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Malt til debatredaktionen p: deb
at@stiften.dk. Aile indlæg
skal
anslag, og vi forbeholder os ret
til at forkorte dem. Debatredaktion forsynes med
en Ärhus Stifts
-

Ros til Aarhus for ny
fattigdomsgrænse
politikere ogfagfolldmnne
anv
ende til at måle udvik
Benny Andersen
lingen og identificere fattig
forbundsformand, Socialpæ
dommen. Hvis man tre åri
dagogerne
træk har maksimalt 103.200
kr i disponibel indkomst
Gert Landergren Due
somerdetbeløb, dergår ind
kredsformand, Sodalpæda
på kontben, når skat er fra
gogerne Østjylland
trukket så blev man betrag
tet som fattig.
FATTIGDOM: Når etbarn
Den grænse har V-rege
ikke kan gå til gynmastik
ringen nuflemet Helt ufo
med kammeraterne efter
r
ståeligt og uden at erstatte
skole, ognåretbarn ikke
den med et andet redskab til
kan deltage i fællesskabet
at
kortlægge fattigdommen.
med klassen på sociale me
I Aarhus Kommune har
dier, fordi der lldce er råd til
de åbenbart også svært
en mobiltelefon, et abon
ved at forstå, hvorfor fattig
nement og en indmeldelse
dom
sgrænsen skulle fjer
i sportsldubben, så er det et
problem. Og det problem er nes. Her har etfiertal iby
rådet netop valgt at indføre
fattigdöm.
en kommunal fattigdoms
Vi skal som samfundbe
grænse. Aarhus Kommune
kæmpe fattigdom og sær
me
ner nemlig, at det giver
ligt, når den rammer børn.
dem muligheden for at drø
for børn er uden mulighed
f
te initiativer til at forebygge
for selv at ændre påsitua
og imødegå fattigdom.
tionen, og det at vokse op i
Det mener vi også og
fattigdom sætter dybe spo
r
håb
er, at andre kommuner
helt ind i voksenlivet
hurtigst følger efter.for et
for bedst mulig at kunne
skarpt fokus på fattigdom,
forhindre bømefattigdom
kræ
ver indikatorer på, hvor
skal vi vide, hvor og hvor
når man er fattig. Og når
når den rammer. Derfor
regeringen nu ikke vil stå
indførte den tidligere reg
e
for
at indsamle denne vig
ring en fattigdomsgrænse.
Etkonkret instrument, som tige viden, så må ansvarlige
kommuner jo tage fat.
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Ikke-troende persot
Det fremgår
af 23
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