DANSK HANDICAP FORBUND

Århus afdeling

I disse uger skrives et udkast til den nye handicappolitik på rådhuset

Indkaldelse til generalforsamling
Nyt fra Handicappolitisk udvalg
Nr. 1 · Februar 2008 · 7. årgang

LEDER
Handicappolitik mangler visioner
Af Michael Pedersen
Århus kommune skal have ny handicappolitik. De sidste måneder har der
siddet en arbejdsgruppe bestående af
embedsmænd fra kommunens forskellige magistrater, repræsentanter
fra det kommunale handicapråd og
fra Danske Handicaporganisationer.
Vi har været godt repræsenteret fra
Dansk Handicap Forbund, hvor både
Claus Bjarne Christensen og jeg selv
har været med i gruppen. Alligevel må
vi sige, at vi ikke er synderligt imponeret.
I enhver politisk forhandling opnår
man resultater ved at prøve at finde
frem til kompromiser, som alle kan
blive enige om. Det gælder også formuleringen af den nye handicappolitik. Fra Handicaporganisationernes
sider er vi gået ind i arbejdet med
store forventninger. Vi havde håbet
på, at FN´s Handicapkonvention fra
december 2006 for alvor skulle skinne
igennem i Århus kommunes handicappolitik. Men vi må erkende, at
bortset fra et overordnet kapitel om
principper for handicappolitik, har
modet til at lade konventionen skinne
igennem ikke været tilstede. Kommunens embedsmænd har forholdt sig

til, at konventionen ikke er ratificeret endnu og derfor ikke gælder. Det
har de ret i. Men alle tror, at det er et
spørgsmål om tid, før konventionen
bliver ratificeret. Derfor er det meget
ærgerligt, at Århus kommune vedtager
en handicappolitik, som ikke afspejler
det kæmpe nybrud på det handicappolitiske område, som alle forventer af
konventionen.
Armbevægelserne har heller ikke været store på de konkrete områder af
handicappolitikken. De enkelte magistrater har været ansvarlige for at formulere politikken på de områder, som
hører under dem. Der skal ikke være
tvivl om, at det nye handicappolitik er
bedre end den, der blev vedtaget for
fire år siden, men vi havde forventet,
at vi kunne nå endnu længere. Det
forslag, som den nye handicappolitik
lægger op til mangler visioner. Til tider har det set ud som om, at formuleringerne har været en opremsning
af, hvad man allerede gør i forvejen.
Vi har fra handicaporganisationerne
nævnt flere gange, at en politik ikke
er en opremsning af, hvad man gør i
forvejen. Det er derimod nogle visioner og mål for, hvor man vil hen. Det
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INDKALDELSE TIL GENERALFORSAMLING
Torsdag den 24. april 2008 - kl. 17.00
Sted: Marselisborgcentret, Bygning 8, 1. sal
Dagsorden
0.

Velkommen

1.

Valg af dirigent

2.

Valg af referent

3.

Valg af stemmeudvalg

4.

Beretning

5.

Regnskab

6.

Indkomne forslag

7.

Fremtidigt arbejde

8.

Valg af bestyrelse:
Valg af formand
Valg af et bestyrelsesmedlem
Valg af to suppleanter

9.

Eventuelt

Sidst på dagen er afdelingen vært ved en let spisning.
Aftenen slutter med et lille foredrag ved Jørgen Arentoft, Tranbjerg,
som blandt andet vil komme ind på sin opvækst på børnehjem.

MØD OP OG GØR DIN STEMME GÆLDENDE!!!
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SIDSTE NYT FRA HOVEDBESTYRELSEN
I weekenden den 30. november og 1. december 2007
var hovedbestyrelsen samlet til et af de to årlige møder.
Højere kørselstakst
men dyrere kongres
På årets sidste møde er det budgettet
for det kommende år, der fylder rigtig
meget i debatten. Sidste år blev kørselstaksten sat ned for at opnå en besparelse. Dette har desværre haft den
konsekvens, at nogle af DHF’s aktive
medlemmer har valgt ikke at ville deltage i arbejdet i organisationen, da deres transportudgifter ikke blev dækket.

