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»Et bakke-dal-liv. Mest dal,
hvis jeg skal være helt ærlig.«

Den 45-årige Anja Brinch
tilsætter sin selverkendelse
et dryp skæv humor. Selv om
det koster masser af kræfter
at trodse panikangsten og de
mørke tanker, er hun indstil-
let på at fortælle om de man-
ge trælse og trange år på kon-
tanthjælp. 

Og om den lysning, som
hun øjner forude, fordi
Københavns Kommune som
forsøg har lagt en lille af-
deling af jobcentret i de ud-
satte boligområder – bl.a. i
Tingbjerg, hvor Anja Brinch
bor.

»For første gang har jeg
mødt et menneske fra syste-
met, som lyttede. Simpelt-
hen lyttede, og som troede
på mig,« siger Anja Brinch
om sit møde med det frem-
skudte jobcenter.

Samme medarbejder
Endnu er hun ikke ved vejs
ende med praktik eller job på
hånden, men i modsætning
til tidligere føler hun selv et

håb om at komme tilbage på
samfundsskinnerne.

En evaluering af den frem-
skudte indsats fra Center for
Boligsocial Udvikling doku-
menterer, at den fremskudte
indsats øger chancerne for at
få ledige kontanthjælps-
modtagere i virksomheds-
praktik eller i job med løntil-
skud.

Det er lykkedes at få 12,3
pct. af de kontanthjælps-
modtagere over 30 år, der
vurderes som aktivitetspara-
te, i virksomhedspraktik el-
ler i job med løntilskud, og
det er en smule mere end de
10,3 pct. af kontanthjælps-
modtagere i udsatte bolig-
områder uden fremskudt
jobcenter, som kommer i be-
skæftigelse.

Ikke imponeret
»Det lyder måske ikke af så
meget, men det er faktisk sig-
nifikant, at den fremskudte
hjælp virker. Det handler
om, at det er den samme
medarbejder, som borgeren
kommer i kontakt med hver
gang. En del af forklaringen
er også, at sagsbehandlerne
har mere tid og i højere grad
kan gøre en mere helhedsori-
enteret indsats, for der er tale
om meget udsatte og belaste-
de borgere, som ofte er me-
get langt fra arbejdsmarke-
det,« siger konsulent Mette
Fabricius Madsen, der har
stået for evalueringen for
Center for Boligsocial Udvik-
ling.

I Københavns Kommune
er borgmester Anna Mee
Allerslev (R) ikke imponeret
over det generelle løft i
beskæftigelsen på 2 procent-
point, så de fremskudte en-
heder fortsætter kun i
Urbanplanen og i Tingbjerg.

»Men der er en anden me-
get vigtig lære af forsøget:
Den langt mere personlige
relation mellem borger og
sagsbehandler har vist sig at
være meget afgørende, så det
princip er vi i gang med at
udbrede til alle ledige,« siger
borgmesteren, som sammen
med partierne på Køben-
havns Rådhus i løbet af efter-
året skal forhandle en æn-
dret beskæftigelsesindsats
med mere fokus på virksom-
hedskontakt på plads.

For Anja Brinch startede
livet i en dal med opvækst på
et børnehjem, men kombi-
nationen af et kvikt hoved
og masser af ungdommeligt
gåpåmod sendte hende på
Arkitektskolen.

»Jeg kunne kysse gulv-
brædderne på skolen, for jeg
følte, at jeg var kommet
hjem,« mindes hun.

Men efter endt eksamen
skiftede held til uheld. Hen-
des far var syg og døende, og
Anja Brinch brugte samtidig
med sit liv som alenemor til
to børn masser af tid og kræf-
ter på at passe ham.

Hæslig spiral
Alligevel fik hun tilbudt job
med besked om, at »vi glæ-

der os til at tage imod dig,
når du har taget din afgang«.
Men så kom finanskrisen
tumlende – og tegnestuen
lukkede. Andre jobmulighe-
der lukkede også, for der var

ikke mange, der skulle have
tegnet nye huse eller renove-
ret gamle, og så tog rutsche-
turen nedad fart for den lille
familien Brinch.

»Jeg var på røven, kort
sagt. I starten kunne jeg ikke
få kontanthjælp, og så be-
gyndte jeg at låne penge
nogle ”dumme” steder. Det
var en hæslig spiral, hvor der
også var perioder, hvor vi le-
vede udelukkende af ris. Min
søn sagde engang, hvor vi så
billeder af små afrikanske
børn med en skål ris: Det er
ligesom hos os, mor,« husker
Anja Brinch.

