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Mundtlig beretning Kongres 2016 

Det talte ord gælder. 
 
 
 
Hvor HAR jeg glædet mig til at stå her i dag. Jeg har meget at berette om, og i dag er det en 
meget stolt formand for Socialpædagogerne, I ser. Siden sidste kongres har vi taget mange 
stik hjem. Og vi har i dén grad cementeret vores position som en fagforening, som 
er både nødvendig, kommer med løsninger og handler.  
Vi er kommet. Vi har set, og vi har sejret. Nu er det som bekendt ikke et udtryk, jeg har fun-
det på til lejligheden. Julius Cæsar sagde det først. Og det gjorde han, da han skulle rappor-
tere til senatet i Rom, at han havde vundet et afgørende slag.  
Men nej. Det ER ikke alle kampe, vi har vundet – I hvert fald ikke på den korte bane. Men alli-
gevel bruger jeg kampherre Cæsars ord, når jeg står her og skal rapportere til Jer om de af-
gørende slag siden sidste kongres. Men FØR jeg gør det, vil jeg gerne lige understrege noget: 
INTET af alt det, jeg kommer til at sige, havde været muligt, hvis ikke vi havde verdens bedste 
medlemmer. Og det er jer – verdens bedste medlemmer - jeg vil tale mest om i min beret-
ning.  
  
40.000 fantastiske socialpædagoger, som hver dag arbejder for nogle af de mest udsatte 
mennesker i Danmark. Når jeg hører en 10-årig pige skraldgrine, mens hun læser Gummi Tar-
zan, så bliver jeg stolt. For jeg ved, at det er socialpædagogiske hænder, der har støttet. 
Støttet, siden pigen som 3-årig - med alkoholskader og uden sprog - kom til en uddannet fa-
miliepleje. Jeg bliver også stolt, når jeg får skænket en sodavand af en smilende servitrice i 
det cafeteria, et dagtilbud har oprettet. For jeg ved, at hun er skubbet op ad bakke af dyg-
tige socialpædagoger. Derfor kan hun hver dag møde på næsten almindeligt arbejde på trods 
af sine udfordringer. Og når jeg sammen med social- og indenrigsminister Karen Ellemann har 
besøgt nogle af de bosteder, som er hjem for voksne, psykisk syge på kanten af samfundet – 
så kører jeg også stolt hjem. Og jeg luner mig jo ved, at socialpædagoger kan indrette så gode 
og kompetente tilbud.  
  
Derfor kalder vi denne kongres ”Styrken til at være noget for andre”. For det er jo essensen af 
det, vi som fagforening er her for. Vi arbejder for at klæde medlemmerne på til opgaven. Og vi 
sørger for, at de har rigtige rammer at arbejde i. Og dét kæmpestore træk er der mange, der 
bidrager til. Tillidsrepræsentanter. Arbejdsmiljørepræsentanter. Ledere. Kredsbestyrelser og 
kongresdelegerede. Mange, mange tak. Vi skal give rygdækning – og så skal vi give styrke. 
Jeg plejer at forklare det med det her billede: Når man rejser med fly, er det jo sådan, at hvis 
der sker noget, så skal man starte med selv at tage iltmasken på. For man kan jo ikke redde 
andre, hvis ikke man selv har luft.  
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Eller sagt med andre ord; vi skal som fagforening selvfølgelig kæmpe for de basale forhold. For 
rammerne og vilkårene for arbejdet. Og vi skal kæmpe for, at socialpædagogerne altid er 
klædt på til at kunne matche de udfordringer, jobbet giver. Både i dag og i fremtiden. 
 
Men styrke er ikke bare noget, der kommer udefra. Det er også noget, der kommer indefra. 
Man kan sige, at stolthed, selvtillid og selvværd – de giver tilsammen ”Styrken til at være no-
get for andre”. Og hvis der er noget, jeg som formand for socialpædagogerne har lyst til at 
RÅBE ud til omverdenen, så er det, at vores 40.000 medlemmer – de arbejder på en base af 
faglig stolthed, selvtillid og selvværd.  
  
Nu er jeg startet her på Nyborg Strand med at råbe det ud til alle jer gennem de portrætter, vi 
har fået taget af nogle af vores dygtige medlemmer. Jeg håber, I giver jer tid til at kigge lidt 
nøjere på dem. Og jeg håber, at I spejler jer i den råstyrke, der er i deres blik. Der er unge og 
gamle. Nyuddannede og seniorer – folk fra nord, syd, øst og vest.   
  
Faktisk har jeg også valgt at invitere tre af dem med her i dag - så de selv kan få lov til at 
fortælle, hvad der driver dem. Jeg har derfor fornøjelsen at kunne præsentere jer for Heidi, 
Berit og Per undervejs i min beretning. For igen; intet af det, vi laver, ville være muligt uden 
socialpædagoger som de tre. Socialpædagoger med stolthed, selvtillid og selvværd. Det er tre 
”kodeord”, I vil høre mere om i den næste lille time. 
 
