Beretning fra socialpolitisk udvalg 2018-2019

Socialpolitisk udvalg har i den forløbne periode især beskæftiget sig med to temaer:
1)
Retssikkerheden på det sociale område, hvor vi har sat fokus på, hvordan der i praksis kan sikres
en ordentlig forvaltningskultur i kommuner og regioner. Den enkeltes retssikkerhed er under
alvorligt pres. Mange kommuner har en grænsesøgende adfærd, der træffes forkerte afgørelser og
afklaring af sagerne trækkes ud.
Udvalget har afholdt seminar i Odense om ”Retssikkerhed på spil”, hvor der blev gjort status over
udsatte gruppes retssikkerhed, og set på retssikkerheden fra praksis på sygedagpenge- og
beskæftigelsesområdet, børne- og ungeområdet og handicapområdet. Retssikkerheden er blevet
udhulet: færre rettigheder, flere pligter og mere skøn. Ydelserne er blevet udhulet og det er blevet
sværere at opnå dem.
Fattigdommen og uligheden er stadig stigende. Det er vigtigt for mennesker,
- at have et anstændigt eksistensgrundlag, at have til dagen og vejen.
- at være tryg ved morgendagen
- at kunne stole på, at det sociale sikkerhedsnet griber én, hvis man rammes af arbejdsløshed,
sygdom eller andre sociale begivenheder.
Alt for mange kommer i klemme og føler sig ydmyget i kontakten med det sociale system. Det har
efterladt mange med en følelse af svigt, afmagt og vrede over endnu engang at blive overset. I den
netop overståede valgkamp lykkedes det desværre ikke at få tilstrækkelig fokus på disse områder.
På den baggrund stod udvalget for en workshop på det kommunalpolitiske træf i august måned,
hvor vi drøftende, hvordan der kan iværksættes flere politiske initiativer, der kan styrke
retssikkerheden og få brudt med de rammer, hvor økonomi og lovgivning sætter grænser.
Endelig har udvalget udgivet håndbogen ”Styrk retssikkerheden på det sociale område i
kommunerne”.
2)
Socialpolitik under pres. Forebyggelse, revalidering og hurtig afklaring er afløst af afskrækkelse,
deklassering, straf og almisser. Mange ønsker socialpolitikken tilbage. Derfor tog vi initiativ til at
samle et tværpolitisk socialpolitisk netværk. Det lykkedes at samle opbakning hos et par hundrede
socialpolitiske aktører, som underskrev et socialpolitisk opråb, hvor det bl.a. blev konstateret:
”I dag er den visionære socialpolitik død. Dagens socialpolitik er elendigt administrerede
lappeløsninger, og derudover kun et politisk redskab for beskæftigelsespolitikken og
konkurrencestaten. … Folketinget og skiftende regeringer har gennem årtier svækket
socialpolitikken”. Nu vil vi have faglighed, menneskelighed og sammenhæng på det sociale område
tilbage.

Opråbet blev bragt i dagspressen og fulgt op af debatmødet ”3 skarpe timer med fokus på
socialpolitikken”. Der arbejdes desuden med etablering af en socialpolitisk tænketank, som allerede
er langt fremme.
I perioden har udvalget fået hjemmeside ( www.socialpolitisk-udvalg.dk), ligesom udvalget kan
findes på facebook under Enhedslistens socialpolitiske udvalg.
Udvalget har taget det første skridt til at oprette et rejsehold, der tilbyder at besøge afdelinger og
regioner og lægge op til debat om centrale socialpolitisk spørgsmål.
Udvalget har 53 medlemmer.
Ingelise Bech Hansen, Bente Møller, Lole Møller og Dorte Olsen blev genvalgt til arbejdsudvalget.

