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Refleksioner på Outreach Work Konference, Oslo

Outreach Work Konference i Oslo april 2014
Find potentialerne, hos selv de mest udsatte unge. Lad dem være stakeholders i
udviklingen af deres medborgerskab og giv dem adgang til ressourcerne fra skole, idræt, kultur og socialitet. Signaler gennem handlinger, ad de unge ikke er
alene i deres søgen efter identitet, sikkerhed og fremtid. Sådan var nogle af
budskaberne fra Professor W. Lorentz (University of Bolzano), som var en af oplægsholderne på konferencen i Oslo.
Så løb den 4. internationale konference om opsøgende gadeplansarbejde af stablen. To
dage fyldt med inspiration, udfordringer og massevis af nye faglige input. Den danske
delegation bestod af ca. 15 personer, hvoraf Hans-Erik Rasmussen var en af oplægsholderne på konferencen.
Nogle af hovedudfordringer som vi står med, er den foranderlige verden vi lever i. Det
bliver sværere og sværere at finde sit personlige ståsted, når alle snakker om at være
”sin egen lykkesmed” og at virkeligheden er den at det ikke forholder sig sådan – man
har ikke friheden til at skabe sit liv.
Jo større forskelle der er på rig og fattig i et land, desto større er udsatheden også. Skandinavien er rent faktisk et rigtigt godt sted at leve og trygheden er meget høj (kun overgået af Japan), hvorimod at USA ligger i den modsatte ende af skalaen. Det er dog kun
lykkedes et land i verdenen at reducere uligheden, nemlig Holland. Konsekvenserne ved
stor ulighed i samfundet ses på mange parametre som bl.a. kriminalitet, manglende social sammenhængskraft, stigende chanceulighed for udsatte grupper og underrepræsenterede gruppers manglende tilhørsforhold til det brede samfund samt deltagelse i demokratiske organer, og deres manglende positive brug af services skaber de facto parallelsamfund.
Den sociale arv er stadig et stort tema, som er mere kompliceret end bare stempling. Det
er videnskabeligt bevist at unge fra den rigeste og fattigste del af samfundet, præstere
lige godt i test, når de ikke kender hinandens position i samfundet. Efterfølgende falder
de fattigstes præstationer markant, når de får at vide, hvem de kæmper med i testgruppen. Det betyder i sidste ende mindre social mobilitet da de præsterer dårligere i uddannelsessystemet, hvilket betyder de ikke får fodfæste på arbejdsmarkedet.
Flygtninge og immigranter udgør en kæmpe udfordring i et inklusionsperspektiv da de
ofte ikke besidder de forudsætninger der skal til for at komme ind på uddannelses eller
arbejdsmarkedet – de konkrete udfordringer som analfabetisme, kulturforskelle ift uddannelse osv. bliver for mange af de unge uoverstigelig. Vi har her en kæmpe opgave
med at facilitere disse unges positive forandringer.
”You have to be abel to contain your own shit, if you have to contain others.”
Det stiller store krav til den enkelte medarbejder og en del af vores arbejde er personafhængigt. Det betyder, at det er meget svært at synliggøre indsatser og forstå for andre.
En af oplægsholderne beskrev det som at arbejde i en gråzone. I stedet for at arbejde
”på overfladen”, arbejder vi ”under jorden” imellem marginalisering og den almindelige
borger. Heri bliver det ofte meget svært at få den politiske anerkendelse og opbakning.
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For at det opsøgende gadeplansarbejde kan blive styrket som profession, er det vigtigt
med fælles metoder, synliggørelse og beskrivelse af hvad et samfund vinder ved at have
opsøgende gadeplansarbejde. Nemlig et tidligt alarmberedskab i forhold til sociale forandringer og være brobygningsfunktionen, som er helt unik i forhold til at inkludere de sårbare grupper og deres behov.
BUILD AND SHED LIGHT ON OUTREACH WORKERS”
På vegne af gadeplansfagudvalget under SSP-Samrådet
Jesper Snitgaard - Køge
Pernille Ødegaard - Gentofte
Ole Rasmussen - Sønderborg
Sune Brandt Høilund – Lyngby/Tårnbæk
Hrolf Langgård -Fredericia
Ses vi den 30. og 31. oktober 2014 til Gadeplanskonferencen i Fredericia?
Følg med på SSP-Samrådets hjemmeside
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