(KAPITEL 1 – STOLTHED) 
 
Det første ord er STOLTHED. Og her synes jeg, at I først skal høre, hvad socialpædagog Heidi 
har at sige. Heidi – vil du komme herop? 
Tak fordi du er kommet i dag og vil dele din historie. Du er socialpædagog, leder og har en 
tillægsuddannelse i idræt. Du har indtil 1. november arbejdet i Hedensted Kommune med 
uledsagede flygtningebørn – og er nu blevet udpeget til at skulle rulle dine metoder ud til hele 
landet gennem Dansk Flygtningehjælp.  
Vil du ikke prøve at fortælle, hvorfor du er en STOLT socialpædagog? 
 
Heidi taler 
 
Tak til dig, Heidi – og held og lykke med dit nye job. Tænk engang, at det er en socialpæda-
gog, som er leder af den nationale indsats på området. Og tænk, at det er socialpædagogiske 
metoder, som rulles ud. 
Når JEG skal fremhæve, hvad der gør mig stolt som formand, så er der meget at nævne: At vi 
hver dag - i forbund og ude i kredsene – ER der for de medlemmer, der har brug for os. At vi 
er fagforening i hverdagen.  
Jeg er stolt over, at vi lykkedes med en ny arbejdstidsaftale, der både har arbejdsmiljøet og 
den socialpædagogiske opgave i fokus.  
Jeg er tilfreds med den værdige måde, vi som forbund har arbejdet med mellemboformer. Vi 
har styrket alliancen med de andre toneangivende forbund. Vi har holdt mange succesrige 
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konferencer, hvor vi har samlet centrale aktører. Vi har styrket det værdifulde TRIO-samar-
bejde, og vi har sat skub i de nye jobområder.   
 
Særlig fire områder har vi prioriteret. Tidlig indsats. Handicapområdet. Arbejdsmiljø - og ikke 
mindst vores vidensdagsorden. Dén har vi rendt meget rundt på Christiansborg med, og det 
gav pote i sidste måned. Socialminister Karen Ellemann foreslog at bruge 250 millioner kroner 
på en vidensdagsorden på det sociale område. Det er nu virkelighed via den nye satspuljeaf-
tale. Det er SÅ meget et skridt i vores retning.  
 
Tænk, hvis vi nu fremover kan lave sociale indsatser baseret på viden – og ikke på politikernes 
trosbekendelser og skiftende ideologi!  
Alle disse emner vil jeg dykke mere ned i senere. For lige nu starter jeg på børne- og unge-
området. Her er der virkelig sket noget siden sidste kongres, hvor jeg tog et vue ud over om-
rådet. Den nye model i byen; Herning - Sverigesmodellen – er rykket ind. Og i mange forskel-
lige lokale varianter. Mere eller mindre heldige…  
 
Kort fortalt går den ud på, at man i kommunerne arbejder på mindst mulig indgriben - med 
tæt inddragelse af netværk og familie. Det er vi sådan set enige i……Det ER altså bare ikke 
altid, at en slægtsanbringelse er den mindst indgribende foranstaltning for et udsat barn. 
Nogle børn har brug for massiv, faglig støtte – med fuld skrald lige fra start, og der kan en 
døgninstitutionsanbringelse være det helt rigtige. 
 
Vi vil ikke have nogle Herning light-versioner ude omkring i landet. Kommunerne bliver NØDT 
til at investere i de RETTE tilbud på det RETTE tidspunkt. Og vi bliver NØDT til at være skarpe 
her og holde fast i vores faglighed, når vi ser, at nogle kommunerne bruger det som et påskud 
for en spareøvelse. Den faglige fane skal svinges helt op til himlen, når I fx hører, at en kom-
mune indfører et fast måltal om, at 40 procent af de anbragte børn skal i netværkspleje. 
Landsgennemsnittet er her langt lavere…. 
 
Udover Herning-modellen er der også rykket andre modeller ind på børne- og ungeområdet. 
På familieplejeområdet er det en meget, meget tynd én af slagsen. Næsten skandaløs tynd. Og 
det er jo nok mere en regne-model. For vi ser desværre alt for mange steder, at kommunerne 
svinger pisken over familieplejerne. Man er simpelthen ved at udsulte et område. Og det ab-
surde er, at stadig flere børn anbringes i netop familiepleje… 
 
Vi holdt for nylig en stor konference om området. 260 af dem, der bestemmer noget, var 
med. Professor i anbringelser, Inge Bryderup, var med. Og hun stod på talerstolen 
og sagde direkte, at kommunerne spiller hasard med de over 6000 børn, der er anbragt i fami-
liepleje.  
 
For de børn, der er i familiepleje i dag, er jo langt mere belastede end de børn, der var i fami-
liepleje tidligere. Og familieplejerne ser store udfordringer. De skriger på mere supervision og 
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mere uddannelse. Børnene har brug for, at alle led er stærke. Også familieplejerne. Og det 
ER bare ikke nok med tryghed, boller og varm kakao. 
 
Dét synes vores socialminister desværre. Dén diskussion tager vi jævnligt en runddans om. 
Men her kan jeg bare med stolthed sige, at vi har nogle familieplejere, som insisterer på fag-
lighed, efteruddannelse og supervision. Og nu MÅ det være på tide, at politikerne anerkender 
og erkender, at familieplejerne behøver rimelige ansættelsesvilkår. Hvis ikke - så går det ud 
over børnene. For så bliver vi ikke ved med at have velkvalificerede og dygtige familieplejere. 
 
