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Der ﬁndes ikke onde skærme
Digital mobning,
hævnporno, deling af
nøgenbilleder giver for
tiden anledning til
forargelse, frygt og
fremmedgørelse. De tre f’er
har imidlertid et problem,
fordi der sættes spot på
individet og fjernes fokus
fra situation og struktur.
mobning

Redaktionschef
Mads Zacho
Teglskov

Debat 5

Redaktionen forbeholder sig ret til at redigere i indsendte tekster og til også
at bringe teksterne på politiken.dk/debat. Vi bringer kun tekster alene sendt til Politiken.
Opstår der problemer, kan du ringe til os på 33 47 12 00 eller 70 15 01 01.

JETTE KOFOED OG HELLE RABØL HANSEN,
I FORSKERFÆLLESSKAB MELLEM AARHUS
UNIVERSITET OG NO!SE, NETWORK OF
INDEPENDENT SCHOLARS (IN) EDUCATION

E

t svagt og undseligt offer står over
for en udøver, hvis aggression og
fravær af empati er vedkommendes særlige karakteristika. Sådan blev
mobbeproblemstillinger (lidt karikeret,
medgiver vi) beskrevet i den tidlige mobbeforskningslitteratur.
De seneste tyve år har mobbeforskere
og børneretsorganisationer udfordret
tendensen til at lede efter mobningens
årsager i mangler hos enkeltindivider, så
i dag forstår vi derfor snarere mobning
som et fællesskab, der bygger på en udstødelsesform.
Det vil sige, at fællesskabet samler sig
om udstødelse af
andre for selv at
hænge sammen.
Mobning opstår,
argumenterer vi
for, i skoleklasser,
hvor det generøse
fællesskab ikke virker, og hvor fællesskabet i stedet ﬁnder sin mening i
udstødelse.
Den faglige og
formelle organisering er så at sige
holdt op med at
virke og er erstattet af eksklusioner, som skaber tryghed
for dem, der hører til og er sammen om
at støde andre ud. Dem, der udstødes, udstødes derimod af deres egne.

sendere af grove digitale beskeder og unge, der deler nøgenbilleder af andre uden
samtykke, beskrives som empatiløse, og
de forenklede positioner, som det ellers
over de seneste år er lykkedes fagfolk at
sætte spørgsmålstegn ved, genopstår
med fornyet kraft. Dertil kommer, at teknologien anses som ond i sig selv eller
som redskab til at gøre det onde muligt.
Det ser ud til, at der for tiden er en tendens til, at når unge er i mistrivsel og i
konﬂikt, så kan ’skærmen’ forklare miseren. Dæmonen ﬂytter ind i skærmen.
De digitale udfordringer aktiverer ikke
kun en gammel kamp, når det gælder
mobbemønstre, de aktiverer også en
gammel kamp om køn. Køn genopstår
her som ’sårbare piger’ og drenge som
udøvere. Pludselig er vi tilbage i forrige
århundrede, hvor drenge er én slags, og
piger er en anden slags.
Den ældgamle binaritet, hvor hverken
drenge eller piger kommer i ﬂere varianter, gennemspilles lige ved siden af den lige så gamle: offer og udøver i mobbesammenhænge. Alligevel mødes fænomenerne, som om de kun var nye og noget, vi aldrig har set før. Noget er nyt, men meget
har vi set før.

del af både venskab, ﬂirt og kæresteri. Billeddeling er også en del af fjendskaber og
udstødelse. Billeddeling er del af alt det
sjove, det svære og er også en del af det
kit, der kan få fællesskaber, venskaber og
kæresteskaber til at hænge sammen. Begynder vi dér, får vi øje på, hvordan de
mange pas på-råd er defensive og peger
væk fra, at der er tale om hverdag, glæde,
ﬂirt og også strukturelle udstødelses- og
krænkelsesfænomener. Nu med skærm.
VI BAGATELLISERER ikke effekterne af udstilling, online krænkelser og digital
mobning. Vi ser, at konsekvenserne ikke
bare skaber usikkerhed hos individer,
men også usikkerhed i klassen, hvor digital brutalitet truer demokratiet i klasseværelset, fordi det producerer tavshed,
tilpassethed eller hårde kampe. Pointen
er, at interessen for det grimme og grove
støjer. Det bliver seksualitet, urimeligheder og grove vurderinger af kropsstørrelser og kropsformer, der fanger (medie)interessen. Det ﬁndes også, men deling af
billeder er også hverdag. Sagen er heller
ikke, at teknologier er uskyldige. Teknologier tilføjer og tilrettelægger relationer
på bestemte måder. Snapchat er et godt
eksempel på, at udvekslinger ændrede
sig, da mediet bød sig til med hurtig kontakt og ﬂygtighed. Da kom dobbelthagerne og grimheden til.

