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Kristelig Handicapforening: Handicapområdet
trænger til en opgradering

Foto: Iris/Ritzau Scanpix.
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Tove Søgaard

Dette er et debatindlæg. Indlægget er udtryk for skribentens egen holdning.

Det vil tage tid at genskabe tillid til kommunerne, skriver Kristelig
Handicapforenings leder, efter 24 kommuner har brudt loven for at
opnå besparelser

Det endelige stop for resultatlønnede konsulenter på handicapområdet bør blive

begyndelsen på en generel opgradering af et felt, der i den grad trænger. Nogle

har måttet opgive deres bofællesskab og flytte hjem –til en anden kommune,

som ikke har hyret resultatlønnede konsulenter. Andre har fået frataget ydelser

og timer efter rådgivning fra de private konsulenter, som efterfølgende er blevet

betalt med en procentdel af det beløb, kommunen har sparet.

Nu er tiden heldigvis kommet til at få rettet op på denne praksis. Den 25. juni

udsendte Ankestyrelsen en udtalelse, hvor praksis med resultatlønnede

sparekonsulenter i konkrete socialsager defineres som ulovlig.

24 kommuner har haft resultatlønnede konsulenter inden for dørene til at finde

besparelser. De skal nu sende redegørelser til Ankestyrelsen, som inden årets

udgang vil have taget stilling til hvert enkelt forløb – om det var lovligt eller ej.

Hvis ikke, er kommunen ”forpligtet til at overveje at genoptage sagen” hedder

det i Ankestyrelsens sammenfatning af udtalelsen.

Det må vel betyde, at alle de sager, hvor udtalelser fra en resultatlønnet

konsulent har optrådt i en konkret sag på handicapområdet skal tages op igen?

Anderledes kan jeg ikke læse det.

Jeg håber virkelig, at alle de pågældende kommuner øjeblikkeligt vil tage fat på

at optrevle beslutningsgangene i de seneste års ”konsulentsager”. En sådan

indsats og de indrømmelser og kompensationer, som næsten uundgåeligt må

følge, kan være med til at genoprette tilliden mellem den enkelte borger og

dennes kommune. En tillid, som har lidt skade ved at indføre et resultatlønnet

mellemled. Men jeg håber også, at den enkelte borger, som er blevet påvirket af

beslutninger, hvor private konsulenter har været inde over, selv vil tage fat i sin

sag. Den enkelte må selv være opmærksom og tage affære – måske med hjælp

fra pårørende.

For der er langt endnu. Et stop for brugen af resultatlønnede konsulenter i

konkrete socialsager standser blot de kommuner, der var ude på en helt skæv

afstikker – ofte i forsøget på at afhjælpe manglen på kvalificeret intern

arbejdskraft og tvunget af en presset økonomi.

Procentdelen af socialsager, som bliver omgjort af Ankestyrelsen, taler deres

tydelige sprog. Tidligere børne- og socialminister Mai Mercado (K) valgte at gøre

tallene offentlige. På voksenhandicapområdet lyder tallet for 2018 på 32 procent.

Det tyder i den grad på manglende kvalifikationer i de enkelte kommuners

socialforvaltninger og desperate beslutninger – styret af en presset økonomi.

En opgradering af hele det specialiserede socialområde er nødvendig. Derfor vil

jeg med interesse følge den storstilede indsats på området, som netop er sat i

gang af regeringen – først med en grundig evaluering og dernæst en

omorganisering. Alt sammen inden for de kommende to-tre år. ”Vi skal være

sikre på, at mennesker i social udsathed eller med særlige behov på grund af et

handicap får den hjælp, de har behov for” og ”retssikkerheden skal højnes”

hedder det i kommissoriet for evalueringen.

Det giver håb om, at første skridt er taget i den rigtige retning. Men jeg skal være

ærlig: Det kommer til at tage et stykke tid at ryste erfaringen med

resultatlønnede sparekonsulenter af. Og det kommer til at tage tid at

genopbygge tilliden til, at kommunerne forvalter loven til den enkelte

handicappede borgers bedste.

Tove Søgaard er landsleder i Kristelig Handicapforening og medlem af LEV’s

landsbestyrelse.
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24 kommuner har brudt loven for at
opnå besparelser på socialområdet

Rådmand: København skal ikke have syv meter
amerikansk problemimport støbt i bronze

Statuer af historiske personer er blevet en del af den globale værdidebat, der begyndte med politidrabet på George Floyd i USA, men siden har bredt sig til
mange lande, herunder Grønland og Danmark, hvor blandt andre Hans Egede-statuen i Nuuk og ”I Am Queen Mary” ved Vestindisk Pakhus (billedet) skaber
debat. Foto: Hans Peter Kleemann/Reuters/Ritzau Scanpix og Nils Meilvang/Ritzau Scanpix
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Nikolaj Bøgh

Dette er et debatindlæg. Indlægget er udtryk for skribentens egen holdning.