Og lad mig sige det klart og tydeligt. Blodet bliver ikke tyndere, der bliver ikke færre kram i 
dagligdagen, kærligheden og omsorgen bliver ikke mindre, fordi man har rimelige vilkår. Så –
 politikere! Der udføres anstændigt og redeligt socialpædagogisk arbejde 24 timer i døgnet 365 
dage om året på blandt andet børneområdet. Derfor skal vi selvfølgelig også have anstændige 
vilkår at arbejde under.  
 
Socialpædagogerne tager stor del af ansvaret. Men kommunerne skal også smøge ærmerne op 
og bidrage. De skal skabe de rammer og vilkår, som gør, at VI sammen med kommunerne kan 
være dem, der har ambitioner på børnenes vegne! Vi skal være de hænder, som støtter. Både 
i fritiden, i forhold til venner - og ved at sidde ved siden af ved køkkenbordet og hjælpe med 
matematikken. For når man er tryg og trives, så åbnes portene for indlæring. Dét er noget, vi 
kan. At sørge for at mennesker trives. 
 
Hvis jeg skal fremhæve noget andet, vi kan være tilfredse med, så er det vores arbejde med 
arbejdsmiljø. Det er jo et kæmpe, kæmpe felt – og som jeg også sagde indledningsvist, så er 
det vores fundament. Vi har svært ved at være noget for andre, hvis ikke vi har fornuftige 
rammer og trives på vores arbejdsplads. Det er et samspil mellem flere centrale brikker, som 
får et godt arbejdsmiljø til at leve derude, hvor I arbejder hver dag. 
 
Derfor kalder vi det også TRIO. For i det ord ligger der den betydning, at I skal spille sammen. 
Tillidsrepræsentanter. Arbejdsmiljørepræsentanter. Ledere. I en treenighed. Og i dén trio 
slåes tonen an.  
 
De tre instrumenter understøtter og supplerer hinanden. Netop fordi de hver især har deres 
”egen lyd”, giver det tilsammen langt flere strenge at spille på i trioen. Og det er for øjeblikket 
bare med fuld blæs. Samarbejde i TRIO'en går godt. Kompetent og løsningsorienteret. Både i 
hverdagen med at få timeplaner, ressourcer og individer til at spille sammen til gavn for ud-
satte mennesker. I finder løsninger på de områder, hvor I selv kan gøre noget. Heldigvis viser 
vores undersøgelser også, at socialpædagogerne generelt er glade for at gå på arbejde.   
 
Og svømmer kommunerne og regionerne så bare hen og tryllebindes af skøn musik? NEJ! Det 
gør de ikke. Men lad mig sige det så klart og tydeligt, jeg kan:  
Vi skal have et godt arbejdsmiljø. Og faglighed og trivsel hænger uløseligt sammen. Desværre 
oplever vi bare, at nogle kommuner og nogle regioner tager alt, alt for lidt ansvar for de over-
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ordnede rammer og vilkår. Det må aldrig være den enkelte socialpædagogs ansvar at have et 
godt arbejdsmiljø. Dét ansvar vil VI sørge for, at de ikke løber fra. Og I skal holde fast derude 
på arbejdspladserne. Det er jer, der nu har depechen og kan lade det sprede sig som ringe i 
vandet. Vi bliver ganske enkelt bedre – og mere stolte - socialpædagoger, når vi har et godt 
arbejdsmiljø. Når rammerne er gode og fornuftige, kan vores faglighed for alvor komme i spil. 
 
IGEN; Derfor handler et godt arbejdsmiljø faktisk ikke kun om os. Det handler også om alle de 
mennesker, vi gør en forskel for, når vi er på arbejde. Når VI - tillidsrepræsentanter, arbejds-
miljørepræsentanter, ledere, kredse og forbund spiller sammen, kan vi slå hårdt i bordet. Det 
har vi blandt andet gjort i kampen mod vold på arbejdspladserne.  
 
Her vil jeg utvetydigt sige: Vold og drab på arbejdspladserne 
er fuldstændig uacceptabelt. Punktum.  
 
Desværre er problemet ikke nyt. Vi har gennem snart fire år kæmpet for at få en national 
handleplan. For få måneder siden præsenterede regeringen så sit bud på en løsning. Det var i 
vores optik meget langt fra skiven! En såkaldt mellemboform, kaldte de det, hvor man kan 
gemme 150 mennesker væk. Men det løser ikke problemet. 
 
Hvis man på en skole har en 3. klasse, som ikke fungerer, så skynder man sig da ikke at op-
rette en ny parallelklasse for at løse problemet. Nej, så kigger man på, hvad det er, der ikke 
fungerer i klassen. Det samme burde regeringen gøre med psykiatriområdet. Vi kan starte 
med at opgradere de muligheder og tilbud, der allerede eksisterer. Vi skal ikke udvikle løsnin-
ger til noget, vi ikke har behov for.  
 
