Punkter til drøftelsen af Beskæftigelsesplanen 2016 fra Mogens Leo Hansen
Unge og uddannelse.
Forskningen viser, at unge vælger at få en ungdomsuddannelse, hvis de har haft en god oplevelse i deres
skoletid. Når en så relativ stor andel af de unge i Hvidovre ikke får en ungdomsuddannelse, skal en stor del
af forklaringen findes i, at deres skolegang ikke har været vellykket.
Det stiller krav til jobcenteret om at tage de unges problemer med at identificere sig med en
undervisningssituation alvorligt, og dermed finde andre muligheder for at komme i gang med uddannelser
end de traditionelle skoleforløb.
Langtidsledige.
En del af de langtidsledige er kommet ud af arbejdsmarkedet, fordi kravene på arbejdspladserne er blevet
større end de kan magte. Den kraftige stigning i kravene om at præstere resultater, giver nogle, der ikke
kan leve op til disse krav en følelse af manglende tiltro på sig selv. Det er problematisk at forsøge at få disse
mennesker ind på arbejdsmarked igen ved at tilbyde traditionelle jobs på almindelige vilkår.
For nogle er der derfor brug for, at der oprettes jobs med et andet og mere socialt betonet indhold. En af
mulighederne kan være, at der oprettes socialøkonomiske virksomheder.
I Hvidovre er der mulighed for at oprette sådanne virksomheder inden for 2 brancher, der begge et
tilknyttet den kommunale service.
En mulighed er indenfor genbrug. Der kasseres rigtig mange ting, der har fået en mindre defekt. En del af
disse effekter sælges derefter på den månedlige genbrugs dag fra lageret på Høvedstensvej. Nogle sælges
som defekte, med mulighed for at køberen kan reparere dem, mens andre kasseres som usælgelige. Her er
der en opgave i at sætte de kasserede genstande i stand, sådan at de kan videresælges, med større
fortjeneste, og at dette overskud er den socialøkonomiske virksomheds eksistensgrundlag.
En anden mulighed er indenfor grønsagsdyrkning. På Avedøresletten ved Avedøre landsby er der mulighed
for at der kan dyrkes økologiske grønsager til brug for madlavningen i Hvidovres institutioner. Ved at
gennemføre dyrkningen som socialøkonomisk virksomhed, kan der på en gang skabes gode og sunde
råvarer til Hvidovres børn og ældre, samtidig med at det at ”rode i jorden”, har vist sig at have gode
terapeutiske virkninger på mennesker med stres, depression og angst.
Integration.
Sammenligningen af alle indvandrere med alle danskere er et problem. Det svarer til at sammenligne pærer
og bananer. Skal der være en reel sammenligning skal det være med danskere i en lignende situation. En
sådan gruppe kunne være de danskere, der er efterkommere af forældre med lav eller ingen tilknytning til
arbejdsmarkedet. På mange måder minder flygtninge og indvandreres arbejdsmarkedssituation om den de
mest udsatte danske familier har, og på den måde er en sammenligning med evnen til at bryde den
negative sociale arv mere relevant. Derfor er der brug for tal der viser denne gruppe danskeres udvikling på
arbejdsmarkedet!

