
15debat.
jydskevestkysten

O n s d a g  19 .  a p r i l  2 017

 

 

Send dit læSerbrev til debat@jv.dk
Alle læserbreve skal være med navn og adresse på afsenderen og må 
maksimalt have en længde af 1300 tegn svarende til 230 ord. Synspunkt må 
være 2600 tegn. Redaktionen forbeholder sig ret til at forkorte og redigere 
læserbreve. Det markeres i givet fald med »skriver blandt andet«. 

Peter Nielsen Mølleparken 123, 
Løgumkloster

læSerbrev: Et gammelt ordsprog si-
ger " Skomager bliv ved din læst ", det 
burde biskop Marianne Christiansen 
skrive sig bag øret. Hun må gerne have 
sin mening om muslimer og tørklæder, 
men burde nok holde den mening for 
sig selv.

 En del af de muslimer, der kommer 

her til landet, hverken kan eller vil ind-
ordne sig under det system, som vi lever 
under, men fortsætter med at dyrke den 
tro, som de faktisk er flygtet fra. 

Da vi for nogle år siden skulle på en 
rejse til Kina, skulle vi mellemlande i 
Katmandu. 

Her havde vi fra rejseselskabets side få-
et at vide, at man der ikke gerne så kvin-
derne gå med bare arme, og som følge 
heraf havde vi taget det tøj med, som 

ikke ville støde den lokale befolkning - 
altså vi rettede ind, selv om det kun var 
for en kort tid - når det nu var sådan, reg-
lerne var,(at rejsen så blev aflyst, er en 
anden sag). 

Til gengæld skriger det til himlen, 
når der hen ad gaden kommer flygt-
ninge gående iført chador, hvor kun en 
smal strimmel af øjnene er at se. Det 
er i mine øjne en hån mod det system, 
som vi har opbygget, og som vi lever i.

Religion. 
Biskoppens mening
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Terkel Gad Petersen Søparken 113, Rødekro

læSerbrevet: Advokatnævnet har nu afgjort, 
at ingen af regionens advokater i Holst-sa-
gen har overtrådt "god advokatskik", hvilket 
forsvarsadvokaten, Karoly Nement, kalder 
bizart. Jeg er selv i brev fra Advokatfirmaet 
Fink i Aabenraa blevet truet med eksklusion 
af min andelsboligforening for overtrædel-
se af foreningens vedtægter, uden at jeg har 
kunnet få oplyst, hvilken paragraf, jeg skulle 
have overtrådt. Dette bedømte Advokatnæv-
net ej heller til at være en overtrædelse af 
god advokatskik, så jeg var blevet overrasket, 
hvis nævnet havde bedømt, at regionens ad-
vokater har overtrådt "god advokatskik". I 
øvrigt underligt, at advokater på det offent-
liges regning er sat til at kontrollere advoka-
ter, og det skal her anføres, at Advokatnæv-
nets afgørelser ikke kan indklages for højere 
instans.

Advokatskik. 
Advokater kontrollerer 
advokater

Henny Fiskbæk, formand for HK Privat 
Sydjylland, Jupitervej 1, Kolding

læSerbrev: 800.000 job forsvinder i 
løbet af de næste 5-10 år på grund af 
automatisering ifølge tænketanken Ce-
vea. For langt de fleste bliver uddannel-
se en forudsætning for at fastholde en 
tilknytning til arbejdsmarkedet, og al-
lerede nu mangler arbejdsgiverne fag-
lært arbejdskraft.  
Samtidig bliver efteruddannelse vigti-
gere end nogensinde, fordi fag vil for-
svinde eller ændres til ukendelighed, 
og langt flere vil blive nødt til at sadle 

om flere gange i løbet af et arbejdsliv.  
Den danske arbejdsmarkedsmodel 

har i mere end 100 år gjort det muligt 
for parterne at tilpasse sig dynamisk 
til en lang række store teknologiske og 
markedsmæssige forandringer. Over 
for de kommende års tilpasninger til 
den fjerde industrielle revolution bli-
ver den danske model fortsat omdrej-
ningspunktet for opretholdelse af øko-
nomisk vækst og høj beskæftigelse. 

Dette har vi taget de første skridt til i 
de netop afsluttede overenskomstfor-
handlinger. 

Her er der nu 100 procent løndæk-

ning ved aftalt efter- og videreuddan-
nelse.

Nu mangler vi, at regeringen påtager 
sig deres del af ansvaret og fører en ar-
bejdsmarkedspolitik, der sikrer et so-
cialt sikkerhedsnet, kombineret med 
gode muligheder for uddannelse ret-
tet mod de kompetencer, der vil blive 
efterspurgt på fremtidens arbejdsmar-
ked. 

De kunne jo passende starte med at 
fjerne omprioriteringsbidraget og sikre 
uddannelsesmulighederne i de tyndt 
befolkede dele af Danmark.