Hvis man gerne vil have mere viden om dansk kolonihistorie, så vil
det være en blindgyde at støbe dette monstrøse monument i
bronze. Det bliver vi ikke klogere eller mere oplyste af, skriver
rådmand i Frederiksberg kommune

I forbindelse med debatten om Danmarks kolonifortid og repræsentationen af

den i vores byrum har mange været inde på, at det er godt med mere

opmærksomhed på kolonihistorien, måske i form af nye monumenter eller

eventuelt et kolonitidsmuseum.

Det er sådan set en konstruktiv tilgang, væsentligt mere konstruktiv end at rive

statuer ned og omdøbe gader og veje, der repræsenterer vores historie, sådan

som vi har set det i en række andre lande. Kan der opstilles nye monumenter og

etableres en fagligt forsvarlig kolonitidsudstilling i Nationalmuseets regi, som

belyser historien på nye måder, så vil det være udmærket.

Men det handler også om at finde balancen, så vi ikke skævvrider vores historie

og fylder vores by med amerikansk problemimport, som ikke rigtig har noget

med Danmark at gøre.

Både Alternativets kulturborgmester, Franciska Rosenkilde, og kulturminister

Joy Mogensen (S) har for nylig udtalt, at de støttede en permanentgørelse af ”I

am Queen Mary”-statuen ved Vestindisk Pakhus i København, som indtil videre

er udført i flamingo.

Det, mener jeg, ville være en ganske dårlig idé. Queen Mary-statuen er et stykke

politisk kunst, som handler væsentligt mere om et nutidigt – stærkt amerikansk

inspireret – oprør mod undertrykkelse og diskrimination, end det handler om

dansk kolonihistorie.

Udformningen af statuen er således modelleret efter et berømt fotografi af Huey

P. Newton, en af grundlæggerne af den amerikanske Black Panthers-bevægelse,

som var en militant, marxistisk bevægelse i USA i 1960’erne og 1970’erne, der

blandt andet kæmpede for ligeret for USA’s sorte befolkning og bekæmpelse af,

hvad man så som undertrykkende elementer over for de sorte i blandt andet det

kapitalistiske system.

Kunstnerne bag statuen har selv udtalt, at statuen er et symbol på den

modstand, der har været og er mod de kolonialistiske strukturer, og at den

”styrker os i de kampe, som vi står foran i dag”.

Det er efter min mening at optræde under falsk flag, når man pakker en nutidig

politisk dagsorden ind i et tilsyneladende monument over dansk kolonihistorie.

Mary Thomas, som monumentet hævdes at hylde, var i øvrigt ikke slave, men en

af lederne af ”The Fireburn”, en arbejderopstand, der brød ud i Frederikssted på

St. Croix i oktober 1878. Oprørerne satte ild til bygninger på omkring 50

plantager samt en stor del af byen Frederiksted for at protestere mod deres

arbejdsvilkår.

Mary Thomas var tidligere dømt for tyveri og børnemishandling og menes under

oprøret at have truet en række personer til at deltage under trussel om at

brænde deres huse ned. Hun afsonede efter nedkæmpelsen af oprøret 10 års

fængselsstraf i kvindefængslet på Christianshavns Torv.

Hvis man gerne vil have mere viden om dansk kolonihistorie, så vil det være en

blindgyde at støbe dette monstrøse monument i bronze. Det bliver vi ikke

klogere eller mere oplyste af.

Nikolaj Bøgh (K) er rådmand i Frederiksberg Kommune.
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Portræt af en omstridt karakter: Queen
Mary er et tvetydigt symbol

Landbruget er forgældet og til salg. Måske er det
en idé at købe det og lave det helt om

"Vi har behov for en ny investeringspolitik og en folkebevægelse, hvor vi alle sammen bliver gårdejere i fællesskab," skriver de to skribenter blandt andet
Foto: Henning Bagger/Ritzau Scanpix
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Rasmus Willig og Kim Qvist

Dette er et debatindlæg. Indlægget er udtryk for skribentens egen holdning.

"Vi er på vej ud i en plantebaseret fremtid, samtidig med at der
reelt ikke findes nogen specialiserede uddannelser i at dyrke. Det
giver ingen mening." De to skribenter gennemgår her flere
problemer og løsninger, de ser, inden for landbrug og
bæredygtighed

Dansk landbrug skylder over 250 milliarder kroner og er ekstremt

konjunkturfølsomt. Det ene øjeblik falder kiloprisen på skankerne, det næste

øjeblik kornpriserne. Økonomien i landbruget er lidt ligesom det omskiftlige

vejr, vi oplever, i takt med at klimakrisen tager til.

