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HJEMLØS: Har du 
tænkt på, at dine 
egne frustrationer 
kan være et spejl af 
den måde, samfun-
det behandler sine 
mest svage på? At 
din sociale bevidst-
hed, når du går 
forbi en hjemløs, er 
dit eget forsøg på 
at lukke din værste 
frygt ude? 

Af Nick 
 Allentoft 

Medie- 
huset  

Den  
Offentlige

På mit medie DenOffentli-
ge.dk har vi gennem to år 
skrevet om socialkrisen. 
Den sociale konsekvens af 
en økonomisk krise, der 
presser såvel samfund som 
almindelige mennesker til 
at beskytte sig selv og sine 
nærmeste. Mens vi brokker 
os over, at skatten er høj og 
det offentlige system umu-
ligt, er vi selv med til at for-
stærke udviklingen med 
vores egen opførsel. Men der 
findes eksempler på, at vi i 
det små kan gøre en stor for-
skel. Her er to.

I Holstebro  er der en virk-
somhed, der hedder Creativ 
Company. Her traf ledelsen 
for nogle år siden en beslut-
ning om, at 10-15 procent af 
deres medarbejdere skulle 
være udsatte borgere. Men-
nesker, der haft alt muligt 
andet end heldet med sig 
gennem livet og er låst i den 
onde cirkel, som kun brydes 
ved, at bedre cirkler indfan-
ger den. 

Fra 10 til 170 ansatte
Da de traf beslutningen, var 
de omkring 10 ansatte, så ef-
fekten var selvfølgelig lille 
og relativt betydningsløs. I 
dag er der 170 medarbejdere, 
men procenten af udsatte er 
den samme. Virksomhe-
dens leder, Peter Nørgaard, 
som siden var med til at 
stifte virksomhedsnetvær-
ket Code of Care, kan for-
tælle længe om mennesker, 
som gennem ansættelse i 
virksomheden er kommet 
ud af livets onde cirkel og 
har fået et godt liv. Han kan 
fortælle om konkrete effek-

ter på bundlinjen og om en 
virksomhedskultur, hvor 
menneskelighed blomstrer, 
og resultaterne er derefter. 
Virksomheden tjener penge 
på noget så materialistisk og 
ordinært som hobbyartik-
ler. 

I dag arbejder virksom-
hedsnetværket Code of Care 
for noget så ekstraordinært 

som mere rummelighed på 
arbejdsmarkedet. Dels fordi 
det er samfundsansvarligt, 
dels fordi det er vejen til et 
godt liv for mange tusinde 
udsatte mennesker, og dels 
fordi medlemmerne af net-
værket helt konkret kan 
se en positiv effekt på med-
arbejdertilfredsheden og 
bundlinjen i deres virksom-
heder. 

Hjemløs i mange år
I Greve har David Skov 
boet i et par måneder. Før 
han fandt boligen og var 
heldig med en udlejer, som 
accepterede ratebetaling af 
depositum, var David hjem-
løs gennem nogle år. Han 

er i 40’erne og havde i flere 
år levet af at være Hus For-
bi-sælger. Hjemløse sidder 
fast på samfundets nederste 
trin. Uanset hvor meget en 
hjemløs ønsker et normalt 
liv, har årene på gaden sat 
så dybe spor, at ikke bare 
kroppen er nedslidt. Psy-
ken er også hårdt ramt. Det 
tager med andre ord tid, når 
en hjemløs skal finde tilba-
ge til »civilisationen.« Den 
nødvendige tålmodighed 
med den tid har velfærdssta-
ten ikke. Middelklassen slet 
ikke. Bare tænk på, hvor-
dan de fleste af os mener, at 
et sorgramt menneske skal 
komme videre efter få må-
neder, selvom vi med vores 
rationelle fornuft godt ved, 
at sorgbearbejdelse tager 
mindst et år, så alle mær-
kedage er passeret. Eller at 
stress kræver flere år at ar-
bejde sig ud af.

David havde i foråret mødt 
en kvinde og var blevet forel-
sket. Troen på et nyt liv hav-
de slået rod henover somme-
ren. Men pludselig en dag 
sidst i august mistede han 
tålmodigheden med syste-
met og kastede håndklædet. 
Han gav op, da kommunen 
lukkede for hans kontant-
hjælp, fordi han var udeble-
vet fra et møde, som man 
havde indkaldt til via brev.

Derefter trådte et civilt 
netværk til på få dage. Via 
facebook organiserede til-
fældige mennesker hjælp og 
tilskud til Davids kamp. Få 
uger senere rykkede han ind 
i et tomt hus, som på kort tid 
blev møbleret og indrettet 
med hjælp fra almindelige 
danskere. Trods op- og ned-
ture undervejs har David 
Skov låst sig fast på målet 
om en ny tilværelse.

Det er lettere end du tror 
Vi kan gennem egne hand-
linger skabe forandringer, 
men i et samfund, der hvor 
den enkelte og samfundet 
lukker sig mere og mere om 
sig selv, gør vi det unødven-
digt svært. 

