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Nødråb så ud til at give
millioner, men blev en fuser
Jens Kaysen har en søn på
kritiseret bosted og føler
sig snydt
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»Det er meget følelsesladet. Jeg
føler mig lidt slidt, siger Jens
Kaysen, mens han kæmper med
at holde tudsen i sin hals under
kontrol:

»Vi hænger ikke nogen ud, vi
viser ikke skjulte optagelser, vi
fremlægger vores sag helt saglig.
Pludselig eksploderer politikerne
med løfter om gavereg, som
kom helt bag på mig. På Facebook

ser man byrådskandidater, der ik
ke kan få armene ned, mens de
lover at kæmpe for 25 mio. kr. til
bostederne. Og hvad kom der ud
af det? Ikke en skid.

Jens Kaysen er forælder til en af
de seks beboere i Bofællesskabet
Elev Hus , hvorfra historier om
manglende struktur, mange vika
rer, en strøm af forskellige med
arbejdere, dårlig trivsel og en fø
lelse af at være svigtet af Aarhus
Kommune i de seneste uger er
hvirvlet igennem medier ogbyrå
det.

Historierne lægger sig oven i
mange års beretninger fra voksne
med handicap eller deres pårø
rende om et udsultet område af

Der k da heller ikke mange
dage, efter at Sodaltilsynet true
de med at lukke alle bosteder i
den nordlige del afkommunen på
grund af forholdene i Elev, til løf
teme lå løst hos politikeme. SF
åbnede ballet med at foreslå
akuthjælp for 20-25 mio. kr. Den
hoppede Socialdemokratiet med
på. Og under onsdagens byråds-
møde gav også Venstre sin støtte
til akuthjælpen. Men det blev en
fuser. Partieme kunne ikke blive
enige. Nul kroner kom der ud af
torsdagens møde i forligskredsen
bag det seneste budgetforlig.

Føler sig snydt
Jens Kaysens 34-årige søn med
det næsten identiske navn Jens

Kaysen Moell har boet i Elev i fen
år, men har kaldt et bosted si
hjem, siden han var omkring 2
år. Jens Kaysen Moell blev skade
som barn af hjemehindebetæn
delse. På et tidspunkt holdt hæ
op med at trække vejret, og i e
periode fik hjernen ikke ilt nok
Han har ud over en hjerneskad
udviklet voldsom epilepsi. Unde
anfaldene går går kroppen i stå
og han har slået tænder ud, bræk
ket sin kæbe, hofte, arme, »al
muligt, som far Jens Kaysen for
klarer. Sønnen lider desuden a
spastisk lammelse og kan ikk’
rigtig tale eller klare sig selv.
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