Og i vores iver for at løse et problem, skal vi ikke skabe forhold, som vi i det store perspektiv 
ikke kan være bekendt – fx mere tvang. Vi skal ikke etablere nye tilbud i panik og begynde at 
eksperimentere med former. Vi skal tænke længere og forebygge, at mennesker overhovedet 
når dertil.  
 
Derfor inviterede vi også i sidste måned dagbladet Politiken ud til en af vores socialpædagogi-
ske arbejdspladser, så de kunne give danskerne syn for sagn. Det kom der en miniserie ud af, 
hvor de over tre dage netop fik vist, at det først og fremmest er mennesker, som har brug for 
den rette hjælp. I det rette tilbud!  
 
Derfor er jeg glad for at sige, at vi har sagt NEJ. Klart og tydeligt nej til den ”løsning”. Vi 
”kom”. Vi ”så” – og vendte tomlen ned. Sobert og redeligt har vi fremlagt vores synspunkter til 
både politikerne og alle de andre aktører i ”minefeltet”. Vi er kommet med meget konkrete bud 
på, hvad der skal til. 
 
Jeg er også stolt af, at vi som organisation er gået forrest og har drevet meget af det politiske 
arbejde. Socialpædagogerne har talt med både små og store bogstaver. Vi har billedligt talt 
råbt i megafoner og skåret det ud i pap.  Skulder ved skulder med de andre organisationer på 
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feltet. Sammen med lægerne, sygeplejerskerne og psykiaterne har vi blandt andet sagt: Vi må 
aldrig sige ja til mere tvang og mindre mestring med eget liv. Der er andre løsninger, og her 
har vi spillet den socialpædagogiske faglighed på banen. Og for at sige det på en pæn måde. 
Dén bliver der dælme også brug for!  
Sidste måned aftalte alle Folketingets partier med undtagelse af Enhedslisten, at der skal op-
rettes 150 pladser på særlige specialiserede afdelinger til psykisk syge personer. ”Farlige men-
nesker ”. Og ja: Aftalen sikrer flere penge til psykiatrien, som længe har været tvunget i knæ. 
Men prisen; det er mere tvang.  
Og faktisk tror jeg ikke ét sekund på, at den del af handlingsplanen vil løse de store proble-
mer, der har været med vold på bostederne. Man udvider sådan set bare den personkreds, 
som kan blive omfattet af tvang. Der vil komme flere mennesker i dén gryde. Og det giver 
mere tvang.  
Her sejrede vi så ikke. Vi må bare erkende, at politikerne valgte IKKE at lytte til fagkundska-
ben. 
 
Der er brug for en bedre visitering, så borgerne får det "rigtige" tilbud. Og der er brug for den 
nødvendige kapacitet i psykiatrien. Og vi skal sikre de nødvendige ressourcer. Alene-arbejde 
skal fx kun ske, når man vurderer, at det er forsvarligt – og ikke fordi, der ikke er nok perso-
nale. Og så SKAL det sikres, at det er de rette fagligheder, der arbejder på områderne. Og det 
her gælder jo også på andre fagfelter end det socialpsykiatriske.  
 
Vi skal kunne være i stand til at give en tilstrækkelig og vedvarende støtte på alle områderne – 
og samtidig gå hjem med rank ryg. 
 
Og når vi så sidder på cyklen eller i bilen på vej hjem fra arbejdet, så skal vi også kunne læne 
os tilbage. Vi skal kunne tømme hovedet, fordi vi ved, at det vi laver – det virker! Det handler 
om viden, forskning og facit. De ord er nærmest et skældsord blandt nogle – måske også her i 
forsamlingen. For hvordan kan man tale om facit, når vi arbejder med mennesker? Hvordan 
skal Heidi, I lige har mødt, lave regnestykket, så vi viser, at socialpædagogikken kan betale sig 
for den 13-årige forældreløse fårehyrde fra Afghanistan?     
 
Vi kan synes, det kan være grænseoverskridende at sætte "mærkater" på det, vi laver. Og ja; 
forskning og faktuel viden ER et særligt sprog. Det taler de ude i kommunerne. Regeringen har 
også senest spillet ind med krav om sociale mål i deres socialpolitiske redegørelse. Vi skal tale 
med og vise, når vi sejrer. Al den stolthed, vi taler om – det er jo ikke bare ord. Det er alt det, 
vi går og laver til dagligt. Og det kan – og SKAL – vi stå på mål for. Og vi kan – og SKAL –
 sætte formel på. Vi skal kunne beskrive, HVAD vi gør – og HVORDAN det virker. 
 
Selvfølgelig er det kun rimeligt, at vi kan underbygge, hvordan vi løfter mennesker ind i sam-
fundet igen. Og det er selvfølgelig kun rimeligt, at vi dokumenterer, at det KAN betale sig at 
investere i den rigtige anbringelse for det udsatte barn. Vi er selv startet på processen og har 
gennem flere år kaldt på et nationalt forskningsprogram. Viden og kvalitet ER fundamentet i de 
sociale indsatser, og vi har arbejdet længe på at få det til at ske.  
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SÅ – vi er jublende glade for de mange millioner kroner, satspuljepartierne har aftalt at inve-
stere i alt det, vi har gået og sagt. Ja, det er faktisk 432 millioner kroner samlet set på vok-
sen- og børneområdet. Gentager lige: 432 millioner kroner. Mange af dem er øremærket til at 
vise, at det vi gør – det virker. ☺ 
 
(KAPITEL 2 – SELVTILLID) 
 
Det næste ord, jeg vil rette lidt fokus på; det er SELVTILLID.  
 
