Jørn Lehmann, formand for Ligeværd:

Kontanthjælpsloftet
producerer børn under

fattigdomsgrænsen
Tekst og foto: Peter Christensen

Hvordan kan man som politiker leve med, at 7000 børn må leve under fattigdomsgrænsen på grund af kontanthjælpsloft og integrationsydelse, spurgte formanden
Jørn Lehmann i sin beretning på generalforsamlingen i Foreningsfællesskabet Ligeværd. På den positive side konstaterede han, at det går godt med at opfylde
målene for Ligeværds arbejde.
- Der skulle gå mere end et halvt, inden der kom et svar fra Be-

- Kontanthjælpsloftet kan også få voldsomme konsekvenser

skæftigelsesministeriet på spørgsmålet om hvor mange børn, der

for vores unge i Ligeværd. På boligstøtten og på kravet om at op-

bliver fattige efter den nu afskaffede fattigdomsgrænse. Og sva-

fylde 225 timers reglen.

ret, 7000 børn og unge mellem 2 og 17 år, er rystende, siger Jørn
Lehmann.
- Jeg fatter ikke, hvordan man som politiker kan leve med, at
ens politik producerer fattige børn.
Regeringen afskaffede fattigdomsgrænsen den tidligere rege-

Jørn Lehmann konstaterede i sin beretning, at arbejdet med at
opfylde målene om Ligeværds synlighed og gennemslagskraft går
godt.

ring arbejdede med, – og vupti, keine hexerei –, regeringen aner-

- Ligeværd bliver opfattet som en professionel samarbejdspart-

kender da heller ikke, at kontanthjælpsloftet medvirker til fattig-

ner. Vi får stadig flere samarbejdspartnere blandt organisationer,

dom. Det må så være ud fra tænkningen, at når der ingen fattig-

fonde og kommuner.

domsgrænse er, så er der heller ikke fattige.
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Et eksempel på samarbejdet er forældre- og søskendekurser-
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FU medlemmer udpeges af de enkelte foreninger, derfor kan der forekomme udskiftninger i generalforsamlingsperioden

ne, som Ligeværd samarbejder med Aarhus og Randers kommu-

- Der er ingen tvivl om, at det fremragende stykke udviklings-

ner om. Det er et eksempel på et godt og innovativt samarbejde

arbejde også vil være interessant for andre grupper. De ældre, ny-

mellem det offentlige og civilsamfundet.

danskere og måske folkeskolens afgangsklasser. Der er store per-

- Der er ingen tvivl om, at Ligeværd berettiget bliver opfattet
som en organisation ,der ikke nøjes med at råbe højt om uretfærdigheder, men også er en organisation, der arbejder konstruktivt

spektiver.
DigiSafe bliver tilgængeligt på Appstore og Google Play fra
august og bliver fremvist på Folkemødet i juni.

og byder til samarbejde og udvikling af løsninger på de udfordringer mennesker med særlige behov og deres familier har, siger Jørn

God uddannelse til alle

Lehmann.

Projektet God Uddannelse Til Alle (GUTA) blev startet og finan-

Som nyeste skud på stammen af projekter er også ViVirk’R -

sieret af 30 af Ligeværds skoler og uddannelsessteder. GUTA er

Vidensbaserede virksomhedsrettede Ressourceforløb. Projektet skal

et forsknings- og udviklingsprojekt, der skal bidrage til at sam-

med baggrund i Ligeværds uddannelsessteder udvikle modeller,

fundet giver reelle uddannelsesvalg og muligheder for unge med

som sikrer at uddannelsesstedernes viden om de unge kommer til

særlige læringsforudsætninger. GUTA er blandt andet baseret på

at spille en afgørende rolle, når de unge, der har færdiggjort STU,

en PhD om emnet med udgangspunkt i erfaringerne fra Ligeværds

skal videre i beskæftigelse. Projektet er støttet med 5,4 mio. af Sty-

uddannelsessteder, som Leo Komischke-Konnerup arbejder med.

relsen for Arbejdsmarked og Rekruttering.

GUTA er i sin afsluttende fase. Et udspring af projektet er etab-

- Der er ingen tvivl om, at Ligeværds arbejde og profil gør det

leringen af Uddannelsesforum Ligeværd, som tilbyder diplom- og

nemmere at få etableret samarbejde og få støtte fra fonde og pul-

akademiuddannelser til medarbejdere på skoler og uddannelses-

jer. Der er gjort et fremragende stykke arbejde med at få etable-

steder.

ret kontakterne dertil, siger Jørn Lehmann
Ligeværd har også, i regi af DHI, et EU-projekt Erasmus+, som

Gennemslagskraft

er internationalt projekt med deltagelse af Portugal, Belgien, Itali-

- Ligeværd var på Folkemødet 15. Det var sagt på underdrevet

en og Danmark. Deltagerne skal i projektet blive bedre til at iden-

jysk ”en rimelig succes”, der skabte opmærksomhed på vores ar-

tificere personlige, sociale og faglige færdigheder med det mål at

bejde. Vi vil også være på Folkemødet i 2016, hvor Ligeværd by-

reducere fravær og vold i skolen og motivere til aktivt medborger-

der ind med samtaler om social innovation og samarbejdet mel-

skab.

lem det det offentlige og det civile samfund, og med arrangementer om udfordringer ved ressourceforløbene, socialøkonomi-

Udviklingsarbejde med store perspektiver

ske virksomheder, det digitale medborgerskab, præsentation af

DigiSafe er et andet projekt, der sætter sine tydelige spor og kom-

DigiSafe og Drømmen om et arbejdsliv, fortæller Jørn Lehmann.

mer med helt konkrete løsninger på det digitale område. Ved at

- Ligeværd har gennem året deltaget i høringer og holdt mø-

involvere de unge som testere, undervisere fra skoler og uddan-

der med politikere både på Christiansborg og lokalt i kommuner-

nelsessteder i udviklingsgruppen og arbejde tæt sammen med

ne. Samarbejdet med fondene er intensiveret. Vi samarbejder

VIA om tilknytningen af frivillige, er det lykkes at udvikle et værk-

godt og konstruktivt med nogle kommuner. Det er et udtryk for

tøj, en app, som på en legende måde i et spil vil gøre det muligt

gennemslagskraft, fordi Ligeværd har noget at byde ind med og

for unge med særlige behov at lære at bruge NemID, Netbank,

bliver opfattet som en professionel og troværdig samarbejdspart-

E-Boks og de sociale medier.

ner.
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