\

dewÏ
Handicappede kom
mer selv til at betale
hvad det er for en virkelig
hed, disse borgere kommer
Gert Landergren Due
hjem til.
kredsformand, Sociapædago
Jeg mener, det er helt afgø
gerne Østjyiand
rende for borgerens livskvali
tet, atpolftikerne er med til at
HANDICAPPEDE: I Socialpæ
sikre, at der er nogle ordentli
dagogeme Østjylland hilser
ge økonomiske rammer til at
vi det velicommen, atAarhus
fylde murstene ud med.
Kommune vil bygge $0 nye
Det er ikke så interessant,
handicapboliger. Det er til
at kommunen vil bygge flere
trængt, når man tager den
boliger, hvis der ildce er et fag
store efterspørgsel i betragt
ligt kvalificeret socialpæda
ning.
gogislc tilbud til de borgere,
Men jeg synes, det er me
der skal bo i boligerne. Det er
get problematisk, at boliger
jo deres liv, det handler om.
ne skal finansieres via bespa
Så når forslaget indgår i
relser på voksen-handicapbudgemdspillet, og rådman
området.
den for Sociale forhold og Be
Hele øvelsen går ud på, at
skæftigelse, Thomas Medom
kommunen vil hjemtage en
(SF), giver udtryk for, at det
række handicappede borge
er en tiltrængt ølconomisk
re, som nu bor i andre kom
håndsrækning til voksen
muner. Ifølge budgetforsla
handicapområdet, så mener
get vil det give en årligbespa jeg ikke, at det er rigtigt.
relse på 12 procent svarende
Kommunen spekulerer i
til 6,6 mio. kr. De penge skal
atf borgerne hjem, så man
være med til at finansiere det efterfølgende kan spafe på
lcommende boligbyggeri.
de tilbud, de får. Det betyder
Det finder vi problematisk: i realiteten, at borgerne selv
Når Aarhus Kommune kan
kommer til at betale de nye
spare 12 procdntpå at hjemboliger. Det er ikke i orden.
tage borgerne, så må det alt
På den måde kommer for
andet Uge betyde, at kvali
slaget mere dl at handle om,
teten afdet tilbud, kommu
at politikerne gerne vil have
nens borgere efterfølgende
deres budget til at gå op end
får, bliver tilsvarende dårlige det handler om, at borgere
re. Og jeg vil i den sammen
med handicap skal have et
hæng gerne gøre opmærk
godt liv, når de bliver mikker
som p, at der i forvejen er en hjem.
markant underfinansiering
afvoksen-handicapområdet.
Så jeg er bekymret for,
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