
Et helt
uanstændigt liv
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medarbejdere til stede i dag-
Gert Landergren Due timerne. Detbetyder, atbe
kredsformancLsodalpædago- boeme &kekan melde sig
gerne Østjylland sygefra deres beskæftigelses

tilbud, fordi der ikke erper
HANDICAP: Siden 2009 har sonale til at tage sig afdem i
Aarhus Kommune sparet dagtimerne. Jeggad godt vi-
500 mio. kr. på sodalområ- de, hvor mange politikere der
det, liemndervoksne med vil acceptere, atde Ikke kan
handicap. Detbetyder, at være i deres eget hjem, når de
kommunen ligger på en 89. er syge?
plads, når man sammenlig- Når jeg ser tilbage på de se-
ner, hvor mange pengelan- neste år, kan jeg se, at den so
dets kommuner bruger på cialpædagogiske faglighed er
området. Det er i sig selv ikke blevet mere og mere udvan
imponerende. deti takt med nedskærin

Hvis Aarhus Kommune gerne. Vi ergåetfra at arbejde
fortsætter med at under- med beboernes udvikling til,
prioritere voksenbandicap- at det nu mere og merehd
området, får det katastrofale ler om ren opbevaring.
konsekvenser for disse bor- Og hvis politikerne iby
geres livskvalitet. Dethand- rådet ikke tilfører betydelige
ler om århusianske medbor- midler til voksenhandicap
gere, som harbehov for, at området, så kommer det ilcke
der er politikere, der sørger længere til athandle om op-
for, at de1r en anstændig bevaring. Så snakker vi om
støtte. Istedet kommer de til decideret aMkling hvor de
at lukke sig mere og mere in- mennesker, der er så afhæn
de i sig selv, fordi de ikke får gige afden professionelle ind-
mulighed for at komme ud sats, ikke kant den nødven
blandt andre mennesker og dige hjælp og støtte, de har
være en del afet socialt fæl- brug for—og det giver dem et
lesskab. Det betyder, at der er helt uanstændigt liv.
en forøget risiko for, at de bli- Mit spørgsmål til politi
verbange, utrygge ogfår en kerne er, oml synes, det er i
række tilbagefald som angs- orden?
tanfald, sengevædning, selv
skadende adfærd mv. — og det
giver en betydelig forringet
Hvskvalitei

Samtidig er ressourcerne
på området så presset, at der


