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På katastrofekurs
Gert Landergren Due

Kredsformand for
Socialpædagogerne
Østjylland

UNGDOMSUDDANNELSE:

ag indførte Danmark mïdlertidig grænsekontrot
i tyske grænse. Det sker som teaktion på Sverïges
id-kontrol, meddelte statsministeren.

andbrugsaftale
I
Ifører,

lerup
Lr vi igen

‘len med
ile, som rer jul, gælijø, nat Istedet
[ftale, der
[brngets

lov til atgødslce mere. Mi
nisteren valgte tværtimod
atfjeme randzonerne, til
ladeflere svin, ogatøgeud
ledningen afkvælstofmed
11.000 ton, uden atkompen
sere naturen og miljøet
Socialdemokraterne an
erkendernaturligvis, atvo
reslandbrugbefindersigi en
dyb, dyb krise. Ogvi er helt
på det rene med, atvi skal
give landmændene nogle
rarnrnevilkåi så de kan ar
bejdesigudaseuiervi

løb, sommerfugle på vores
enge ogharerpå vores mar
ker. Det kan godt lade sig
gøre atfk det hele, hvis man
tænker sig om og sørger for
at der erbalance itingene.
Socialdemokraterne øn
sker et stærkt, grønt land
brug. Et landbrug der fort
satican producere mange
gange den mad, som vi selv
har brug for, og altså mætte
mange munde rundtom i
verden. Men også etland
bni. derved.±
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Aarhus Kommune er på vej
ind på en katastrofekurs,
hvis de foreslåede bespa
reJser på den 3-årige Sær
ligtilirettelagte Ungdomsuddannelse (STU) bliver
realiseret. Det vil nemligbe
tyde, at Lyngåskolens bud
get bliver reduceret med 20
procent, ogde efterfølgende
fyringer vil reducere perso
nalestaben med 25 procent
Og det skal ses i perspek
tivetaf at STU-områdeti
forvejen er blevet beskåret
kraftigt i de senere år. Derfor
mener vii Socialpædagoger
ne Østjylland, at det er helt
uacceptabelt at skære ned
på dette område.
Det er en bred gruppe af
unge med særlige behov,
der tager uddannelsen i dag.
Men fremover bliver det
meget vanskeligt at mod
tage de unge, der har særligt
svære udfordringer. Oghvis
de ikke kan være på skolen,
så vil jeg gerne spørge politi
kerne, hvor de forestiller sig,
at disse unge så skal tage en
uddannelse? Jeg frygter, atvi
kommer til at tabe mange al
disse unge på gulvet— og det
kan efterfølgende få store
økonomiske konsekvenser
for andre afdelinger i kom
munen.
Samtidig vil de kom
mende elever opleve en væ
sentlig kvalitetsforringelse
afderes uddannelse, fordi
detbliversvrt at opret-
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holde et særligt tilrettelagt
uddannelsesforløb. Mange
afeleverne vil ikke få den
individuelle undervisning,
som har så stor betydning
for deres læring ogudvilc
ling. Uddannelsesforlobet
vil således blive afmere ge
nerel karakter—også er
spørgsmålet, om kommu
nen overhovedet kan leve
op til lovgivningen på om
rådet?
Samtidig vil det betyde,
at elevernes trivsel og stu
diemiljø vil blive markant
forringet. Det kan medføre
mere uro og stress, som kan
forplante sig til en problemskabende og i sidste instans
selvskadende adfærdblandt
eleverne. Og det erildce ti
meligt at sætte eleverne i
den situation.
forringelsen kan ikke
undgå atfå en afsmitten
de effekt på hele voksenhandicap-området. Boenheder og værksteder vil
mærke en øget belastning,
da der erborgere, der ikke
længere vil modtage et STU
tilbud.
Endelig vil de foreslåede
besparelserbetyde, atper
sonalets arbejdsmiljø vil
blive væsentligt dårligere.
De vil opleve et større ar
bejdspres, mere nedslidning
og øget stress. Alt sammen
falctorer, som typisk medfø
rer flere sygemeldinger og
dermed igen større arbejds
pres, mere nedslidning og
mere stress.
Derfor vil jeg på det kraf
tigste opfordre politikerne i
byrådet til at udvise ansvarlighed og droppe besparel
serne på STU.Altandetvil
være en katastrofe.
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