HVIS VI (gen)placerer dæmonen i afsenderen (drengen) og – by proxy – i skærmen, så bliver vi blinde for, hvordan sådanne fænomener også har en strukturel
og kulturel side. Når de ﬂeste voksenråd
individualiserer og gør den enkelte pige
eller dreng ansvarlig, udpeger ofre og udøvere, så gør de det svært at få øje på,
hvordan fænomenerne rummer både situation og systematik.
Situation, fordi
der altid er mere
rundt om en ’sag’
end den onde
dreng eller den
sårbare pige.
Systematik, fordi
de ﬂeste situationer har en strukturel side, som kan
genkendes på
tværs af sagerne.
Deling af billeder
uden samtykke handler ikke bare om,
hvordan intimitet forhandles, men også
hvordan køn forhandles. Samtykke handler om ansvaret for at tjekke ind hos hinanden.

TEKNOLOGIERNE tilrettelægger relationer, men de er ikke i sig selv dæmoniske.
Drenge er heller ikke per deﬁnition
uskyldige, ligesom de heller ikke er onde.
Ligesom piger heller ikke per reﬂeks bør
skamme sig. I de mange gode råd ser det
imidlertid ud til, at der ofte kun er de to
positioner mulige. Der er langt ﬂere måder at være ung på, og der er langt ﬂere
måder at lege med relationer på. Når udstødelserne og krænkelserne så ﬁnder
sted, så genopstår udskamning af drenge
for at være grove, og af piger for selv at
bede om det.
Og det ser ud til, at alt det, vi ellers har
lært om at blande os i dysfunktionelle
fællesskaber, tage til genmæle over for
brutalitet og tage ansvar for også de medierede fællesskaber, vi deltager i, forsvinder. Det kan vi gøre bedre.
Grimhed og grumhed forskrækker,
men lad os huske en helt central oprydning: Mobning handler ikke om onde
børn, men om onde mønstre. I dag kan vi
så tilføje: Mobning handler stadig om onde mønstre, ikke om onde børn (hverken
drenge eller piger). Når mobning for tiden involverer deling af billeder, handler
det heller ikke om onde skærme, men
fortsat om mønstre.

Når voksenrådene
bliver ’lad være at
tage billeder af jer
selv’ – så er det
råd fra i går

SOM MOBBEFORSKERE registrerer vi derfor med forundring, hvordan de gamle
’bøddel/offer’-forståelser nu rejser sig
igen i debatter om unges digitale liv. Af-

NÅR VOKSENRÅDENE bliver ’lad være
med at tage billeder af jer selv’ – så er det
råd fra i går. For i dag er billeddeling en

Tegninger: Claus Nørregaard
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Landbruget kan også producere sunde borgere
KLAUS LOEHR-PETERSEN
MILLE RENÉE LARSEN

Danmark kan lære meget
af vores nabolande, når det
gælder om at bruge
landbruget til at hjælpe
svage medborgere. Der er
et stort uudnyttet
potentiale, men det kræver
politisk handling at
komme i gang for alvor.

Klaus Loehr-Petersen er projektleder i
Foreningen for Biodynamisk Jordbrug, og
Mille Renée Larsen er tidligere
virksomhedspraktikant hos Foreningen for
Biodynamisk Jordbrug

LANDDISTRIKTERNE havde inden moderniseringen af landbruget og opbygningen af det offentlige velfærdssystem i
1950’erne og 1960’erne veletablerede
selvhjælpssystemer. Førhen kunne der
ﬁndes plads og arbejde til samfundets
lidt skæve eksistenser i landbrugsdriften.
Det var borgere med mentale eller fysiske udfordringer, men sidenhen er det
også kommet til at omfatte kriminelle,
narkomaner, migranter, arbejdsløse
samt skole- og børnehavebørn med sigte
på henholdsvis rehabilitation, generel inklusion i samfundet og uddannelse.
Landbruget kan, dengang som i dag,
tilbyde meningsfulde opgaver til sårbare
borgere, hvor der tages udgangspunkt i
borgerens potentialer i stedet for mangler og begrænsninger. Det fører til større
selvstændiggørelse og bedre social status, og det passer således godt sammen
med en nyere tilgang til behandling, der
inkluderer socialisering.
Stress er i dag blevet en folkesygdom,
og antallet af danskere, der kæmper med
depression, angst og andre psykiske lidelser, er alt for højt. Landbruget kan i
den forbindelse noget særligt. Landbrug,
hvor køerne er på græs, bierne summer,
og der er stor diversitet i de manuelle arbejdsopgaver, kan give sårbare borgere
mulighed for at komme ud i den friske
luft, luge mellem grønsagsrækkerne
uden hastværk og muge ud hos køerne,
der både er hengivne og ikke dømmer

