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Indvandrerkvinder ramt af
massiv social kontrol

SOCIAL KONTROL ///Hver tredje jobcentermedarbejder i Køben-
havn har oplevet, at ledige indvandrerkvinder direkte har sagt,
at de presses af familie og omgangskreds
til ikke at stå til rådighed for arbejdsmar-
kedet. Samtidig har hver femte medar-
bejder oplevet, at ledige etniske minori-
tetskvinder har afbrudt ansættelse eller
praktikforløb efter pres. Det viser en
undersøgelse, som Als Research har la-
vet for Københavns Kommune. •

Hver anden kommune hjælper
psykisk syge med rygestop

RYGESTOP /// 43 procent af kommunerne
harmålrettede rygestoptilbud til bor-
geremedpsykiske lidelser,mens hver
fjerde kommune arbejdermålrettetmed
at rekruttere psykisk syge til deres rygestop-
tilbud.Det fremgår af enny rapport fra Sundhedsstyrelsen.
– Der er et stort potentiale i, at kommunerne bliver bedre til at
rekrutteremålgruppenmere direkte, end de gør i dag, siger chef
for styrelsens forebyggelsesenhedNiels Sandø.
I kommuner, der ikke har særlige forløb, tilbydes de psykisk syge
ofte på lige fodmed øvrige borgere at deltage i rygestopforløb.•

Halvdelen af børnehaverne
dropper bøgerne

BØGER /// 52
procent af
landets bør-
nehaver har
”utilstræk-
kelig kvali-
tet”, når det
kommer til
persona-
lets brug af
bøgermed
børnene. Det

skyldes især, at pædagogerne i 48 procent af børnehaver-
ne hverken læser højt for børnene eller inddrager bøger i
aktivitetermed børnene. Det viser en undersøgelse, som
Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) har lavet. Profes-
sor ved Institut for Kultur og Læring ved Aalborg Univer-
sitet Charlotte Ringsmose er kritisk over for resultatet.
Det er et kæmpeproblem, for det styrker børnenes udvik-
ling både sprogligt, kulturelt og socialt, atman læsermed
dem. Det er enmeget central opgave for daginstitutioner,
og det er en forsømmelse, hvisman ikke gør det, siger
hun til Fagbladet FOA.•

Hver anden senior-arbejder har
været på sygedagpenge

SYGEDAGPENGE /// Lønmodtagere i arbejderklassen ogmid-
delklassen er langtmere syge end eliten, når de kommer op i
50’erne. Faktisk har hele 55 procent af de 50-59-årige arbejdere
været på sygedagpenge, mens det gælder for næsten halvdelen
afmiddelklassen. Det viser en ny analyse fra Arbejderbevægel-
sens Erhvervsråd, som samtidig viser, at det i langtmindre grad
gælder for den højeremiddelklasse og overklassen.•

Ghettolove bygger ikke på viden

GHETTO ///Der er intet videnskabeligt belæg for, at selve
ghettoerne er årsagen til de problemer, beboerne i ghetto-
erne døjermed.Det konkluderer enny analyse fraCEPOS.
Beboerne har lavere karakter i grundskolen, begårmere
kriminalitet og er oftere på offentlig forsørgelse end be-
boerne udenfor.Men det kan ikke fastslås, at ghettoerne
er skyld i disse problemer. Dermed er der ikke grundlag
for, at en indsatsmod ghettoer vil reducere problemerne.
CEPOS konkluderer derfor at love som dobbelt straf for
lovovertrædelser og tvungen pasning af børn i daginsti-
tution næppe vil virke.•

Kampskrift mod Corydon flopper fatalt

BØGER /// Jeg er næppe den eneste, der gerne vil videmere omenmand, der
nærmest lagde navn til begrebet ”nødvendighedens politik”. Derfor var det
med stor forventning, at jeg læste bogen. Ville denmonbidragemed en ana-
lyse af Corydons politiske virke, indflydelse, ideologiske ståsted og eftermæ-
le? Svaret på det spørgsmål er desværre et klokkeklart nej. Bogen flopper fa-
talt allerede i begyndelsen.Det havde været en formildende omstændighed,
hvismanhavde fornemmelsen af, at forfatteren har taltmedde allermest
centrale kilder –mendet harman ikke. Tværtimodhar bogen et umiskende-
ligt præg af et personligt kampskrift.•

Læs hele anmeldelsen på danskekommuner.dk
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