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Århus Onsdag Blog
Hver onsdag kan du her
på siden læse en blog
fra en af vores faste
SYD-bloggere. I dag fra
ejer af Team Talk Jakob
Spange, der er stifter af
Demogos.com og som
til daglig bor i Malling.

GIV »DEM« EN CHANCE FOR AT FÅ NOGET AT STÅ OP TIL
DET ER sådan set lige meget, om du er indvandrer, udviklingshæmmet eller noget helt tredje. Du er en af dem, der står udenfor. Er du en af os,
der har arbejde, et godt liv, udfordringer osv., så giv en hjælpende hånd til
dem, der har brug for at blive en del af fællesskabet. Giv dem en chance
for at få noget at stå op til, så er de også parate til at yde noget for samfundet. De vil nemlig gerne. Som stifter af www.demogos.com vil jeg denne
gang fortælle om inklusion af mennesker på kanten af samfundet.
I mit job som vejleder og jobkonsulent i en kommune i Østjylland, hjælper jeg mennesker med førtidspension og unge, som går på STU uddannelsen i forhold til beskæftigelse. STU er Særlig Tilrettelagt Uddannelse
for unge, der ikke kan gennemføre en almindelig uddannelse. Her møder
jeg bl.a. mennesker med forskellige diagnoser og udviklingshæmning –
sagt mere
positivt – mennesker med særlige talenter.
JEG MØDTE Stefan for to år siden, hvor han kom med sin bo-støtte Tenna.
Stefan havde været en del igennem. Med middelsvær grad ADHD går livet ikke altid som planlagt. Stefan blev mobbet meget i skolen, og han følte sig anderledes.
Stefan havde igennem sin tid mødt mange jobkonsulenter, haft ansættelser som blandt andet flyttemand, men det gik galt med forholdet til chefen, og han blev fyret. Vi talte en times tid sammen, lavede en CV-video,
og så gik jeg
ellers i gang med at finde en egnet praktikplads. Stefan har en førtidspension. Dansk Carport System A/S, som i forvejen har en STU-elev, tænkte
jeg måske kunne bruge lidt ekstra hjælp. Jeg vidste, at Søren var en rigtig
god praktikvært, så Stefan startede efter nogle uger.
Søren har evnen til, at møde Stefan i øjenhøjde, og der var skabt tillid
fra første færd. De behandler ham ikke som et offer, men som en mand
med nogle hensyn de skal tage højde for – og det gør de på formidabel vis.
Stefan har nu fået ansættelse, har fået truckcertifikat og været på svejsekursus. Han har fået tøj med firmareklame. Han er derfor en del af personalet. Han føler sig som en del af fællesskabet. På Facebook står der
»Works in Dansk Carport System A/S.«
Den melding er Søren stolt af, og han siger på beskedent jysk: »Det er da
rart at kunne få lov til at hjælpe Stefan...«
På foreningen produceres YouTube-videoer for at dokumentere, hvad beskæftigelse gør. I videoen med Stefan formulerer han det så fint på et tidspunkt ved spørgsmålet: »Hvad betyder det for dig at have et arbejde hos
Dansk Carport System A/S i Randers«. Stefan svarer: »Det er rart at have
noget, at stå op til...«
Noget at stå op til, hvad betyder det så? Jo, det betyder, at Stefan er noget, at Stefan har en identitet. Han er ikke bare ikke til besvær, han er ikke længere »en af dem«, han er en del af noget. Stefan er en del af samfundet og yder sit bidrag som alle os andre.

bejde. I kan være med til at give mennesker, som har behov for en hjælpende hånd, en ny chance – en chance for at blive en af os.
Tør I tage en chance lige som Dansk Carport System A/S, så skal I bare
se. Møder systemet mennesker i øjenhøjde, så skal I bare se.
Hvor mange penge kan samfundet spare, hvis denne indsats fremmes?
Mange milliarder, mine damer og herrer.
INDGYDES DER tillid, lytter vi til dem, er realistiske i forhold til deres drømme. Sætter mennesket før systemet, så skal I bare se. www.demogos.com
arbejder intensivt på at gøre op med »dem og os«-mentaliteten. I en god
sags tjeneste.
Vi skal til Folkemødet på Bornholm og give endnu flere tillidskrammere til gode politikere med mulighed for at drøfte de fremtidige udfordringer i Danmark med henblik på inklusion af mennesker på kanten af
samfundet.
Jeg føler mig taknemmelig ved at få lov til at hjælpe nogen på vej, og
det giver også et positivt input til virksomhedernes arbejdsmiljø. Medarbejderne får nemlig lov til at hjælpe,
og det giver sammenhold. Dette ses med klar tydelighed i f.eks. Kreativ Company, som har vundet adskillige arbejdsmiljøpriser. De gør også en kæmpe forskel for mennesker på kanten af samfundet. Det
skal vi have noget mere af.
Støt op! Du kan donere ved at skrive en mail. Pengene går til at hjælpe mennesker på kanten af samfundet i forhold til beskæftigelse. Der kommer et støtteevent inden længe i Århus – Tillids-bar.
Følg med på hjemmesiden. Er du tillids-bar? Så
ses vi til Tillids-bar.

INKLUSION! Mindre »dem og os« og mere tillid. I gode borgere i Århus syd
kan også være med til at gøre en forskel. Mange af Jer har heldigvis et ar-
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