nogen.
Dyrkning af fødevarer giver en følelse
af meningsfuldhed, hvilket bakkes op af
forskningen. Det giver ganske enkelt mening at producere kvalitetsfødevarer, der
kan nære og styrke os, modsat så meget
andet vi foretager os i det moderne samfund.
EN UNDERSØGELSE foretaget af Foreningen for Biodynamisk Jordbrug i efteråret
2018 viste, at hele 80 procent af foreningens landmænd har taget imod sårbare
borgere henvist fra kommunen i forskellige ressourceafklaringsforløb som led i
en bedringsproces for borgeren.
Undersøgelsen afdækkede en lang række hjertevarme historier om borgere, der
var kommet videre i uddannelse eller job
efter et kortere eller længere forløb, eller
som havde fundet deres plads i en ansættelse på særlige vilkår i landbruget.
Flere landmænd berettede om, hvordan de borgere, kommunen havde sendt
ud til dem, var meget nedkørte, da de
kom, og kun kunne være med i arbejdet
få timer om ugen, men med tiden kom
de i bedring for til slut at fungere på helt
almindelige ansættelsesvilkår.
Undersøgelsen omfattede knap 50
landmænd i Foreningen for Biodynamisk Jordbrug, men vi har grund til at
tro, at det er langt mere udbredt i landbruget at tage et socialt ansvar for sårbare borgere, hvilket baseres på den histori-

ske arv fra selvhjælpssystemerne i landbruget og bakkes op i vores netværk
blandt økologiske landmænd.
Gennem arbejdet med undersøgelsen
har foreningen ligeledes været i kontakt
med jobkonsulenter og andre medarbejdere fra ﬂere kommuner, der alle fortæller, at det
blandt de borgere,
kommunerne søger ressourceafklaringsforløb til, er
meget efterspurgt
at komme ud på et
landbrug.
Men vores undersøgelse viste
også, at ressourceafklaringsforløbene blev tilrettelagt
på vidt forskellige
måder i kommunerne, de administrative processer
var tunge, og der
fulgte ikke nogen
aﬂønning med til
landmændene.
Blot to af foreningens landmænd modtog økonomisk kompensation i form af
en mentorordning, hvor de blev aﬂønnet
for et par timer om ugen, hvilket langtfra
dækkede det reelle antal timer, de brugte
på de sociale tilbud.

DET ER VORES klare overbevisning, at der
er et stort potentiale for at forbedre og
udvikle de sociale tilbud i landbruget, og
at der er mere brug for dem end nogensinde.
Men det kræver opbygning af mere formelle ordninger
og bedre samarbejdsprocesser
mellem landmænd og kommuner samt en reel
indtægt til landmændene, der
dækker den samfundsopgave, de
medvirker til at varetage. Med tanke
på, at landbrugserhvervet i forvejen
er meget økonomisk presset, vil
sårbare borgere ikke kunne få mulighed for de tilbud i
fremtiden, sådan
som landbrugsudviklingen er i dag,
hvor de mindre alsidige landbrug afvikles, og jorden koncentreres i stadig større bedrifter.
De store landbrug med monokulturdyrkning, der kun kan forvaltes med store landbrugsmaskiner, har sjældent hverken de rammer eller opgaver, som de alsi-

Der er et stort
potentiale for at
forbedre og
udvikle de sociale
tilbud i
landbruget, og
der er mere brug
for dem end
nogensinde

