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Principper for fremtidens socialpolitik
– Socialpolitikken som værn mod konsekvenserne af
markedssamfundet (konkurrence og profitjagt på
markedet)
– Socialpolitikken som udtryk for
menneskerettigheder og antidiskrimination
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Socialpolitikken er ikke Social
investeringspolitik
– Socialt arbejde skal ikke ses som en investering. Dvs.
som en ressourceanvendelse, som giver afkast eller
kan betale sig.
– Socialpolitik og socialt arbejde bør være et værn mod
udbytning og konkurrence i markedssamfundet.
– Ideen om den Sociale investeringsstat fremmer en
illusion at man kan undgå alle sociale problemer ved
at forebygge.
– Socialpolitikken skal ikke fremme smalle forebyggende
indsatser over for såkaldte højrisikogrupper, som
dermed stigmatiseres med mulige selvopfyldende
profetier som resultat.
Socialpolitisk platform

Det aktuelle skræmmeeksempel
regeringens strategi mod
parallelsamfund.
Parallelsamfundsredegørelse (2019).
• Derfor er det umuligt at komme med et præcist, statistisk
bud på, hvor mange personer med ikke-vestlig baggrund der
reelt lever i parallelsamfund i Danmark (s.37).
• Det centrale skøn i analysen viser, at der er ca. 76.400
personer, som skønnes at være i risiko for at leve i
parallelsamfund i 2015 (s.38).
• Personer, som er i risiko for at leve i parallelsamfund, bor i
høj grad i et alment boligområde, hvor mindst 25 pct. af
beboerne har ikke-vestlig oprindelse. Det gælder for 67.200
personer.” (s. 44).
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AE-rådets analyse

Dahlskov og Blicher (2017):Fattigdom og forældres jobsituation har stor betydning for børns chancer
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Etnisk minoritetsbaggrund
Risikofaktor eller beskyttelsesfaktor
• Etnisk minoritetsbaggrund er en beskyttelsesfaktor, når
man har forældre uden ungdomsuddannelse
• Opvækst i socialt belastet boligområde ikke nogen
betydningsfuld risikofaktor
Generel konklusion:
• En risikofaktor kan i nogle kontekster være en
beskyttelsesfaktor
• Social arv, ghettoopvækst, religion og andre
”enfaktorforklaringer” på komplekse sociale problemer
er skadelige for socialpolitikken og det sociale arbejde
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To rapporter, der på anden måde tydeliggør,
hvad problemet er i de udsatte boligområder
VIVES og Rambølls rapport. BOLIGSOCIALE INDSATSER
TIL SMÅ-BØRNSFAMILIER I UDSATTE BOLIGOMRÅDER
(2018)
Sammenlignet med ikke-vestlige beboere, er der flere etnisk
danske mødre og fædre, som har været i misbrugsbehandling,
behandling for psykisk sygdom og fået en dom for kriminalitet. (s.9)

Rockwoolfonden:
– Starthjælpen virker (2007)
– Starthjælpen gør flygtninge til Danmarks fattigste (2019)
– Dårligere skoleresultater for børnene
– Øget kriminalitet for både børn og voksne
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•

Visioner for fremtidens socialpolitik
sluttende med et lille håb
Socialpolitikken skal frigøres fra Arbejdsmarkedspolitikken og uddannelsespolitikken

•

Socialpolitik og socialt arbejde går ud på at undgå
– Fattigdom og afsavn
– Marginalisering og social eksklusion
– Sociale problemer,
• der er skadelige for de enkelte individer og familier
• mennesker i omgivelserne
• samfundet

•

Socialpolitik og socialt arbejde skal være ikke diskriminerende og ikke stigmatiserende

•

Socialpolitik og socialt arbejde skal være socialt, klimamæssigt og økonomisk bæredygtigt.
Socialpolitik og socialt arbejde skal indbygge ansvarlighed i forhold til den brede
samfundsudvikling. Dvs. Socialpolitik og socialt arbejde skal medvirke til at skabe :
–
–
–
–

•

Et socialt bæredygtigt samfund uden fattigdom og med formindsket ulighed i både foirmuer og
indtægter
Et klimamæssigt bæredygtigt samfund, hvor både forsørgelsesydelser og andre social indsatser gøres
så klimavenlige som mulige, fx gennem socialøkonomiske virksomheder
Økonomisk bæredygtige ved at sammentænke ansvarlig skattepolitik og forsørgelsespolitik
En bæredygtig verden ved at kombinere lokal og global solidaritet

Opgavens kompleksitet giver en mulighed for udvikling af nye alliancer, fordi det er nødvendigt
at handle
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