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Det er tid til en ny
#socialpolitiknu

5342
socialpædagoger er medunderskrivere på det åbne brev til politikerne

Socialpædagoger i tusindvis er medunderskrivere af et åbent 
brev til politikerne. ’Vi vil have en visionær og langsigtet so-
cialpolitik, for alle mennesker er værd at investere i’, lyder  
det i opråbet. Brevet er led i kampagnen socialpolitik.nu!,  
hvor folketingspolitikere inviteres ud for at se den virkelighed, 
som er socialpædagogers hverdag

’Vi ønsker en håndfast garanti for en socialpolitik, hvor der er vilje til at tænke langt, og hvor der 
er mod til at investere de nødvendige ressourcer. En socialpolitik som gør det nemmere for os at 
tilbyde den rigtige hjælp og støtte. Til gavn for borgeren og til gavn for samfundet’.

’Vi ser flere og flere med behov for en socialpædagogisk indsats. Skal vi som socialpædagoger  
kunne træde til, er der brug for at udvikle, ikke afvikle socialpolitikken. For mennesker med  
særlige behov har brug for at blive mødt med stærk faglighed og kvalitet i indsatsen’.
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Hvad gør dig stolt som socialpædagog?

Hvad gør dig stolt?
Del din historie på www.socialpolitik.nu

Over 1.000 socialpædagoger har delt deres historier 
om den virkelighed, de oplever på arbejdet. Her er tre 
eksempler på historier, der skaber stolthed:

Hej mor, det er mig og ministeren, der ringer. 
Sammen med Jacob, der bor i bofællesskabet 
Lykke Marie, ringede innovationsminister 
Sophie Løhde (V) til hans mor. Ministerens 
besøg fokuserede på anvendelsen af alternativ 
supplerende kommunikation hos mennesker 
uden verbalt sprog. Desuden hørte ministeren 
om, hvordan socialpædagogerne forsøger at 
løse de dilemmaer, der opstår omkring store 
sundhedsfaglige behov hos beboerne, der 
samtidig gerne vil have så hyggelige hjem 
som muligt.

Socialpædagogen er med til at tage de små 
skridt, der gør den store forskel for borgeren. 
Sådan beskrev handicapordfører for DF, Kari-
na Adsbøl, socialpædagogisk arbejde efter et 
arbejdspladsbesøg på Udviklingscenter Vest i 
Esbjerg. Hun besøgte et samværs- og aktivi-
tetstilbud og et botilbud for mennesker med 
udviklingshæmning sammen med forbunds-
formand Benny Andersen og kredsformand 
Finn Harald Rasmussen.
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’Når der er hul igennem til en borger, og han efter uger og nogle gange 
måneders motivationsarbejde forstår ikke bare hvorfor, men også hvor-
dan han  kan lave de nødvendige forandringer i sit liv for at få det bedre. 
Og at der er tillid til, at vi gør det sammen’.

- Kristine Folkjær Leed

’Når jeg iagttager en borger, der er selvhjulpen og aktiv, og jeg blot er 
et sikkerhedsnet og en minimal støtte. Her ved jeg, at jeg har gjort en 
indsats med værdi. Jeg har sammen med borgeren fundet den rigtige 
vej til at motivere, skabe overblik og mening, så borgeren selv skaber 
værdi for sig selv.  At kunne noget i kraft af sig selv og dermed være så 
frigjort som mulig’.

- Ellen M. Rasmussen

’Jeg arbejder på et Rehabiliteringscenter.  Vi 
modtager borgere fra hospitalet, når de er for 
’gode’ til at være indlagte og for ’dårlige’ til at være 
hjemme. Ofte har vi borgerne i meget korte forløb. 
Jeg føler mig allermest stolt af at være socialpæ-
dagog, når jeg formår at skabe gode og bæredyg-
tige relationer til en borger på kort tid. Ofte er det 
sparsomt med pårørende, mange broer til sam-
fundet er brændte, tilliden til systemet forsvundet 
- og troen på et værdigt liv meget lille. Værdien i at 
støtte en borger til at genvinde empowerment og 
lysten til livet, er uvurderlig! Jeg er stolt af at være 
socialpædagog, og jeg er stolt af at arbejde med 
nogle af samfundets mest udsatte mennesker’.

- Sofie Meilandt
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