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Debat: Adgang til fællesskabet

Regeringen og Dansk Folkeparti lægger op til et opgør med den universelle velfærdsmodel. Frem over skal indvandrere
gøre sig fortjent til velfærdsydelserne - de skal yde, før de kan nyde.

Blandt andet skal de betale ekstra for en daginstitutionsplads i forhold til indfødte danskere.

Det kommer til at gå ud over børnene. Det treårige barn, som vil have vældig gavn af at komme i børnehave med sine
jævnaldrende, bliver altså udelukket fra fællesskabet med de 97 pct.

af legekammeraterne, som går i børnehave. Den 12-årige kommer ikke i fritidsklub, fordi hans forældre ikke har "ydet" ved
at bo her længe nok.

Vi ved, at særligt de svage børn får stor gavn af dag-og fritidsinstitutionen - sprogligt, socialt, læringsmæssigt. Det er vel
ikke målet at lægge forhindringer i vejen for integrationen - eller er det? Det er for mig at se fuldstændigt fejlslagent, hvis vi
ofrer princippet om, at vores velfærd er for dem, der har brug for den, uanset hudfarve og herkomst.

Pædagogernes opgave er at se alle børns behov og styrke dem i deres individuelle udvikling. Det bliver uendelig svært,
hvis vi slet ikke giver dem adgang til det integrerende fællesskab, som dagog fritidsinstitutionerne er.

Allan Baumann BUPL's forretningsudvalg.
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