Altså det at have tillid til egne evner – og en tro på, at man kan tilegne sig den viden - eller de 
færdigheder - der skal til, før man kan gøre det, man vil. Det er her, hvor vi som socialpæda-
goger klør på. For hvis vi skal have styrken til at være noget for andre, så kræver det selvtillid. 
Og endda en ret stor portion af det.  
 
På sidste kongres - da sagde jeg, at vi skulle byde kommunerne op til dans. Og som jeg også 
fortalte jer - så var min erfaring jo med dans og byde piger op - at selvom pigen ikke siger ja 
første gang, man byder op til dans, så kan det jo godt være, hun gør det anden gang. Den 
gode nyhed her er, at selvtillid virker. Forstået på den måde, at man fx ude i kommunerne kan 
mærke, at vi kan og vil. At vi har selvtillid.  
  
For nylig har vi i en undersøgelse spurgt de kommunale politikere på det sociale område, hvad 
de synes om den socialpædagogiske faglighed. Og ved I hvad; Dén kan de godt lide. 
 
Stort set alle af de spurgte har svaret, at vi yder en central og vigtig indsats for de udsatte 
borgere i kommunen. Og de ser os gerne rykke ind på andre områder. Hele 98 procent har 
svaret, at socialpædagogers faglighed er værdifuld, når kommunen skal udvikle tilbud til ud-
satte borgere. 
  
Så kære delegerede, kære kredse - få danseskoene frem. DE vil danse, kommunerne, og der 
er ingen grund til at spille kostbar. Sig bare ja første gang. 
 
En der også har selvtillid, det er Berit. Hende kan I måske også genkende fra de portrætter, vi 
har hængende. Velkommen til Berit, som er taget den lange vej fra Hjørring for at være her 
hos os i dag. 
 
Tak fordi du er kommet i dag og vil dele din historie om selvtillid i vores fag. Du er socialpæ-
dagog og arbejder som familiekonsulent i Hjørring Kommune. Og så baner du vejen for social-
pædagoger som støtte i inklusion i folkeskolen. Er det en proces og et arbejdsområde, der 
kræver selvtillid? 
 
Berit taler 
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Tak til dig, Berit, for at dele og gøre os klogere på et af de elementer, der giver os styrken til 
at være noget for andre. At vi for eksempel kan bidrage med vores specialiserede viden til in-
klusion i folkeskolen. 
 
Og hvad skal vi så bruge selvtilliden til. ….?? Mange ting ! For det er vist ikke den store hem-
melighed, at det sociale område kan være lidt op ad bakke med den regering, vi har nu.  
 
Når statsministeren taler om et sammenhængende Danmark, så ved jeg simpelthen ikke, hvad 
han taler om. Det er i hvert fald ikke den virkelighed, VI møder. Det er desværre en virke-
lighed, hvor man fx belønnes, hvis man er boligejer med fast job. Og man straffes, hvis man af 
en eller anden grund er faldet gennem sikkerhedsnettet, som bliver mere og mere grovma-
sket.  
 
Så dem, der har allermest brug for fællesskab og sammenhæng– de får INTET. De føler jo nok 
nærmere eksklusion end inklusion fra det såkaldt sammenhængende Danmark. Pludselig er 
det ikke længere kernevelfærd at tage sig af dem, som har allermest brug for hjælp fra fælles-
skabet.  
 
Sænket kontanthjælpsloft. Starthjælp. Integrationsydelse. Alle disse sociale forringelser har 
ramt menneskers liv. Og hvad der er endnu værre; det rammer udsatte børn. Kort før kon-
tanthjælpsloftet 1. oktober trådte i kraft, fik vi det første opkald fra en socialpædagog på et 
opholdssted. Forældre til anbragte børn varslede, at de nu ikke længere havde penge til at få 
børnene hjem på weekend. SÅ dybt er vi altså sunket herhjemme. Var det det, der var menin-
gen? Så sig det dog og stå ved det. 
 
Vi oplever en regering, der kun siger halvdelen af sandheden. Regeringen sagde sidste år, at 
den vil prioritere en stærk kernevelfærd. Og hvordan gjorde de så det? Jo, de ville sende flere 
penge og ekstra hænder til sundhed og ældreomsorgen. Og regningen….? Den skulle sendes til 
de andre velfærdsområder. De kunne få lov at betale gennem det såkaldte omprioriteringsbi-
drag, der skærer 1 procent af alle kommunernes budgetter. 
 
Dét kaldte på vores faglige, socialpædagogiske selvtillid. Ude i kredsene strøg I på barrika-
derne og flagede budskaber overalt; til demonstrationer, i pressen og til centrale aktører. Vi fik 
lavet en Gallup-undersøgelse om danskernes opfattelse af kernevelfærd. Modsat regeringen -
 så synes 9 ud af 10 danskere - på tværs af partiskel - at det var/er en kerneopgave for vel-
færdssamfundet at hjælpe mennesker med handicap.  
 
