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Velkommen til et politisk samarbejde
Tekst: Rikke Kastbjerg
I sidste nummer af
lokalbladet opfordrede vi alle til at
stemme til regionsog kommunalvalget
i november sidste
år. Der var mulighed for at deltage i
mange forskellige valgmøder, og her
i lokalafdelingen havde vi også vores
eget arrangement. Politikerne kom til
debat og and til Mad med Mille, og i
dagene efter valget kunne vi konstatere, at flere af vores gæster var blevet en del af det nye byråd.

Derudover fortæller vi, at vores opgave er politisk at følge og påvirke udviklingen, så alle får lige muligheder
og kan deltage på lige fod, - herunder
en fortsat implementering af Konventionen om rettigheder for mennesker med handicap. Vi håber derfor,
at vores nye byrådspolitikere er åbne
overfor dialog omkring konkretisering
af handicappolitikken - og i den forbindelse stiller vi os gerne til rådighed
i forhold til eventuelle spørgsmål og
andet undervejs i de handicappolitiske processer. For os handler det om
ligeværdighed.

Vi håber selvfølgelig, at de gode hensigter, som politikerne havde til mødet, bliver til virkelighed. For at byde
hele det nye byråd velkommen har
vores handicappolitiske udvalg skrevet et personligt velkomstbrev til alle
medlemmerne.

Vi håber også, at byrådspolitikerne
har en særlig interesse for det handicappolitiske område, og vi vil med de
personlige breve gerne rette deres
opmærksomhed mod følgende aktuelle problemstillinger der i særlig grad
har vores bevågenhed: Handicapkørsel, tilgængelighed, borgerstyret Personlig Assistance (BPA), ledsagerordning, ftalater, beskæftigelse, boliger
til mennesker med handicap og hjælpemidler/forbrugsgoder.

I brevene ønsker vi dem hjerteligt
tillykke med valget og velkommen
til Byrådet i Aarhus. Vi opfordrer
byrådsmedlemmerne til, at vi fremover i åbenhed og øjenhøjde, og i
samspil med Handicaprådet, kan få
et godt og konstruktivt samarbejde
omkring kommunens handicappolitiske emner.

Lad os håbe på et godt samarbejde
fremover.
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Indkaldelse til generalforsamling
Lørdag den 5. april 2014 kl. 14.00
Hou Søsportscenter, Villavej 25, Hou, 8300 Odder
Der indkaldes hermed til den årlige ordinære generalforsamling med følgende
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
Indkomne forslag sendes til vores formand, Rikke, senest den 7. marts 2014
på mail k@stbjerg.dk eller pr. post til Rikke Kastbjerg, Østerby Allé 20, 8310
Tranbjerg J.
Efter generalforsamlingen er der mulighed for at spise og hygge sammen, og der
vil i et vist omfang være mulighed for overnatning. da vi har booket nogle huse i
Søsportscentret. Alle er velkomne, men af hensyn til bestilling af maden og indkvarteringen vil vi meget gerne bede dig melde dig til hos Rikke, meget gerne på
mail k@stbjerg.dk, ellers på tlf. 20 22 04 23 senest den 21. marts 2013.
Vel mødt!
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Politisk debat til Mad med Mille
Af Helle Szydlowski og Rikke Kastbjerg
Mad med Mille blev den 23. oktober
2013 udvidet til at være et valgmøde.
Marie-Louise havde inviteret byrådskandidater fra de forskellige partier,
og følgende politikere mødte frem:
• Therese Blegvad, Venstre
• Knud Mathiesen, Dansk Folkeparti
• Sander Jensen, De Radikale
• Jacob Weisschädel, Socialdemokratiet
• Peter Bonfils, Enhedslisten
• Kim Andersen, Konservative
De enkelte politikere fik 5 min. til at
præsentere sig. Derefter var der en
livlig diskussion og der kom flere emner på bordet:
Hjælperordningen:
Ordningen startede i 80’erne som Århusordningen, og udgangspunktet
var at hjælpe mennesker med handicap til at få et mere selvstændigt
liv. Situationen ser anderledes ud i
dag, og det er lokalafdelingens holdning, at det vil være et tilbageskridt
hvis man af besparelsesgrunde lader
hjemmehjælp tage over. Vi ser, at
kommuner ofte vælger lappeløsninger, og de tænker først og fremmest

