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Pengene eller
et ordentligt og
udviklende tïlbud?
—

kes det tilbud, den enkelte
borger er afhængig af samt
medarbejdernes villcår for
Gert Landergren Due
at udføre et forsvarligt og
kredsformand, Socialpædago
fagligt kompetent stykke ar
gerne Østjylland
bejde.
Det er en ond spiral, som
HANDICAP: Pengene- eller
ingen har råd til —hverken
et ordentligt ogudviklende
på kort eller langt sigt
tilbud, vi som samfund kan
Når nu regeringen ikke
være stolte af?
betragter voksne med han
Det er spørgsmålet på
dicap som en del afkerne
området for voksne med
velfærden, så er derkunby
handicap i de her år. Det er
rådet ogrådmanden tilbage
svært at finde år, hvor der
til at handle forsvarligt
ikke har været underskud
Rådmandens initiativ om
i voksenhandicapafdelin
atgentænke liandicapom
geni Aarhus Kommune.
Flere borgere med behov for rådet er for så vidt udmær
hjælp og støtte samt evinde ket, men det er ikke muligt
lige sparemnder gør, at pen at tænke sig til de penge, der
gene ikke rækker til de nød er nødvendige for at opnå et
niveau, der er forsvarligt Og
vendige indsatser.
her tænker jeg på forsvarligt
Konsekvenserne er ikke
i et socialt, fagligt og menne
svære atfå øje på. Tilbud,
der indimellem minder me skeligt perspektiv— ikke et
økonomisk.
re om masseopbevaring
Derfor, kære byråd, selv
uden den helt afgørende
om det er hårde tider øko
mulighed for pædagogisk
nomisk, beder vi jer om at
arbejde med udvikling og
tilføre penge til helt almin
livskvalitet for den enkelte
delig drift afde tilbud, der
borger.
gives til mennesker med
Et arbejdsmiljø, der går
handicap. Ikke flotte pro
jævnt ned adbald<e.
Når ressourcerne erf, på jekter, men helt nødvendige
daglige ressourcerfor at op
virkes fagligheden. Når fag
retholde og løfte livskvalite
ligheden er ramt, påvirkes
arbejdsmiljøet. Når arbejds ten for disse mennesker.
miljøet er dårligt, påvir

LÆSERBREV

Protestér mod
indkøb afjagerfiy
LÆSERE REV

i

Glanna Dau
Skovvejen 44D, 4tv., Aarhus C

MILITÆR: Tak til Henning
Sørensen for læserbrevet 25.
april her i avisen mod jager
indkøbet.
jegtror, atvi er mange

Danmark kan smide bom
ber ned i Mellemøsten, med
ødelæggelse og lidelser for
de civile der samt skabelsen
afmere terrorisme.
Vi har derfor ingen egent
lig opposition mod regerin
gens planer. Der er kun os til
at protestere.
Vi savner lederskab og

Ligkistebranchen m
af luksu

Brug Danmarks Rig
LÆSERBREV
Aksel Nielsen
formand for Dan.skTifeparti
Skanderborg, Damgårdsvej 96,
Skanderborg
RELIGION: §67 igrundloven
lyder i al sin enkelhed: »Bor
gerne har ret til atforene sig i
samfund for at dyrke Gud på
den måde, der stemmer med
deres overbevisning, dog at
intet læres eller foretages,
som strider mod sædelighe
den eller den offentlige or
den.« Så kort og enkel er den!
Sidste del ‘>dog at intet læ
res « burde være rigeligt
dl atstoppe ogkriminalise
re, hvad der bliver sagti mo
skéeme i TV2’s dokumen
tar »Moskéeme bag sløret<:
«Du skal slå dine børn, der

at ophidse han
«Hvis din man
du søge vejledr
shariarådet, du
til de danskem
cia det kan skac
unødigt<, »utrc
stenes, eller i d
skes hvis de er i
lignende.
Alle disse mi
udsagn, der »la
vises og tilrette
efter min opfat
klart både imo
den’ og ‘den ofi
iDanmark—al
grundlovens §
vejen for at gør
sagen og skridE
Denne enkk
danske grundl
med mine Øjne
misbrugt som

