1. juli 2012

Åbent brev til Marianne Jelved, M. F. og formand for foreningsfællesskabet Ligeværd.
Vi skriver dette brev til dig, fordi du er formand for foreningsfællesskabet Ligeværd, og medlem af det
danske folketing for de radikale venstre, og dermed har været med til at gennemføre den såkaldte
førtidspensions reform.
Vi har meget svært ved at forstå, at du kan være med til at gennemføre en så asocial lov, som vil ramme
vores unge mennesker hårdt.
Fra den første januar 2013 bliver det sådant at ingen under 40 år kan få en førtidspension, men skal i et
såkaldt ressourceforløb, det vil sige i det virkelige liv, bliver sådant at de unge mennesker kan komme i det
ene meningsløse jobsøgnings kursus efter det andet, uden at det bringer det unge menneske tætter på
arbejdsmarkedet, og disse kurser og lignende kan det unge menneske så bruge sin tid fra det fyldte 18. år til
det fyldte 40. år, og på en kontant hjælp på 5660 Kr. i måneden minus skat, hvor har du tænkt dig, hvor de
skal bo? Hjemme hos deres forældre? De får da ikke økonomi til at flytte i egen lejlighed, og selvom de så
skulle kunne få råd til at flytte i egen lejlighed, så kan de jo ikke få en hjemmevejleder tilknytte uden at de
fået tilkendt en førtidspension.
Skal vores unge mennesker være de nye sociale tabere i vores samfund, vi mener jo, som alle i vores
foreninger, at der skal være ligeværdige vilkår for alle her i vore samfund, og det håber vi da også du går ind
for, når du er formand for foreningsfællesskabet Ligeværd, og det synes vi bestemt ikke at den lov ligger op
til, tværtimod.
Vi håber at du vil give dig tid til at læse og forstå vores bekymringer.

Med venlig hilsen
Hanne Johansen
Repræsentant for regionsforeninger Landsforeningen Ligeværd
Harald Nielsen
Formand Lokalforeningen Thy/Mors
Jørn Thrane
Formand Lokalforeningen Sønderborg

Kære Hanne Johansen, Harald Nielsen og Jørn Thrane

4. juli 2012

Først tak for jeres brev med jeres synspunkter omkring den aftale om reform af førtidspensions og fleksjobområdet, som er
indgået mellem nogle af folketingets partier.
En af Ligeværds grundværdier er, at så mange som muligt uanset forudsætninger, skal gives muligheder for at have en
tilknytning til arbejdsmarked i en eller anden udstrækning.
Reformen omkring førtidspension lægger op til, at dette kan ske gennem kravet om kompetenceforløb, som skal medvirke
til gennem en individuel helhedsorienteret tværfaglig tilrettelæggelse og tålmodig indsats at udvikle de unges kompetencer,
så de efterfølgende får mulighed for at bestride et job evt. som fleksjob.
Denne del af reformen er vi som Ligeværd meget tilfreds med. Opgaven bliver at holde øje med, hvorvidt kommunerne
lever op til reformens ord og ånd på dette her punkt.
Jeg har stor forståelse for jeres bekymring omkring forsørgelsesgrundlaget. Dette spørgsmål optager jo os meget i Ligeværd
og har især været i fokus i forhold til Den særlige tilrettelagte ungdomsuddannelse. I Ligeværd fællesskabet har vi jo som
bekendt jo også drøftet dette emne, og der er forskellige holdninger hertil.
Vi er alle enige i, at de unge ikke skal være henvist til en ydelse, som er afhængig af formue o. lign, men der er forskellige
holdninger til, hvorvidt alle unge skal have samme økonomiske vilkår uanset forudsætninger i den periode, hvor unge
generelt er i et uddannelsesforløb med mulighed for udvikling eks vis en form for SU eller skoleydelse, eller om nogle unge
med store funktionsevnenedsættelser skal have mulighed for en permanent pensionsydelse.
Aftalen om førtidspensionsreformen giver fortsat mulighed for at mennesker med store funktionsnedsættelser kan få en
førtidspension, mens unge i udviklingsforløb får en ydelse, hvis størrelse nogenlunde svarer til SU på lige fod med andre
unge i uddannelse, men som er uafhængig af formue mm.
Vi håber, at den nye lovgivning om startboliger for unge under 25 år vil give nogle gode bomuligheder for vores unge til en
økonomisk overkommelig husleje. Dette er BUS i dialog med By -og Boligministeren om, samt med nogle boligselskaber
og kommuner i forhold til konkrete projekter.
Til sidst vil jeg lige rette en misforståelse: En eventuel bevilling af hjemmevejleder er uafhængig af typen af forsørgelse –
det afhænger alene af borgerens funktionsniveau og behov.
Jeg vedlægger til jeres orientering hele aftaleteksten omkring førtids- og fleksjobreformen.

Venlig hilsen
Marianne Jelved
Fomand
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