på økonomi. Vi vil gerne opfordre til
at tænke mennesket først.
Buskørsel:
I andre byer hjælper chaufføren folk
med handicap, men ikke i Aarhus. Er
der en lov om at chaufføren ikke må
hjælpe? 125 ture med handicapkørslen i Aarhus er ikke meget, hvis man
gerne vil lave frivilligt arbejde og ellers er socialt aktiv. Vi ønsker ikke gratis transport, men vi vil gerne kunne
komme med fx bybusserne.
Sagsbehandlingstid:
Der er for meget bureaukrati, og der
mangler faglighed i sagsbehandlingen. Administrationstiden forlænges.
Psykiatrisk område:
Der er lange udredningstider.
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3 måneder i Uganda
Jeg var i en Uganda sammen med en
frivillig hjælper for at arbejde på vores
projekt. Det var en kæmpe oplevelse
at komme der ned og se hvordan man
arbejdede på kontoret i Kampala. Alt
går meget langsomt.
Vi arbejdede 6 mennesker i et lokale
på 15m2 så det var lidt trangt. Projektet går ud på at skabe en organisation
for mennesker med spastisk lammelser (CP) så de får et bedre liv i Uganda.
Den måde vi finder dem er at tage ud
i landsbyerne sammen med en lokal
kendt og forklare om det her projekt.
Mange ugandaere tror at CP kommer
fra luften og smitter. Der er også en
myte om at man kan blive helbredt for
HIV hvis man har sex med et barn med
handicap. En straf fra Guderne eller
en forbandelse er nogen af de andre
måder de lokale ser det, at få et barn
med CP på.
Et andet stort problem er manglen på
hjælpemidler og tilgængelighed. Der
findes ingen kørestole eller rolatorer
ude i bushen og selv om der gjorde
ville det nærmest være umuligt at bruge dem for husene er lerklinede skure
uden ramper og veje der ingen af, så
bare det at komme over til naboen
kan være en stor kamp. Af samme årsag møder jeg tit børn der ligger på
den bare jord eller på et tæppe.

Fordi det at have et barn med CP er
forbundet med meget skyld og skam
er man bange for hvordan folk taler
om familien. Derfor ser man også ofte
at forældrene forlader barnet.
Vi holder mange forskellige workshops for at komme alle disse myter til
livs, men en anden stor udfordringer
er, at folk ikke har råd eller overskud
til at komme til vores seminar. Så vi
prøver at lave et seminar der bliver afholdt så tæt på som muligt.
Det vi vil gøre fra Danmark er at oprette en ulandsgruppe der skal støtte
projektet det næste år, og planen er at
vi søger midler til at udbygge samarbejdet til også at omfatte fysioterapi.
Ideen er at finde frivillige fysioterapeuter til at oplære forældrene i at træne
med deres børn i hjemmet så de er fri
for at tage ind til en workshop.
Selv om det har været 3 spændende
og lærerige måneder var jeg glad for
at komme hjem hvor der altid er strøm
i stikkontakten og varm vand i hanen.
Thomas Arpe
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Tøserne skal mødes igen!
Vi gentager succesen fra 2012 og inviterer afdelingens kvinder, piger og tøser
til en hyggelig eftermiddag og aften, hvor vi sætter vores indre og ydre skønhed i fokus.
Vi har inviteret en stilcoach, en makeup-ekspert, en massør og en håndlæser.
Der vil være mulighed for at få inspiration til tøj, massage og et indblik i, hvad
dine hænder afslører. Medbring din egen makeup, og du vil få tips til, hvordan
du kan bruge det, du allerede har.
Derudover skal vi hygge, spise god mad og sludre.
Tid:
Sted:
Pris:
Hjælper:
Tilmelding:

Lørdag d. 1. marts 2014 kl. 14
Fælleshuset Myrholmsvej 85, Viby
200 kr.
Gratis
Senest d. 24. februar (bindende) til Marie-Louise
på m-lhahn@hotmail.com eller 61 60 97 27

Også denne gang har vi indgået et samarbejde med Magasin, der sponsorerer
goodiebags til os. Der er til de første 30 deltagere.
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Mad med Mille med and og politik
DHF Aarhus / Randers Afdelingen
afholdte, vanen tro, arrangementet
Mad Med Mille.
Denne gang var menuen traditionel
andesteg, hvilket var grunden til, at jeg
kunne løsrive mig fra mit eget køkken.
Ud over maden havde Mille annonceret, at der kom 6 gæster. Gæsterne
viste sig at være nye kandidater til
kommende kommunalvalg. De fik
hver 5 minutter til at præsentere sig

og deres politiske holdninger, hvorefter der blev lagt op til debat. Debatten fortsatte, efter 20 minutter, over
anden, hvor stemningen ikke blev ringere, da der blev annonceret fri bar.
Det super hyggelige arrangement
sluttede af med kaffe, og vi tog afsked ved 21.30 tiden.
Tak for en hyggelig aften!
Gert Riis

