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Gert Landergren Due, formand for
Socialpædagogerne i Østjylland, var
helt enig.
»Når de helt basale ting ildce er i
orden, så er det ikke nogen god ide at

Ordentlighed

helt nødvendige ting som tandpasta
og havregryn, så nytter det ikke noget
at fyre penge afpå rejser til Mallorca.
Detgælderifamiliermedhushold
ningsbudgetter, og det gælder i kom
muner med budgetter med mange
millioner 1cr.
Og ifølge flere talere på en demon
stration fredag eftermiddag, så forsynder Aarhus Kommune sig mod
den regel.
»Her i kommunen bor der familier,
der er dybt afhængige afhjælp. Det er
basalt, og sålænge, der ikke er råd til
hjælp, Ican man altså ildce bruge pen
ge på havnebad, kunstgræsbaner og
skattelettelsere,» sagde en mand, der
harmere indflydelse påAarhus Kom
munes budget end alle hans tilhøre
re: Social- ogbeskæftigelsesrådmand
Thomas Medom (SF).
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bruge penge på at blive en kulturby,
flytte en lufthavn eller lave enMarse
lis-tunnel. Det handler om ordentlig
hed. Ogdeternødvendigtatråbeop,»
sagde Gert Landergren Due.
Ifølge både arrangør Jesper van der
Schaft og flere aftalerne har Aarhus
Kommune været ude på en grim rut
sjetur de sidste år.
»En gang var Aarhus helt i toppen
påhandicapområdet. Nu ligger kom
munen i bund,» sagde Jette Tastesen,
næstformand for ULF.
fra 2011 til 2014 har Aarhus Kom
mune beskåret det specialiserede so
cialområde med 400 millioner 1cr.
Og lige nu mangler der 100 millio
ner 1cr. i det budget for 2016, som po
litikerne står overfor at forhandle på
plads.
»Det må ikke ende med, at vi skal
finde pengene på vores eget område.
Så er det hjemløse, psyldsksyge og ar
bejdsløse, det gør ud over. Prøv at se
på alle kranerne rundt omkring. De
vidner om atvi eren rig by. Vi har råd
til en lille skattestigning på en pro
mille,» sagde Thomas Medom.
Omkring 150 mennesker deltog
i demonstrationen under paroler
som ‘Vi er ilcke en byrde» og »Hvem
er mest galc<’.

Cirka 150 mennesker dëmonstrerede mpd
nedskæringer pa handicapomradet.

»Vï er ikke en byrde<
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I en kommune, der på få år har skæret mere end 400 millioner kr. af det speciali
serede socialområde, føler mange handicappede, at de er blevet en byrde. Sådan
fremgik det ihvertfald af en af parolerne under demonstrationen fredag.
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Hvis en kommune ikke har råd til at sørge ordentligt for sine handicappede, så burde
den afholde sigfra dyre projektersom kulturby-projektet og Marselis-tunnelen,
sagde Gert Landergren Due, formand for Socialpædagogerne i Østjylland, da han
fredagtalte under en demonstration på Rådhuspladsen. Foto: Kim Haugaard

kan få hjælp til reklamation, flytning m.v., samt finde information om tekniske eller leveringsmæssige problemer.
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