leder
tekst af: Jørn Le

hman

and for Fore
n Petersen, form

ningsfællessk

magasinpost-Smp
ID nr. 42799

abet Ligeværd

For nogle politikere er kollektivt karaktermord

Desværre er de opstillede krav og manglen-

mod en samfundsgruppe blevet et bekvemt

de støtte en væsentlig hindring for, at de kan

og tilpas anonymt, men frastødende, politisk

nå det ønskede mål.

redskab. En væsentlig konsekvens af den tan-

Det er kollektiv ønsketænkning at tro øko-

ke og handlemåde er, at der går en lige linje

nomisk straf bringer mennesker med særlige

fra kollektivt karaktermord til kollektiv afstraf-

behov tættere på arbejdsmarkedet. De bliver

felse. Det rammer især unge med særlige be-

blot fattigere og kommer endnu længere væk

hov som et uanstændigt og stærkt eksklude-

fra en tryg tilværelse. Med den massive forsk-

rende tankesæt.

ning på området burde det være almen ba-

Samfundet stiller krav om, at den enkelte

sal viden for de fleste - herunder især for po-

skal være fleksibel, konstant omstillingsparat,

litikere og personale i den offentlige admini-

innovativ og indstille sig på livslang læring. Et

stration - at mennesker med indlæringspro-

ordvalg der præger samtlige stillingsopslag,

blemer også har problemer med sociale rela-

uanset om der søges lærlinge, praktikanter,

tioner og andre grundlæggende udfordrin-

vikarer eller personer til en fast stilling. Sam-

ger. Det understreger deres behov for kon-

fundet har skyklapper for, at unge med sær-

kret støtte. De har brug for hjælp til at delta-

lige behov ikke har en chance i spillet om dis-

ge i fællesskabet. De har ikke brug for ned-

se arbejdspladser. Resultatet er, at de bukker

ladende ord, økonomiske straffeforanstalt-

under i ræset om den uddannelse eller det

ninger eller manglende politisk handling.

arbejde, der vil give dem en tryg platform i
tilværelsen.
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Tænk hvis man begik kollektivt karaktermord på dansk erhvervsliv med baggrund i

Nogle politikerne tillader sig uden at blin-

Stein Bagger eller OW Bunker. Det er utæn-

ke at omtale bestemte samfundsgrupper me-

keligt, og godt for det. Men i forhold til ud-

get ydmygende. Forklædt bag ordene det skal

satte mennesker er det virkeligt: Kollektive

kunne betale sig at arbejde, er det reelt et us-

skyklapper fører til kollekt karaktermord og

selt og tarveligt kollektivt karaktermord, hvor

fuldendes med en kollektiv afstraffelse.

mennesker på overførselsindkomst samlet

Ligeværd efterlyser anstændighed og æg-

omtales, som personer der ikke gider bidra-

te opmærksomhed over for mennesker, der

ge til samfundet. De hellere vil leve på kon-

har brug for særlige foranstaltninger og støt-

tanthjælp. Indirekte rammer det også unge

te i uddannelse og beskæftigelse. Festtaler

med særlige behov, men det strider direkte

og tomme hensigtserklæringer hjælper ikke.

mod den kendsgerning, at de unge har et

Konsekvensen er, at vores samfund knækker

stort og inderligt ønske om at bidrage til fæl-

over i stærke og svage, hvor de svage reelt

lesskabet og bygge en tryg tilværelse op.

bliver kollektivt ekskluderet fra fællesskabet.
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