dige landbrug kan tilbyde sårbare borgere.
I diskussionen om, hvordan dansk
landbrug skal udvikle sig, bør også indgå
en diskussion af, hvad landbruget kan ud
over at producere fødevarer. Landbruget
kan også ’producere’ raske borgere, hvilket anerkendes og derfor også støttes politisk i en række af vores nabolande.
I NORGE GÅR landbrug, der udbyder sociale tilbud, under betegnelsen Inn på tunet (IPT). Et godkendelsessystem blev etableret i 2012, og i dag er omkring 400
landbrug godkendt i ordningen. IPTlandbrug tilbyder skræddersyede tilbud
til børn og unge, voksne og ældre, der giver mulighed for at deltage i dagligdagen
på et landbrug.
Det vigtige i IPT-tilbud er, at borgeren
opnår ’mestring’, som nordmændene siger, der nok bedst kan oversættes til, at
borgerne skal kunne opbygge selvtillid
og føle sig trygge som del af et fællesskab,
hvor der også er plads til at fejle.
IPT-landbrug udbyder eksempelvis tilbud til børn, der er kørt sur i skolen, som
tilbydes læring på anden vis i landbruget. Som nordmændene siger, kan det
meste fra læringsplanerne hentes og omsættes til praktiske aktiviteter på en gård.
Der er tilbud til unge, der er ramt af
stress eller depression, og som har brug
for en anderledes hverdag for en tid,
samt stofmisbrugere, som har brug for at
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Hanne Neervig Nielsen, Mellemvangen 2, Brønshøj:
Torben Lund skriver i Politiken, at »det er forstemmende
at opleve, hvordan Politiken i
de seneste år er reduceret fra
et kritisk, indsigtsfuldt og reﬂekterende dagblad til et menighedsblad for Socialdemokratiet«, og så fortæller han videre, hvordan Christian Jensen i sin Kronik på den mest
»ﬂadpandede måde« forsøger
at »nedgøre og latterliggøre
Det Radikale Venstre og dets
leder«.
Jeg er rørende enig med
Torben Lund. Selv var jeg så rasende, da jeg læste Christian
Jensens beskrivelse af Lars
Løkke som en person, der har
»indynderens charme og
charlatanens grænseløshed«,
og mere i samme stil.
Hvad er det dog for en form
for journalistik, der tilsviner
politikeren som person i stedet for at kritisere den politik,
han fører?
Den eneste grund til, at jeg
ikke har opsagt mit abonnement, er de gode krydsogtværser.

Anna-Lise og Hugo Wendler Pedersen, Frydendalsvej 32, Frederiksberg:
Som både passionerede og
pensionerede Halfdan Rasmussen-læsere må vi tage til
genmæle mod Gyldendals direktørs forsvar i Politiken 10.
maj.
Her forsvarer direktøren, at
Gyldendal i nyudgivelser har
undladt at medtage digte af
Halfdan Rasmussen, fordi de
er »tidsbundne«, og digtsamlingerne trænger til en »opdatering«. Det er en uhyggelig
form for nysprog, der kan benyttes om al ældre litteratur,
men ingen her i landet tænker vel på at rive sider ud af de
islandske sagaer eller Bibelen.
Vi har forsøgt at udtrykke
vores mishag med nedenstående, som vi håber er i Halfdan Rasmussens ånd:
En vandal
fra Gyldendal med saks og
kapital
har klippet løs i dine digte.
Slemme ord som hottentot
og neger uden skjorte
er nu borte,
og digtene sælges skamløst
’ohne deine Worte’.

GENTÆNK YTRINGSFRIHED
Peter Bidstrup og Kirsten Nygaard, Nørrevej 15, Snekkersten:
Ytringsfriheden er menneskeskabt. Den var tænkt som et
redskab til beskyttelse af det
enkelte menneske mod statsmagten. Nu bruges den af en
enkelt person, Rasmus Paludan, til at hive statsmagten
rundt i manegen. Hvis et redskab ikke fungerer efter hensigten, må det laves om.

PALUDAN
Jan Sørensen, Nørrebred 206,
Vallensbæk:
Vi skal slet ikke forhindre Rasmus Paludan (og andre) i at
ytre sig. Paludan må sige, lige
hvad han har lyst til.
Blot skal han ikke regne
med politibeskyttelse – han
må som alle os andre stå ved
det, han siger, også hvis nogen
bliver sure over det. Måske
han så ville tage bare lidt mere hensyn til andre og ikke kaste den næste koran helt så
langt. Politiet har fået rigtig
mange ﬂere penge de senere
år. Pengene var beregnet til at
bekæmpe økonomisk kriminalitet. Men nu læser jeg, at
antallet af sigtelser for økonomisk kriminalitet er styrtdykket. Det lader til, at politiet
bruger pengene på alt muligt
andet – blandt andet grænsevagter og hr. Paludan.

FOLKEMØDET TIL SAMSØ
Herman Hermansen, Brinken 16
B, Strøby Egede:
Burde årets folkemøde, der er
det 9. i rækken og har klimaet
som hovedtema, ikke undtagelsesvis være ﬂyttet til Samsø, hvor Danmarks hidtil eneste energiakademi, indviet i
2007, er beliggende? Hvis
eventuel manglende hotelkapacitet er årsagen, kunne yngre deltagere eventuelt bo i
medbragte telte.
Jeg ved ikke, om akademiet
er repræsenteret på Bornholm, men kommer Muhammed ikke til bjerget, burde
bjerget i dette tilfælde komme til Muhammed.

