Virkeligheden er jo ikke så enkel og sort/hvid!
Derfor møder vi Bjarne Laustsen over en fredsommelig kop formiddagskaffe på Christiansborg.
Når Fagbladet skriver at IFU førte ministre og Folketinget bag lyset,
så er det måske nok at stramme den, siger Folketingsmedlem
Bjarne Laustsen, men det er jo deres måde at beskrive
virkeligheden på.
Bjarne Laustsen er ellers en dreven politiker med knap ti år i
Folketinget: ”Jeg har nu den holdning at dialog er vigtig og så er det
ikke altid det der står på glittet avispapir eller i årsrapporter, der
holder i virkeligheden” siger Fredrikshavner politikeren med mere
end 10.000 stemmer bag sig.
”IFU skulle nok have været hurtigere til at sige undskyld. De færreste vil jo lægge mærke til at det
er forventede jobtal og ikke de realiserede IFU opererer med”, siger Bjarne Laustsen og foreslår, at
IFU frem for blot at opgøre det forventede antal ansatte også oplyser, hvor mange der her og nu er
ansat i projekterne. Bjarne Laustsen har flere konkrete forslag til hvorledes IFU kan forbedre sin
kommunikation til offentligheden.
På den anden side skal vi i IFU også lytte til kritikken. Vi har givet den sandfærdige information om
de 100.000 arbejdspladser, som vi forventede, da vi underskrev aftalerne med projektselskaberne,
siger Frank Norman Larsen, Vicedirektør i IFU.
Og ja, det fremgår af årsrapporten, at der er tale om det forventede antal arbejdspladser, siger
Frank Norman Larsen, men fortsætter:
Der er ikke tvivl om at vi i IFU skal blive bedre til at ikke bare at blive hørt, men også forstået.
Derfor har vi nu ansat en kommunikationsmedarbejder og derfor skal vi arbejde med årsrapporten
og projektporteføljen. Vi skal stadig give det retvisende billede – men vi skal forstås og ikke
misforstås, siger Frank Norman Larsen.
Der faktisk en del problemer i lige at sige, hvor mange realiserede job IFU har været med til at
skabe. Hvordan skal vi tælle sæsonarbejde eller arbejdspladser som ikke er direkte beskæftiget i
projektet, men som leverer kartofler til en kartoffelmelfabrik som det er tilfældet for f.eks.ca. 15.000
små husmandsbrug som er afhængige af at have en stabil aftager af deres kartofler.
Det kan jeg ikke give et svar på i dette øjeblik, siger Frank Norman Larsen, men jeg kan sige, at vi
vil arbejde med problemstillingen, og det er jo faktisk præcis hvad vores bestyrelsesformand
Johannes Poulsen har meldt ud.
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