Vi ved, at landbruget og vores forbrug af madvarer har et enormt CO2-aftryk, og

at det skal nedbringes drastisk. Problemet er imidlertid, at store dele af gælden

er bundet i et forældet produktionsapparat, der primært bygger på stor

effektivitet, så priserne kan holdes nede, for vi lever nemlig af at forsyne et

verdensmarked med fødevarer til marginale priser.

Men når vi ser ind i fremtiden, vil vi ikke kun spise mindre kød og mere

plantebaseret, vi skal også levere på både klima- og biodiversitet, hvis vi skal i

mål med 70 procent reduktion inden 2030.

Et andet problem er, at den danske landmand er tæt på pensionsalderen, og vi

har svært ved at se, hvem der som nyuddannet landmand har lyst til at købe sig

ind i de store gældstyngede landbrug. Det er for svært at rejse så stor en kapital

som ungt menneske – og spørgsmålet er også, om det i det hele taget er

formålstjenstligt, når vi ser, hvilken samlet opgave vi står overfor.

Egenkapitalkravet til en ny landmand er i dag omkring 20 procent, og prisen på

et godt landbrug er ofte over 25 millioner kroner. Og så er man en del af en

branche med en afkastningsgrad på under fem og ofte tæt på nul. Nogle gange

minus.

Et tredje og helt overset problem er, at der ikke er nogen specifik uddannelse i at

dyrke bæredygtige og økologiske grøntsager. De unge mennesker, som i dag går

på Den Økologiske Landbrugsskole, skal selv ud at finde praktiksteder, hvor

mindre lokalproducenter dyrker lidt mere forskelligartet end store landbrug,

som har specialiseret sig i en enkelt afgrøde. Og de få praktiksteder, der findes

med stor alsidighed og rige læringsmiljøer, er ikke godkendte i

uddannelsessystemet.

Vi er altså på vej ud i en plantebaseret fremtid, samtidig med at der reelt ikke

findes nogen specialiserede uddannelser i at dyrke grøntsager i så store

mængder og så forskelligartet, at det er interessant for landmand og forbrugere.

Det giver ingen mening.

Et fjerde problem er, at udenlandske investorer og kapitalfonde er ved at få øje

på dansk landbrug og har købt voldsomt op de seneste år: cirka 66.500 hektar

ifølge et notat fra Danmarks Statistik. For at sætte det i relief er Fyn lige over

300.000 hektar.

Vi skal være de første til at byde velkommen, og vi kan altid lære af vores

udenlandske kollegaer, men uden at ville lyde som konservative

landsromantikere må vi fastholde, at fremtidens fødevarer skal produceres

lokalt, så CO2aftrykket mindskes. De skal også helst produceres i såkaldte

kunde-bondeforhold, hvor vi sammen tager ansvaret for, at al produktion sker

under ordnede forhold, og hvor vi deler risikoen og fortjenesten. I takt med, at

klima- og biodiversitetskrisen vil tage til, bliver vi nødt til at finde nye veje.

Helt konkret er der behov for, at vi går sammen om at købe den danske

landbrugsjord, så den ikke kommer på udenlandske hænder. Er den først

afhændet, vil det blive for svært at drive dansk, grøn klimapolitik på det, der

ikke længere er vores.

Vi har behov for en ny investeringspolitik og en folkebevægelse, hvor vi alle

sammen bliver gårdejere i fællesskab. Vi har ikke mindst behov for at gentænke

alle former for modeller for, hvordan vi kan få langt flere til at købe sig ind og eje

jorden, så den kan omlægges og begynde at binde CO2 i stedet for at udlede den.

Det skylder vi vores børn og børnebørn.

Vi har også behov for at starte nye former for landbrugsskoler op. Den yngre

generation er interesseret i såkaldt permakultur og regenerativt landbrug, hvor

der dyrkes efter helt andre principper end i vores eksisterende landbrug. Vi kan

se, at disse former for landbrug i langt højere grad er med til at forøge

biodiversiteten. Vi kender dog ikke økonomien i dem, men vi kan konstatere, at

forgængeren, økologien, har vist vejen med markedsefterspørgsel og vækstrater,

der vil noget.

Desuden har vi behov for en jordbrugsreform, hvor unge bønder, som vil dyrke

jorden langt mere bæredygtigt, end vi gør i dag, får mulighed for at komme let

og billigt ind i landbruget og starte deres eget op. Det kan ikke passe, at de skal

være stavnsbundet af en enorm gældsbyrde, inden de overhovedet er begyndt.

Rasmus Willig er formand for Andelsgaarde, og Kim Qvist er direktør for

Danmarks Økologiske Jordbrugsfond.
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