Mette Frederiksens førtids og fleksjob reform er asocial
Regeringen med Beskæftigelses ministeren, Mette Frederiksen, i spidsen laver asocial politik.
Denne såkaldte reform sparker igen til folk der i forvejen ligger ned, nu skal det gå ud over de
handicappede, og folk på fleksjob, som de ikke har det svært nok i forvejen.
Efter 1. januar 2013 skal det ikke være muligt for mennesker under 40 år at komme på førtidspension, så
skal de i stedet på et såkaldt ressourceforløb, så kan vores unge mennesker fra det fyldte 18. år komme i
meningsløse jobsøgnings kursus og lign. Meningsløse forløb indtil de fylder 40 år, og til en kontanthjælp på
5660 kr. om måneden, så de ikke engang ville kunne flytte hjemmefra, og selv om de kunne så ville mange
af vores unge mennesker ikke kunne klare sig i egen lejlighed, fordi at de kun kan få en hjemmevejleder
tilknyttet når de har fået tilkendt en førtidspension, har denne regering tænkt på det? Nej vel.
Uha det lyder rigtigt flot at de unge mennesker skal have en tilknytning til arbejdsmarkedet, rigtig god ide,
men i har bare lige glemt at der er 160000 arbejdsløse, og dermed ikke plads på det danske arbejdsmarked
til vores unge mennesker, men det er måske ligegyldigt, bare regeringen kan spare penge, fordi det er da
det denne her reform går ud på Ikke?
Kl er selvfølgelig begejstret, det kan jeg da godt forstå, så kan de igen få nogle flere folk ansat i deres
inaktive jobcentre, som kun kan finde ud af at sende mennesker på ligegyldige jobsøgnings forløb og lign.
Spild af tid.
Nu spørger jeg dig direkte Mette Frederiksen, skal vores unge mennesker være de nye sociale tabere i vores
samfund? Eller er det bare fordi du ikke vil forstå at der ikke er plads i vores nuværende jobmarked til de
svage unge?
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Tak for de kommentarer,som du pa vegneaf Lokalforeningenl,igeverd Sonderborg har givet til voresreform af fortidspensionog fleksjob.
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Jeghar svart ved at folge dig i, at vi skal droppeindsatsenfor sirbare ungemennesker,fordi vi befinderos i en ugunstigkonjunkturmed hoj arbejdsloshed.
Tvertimod menerjeg, at det skal vere slut med at tildele fsrtidspensiontil unge,hvis der
er udsigt til, at de kan fi det bedreog kommevidere med deresliv. Vi skal give de
ungeen chancefor at blive en del afarbejdsfellesskabetved at hjelpe dem med at
losederesproblemerog opbyggeen arbejdsevne.
Derfor haf regeringen,Venstre,Konservaliveog Liberal Alliance indgiet en aftale,
der investereri ressourceforlob,
der kan hjeelpesirbare menneskermed at n€rme
kan tilbydes bAdeungeog eldre med
sigjob eller uddannelse.Ressourceforlob
komplekseproblemer.Et forlsb kan vareop til fem 6r af gangen,og inogle tilfelde er det muligt at fA flere forlob. Der er altsatale om et tAlmodigtforlob, hvor
hver enkelt fllr lagl en langsigtetplan for, hvadder skal til, for at denenkeltepi
sigt kan blive selvforsorgende.
I din henvendelse
udtrykker du bekymringfor, at ressourceforlsbene
bliver meningsloseog udende nodvendigesocialfagligetilbud. Det kanjeg godt for$a efter
de mangehistorieri mediemeom indholdslosejobsogningskurser
for ledige.Derfor har regeringenog aftalepartiemebesluttet,at alle sagerom ressourceforlsbskal
behandlesafet Narfagligt team,der bestaraf repr€sentanterfra beskeftigelsesomridet, sundhedsomr&det,
socialomridetog undervisningsomr6det.
Det skal sikre,at
hver enkelt f&r en effekliv og helhedsorienteret
indsats,der indeholderde relevante
tilbud pi tvars af kommunensforvaltninger.