Egen virksomhed
De psykiske problemer tog i
den periode til. Mere angst
og sorte, sorte selvmordstan-
ker, hvor alene ansvaret for
to velfungerende unger
holdt skuden oven vande.

I de ledige år har Anja
Brinch været i et utal af ar-
bejdsprøvninger, på masser
af kurser og har fået psyko-
loghjælp for at få ryddet op i
barndommens traumer –
uden det store udbytte.

»Jeg har hele tiden følt mig
mistroet. Det er først nu, der
er kommet ro på. Jeg har ofte
følt, at uheldet klæber til
mig, men nu jager jeg heldet.
Jeg har fået en hjemmevejle-
der, som hjælper mig med at
få mere struktur på tilværel-
sen,« siger hun, der drøm-
mer om at bruge sine kreati-
ve evner i sin egen virksom-
hed.

Kontanthjælpsmodtager: 
Jeg har ofte følt, at uheldet klæber
til mig, men nu jager jeg heldet

»For første gang har jeg mødt et menneske fra systemet, som lyttede. Simpelthen lyttede, og som troede på mig,« siger Anja Brinch om den
hjælp, hun har fået på den lille afdeling af jobcentret, som Københavns Kommune har etableret i Tingbjerg. Foto: Sara Galbiati
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Fremskudt 
jobcenter

Københavns Kommune har
siden 2009 kørt projekt Frem-
skudt Jobcenter i seks udsatte
boligområder.

De decentrale jobcentre har
været placeret i:
N Tingbjerg
N Mjølnerparken
N Aldersrogade
N Lundtoftegade
N Akacieparken
N Urbanplanen

HANNE FALL NIELSEN
hanne.fall.nielsen@jp.dk

N Kontanthjælpsmodtagere
har ofte andre problemer end
at være arbejdsløse, som skal
løses for at komme i job.

Den langt mere
personlige
relation mellem

borger og sags-
behandler har vist
sig at være meget
afgørende.
Anna Mee Allerslev (R),
beskæftigelses- og integrations-
borgmester i København

N At rykke jobcentret ud i
udsatte boligområder er ikke
hele svaret, viser erfaringer 
fra København. 

Ring med smaragdslebne 
diamanter.
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Et dansk-kinesisk kultur-
center bliver udenrigsmini-
ster Kristian Jensens (V)
indgangsvinkel til at tale
om ytringsfrihed og men-
neskerettigheder under et
besøg i Kinas hovedstad,
Beijing.

Kristian Jensens første
punkt på dagsordenen søn-
dag var en løbetur på Den
Kinesiske Mur, hvorefter
han skal åbne det dansk-ki-
nesiske kulturcenter, som
ifølge udenrigsministeren
er »en ret stor ting«.

»Danmark er et af de få
lande overhovedet, som får
lov til at etablere et kultur-
center i Beijing. Det er en
stor ting, at vi på den måde
kan være med til at skabe
rum for dansk kultur og vise
nogle danske værdier,« si-
ger han.

Kritik af regeringen
Kristian Jensen mener, at
kulturcentret er et middel
til langsomt at få Kina til at
ændre holdning til blandt
andet ytringsfrihed.

»Det er en måde at påvir-
ke hinanden på. Det er en
måde at prøve at fortælle,
hvordan vores samfund er
bygget op, og hvordan vi
tænker på en måde, hvor vi
ikke tager en megafon og rå-
ber til hinanden,« siger han.

Det er bl.a. retten til at
kritisere regeringen, som
han mener er noget af det
vigtigste i dansk kultur.

»Vi kan vise, at det kan vi
godt bygge et stærkt og rigt
samfund op på. Selvom jeg
godt ved, at der er lang vej
til, at det kan opnås i Kina.
Men man skal starte et
sted,« siger Kristian Jensen.

Efter åbningen skal uden-
rigsministeren deltage i et
møde om udenrigspolitik,
før det handler om handels-
politik og økonomisk poli-
tik mandag. /ritzau/

Kristian
Jensen vil
tale ytrings-
frihed i Kina 
N Udenrigsministeren
landede søndag i Beijing,
hvor der blandt andet skal
tales om ytringsfrihed.