KÆNTRER DET RØDE SKIB?
Peter Krygell, Leerbjerg Lod 19,
Hillerød:
Hvis det røde skib kæntrer under stabelaﬂøb, så er det, fordi
de radikale egentlig er blå.
Så er det, fordi de er mere liberale end sociale, og fordi de
ikke har indset, at en velfærdsstat kun kan bevares, når de
stærkeste skuldre bærer mest.
Ingen velfærd og ingen
drøm om retfærdighed kan leve med, at den rigeste 1 promille nu ejer 10 procent af landets formue, og at 25 procent
af denne formue er placeret i
skattely.

Befolkningen er offer for en
hidtil uset grådighed, som
ødelægger tilliden til en stærk
velfærdsstat.
Derfor har vælgerne krav på
en ny kurs, også fra de radikale.

Din evige kamp mod
tiden er dit eget valg

EN VIGTIG SYMBIOSE
Ole Matthiessen, strandvænget
23, København:
I den politiske debat har man
under valgkampen og de
igangværende politiske forhandlinger fået det indtryk, at
velfærd og virksomheders
trivsel er hinandens modsætninger.
I virkeligheden er der tale
om en vigtig symbiose, som
sikrer et stabilt og velfungerende samfund.
Hvis der ikke er nogen til på
forsvarlig vis at passe vores
børn, syge og ældre, kan man
risikere, at kvaliﬁceret arbejdskraft i familien bliver
trukket ud af produktion for
at udfylde tomrummet.
Samtidig er det vigtigt, at vi
gennem uddannelse sikrer, at
kommende generationer bliver udrustet til at tackle fremtidens udfordringer, ikke
mindst de klimaproblemer,
der om få år bliver en hård realitet.

OPREJSNING TIL DF
Marianne Koester, Rude Vang
102, Holte:
Det er både pinligt og deprimerende, at Danmarks Radio
med Clement Kjersgaard i
spidsen gennemfører endnu
en diskussion om, hvordan
Danmark vil blive oversvømmet af ﬂygtninge.
Vi har hørt Thulesen Dahl til
bevidstløshed, og vi kender de
andre partiers klicheer. Vi har
haft et valg. Og det har været
positivt for vores demokrati,
at så mange danskere har
stemt.
Sender DR i virkeligheden
sådan en diskussion i et forsøg på at give Dansk Folkeparti oprejsning?

Jeg træner tillid.
Jeg øver mig i, at
lade mine ting ligge
på færgen og gå på
toilet, uden at tage
det hele med mig.
Jeg øver mig i at
låne mine cykelnøgler ud i tillid til,
at jeg får dem og
cyklen tilbage igen
Isabella Arendt,
næstformand
for Kristendemokraterne.
I Kristeligt Dagblad

HANS EGET PROBLEM
Peter Christensen, Simmerstedvej 90, Haderslev:
Lige så længe samfundet yder
Rasmus Paludan beskyttelse
med livvagt og store politistyrker, lige så længe vil han
være voldsomt provokerende.
Og at der skal ydes så stor beskyttelse, har i min optik intet
med ytringsfrihed at gøre.
Rasmus Paludan må selv stå
til ansvar for alle sine ytringer,
det er ikke samfundets opgave.

Arkivtegning: Per Marquard Otzen

MENIGHEDSBLAD FOR S

Dagens
citat

HVAD TÆNKER du, når du kan høre et ur
tikke? Formentlig ikke meget, det gør jeg
i hvert fald ikke. Den rytmiske tikken tik,
tak, tik, tak ... kan få én til at slappe af og
indse, hvor vidunderlig roen er. At nyde
roen og ﬂade fuldstændig ud på sofaen
en eftermiddag alene hjemme er som at
vågne op i hængekøjen en lun sommermorgen med dug på græsset og lytte til
græshopper og fuglesang.
Når du sidder der ved dit bord til eksamen eller på arbejdet og har en vigtig opgave, du skal til at være færdig med, er
det ingen idyllisk lyd, du hører. Det kunne lige så godt være djævlens skingre
hvæsende grin, du hørte i baggrunden.
Djævlen, der griner, fordi du er ved at tabe til tiden. Tabe til noget, du selv burde
være herre over.