DHF’s fremtid
Det er blevet foreslået, at der skulle
laves en konsulentundersøgelse, som
skulle se nærmere på vores organisation. Konklusionen på hovedbestyrelsesmødet blev, at DHF selv laver en
forundersøgelse, og at man startede
med en intern undersøgelse i regionerne. Der vil fra centralt hold blive
lavet nogle professionelle og gode
spørgsmål, som efterfølgende følges
op. Spørgsmålene kan også tages med
Hovedbestyrelsen valgte derfor at ved- på lokalafdelingernes generalforsamtage et budget med en kørselstakst på linger.
kr. 3,- pr. km. 2008 er kongresår. Deltagerprisen var derfor også et punkt Møder 2008
i budgettet, som blev debatteret. I et Året kommer for hovedbestyrelsen til at
forsøg på ikke at skulle hæve prisen vil byde på et sommermøde i juni, et møde
det blive undersøgt, om kongressen i forbindelse med kongressen i oktober
og et møde i starten af december.
evt. skal have en kortere varighed.
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har været svært at vinde gehør for den
holdning. Nogle ting er blevet bedre i
løber af arbejdsgruppens arbejde, men
der er langt igen, før handicaporganisationerne løfter hænderne i vejret i
begejstring for den nye handicappolitik.

handicaporganisationer, der gør. Efter
høringen skal byrådet så endelig tage
stilling til den nye politik. Til den tid
bliver det spændende at se, om byrådet noterer sig de kritiske røster i de
høringssvar, som kommer ind. Hvis
de gør det, kan det blive spændende
at se, om byens politikere er modigere
Arbejdsgruppen sender forslaget til end embedsmændene i kommunen.
den nye handicappolitik i høring i Er de det, vil de sørge for at vedtage
februar. Det er klart, at Dansk Handi- en visionær politik, hvor FN´s handicap Forbund vil sende et høringssvar, capkonvention er tydelig. Så vil Århus
hvor vi giver udtryk for, at handicap- kommune igen være en af de førende
politikken har mangler. Det er der kommuner på det handicappolitiske
forhåbentligt også mange af de andre område.

GLIMT FRA JULEFROKOSTEN
Af Marie-Louise Hahn
Vi havde noget at leve op til fra sidste års medlemsmagnet af en julefest, men det skulle ikke forhindre
os i at gøre det lige så godt (eller
bedre) i år.
Jeg ved ikke, hvem der havde lavet
gløggen vi lagde ud med, men det var
den mest fantastiske, bløde, lækre oplevelse jeg længe har fået, og den varmede fint vores forfrosne kroppe op til
en fornøjelig aften.

også nogle nye hoveder. - og en særlig
velkommen til jer.
Der blev disket op med det helt store
julebord med alt hvad hjertet, - og ganen - kunne ønske sig af lækkerier og
med øl, snaps og sodavand til høkerpriser blev der hurtigt en lystig stemning.
Der er ikke så meget andet at sige, end
at vi havde en rigtig dejlig aften, go’
stemning hele vejen rundt om bordet
- og hvis nogen gik sultne hjem var det
ikke vores skyld!!

Jeg tror vi var en 30-35 mennesker,
der havde fundet vej til Abildhus denne aften og jeg så en del af de gamle,
trofaste medlemmer, men heldigvis Godt nytår til alle
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DANSK HANDICAP DAG
Dansk Handicap Forbund, Region Midtjylland indbyder hermed til

Dansk Handicap Dag 2008
Lørdag den 15. marts på Sabro kro
Tema: Lighed for alle
Program
14.30:
Ankomst og kaffe
15.00-17.00: Paneldebat »Lighed for alle«
Oplæg
Folketingsmedlem René Skau Björnsson
(Socialdemokraterne)
Anders J. Andersen, DHF
(Hovedbestyrelse og forretningsudvalg)
Ordstyrer: Kjeld Rohde, næstformand i Odder afdelingen
17.00-17.30
17.30-19.00

Pause
Middag og kaffe
Middagen består af
Hovedret: ungdyrfilet omkranset af and med kartoffelduchesse,
glaseret med rodfrugter og rosmarinsky
Dessert: chokomousse med syrlig sorbet og æblechips

19.00 - 21.30 Dans og underholdning ved Ramsbjerg Spillemændene:
Helge Kristoffersen (harmonika) og Henry Bleeg (violin)
Sted:

Hotel Sabro Kro
Viborgvej 780,
8471 Sabro (Tlf. 86 94 89 22)

Pris:
Tilmelding:

