller virkeligt, på mange måder

Mig: Man kan vel altid få arbejde, hvis man

giver stof til eftertanke. Læs indlægget her:

ikke skal have løn. Det behøver jeg ikke et

Jeg har ringet til jobcenteret. Beskæfti-

jobcenter til. Jeg kan bare stille mig på Ran-

gelsesministeren lovede arbejde ved at rin-

ders Bro og skrive: Jeg vil arbejde gratis.

ge til Jobcenteret, følte nærmest lykke og

Job: Vi kan ikke hjælpe dig. Og jeg tror slet

håb!

ikke du gider arbejde!

Mig: Jeg ringer fordi beskæftigelsesministe-

Mig: Jeg vil gerne arbejde, selv få timer om

ren siger, man kan ringe til jobcenteret og få

ugen, på almindelig vilkår. Jeg har en god sag

arbejde nogle timer om ugen, spare timer op

og tror, jeg vil informere ministeren om, at han

og undgå, at trækkes i kontanthjælp.

er galt afmarcheret, hvis han tror jobcentrene

Job: Spare timer op til hvad?

kan skaffe arbejde til folk. Hav en god dag!

Mig: Man skal have 225 timer lønnet arbejde, hvis ikke man vil trækkes i kontanthjælp.

Indlægget er forkortet. Samtalen har næppe

Job: Er du da på kontanthjælp?

fundet sted, men opslaget er et udtryk for en

Mig: Jeg vil gerne spare timer sammen, så

kløft, som mange borgere oplever. Kløften er

jeg ikke kommer det.

skabt af politikerne og frustrationen er ikke

Job: Vi kan hjælpe dig i praktik.

til at tage fejl af. Det er ikke at hænge med-

Mig: Er det lønnet?

arbejdere i jobcentre ud, men at udtrykke at

Job: Nej, det er det ikke.

politikerne lover noget andet, end de ansat-

Mig: Det kan ikke bruges til at samle timer?

te i det offentlige system kan imødekomme.

Job: Jeg har ikke hørt, vi skal hjælpe med

rigtig mange unge er tilgangen til det offent-

Mig: Er det et jobcenter, jeg har ringet til?

lige faktuelt blevet en yderst ulige kamp om

Job: Jo!

uddannelse, job og bolig. Resultatet er ud-

Mig: Jamen så er den god nok, det er jer,

stødelse, social isolation og nærmest håbløs

han mener.

fattigdom. Tilbage står billedet af, at ”de jo

Job: Vi kan kun hjælpe folk i praktik. Og det

ikke vil” og selv er skyld i isolation og fattig-

giver ikke løn eller opsamlede timer.

dom.

Mig: Det siger han da?

40

Ironien er ikke til at misforstå. Men for

det

Mange unge med særlige behov har sto-

Job: Vi hjælper ikke folk i arbejde.

re udfordringer og kan ikke honorere krave-

Mig: Hvorfor hedder det så et jobcenter?

ne på arbejdsmarkedet. En sandhed lovgiver-

Job: Det ved jeg heller ikke. Men vi skaffer

ne har svært ved at forstå og respektere.
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