vemåde og synet på livet. De lod tiden gå
og gjorde det i deres tempo. Hvis der
skulle gøres noget, så skete det, og ikke i
hast, men af lyst. Udefra ligner det en fattig ø, men på så mange punkter er det os,
der er fattige. Det er os, der tilsidesætter
familien eller os selv.
Balineserne er herrer over sig selv, men
hvad er vi? Vi er slaver
af tiden. Når jeg herVi skal være, hjemme står inde i Ingøre eller nå dre By og ser, hvordan
folk farer rundt med
noget, inden hamrende hjerter og
viserne
røde kinder af travltager det
hed, kan jeg undre mig
over, hvad der haster
sidste hak
sådan. Det er timeren
ind på de
på bomben, der tikker.
fastlagte
Tik-tak. På grund af
tal. Igen er vi den kan vi ikke sætte
sent på den os ned og mærke verden, fornemme den og
blive en del af helheden.

I DANMARK og rundt i verdens storbyer
trækker vi panisk venstre arm op foran os
og retter blikket ned mod vores ur. Uret
tikker, tiden går, og hjertet banker. Vi skal
være, gøre eller nå noget, inden viserne
tager det sidste hak ind på de fastlagte
tal. Igen er vi sent på den. At nå et forudbestemt tidspunkt er som at gå rundt
med en bombe med timer på. Man behøver ikke skulle længere væk, end at en ﬂyvetur kan klare det.
Da jeg var på Bali, gik der ikke mere
end et par dage, før timeren på bomben
forsvandt. Jeg lod mig præge af deres le-

INDE I FOLKS hoveder myldrer det rundt
med hårdtarbejdende myrer, der ikke
kan ﬁnde ro. Myrernes rungende trampen gør det svært helt at lade sig falde i
søvn, for så når de jo ikke alt. Man vender
og drejer sig og venter på, at der bliver
stille.
Når roen endelig falder på, hører man
urets tikken. Hvert tik-tak minder os om,
at nu er der to sekunder mindre, til vi
skal op. Af og til giver man op og fortsætter der, hvor man slap.
Når jeg sidder herhjemme, tror jeg ikke på, at det kun var en tur med et ﬂy, der

EN DAG VÅGNER du med løsnede reb.
Kan mærke, hvordan luften fylder dine
lunger igen? Tilbage er de hævede røde,
gule og blå mærker. Senere forsvinder de,
men efterlader lyserøde ar. Selv om rebene løsnes, er vi fanget af tidens reb. Vi mister kontrollen over os selv og livet. Som
Wonder Woman sagde:
»Lader du den lille tingest bestemme,
hvad du skal?«.
Ja, det gør vi. Vi lader det tikkende ur
bestemme. Bestemme, hvad vi skal og
hvornår. Men hvad er der gået galt, som
har fungeret for andre? Er det os selv, eller er det os alle i et fælles samfund, der
har overset noget?
Gik det galt, da munken Gerbert fra
Magdeburg i 900-tallet opfandt det første mekaniske ur drevet af to lodder? Eller var det allerede før vor tidsregning, da
man opfandt soluret? Måske var det først
i 1336, da det første mekaniske ur, som viste klokken med tal, blev opfundet? Ærlig
talt tror jeg, at det er et problem, vi selv
har skabt.

fortalte nogle af
foreningens landmænd os, at deres
kommune var af
den opfattelse, at
de sender gratis
arbejdskraft ud i
landbruget, når
de sender sårbare
borgere ud i ressourceafklaringsforløb, og at landmændene derfor
bør være kommu-

kæmper med tab af arbejdspladser.
Forskningsrapporten ’Supporting Policies for Social Farming in Europe’ fra
2009 viste, at der blev skabt 600 arbejdspladser i landdistrikterne i Holland gennem sociale tilbud i landbruget i 2006.
Det er f.eks. landmandens ægtefælle, der
har sagt sit job op og i stedet arbejder
med de sociale tilbud på landbruget, eller nyoprettede stillinger som pædagogiske medarbejdere, der hjælper landmanden med arbejdet i de sociale tilbud.
Antallet af nye arbejdspladser som følge af udviklingen af sociale tilbud i landbruget vurderes i dag til at være langt
større end de 600, det blev opgjort til i
2006, ifølge forskeren fra Wageningen
Universitet, der varetog den hollandske
forskningsdel til rapporten.
Indtægter, der, som i Holland, giver
mulighed for at ansætte pædagogisk personale i landbruget, der hjælper landmanden med de sociale tilbud, kan også
være en vej til at udvikle ﬂere mindre forarbejdningsproduktioner på landbrugene. Landmanden med malkekøer kan
etablere et mindre gårdmejeri med osteproduktion, og en pædagogisk medarbejder kan ansættes til at stå for den mindre forarbejdningsproduktion sammen
med en-to sårbare borgere.
Der vil både være ro til at få snakket,
simple praktiske opgaver og mulighed
for, at den sårbare borger kan indgå i en
reel produktion, hvor den indsats, borgeren yder, betyder noget, og borgeren dermed får en følelse af at være til gavn.
Som en norsk landmand udtrykker
det: »At være en ressource for nogen er en
god følelse«. Og det går begge veje. Det
gælder både landmænd og borgere. Det