275, - pr. person (drikkevarer for egen regning)
Senest den 29. februar til din afdelingsformand

Vel mødt til en festlig dag – med venlig hilsen DHF Region Midtjylland
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TEATERTILBUD
Kulturklubbens første arrangement bliver forestillingen BUCURESTI
på Svalegangen lørdag den 12. april 2008 kl. 16.00.
Det er med teatergruppen Von Baden som kan lave meget udfordrende teater,
så har du nemt ved at blive forarget, er det måske ikke denne forestilling, du
skal byde ind på.
BUCURESTI er en kærlighedshistorie, som foregår i et miljø, hvor kærlighed
ikke kan eksistere.
Lidt om handlingen:
Lars har fået job som »vagt« på et bordel i en forstad til Århus. På hans første arbejdsdag ankommer en ny pige – Jelena – til bordellet.
Lars forelsker sig i Jelena og den unge rumænske pige bliver tilsyneladende også forelsket i ham. Men er deres kærlighed overhovedet ægte, eller er den blot en flugt fra
en verden af bedrag?
Over 3000 udenlandske kvinder menes at opholde sig illegalt i Danmark som
ofre for sexslavehandel. I BUCURESTI sættes der krop og ansigt på nogle af
de mange skæbner, der gemmer sig bag mediernes overskrifter. Vi ser de lyssky
mekanismer, der fungerer i underverdenen og oplever de knuste drømme, som
kunderne ikke ser.
(Omtalen er taget fra Svalegangens program).
Efter forestillingen vil der være mulighed for at møde en eller flere af skuespillerne.
Billetpris: 135 kr.
Tilmelding senest den 25. marts 2008 pr. mail til: hsz@fk.aarhus.dk.
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FOREDRAG TIL GENERALFORSAMLING
Min tid på et børnehjem
Foredrag ved
Jørgen Arentoft, Tranbjerg
Jeg er født i Esbjerg og kom til København, da jeg var ca. 3 år. Jeg havde en
meget omtumlet tilværelse, indtil jeg
kom på børnehjem i Sønderby som
tolvårig.
Det var en god og tryg tid jeg havde
der, som jeg også vil fortælle om, da
mange måske tror, at være på børnehjem er: »Kæft trit og retning«. Det
var det absolut ikke her.

FORMANDEN HOLDER ORLOV
Formand Michael Pedersen holder
orlov fra arbejdet i Dansk Handicap
Forbund – Århus afdelingen, i perioden 1. februar – 1. maj 2008. Du kan
stadigvæk få fat i Århus afdelingen.

som du kan finde adressen på, bag i
bladet.
Har du brug for rådgivning eller hjælp
fra en bisidder, kan du som sædvanlig
gøre brug af Århus afdelingens projekt
»Projekt medlemmer i centrum«.

Du er altid velkommen til at kontakte
næstformand Claus Bjarne Christensen, der er fungerende formand i perioden. Claus Bjarne kan kontaktes på Et andet sted i bladet kan du finde
tlf. 86 10 46 88, eller e-mail:
oplysninger om, hvordan du kommer
info@handiplanplus.dk.
i kontakt med projektmedarbejder
Lene Kjær.
Du er også altid velkomne til at kontakte en af de øvrige fra bestyrelsen
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NYT FRA HANDICAPPOLITISK UDVALG
Gennem længere tid har mange brugere af hjælpeordningen talt om, at det
er blevet sværere at rekruttere hjælpere
og vikarer for hjælpere. I handicappolitisk udvalg har vi gennem længere
tid gerne ville tage hul på den problematik. Vi mener, at der er brug for nye
idéer til at rekruttere hjælpere.
Sidst i november indbød handicappolitisk udvalg en række mennesker, som
har berøring med hjælpeordningen. Her
kom repræsentanter fra Århus kommune, repræsentanter fra Center For
Hjælpeordninger, fra forbundet Fag og
Arbejde. Vi havde også inviteret Brugerklubben i Århus og Jobcenteret Århus,
men ingen af dem kunne deltage.

