SDS og socialpolitik
Baggrund
Socialrådgiverstudiet er et aktivistisk studie. De studerende er engagerede i både
samfundet og i udviklingen af socialpolitikken.
I dag ser vi en udvikling af det sociale arbejde i Danmark, hvor socialrådgivere er under et
højt arbejdspres grundet for få midler til området, og for mange sager til den enkelte
socialrådgiver.
Man får ofte et indtryk af, at Danmark er landet med verdens bedste velfærd. Men en ny
opgørelse lavet af fagforbundet 3F på baggrund af tal over rige landes sociale udgifter set
i forhold til landenes bruttonationalprodukt (BNP) viser, at Danmark først kommer ind på
en tiendeplads.
Dette viser, at vores ambitioner for den socialpolitiske indsats er nedgraderet. Reformer
inden for dagpenge og kontanthjælp gør, at vi ikke længere ligger i top.
Vi ser, at borgere, som af forskellige årsager ikke kan forsørge sig selv, presses ud på
kanten af samfundet, blandt andet på grund af ændret lovgivning, og besparelser i det
offentlige, som ikke giver mening. Hverken set med socialfaglige, etiske eller
samfundsøkonomiske briller.
I SDS ser vi ikke stressede socialrådgivere og velfærdsamputeringer som en mulighed. Vi
har en ambition for det sociale arbejde, hvor der er mere tid til den enkelte borger, samt
et økonomisk råderum til at yde den socialfagligt bedste indsats. Vores ønske som
kommende socialrådgivere er, at vi kan bidrage til at styrke udsatte borgeres organisering
og handlemuligheder.
Det kræver blandt andet, at vi udvikler stærke alliancer mellem socialrådgivere, borgere og
andre relevante velfærdsprofessioner for at sætte en meningsfyldt socialpolitik og
finansiering på dagsordenen.
Vores kamp er jeres kamp, jeres kamp er vores kamp! Som kommende socialrådgivere vil
vi ikke se passivt til, mens vores fremtidige arbejdsforhold bliver undergravede og vores
fælles sikkerhedsnet langsomt fjernes under os. Jo ringere forhold der er for syge og
arbejdsløse, jo større pres er der på arbejdsmarkedet, og så meget desto mere kan
arbejdsgivere tillade sig at udsætte lønmodtagere for.
Derfor mener SDS at studerende, lønmodtagere, syge og arbejdsløse, bør stå sammen og
kæmpe den fælles velfærd!

Indsatser
•

Lave en arbejdsgruppe i SDS, som beskæftiger sig med at udvikle socialpolitiske
holdninger i SDS, samt at udvikle et afsnit om socialpolitik i SDS’ principprogram til
næste årsmøde.

•

Der udvikles et særligt dialogmateriale til brug på uddannelsesstederne i
forbindelse med synlighedsindsatser med fokus på socialpolitik og SDS, som
inddrager de studerende i at have indflydelse på området.

•

SDS vil skabe forudsætninger for, at vores lokalafdelinger kan danne alliancer med
borgere i udsatte positioner, i de tilfælde hvor det kan lade sig gøre.

•

De kommende overenskomstforhandlinger, OK18, er en god mulighed for at lave
aktivitet på uddannelserne i samarbejde med DS, og MVU'ere lokalt: OK18
indarbejdes i forårets studiestartsoplæg, og der laves et koncept for OK18
aktiviteter, som lokalafdelingerne kan bruge som inspiration, såfremt de ønsker
det.