Hvis du ikke ønsker at gå glip af gode tilbud!
Det er ikke altid vi når at få alle arrangementer helt på plads inden deadline på bladet og der kan komme
tilbud fra andre sider som vi blot informerer om.
Der ud over bliver der sendt indbydelser til alle vores arrangementer og
remindere en dag før tilmeldelsesfristen.
Derfor skal du med på maillisten!
Skriv »DHF mailliste« i emnefeltet og
send den til m-lhahn@hotmail.com
og så er du på!
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Sæt allerede nu X i kalenderen
Vi ta’r til hovedstaden den 11.-14. september og
skal bl.a. besøge Rehab messen og Handicaporganisationerne Hus
Mere info og tilmelding i næste blad.
Helle B. og Marie-Louise
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DSB og personaleløse tog
I november var jeg 3. »mand« i et
panel der skulle drøfte fordele og
ulemper ved personaleløse tog der
er planlagt at skulle køre på 8 DSBstrækninger.
De 2 andre i panelet var Christian Pihl
Lorentzen (V) og enhedslistens Henning Hyllested (Ø), begge trafikordfører, og i udgangspunkt var vi faktisk
alle 3 enige: det dur ikke.
Men når man sidder og skal ha budgetterne til at stemme, er det ét af de
steder der måske kan spares. Jeg var
blevet inviteret af TPO - Togpersonalets Områdegruppe - så jeg havde en
hel sal af togfører (det er dem der billetere, åbner døre for gamle og smider
fordrukne unge ud) med mig da jeg
forklarede hvor vigtig deres funktion
er for mig; især når der er problemer.
Jeg fortalte om den dag der ikke kom
perronpersonale med en lift i Odense
og man ville ta mig med til Høje Taastrup. Jeg fortalte om dagen vi skulle
skifte 3 gang på vej til Berlin skønt vi
havde billetter til en direkte tog. Jeg
forklarede at ikke alle kan springe ind
og ud toget og at folk der er dårligt til
bens kan blive fanget af dørene, jeg
forklarede også at det ikke er alle der
bryder sig om at bede en vild frem-

mede om hjælp, feks til at få jakken
af eller at finde toilettet (hvis man er
blind) og – selv om det ikke er mit
bord – argumenterede jeg også i mod
på Falck’s vegne: hvor meget Falckpersonale vil ikke blive fanget i toget
hvis det bare tager lidt extra tid at få
mig ud på liften.
I alle disse situationer har togpersonalets funktion været uvurderlig og jeg
vil ikke føler mig særlig tryg hvis der
ikke var en der kunne holde toget tilbage, ringer efter relevant hjælp eller
finde folk der kunne hjælpe mig af i
Odense.
Det var en spændende formiddag og
jeg håber konklusionen falder ud til
TPO’s fordel. Jeg har i hver fald forsøgt
at fodre dem med gode argumenter.

Schmeltz ApS
Rypevej 1 . 8870 Langå
Tlf. 70 23 80 33
www.schmeltz.net
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DHF’s lokalafdeling - Bestyrelsen
Formand og ansvarshavende redaktør:
Rikke Kastbjerg
		

Østerby Alle 20
8310 Tranbjerg

Tlf. 20 22 04 23
k@stbjerg.dk

Per Jacobsen
Askelunden 16
		
8300 Odder
Medlem af det lokale beskæftigelsesråd

Mobil 23 82 42 11
per@perjac.dk

Kasserer

Bestyrelsesmedlemmer
Claus Bjarne Christensen Midvintervej 9
		
8200 Århus N
Helle Szydlowski
		

Bymosevej 5
8210 Århus V

Marie Louise Hahn (Mille) Myrholmsvej 31
		
8260 Viby J
Jørgen Laursen
		

Tlf. 86 10 46 88
info@handiplanplus.dk

Asser Rigs Vej 68
8960 Randers SØ

Tlf. 30 62 28 07
hsz@aarhus.dk
Tlf. 61 60 97 27
m-lhahn@hotmail.com
Tlf. 50 50 59 43
joergen.laursen@live.dk

Suppleanter
Jeppe Ladefoged
		

Harevænget 45
8450 Hammel

Tlf. 29 72 73 64
jeppeladefoged@gmail.com

Helle Birkmose Nielsen
		

Jernaldervænget 31
Tlf. 27 12 54 58
8220 Brabrand
hellebirkmose@gmail.com

Redaktør
Helle Birkmose Nielsen
		

Jernaldervænget 31
Tlf. 27 12 54 58
8220 Brabrand
hellebirkmose@gmail.com

Afdelingens hjemmeside: dhf-aarhus.dk
Medlemsbladet
Bladet udgives af DHF Aarhus / Randers Afdeling.
Redaktør: Helle Birkmose Nielsen - Ansvarshavende: Rikke Kastbjerg
Næste nummer af bladet udkommer i uge 19.
Materiale sendes til Helle Birkmose Nielsen senest 14. april
Spørgsmål vedr. annoncer rettes til BB Consulting på tlf. 98 37 97 70
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