For mennesker med et handicap er langt hen ad vejen fuldstændig afhængige af et stærkt 
velfærdssamfund. SÅ - vi var tilfredse og meget enige, da regeringen fjer-
nede omprioriteringsbidraget. …. 
 
Godt nok kom der noget andet, men det var trods alt ikke så slemt. Men det betød nu ikke, at 
handicapområdet var fredet. Næhhh. Regeringen gik derimod i gang med at ville revidere vok-
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senbestemmelserne i Serviceloven. Og enig; det er der brug for. Faktisk har vi jo selv efterlyst 
ændringer. Vi har brug for sammenhæng og kvalitet i indsatsen for mennesker med funktions-
nedsættelser. Og der er brug for lovgivning til at støtte både den habiliterende og rehabilite-
rende indsats.  
 
Første bud fra regeringen lagde op til muligheden for mere ”skøn” og færre rettigheder. Altså 
mere frit slag til at vælge hvilke tilbud, borgerne fik. Og dem, der taber her - det er alle dem, 
vi arbejder med. Dem, der ikke har ressourcerne til bære bannere foran rådhuset. Dem, der 
desværre ikke er mange stemmer i. Fx udviklingshæmmede, som nu kunne blive ”skønnet” til 
ikke at have behov for daglige miljøskift – og derfor får nej til at komme på aktivitetscentret i 
den anden ende af byen. 
 
Voksen/handicap-området er vores største arbejdsområde. Derfor ved vi også, at det er den 
socialpædagogiske støtte og ledsagelse som betyder ALT for mennesker med udviklingshæm-
ning og funktionsnedsættelse. Den gruppe af mennesker er alt, alt for ofte overset i dagens 
socialpolitiske debat. Derfor har vi også en hel særlig opgave her. 
 
Vi har heldigvis mange, der har kæmpet for, at ændringerne af serviceloven ikke bliver en gli-
debane – fyldt med skøn, hvor mennesker kan fratages muligheden for at udvikle sig og blive 
en del af noget. Vi risikerer jo, at tilbuddet alene kommer til at handle om opbevaring og pleje. 
 
Og jeg er glad for at kunne sige. Vores indsats og tydelige markeringer – de virkede. Der bli-
ver ikke mulighed for udvidet adgang til skøn, og der bliver ingen kataloger, hvor man skal slå 
op sige: Det er det, og det, du skal ha'.  
 
Det vil fortsat være en ret, at den enkelte borger, skal have et individuelt tilbud, der kompen-
serer for hans eller hendes livssituation. Og det skal vi, og det vil vi, holde øje med også er 
det, der kommer til at ske. 
   
En anden gruppe, som har brug for hjælp, er demente. Og for at koble til det, Berit lige stod 
her og sagde – så er det i dén grad et felt, hvor der er brug for vores socialpædagogiske fag-
lighed.  
 
For vi skal på banen! Antallet af mennesker med demens i Danmark vil stige fra cirka 84.000 i 
2015 til cirka 151.000 i 2040. Altså en stigning på over 80 procent. Og vi ved, at yngre de-
mente – som der kommer langt flere af – har brug for anderledes tilbud end ældre demente. 
 
Jeg mødte Jens og Anne på Folkemødet, hvor vi havde inviteret dem til en debat om vilkårene 
for yngre demensramte. Jens er – eller var – praktiserende læge, og Anne er gymnasielærer, 
og sammen har de to hjemmeboede teenagepiger. Og jeg tror, at jeg kan svare for hele det 
propfyldte telt, når jeg siger, at familien gjorde et meget stort indtryk.  
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For Jens blev ramt. Den snigende mistanke om, at noget var rivravruskende galt, blev til de-
mens-diagnose. Og så ramte dunhammeren hele familien. Alle vores drømme om at sidde på 
en bænk sammen og drikke et glas køligt hvidvin, brasede sammen om ørerne på os. Sådan 
sagde hustruen Anne.  
 
Med en tidligere indsats og støtte til hele familien ville dén familie jo nok have set noget an-
derledes ud i dag. Og som jeg også tidligere har sagt, da jeg talte om udsatte børn, så MÅ det 
ikke være postnummeret, som er afgørende for, om man får den rette hjælp. Det må heller 
ikke komme an på, om den enkelte sagsbehandler lige ved, om socialpædagogerne har noget 
at byde på her. Derfor bliver jeg bekymret, når vores nye Gallup-undersøgelse viser, at en 
tredjedel af landets kommuner ikke er gearet til de mange nye demensramte. Det er så vores 
opgave at kile os ind og aflevere budskabet om, at socialpædagoger kan være en del af løsnin-
gen her.  
 
Og lad mig sige det på dén måde; sundhedsminister Sophie Løhde, som er bag den nationale 
demenshandlingsplan, er ikke i tvivl om, at socialpædagogerne er parate. Det skulle de heller 
ikke gerne være ude i kommunerne, hvis der i den kommende plan bliver afsat penge til 
kommunale aktivitets- og rådgivningscentre.  
 