bakkes også op af forskningen, der viser,
at det gør en forskel for borgeren at være
del af en reel produktion og ikke blot del
af et aktiveringstilbud.
Ligeledes kan landmændene etablere
mindre forarbejdningsproduktioner
som møllerier, mosterier og direkte salg
af deres afgrøder, så pakning af grønsagskasser bliver en opgave. På den måde
skabes simple manuelle arbejdsopgaver,
som er overkommelige, men hvor det alligevel gør en forskel, at borgeren møder
om morgenen.
Med en ansat pædagogisk medarbejder, der har ansvaret for forarbejdningen
eller pakningen, går produktionen ikke i
stå, selv om borgerne ikke er lige mødestabile alle dage.
Der er mange grunde til at arbejde for
at bevare de alsidige landbrug, og en vigtig en af dem – og en hidtil overset – er det
store sociale arbejde, nogle landmænd
påtager sig, og de rammer, deres landbrug kan tilbyde sårbare borgere i en
bedringsproces.
Det er ikke noget, der har været fokus
på hverken i offentligheden, landbrugsforskningen eller på den politiske dagsorden, men ifølge international forskning, vores nabolandes erfaringer samt
foreningens undersøgelse kan de alsidige landbrug give noget helt særligt til
sårbare borgere, og det er der mere end
nogensinde brug for.
Derfor vil vi opfordre landbrugsorganisationer, kommuner, politikere og andre
interessenter til i samarbejde at få opbygget gode formelle ordninger, etablere et
godkendelsessystem og sikre rimelig aflønning til landmændene. Der er stor inspiration at hente i vores nabolande.

tid
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skulle til for at opleve så stor en forskel.
Det er nærmere en rejse ud i det ydre
rum. Ud til en planet, folk ikke tager ved
lære af. Når man kommer hjem, bliver
man blind over for det.
Du kan mærke de tykke, grove og nedslidte reb strammes for hvert skridt, for
hver tanke, du tænker. Men du fortsætter.
Du kan ikke stoppe. Din hudfarve toner
fra let lyserød til en brændende rød, hvorefter du bliver blå. Det sortner for øjnene,
og du mærker kort et sus i maven, inden
du rammer de kolde og regnvåde brosten.

Landbruget kan også producere sunde borgere
komme ud og være del af et fællesskab.
Ligeledes ﬁndes der tilbud på IPT-landbrugene til ældre med demens, hvor
landmændene tilrettelægger opgaver –
det kan være plukning af bær og derefter
syltning af bærerne – som vækker minder
om en tid, der næsten var glemt.
I 2016 organiserede omkring 120 IPTlandbrug sig i samvirket Inn på tunet
Norge SA. Deres sekretariat arbejder for
at gøre tilgangen til sociale tilbud i landbruget enklere og mere synlige. De tilbyder introduktionskurser til interesserede
landmænd og giver deres medlemslandbrug adgang til brug af fællesmateriale,
erfaringsdeling og en mentorordning i
opstartsfasen.
Ligeledes deltager sekretariatet i forskningsprojekter og udviklingsarbejde, og
de arbejder for, at de sociale tilbud i landbruget kommer på dagsordenen hos politiske beslutningstagere. Samvirket består af seks regionale kooperativer og det
nationale sekretariat, som er ﬁnansieret
af ca. 20 procent af indtægterne, deres
medlemslandbrug modtager for arbejdet med sociale tilbud.
Den politiske anerkendelse blev for alvor understreget, da den norske statsminister, Erna Solberg, sammen med landbrugsministeren besøgte Inn på tunet
for nylig og opfordrede endnu ﬂere kommuner til at gøre brug af IPT-tilbud.
Vi kan anbefale, at man besøger siderne Inn på tunet og Inn på tunet Norge SA
på Facebook og ser de mange små ﬁne
ﬁlm om IPT-landbrugene i Norge.
I HOLLAND HAR der gennem mange år
været politisk anerkendelse af, at landbruget kan noget særligt, når det kom-