Automatisering. 
Intet arbejdsmarked 4.0 uden den danske model

Finn Harald Rasmussen, kredsformand 
Socialpædagogerne Sydjylland, 
Vestkraftgade 1, Esbjerg

læSerbrev: Det betaler sig for kommu-
nerne at investere i arbejdsmiljøet. Det 
er et godt samfundsøkonomisk reg-
nestykke. Høj faglighed og et godt ar-
bejdsmiljø giver mindre sygefravær og 
mindre personaleudskiftning. Og det 
kommer ikke bare medarbejderne og 
arbejdsgiverne til gode. Det giver sim-
pelthen borgerne bedre muligheder og 
et bedre liv.

Socialpædagogerne har netop fået 
lavet en stor arbejdsmiljøundersøgel-
se som overordnet viser, at det er gået 
fremad med socialpædagogernes ar-
bejdsmiljø. Trivslen er steget, færre op-
lever ubehagelig stress, mobning af kol-
leger og fysisk vold, mens de er på ar-
bejde. Og der er sket meget på de sene-
ste fire år. Mens det i 2013 var lidt over 

halvdelen af de adspurgte, der svarede, 
at de trivedes godt eller meget godt på 
arbejdet, er andelen i 2017 oppe på 60 
procent. Samtidig er forekomsten af fy-
sisk vold faldet fra 36 til 31 procent. Og 
det er tal, der glæder os i Socialpæda-
gogerne Sydjylland. Der har i den sene-
ste tid været meget fokus på voldsepi-
soderne på bostederne.

Tallene viser desuden tydeligt, at 
medarbejderne ganske enkelt trives 
bedre, når de har mulighed for faglig 
sparring og supervision. Arbejdsmiljø-
undersøgelsen viser også, at der er sam-
menhæng mellem høj faglighed og et 
godt arbejdsmiljø – og at færre udsæt-
tes for fysisk vold, hvis de føler sig fag-
ligt klædt på.

 Undersøgelsen sætter en tyk streg 
under, at en styrket og målrettet ind-
sats nytter noget. Ude på de socialpæ-
dagogiske arbejdspladser har mange 
ledere, tillids -og arbejdsmiljørepræ-

sentanter, virkelig lavet et flot arbejde, 
som nu viser sig med flotte resultater i 
undersøgelsen.

Vi skal og vil som fagforening selvføl-
gelig kæmpe for de basale forhold. For 
rammerne og vilkårene for arbejdet. 

Og vi skal kæmpe for, at socialpæda-
gogerne altid er klædt på til at kunne 
matche de udfordringer, jobbet giver. 
Både i dag og i fremtiden. 

Derfor laver vi denne arbejdsmiljø-
undersøgelse.

 Nu handler det om at fastholde fo-
kus, så den positive udvikling kan fort-
sætte.

Der er stadig plads til forbedringer 
– for eksempel vil vi gerne have bedre 
balance mellem krav og ressourcer på 
arbejdspladserne. Du kan være nok så 
dygtig en socialpædagog, men det nyt-
ter ikke rigtigt noget, hvis du er alene 
på job og skal håndtere for mange bor-
gere.

Arbejdsmiljø. 
Flere socialpædagoger trives på arbejdet

Stig Sandholt Andersen, intern faglig 
rådgiver i Bæredygtigt Landbrug, Gl. 
Tårupvej 48, Fredericia

læSerbrev: Økologi udråbes ofte som 
redningskransen for bæredygtig an-
vendelse af jorden. Det er dog langt 
fra så simpelt i virkeligheden.

For det første: Den økologiske gød-
ning, der består af afføring og dyb-
strøelse, som dyrene har gået på, bli-
ver typisk spredt og pløjet ned om ef-
teråret, når planterne ikke gror. Det 
gør man, fordi gyllen ikke bliver ud-
skilt og bruges separat i den økologi-
ske drift. Det ender med større ned-
sivning af nitrat til grundvandet og 
udvaskning til vandmiljøet, da plan-
terne ikke er i vækst om efteråret, og 
derfor ikke kan optage gødningen 
med det samme.

Den anden udfordring er ukrudt. 
Der er mere ukrudt i økologiske mar-
ker, fordi man ikke må bruge ukrudts-
midler. Derfor pløjer og harver man 
jorden flere gange, men det er med til 
at dræbe snegle, orme og insekter, der 
bidrager med omdannelse af gødnin-
gen fra organisk til uorganisk form. 
Det er den uorganiske gødning, plan-
terne optager og vokser af. Når jorden 
vendes, bliver plantemateriale i det 
øverste jordlag iltet og sender CO2 op 
i atmosfæren i stedet for at binde kul-
stof i plantematerialet i jorden.

Økologi er mere end velkommen 
ude på marken og på hylderne i su-
permarkedet, så længe forbrugerne 
er klar over, at dele af den økologiske 
produktionsform har negative miljø-
mæssige konsekvenser.

 

Bæredygtigt  
Landbrug. 
Økologi er værst  
for vandmiljøet  
og klimaet