I skal mase jer ind omkring mødebordene, hvor den slags besluttes. For det er jer – lokalt – 
der har forudsætningerne for det. Heldigvis er det noget, jeg ved, I kan……. 
 
Ikke bare på demensområdet. Men også på ældrepleje, flygtninge eller psykiatri. For gennem 
årene er der bestemt ikke blevet mindre brug for socialpædagogik og hverdagseksperter. 
Derfor skal vi holde os skarpe.  
 
Det er ikke nok med selvtillid. For der skal også være noget at have den i, som vi siger der, 
hvor jeg kommer fra. 
 
Og det kan godt være, at vi VED, at vi er kompetente, fagligt højt kvalificerede, nødvendige og 
løsningsorienterede. Men det batter bare ligesom ikke rigtigt noget, hvis ikke andre kan få øje 
på det. Så – ud over stepperne. Gør opmærksom på faget og den hjælp, vi kan yde. Og når I 
så står i kreds-døren på vej ud for at sælge socialpædagogik, så husk: Der ER brug for os. 
 
(KAPITEL 3 – SELVVÆRD) 
 
Og hvordan er det så, man gør opmærksom på, hvor nødvendige, fagligt højt kvalificerede 
og løsningsorienterede, vi er? Det er der jo mange svar på. Et af dem er SELVVÆRD.  
Det, at man anerkender sin egen værdi. Det at vide, at man er noget værd – det er værdifuldt. 
At man har en kerne, som er god. Det ved jeg, at Per har. Han sidder lige hernede, og ham 
kan I måske også kende fra portrætterne. Jeg var forbi fotostudiet og se alle de modige social-
pædagoger, I kan se rundt omkring i dag. Og jeg tænkte, at jeg ville invitere ham med herop i 
dag, så I også kan høre, hvad han sagde om det at have selvværd som socialpædagog.  
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Velkommen til Per 
 
Tak fordi du er kommet i dag og vil fortælle om at have selvværd som socialpædagog. Du har 
været socialpædagog i mere end 30 år og arbejder i dag på Nordfyns Værkstedet, som er et 
tilbud for udviklingshæmmede. Vil du ikke prøve at fortælle, hvornår du sidst har mærket fag-
ligt selvværd? 
PER TALER 
 
Tak til dig, Per. 
Med selvværd er vi jo inde i kernen.  For det er de indre byggesten som selvværd, selvtillid og 
stolthed, der tilsammen giver os styrke til at være noget for andre. Men jo også i 
de byggesten, vi som organisation går og klodser op.  
 
Her tænker jeg på vores strategi. Den har vi været sammen om at beslutte på vores kongres i 
2012. Socialpædagogerne i fremtiden. Og det har vi gjort godt! For den viser retning og kurs – 
og den er med til at definere, hvem vi er. 
 
Vores strategi - Socialpædagogerne i fremtiden - giver os sådan set svaret på, hvordan vi er 
fagforening.  
 
Er vi dem der går på barrikaderne, siger stop og svinger fanerne?  
JA, det er vi da, når det er det, vi vurderer, der kan ændre noget. Men vi er også noget andet. 
Vi vil nemlig hellere se resultater frem for resolutioner! Derfor er der meget, vi skal kunne. Vi 
vil gerne både komme, se - og sejre.  
 
Det bliver aldrig os, som sætter sig drøvtyggende på hegnet og råber af dem, som render 
rundt inde på marken. Nej. Vi er derinde. Handler, tager ansvar og skaber løsninger. Vi vil 
sidde med der, hvor der udvikles politik, og hvor beslutningerne træffes. Også selvom det i 
princippet kan gøre livet lidt mere besværligt. Og også selvom det giver lidt færre hurtige sen-
sationsoverskrifter. 
 
Men selvfølgelig er de klassiske fagforeningsbyggesten stadig vores DNA. Vi ER sat i verden for 
at sikre medlemmer ordentlige arbejdsvilkår på alle mulige måder. Både på kort tid, men også 
på lang sigt. Vi skal sikre, at socialpædagoger er rustede til opgaven. Så vi skal have fokus på 
udviklingen af faget. Og vi skal selvfølgelig sikre, at vi får de vilkår og den løn, vi skal have.  
 
Derfor er jeg tilfreds med, at vi ved OK 15 fik sikret en reallønsfremgang. Vi fik psykisk ar-
bejdsmiljø på dagsordenen, og vi fik et resultat hjem ved at udbygge vores kompetencefond. 
Og det var også en sejr, at vi fik forhandlet en ny arbejdstidsaftale, som er enkelt skruet 
sammen – som har fokus på arbejdsmiljøet, og den socialpædagogiske opgave, og som giver 
en højere honorering for arbejde på forskudt tid. Det sikrer, at vi optjener afspadsering, når vi 
arbejder om aftenen og natten.  Og dét er helt afgørende for både arbejdsmiljøt og 
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for familie”miljøet”. Alt dette blev kørt i et parløb med KL, og faktisk et ret fornuftigt et af 
slagsen.  
 