Jeg havde hørt om Peter 
Nørgaard og foreslog ham 
som oplægsholder på en 
konference, hvor hans del-
tagelse gjorde en forskel. Jeg 
delte David Skovs status på 
min facebook og forærede 
ham siden noget overskuds-
brænde, der gav varme i 
brændeovnen. 

Nogle gange handler det 
om at bryde facaden, tænke 
anderledes og se hinanden 
som mennesker med drøm-
me, længsler og en historie, 
der har givet os nogle be-
stemte kort. 

Eksemplerne viser, at det 
er muligt at forandre, når 
helt almindelige mennesker 
åbner øjnene og rækker hån-
den ud.

To historier, der giver 
grund til optimisme

Synspunkt

Vækstdebat

Af Dan  
Jørgensen (S)  

Fødevare- 
minister 

Dårligere dyrevelfærd og 
drikkevand skal skabe 
vækst i landbruget, hvis 
man spørger oppositionen. 
Jeg tror på, at dyrevelfærd 
og bæredygtighed skal sikre 
erhvervets overlevelse.

Den nuværende regering 
har gjort meget for at sikre 
flere arbejdspladser i føde-
varesektoren. Faktisk så 
meget, at selv Venstres ven-
ner i Landbrug & Fødevarer 
har udtalt, at vi har gjort 
mere for landbruget, end 
den forrige regering gjorde.

Vi er stolte af, at vi har 
underbygget væksten i sek-
toren. Den er vigtig for Dan-
mark. Og vi er stolte af, at vi 
har gjort det, samtidigt med 
at vi tager hensyn til miljøet 
og dyrevelfærden. 

Derfor skræmmer det 
også, når man ser, hvad 
oppositionen nu foreslår. 

Venstre, DF og de Konser-
vative har netop publiceret 
et landbrugsudspil, der vil 
skade natur og miljø samt 
negligere dyrevelfærden be-
tydeligt. 

Kernen i forslaget er, at 
landmændene skal have lov 
til at gødske og sprøjte langt 
mere end  i dag. Det siger sig 
selv, at det vil ødelægge na-
tur og miljø.

Dertil kommer, at man vil 
sænke danske standarder 
inden for regulering af land-
bruget til EU’s minimum-
sniveau. Det betyder fx, at 
den lov, vi har vedtaget, der 
skal sikre, at søerne ude i 
staldene ikke længere skal 
stå fastspændt halvdelen af 
deres liv, nu er i fare. 

Da loven blev vedtaget 
tidligere på året, støttede V 
og DF den ikke, og Venstres 
Erling Bonnesen kaldte den 
»uacceptabel overimple-
mentering af EU-regler«. 

Jeg tror, at de borgerlige 
går den forkerte vej her. Jeg 
tror på, at verden i stigende 
grad i fremtiden vil efter-
spørge danske kvalitetspro-
dukter med fokus på bære-
dygtighed og dyrevelfærd. 
Og jeg tror faktisk også, at 
danskerne herhjemme for-
langer, at landbruget bærer 
et sådant ansvar. 

Hasard med miljø 
og dyrevelfærd

Manden bag Creativ Company,  
Peter Nørgaard (tv.) sammen 
med de to øvrige ejere, Lotte 
Littau og Anders Lindhardsen. 
Øverst et glimt ind i hobbyfirma-
ets værksted og på det lille bille-
de ses David Skov.

Foto: Ilona Gondesen

» Menigheder og mennesker underkastes bar-
bariske voldshandlinger. De fordrives fra deres hjem 
og deres land, de bliver solgt som slaver, dræbt, 
halshugget, korsfæstet eller brændt levende, mens 
mange tier. Tavsheden er skammelig og gør den 
tavse til medskyldig.

Pave Frans i sin tale til Europa-Parlamentet,  
ifølge Kristeligt Dagblad.

  DAGENS CITAT

Aids

Af Jane Heitmann  
MF (V) 
Psykiatri-  og  
forebyggelsesordfører

1. december er ikke kun den 
røde nissehues dag, men 
også den røde sløjfes dag. 
Det er nemlig World AIDS 
Day over hele verden. I Dan-
mark er 600-800 personer 
smittet med hiv uden at vide 
det. Det er alt for mange. 
Derfor skal vi gøre en ekstra 
indsats for at støtte og styr-
ke AIDS-Fondets arbejde 
med at oplyse om smitte og 
sygdom. Og dagen i dag er en 
særlig god anledning. 

Hiv og aids er en af de al-

vorligste epidemier, verden 
har set. Og mange steder 
- som i Danmark - er vi hel-
digvis kommet rigtig langt. 
Men der er stadig god grund 
til at oplyse om smittefare 
og konsekvenser ved hiv og 
aids. Og der er mindst ligeså 
god grund til at nedbryde de 
tabuer, der er forbundet med 
hiv og aids. 

Jeg støtter AIDS-Fondets 
arbejde og har sammen med 
AIDS Fondet startet en ind-
samling på betternow.org. 
Du kan stadig nå at give et 
bidrag til kampen mod hiv 
og aids. For kun sammen 
kan vi gøre en forskel. 

Den røde sløjfe