mer til sociale tilbud til sårbare borgere.
Siden slutninDer er mange
gen
af 1990’erne
grunde til at
har både landarbejde for at
brugsministeriet
bevare de
og sundhedsminialsidige
steriet bidraget til
at fremme udviklandbrug
lingen af sociale tilbud i landbruget, og antallet af landbrug,
der udbyder sociale tilbud, er således
vokset støt fra ca. 75 i 1998 til omkring
1.100 i dag.
Sundhedsministeriet har arbejdet for
at få behandling bedre integreret i samfundet, mens landbrugsministeriet har
arbejdet for bedre forbindelse mellem
landbruget og det øvrige samfund samt
nye økonomiske muligheder for landmændene.
De hollandske landmænd modtager
en helt reel løn for det arbejde, de udfører med varetagelsen af de sociale tilbud,
hvilket ud over deres arbejdstimer dækker udgifter til forsikringer og sikkerhedsforhold samt kan give mulighed for
ansættelse af pædagogiske medarbejdere, der kan hjælpe landmændene med arbejdet med de sociale tilbud.
Også i Belgien (Flandern) har der været
politisk anerkendelse af og støtte til,
hvad landbruget kan tilbyde sårbare borgere. I dag ﬁndes der ca. 970 landbrug,
der udbyder sociale tilbud. De belgiske
landmænd får ligeledes en reel løn for
deres arbejde med de sociale tilbud, som
betales af landbrugsministeriet.
Der er etableret et nationalt rådgivningscenter, der tilbyder introduktions-

kurser for landmænd, der vil starte op
med sociale tilbud, yder rådgivning og
støtte samt matcher landmændenes
kompetencer og erfaringer med borgernes ønsker og behov.
NORGE, HOLLAND og Belgien er kun eksempler. Der ﬁndes ligeledes interessante udviklinger inden for udbud af sociale
tilbud i landbruget i Tyskland, Finland,
Italien og Frankrig.
Med udgangspunkt i de gode erfaringer fra andre europæiske lande mener vi,
at der er et stort uudnyttet potentiale for
at udvikle lignende mere formelle tilbud
i Danmark til gavn for både borgere,
landmænd og kommuner.
Udvikling af et formelt godkendelsessystem, som de har i Norge, vil bidrage til
at kvalitetssikre de sociale tilbud herunder at sikre de rette forsikringer og sikkerhedsforhold på landbruget. Det vil ligeledes sikre, at uegnede landmænd sorteres fra, og således forhindre, at sociale
tilbud bliver en pengemaskine for landbruget.
Ordningen med mentorer, som de har
i Norge, hvor en landmand med erfaring
fra sociale tilbud er mentor for en landmand, der gerne vil starte op med udbud
af sociale tilbud, ﬁnder vi ligeledes helt
essentiel. Som ﬂere af foreningens landmænd udtrykte i vores undersøgelse, er
det et stort ansvar at støtte en sårbar borger, der kan være voldsomt ramt af stress,
depression eller angst, og derfor er det
vigtigt, at landmændene har nogen at søge rådgivning hos, så de kan give den
bedst mulige støtte og tilrettelægge de
bedst mulige opgaver for borgeren.
Under arbejdet med undersøgelsen

Det gør en
forskel for
borgeren at
være del af en
reel produktion
og ikke blot del
af et aktiveringstilbud

nerne taknemmelige.
Det kan vi bestemt ikke genkende fra
nogen af foreningens landmænd, som alle entydigt fortæller, at det er både tidsog ressourcekrævende at tage imod sårbare borgere i sociale tilbud.
Men de vil gerne tage et socialt ansvar,
og energien til at udføre det ekstra arbejde kommer af at se, hvordan borgerne får
det bedre.
Vores undersøgelse viste desværre også, at der ifølge nogle kommunale medarbejdere er landmænd, som har en opfattelse af, at sociale tilbud er en måde at
anskaffe sig gratis arbejdskraft på. For at
gøre det helt klart er sociale tilbud en
omsorgstjeneste, som landmanden yder
for borgeren, og ikke et arbejde, borgeren yder for landmanden.
KRITISKE RØSTER vil muligvis indvende,
at udvikling af mere formelle ordninger
vil reducere en række arbejdspladser i
landbruget, men det er ikke tilfældet.
Omvendt kan udvikling af mere formelle
ordninger være med til at skabe arbejdspladser i landdistrikterne, der ellers