På mødet kom der mange nye idéer
frem. Vi havde en konstruktiv snak
om, at rekruttering af hjælpere er et
område, hvor alle er nødt til at tænke
nyt. Fra handicappolitisk udvalg kom
vi med en idé om, at der skal laves en
tænketank, som kan komme med bud
på, hvordan vi i fremtiden rekruttere
hjælpere. Alle på mødet synes det er
en god idé, men for Århus kommune
og Center For Hjælpeordninger vil det
være afgørende, at Brugerklubben er
med på den idé, og med i tænketanken.
Vi har efterfølgende haft en kort snak
med Brugerklubben, som er åben overfor oprettelsen af en tænketank. Handicappolitisk udvalg vil følge sagen op.

NYT OM AFDELINGENS PROJEKT
»MEDLEMMER I CENTRUM«
Før jul havde styregruppen, som består af Michael, Dorthe og Per, en
opfølgende samtale med projektkonsulent Lene Kjær om projektets hidtidige forløb og hvad der er at arbejde
med i den kommende tid.

fra medlemmerne på en fagligt god
og professionel måde. Set over tid
har der især været mange henvendelser i de første to, tre måneder og
knap så mange henvendelser i tiden
op til jul.

Styregruppen udtalte sin store tilfredshed med projektet.

Lene har rådgivet medlemmerne på
skrift (e-mail), telefonisk og personligt. I perioden har Lene også været
bisidder et par gange. (Ud over Lene

Lene har håndteret henvendelserne
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Kjær har Århus afdelingen yderligere
et par uddannede bisiddere)

til eksamen på Den sociale Højskole.
Kortlægningen skal afsluttes i foråret,
hvorefter der tages hul på en medLige nu er Lene i gang med en kort- lemsundersøgelse, som vil blive omlægning af de tilbud, som Århus talt meget mere udførligt i afdelingens
Kommune har at tilbyde til men- næste blad.
nesker med en fysisk funktionsnedsættelse, et arbejde som dog ligger Andetsteds i bladet vil I kunne se anstille i januar måned, da Lene læser noncen for projektet.

NY RÅDGIVNING I ÅRHUS,
HVOR DU ER I CENTRUM
Du kan træffe DHF Århus afdelingens projektkonsulent Lene Kjær på kontoret den første og tredje torsdag i måneden. De andre torsdage er der én fra Århus
afdelingens bestyrelse.

Åbningstider: kl. 14-17.
Telefon, e-mail og hjemmeside:
Tlf. 51 87 84 99 - direkte nummer til Lene Kjær
E-mail: projekt@dhf-aarhus.dk
Hjemmeside: www.dhf-aarhus.dk
Kontoret: tlf. 51 87 84 98.
E-mail: kontor@dhf-aarhus.dk
Kontoradresse:
Center for Hjælpeordning, Sonnesgade 9,
8000 Århus C (500 meter fra Musikhuset).
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DHF’s lokalafdeling - Bestyrelsen
Formand
Michael Pedersen

Frederiks Allé 28, 1B
8000 Århus C

Tlf. 8619 8497
Bil 5126 2879
mail: micped@stofanet.dk

Næstformand
Claus Bjarne Christensen Midvintervej 9
8200 Århus N

Tlf. 8610 4688
mail: info@handiplanplus.dk

Kasserer
Per Jacobsen

Vosnæsparken 9
8541 Skødstrup

Tlf. 8699 5430
Bil 2382 4211
mail: per@perjac.dk

Bestyrelsesmedlem
Rikke Kastbjerg

Østerby Alle 20
8310 Tranbjerg

Tlf. 2022 0423
mail: k@astbjerg.dk

Dorthe Stief Christensen

Søskrænten 102, Stautrup
Tlf. 8627 4251
8260 Viby J
mail: dorthe@stief.dk

Suppleanter
Helle Szydlowski

Bymosevej 5
8210 Århus V

Tlf. 2256 3281
mail: hsz@fk.aarhus.dk

Marie Louise Hahn (Mille) Myrholmsvej 31
Tlf. 8611 9727
8260 Viby J
Bil 6160 9727
mail: marielouisehahn@hotmail.com

Århusafdelingens eksterne medlemmer
DSI Århus afdelingen bestyrelse (næstformand) - Michael Pedersen
Det Sociale forbrugerråd - Lene Kjær
Handicaprådet - Michael Pedersen
Det lokale beskæftigelsesråd - Rikke Kastbjerg

Århusafdelingens hjemmeside: www.dhf-aarhus.dk
Spørgsmål vedr. annoncer rettes til BB Consulting på tlf. 98 37 97 70
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