Næste opgave er OK 18. Her understreger jeg lige, hvad jeg ser som hovedopgaven. Det 
handler naturligvis om løn. Og jeg ser gerne, at vi - igen - får sat fokus på det helt urimelige i 
at kvindefag aflønnes dårligere end mandefag.  
Det handler også om at skabe attraktive arbejdspladser, og det er et ansvar, som skal DELES 
mellem fagforeningerne og arbejdsgiverne.  
 
Når man viser ansatte tillid og giver indflydelse til de ansatte, så giver det ejerskab. Så sker 
der noget. Så skaber vi udvikling. Det er den danske model, når den bedst. Derfor er det også 
rystende, at vi i år 2016 stadig skal mødes med arbejdsgivere, som ønsker mindre indflydelse 
til de ansatte, mindre indflydelse i MED-systemet og som forsøger at minimere de faglige or-
ganisationers indflydelse. Det er tudetosset.… 
 
Vi er også oppe imod et New Public Management-tog, som har fået lov at buldre løs ALT, ALT 
for længe. Få det på endestationen NU!  
 
Socialdemokraternes formand sagde ved folketingets åbning, at de offentlige ansatte kan me-
get mere, end de får lov til i dag. JA !! Helt enig.  
 
Men jeg får bare lige lyst til – lidt spydigt måske – at tilføje, at det altså kræver, at I lytter – 
jer politikere. Som fagforening skal VI også lytte. Vi skal lytte til medlemmerne, fordi vi er 
fagforening i hverdagen. Vi skal være der, når der sker en arbejdsskade, og vi skal kunne le-
vere rådgivning om løn, arbejdstid og afskedigelser.  
Og det synes medlemmerne også, at vi gør. Det har I i hvert fald også svaret i medlemsunder-
søgelsen. 
 
Som fagbevægelse har vi også en mere overordnet opgave. Og nu vil jeg forklare, hvorfor og 
hvordan: Når starthjælpen, dagpengene og kontanthjælpen falder, så falder mindstelønnen 
også. Det er en naturlov. Det bringer ikke flere i anstændigt arbejde - det accelerer bare den 
negative lønspiral.  
 
Det kan betyde, at Danmark følger den store gruppe af europæiske lande, hvor der bliver sta-
dig flere ”working poor”. Mennesker, der er frataget et anstændigt forsørgelsesgrundlag. Og 
det rammer os alle. Og der bliver færre penge til velfærd. Der er ingen, der vinder, hvis vi op-
deles i et vinder- og et taberhold.  
 
Er det noget, jeg finder på? Er det bare fordi, vi socialpædagoger har store hjerter? Nej det er 
det ikke. OECD og Den internationale Valutafond siger det jo helt tydeligt. Ulighed er skadelig 
for væksten i et samfund – selv i et udviklet samfund som det danske. Så JA det rager 
os. Fattigdom er et angreb. Det presser lønningerne og øger den sociale dumping. Det ved-
kommer os alle. Derfor skal vi også favne bredere og have et større projekt, hvor VI rækker ud 
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over egen næsetip og rummer hele Danmark. Og ikke bare dem, der i forvejen har deres på 
det tørre. Vi kan ikke lovgive os ud af, at nogle mister arbejdsevnen. Eller at andre er født 
uden evnen til at forsørge sig selv gennem et arbejde, der giver indtægt. 
 
Derfor behøver vi en stærk privat sektor for at kunne løse de offentlige opgaver. Og vice 
versa. Vi er hinandens forudsætninger. Derfor er vi i LO. Og nu vi taler om LO. Jeg er blevet 
spurgt, hvorfor jeg egentlig er tilfreds med trepartsaftalen. Der er da ikke umiddelbart noget, 
der gavner os. Altså… først og fremmest glæder jeg mig over, at det lykkedes mine kollegaer 
fra LO forbundene i den private sektor, der sidder lige hernede, at lave en trepartsaftale. Den 
giver blandt andet flere praktikpladser til erhvervsuddannelserne.  
 
Og nej. Det er måske ikke lige noget, som lige nu gavner os direkte. Men det gør det på 
sigt. For et stærkt produktionsdanmark er forudsætningen for et stærkt velfærdsdanmark. Og 
de ved nemlig også, mine kollegaer derude, at et stærkt velfærdsdanmark er forudsætningen 
for et stærkt produktionsdanmark. Derfor skal vi selvfølgelig have EN hovedorganisation, der 
samler både det private Danmark og det offentlige Danmark. En ny fælles, stærkhovedorgani-
sation for offentlige og private ansatte. Og en ny hovedorganisation med en stærk lokal 
struktur – og hvor medlemsforbundene inddrages og får indflydelse. 
 
Jeg skal til at slutte. Nu har vi været en tur i helikopteren og taget et luftfoto af de store linjer. 
Men hvad der er mindst lige så vigtigt, det er nærbilledet af det enkelte menneske. Af Jer. Af 
OS. Af Berit, Heidi og Per og de næsten 40.000 kolleger, som hver eneste dag kommer, ser 
og sejrer.  
 
Hver dag vinder vi afgørende slag for både vores medlemmer og for nogle af de mest udsatte 
mennesker i landet. Med stolthed, selvtillid og selvværd har VI ”Styrken til at være noget for 
andre”.  
 
Tak for ordet   
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