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Leder
Kommunerne svinger sparekniven igen
Af Rikke Kastbjerg
Vi har ikke engang
haft mulighed for
at fordøje det ene
spareforslag, før det
næste er aktuelt.
Endnu en gang skal
vi varetage vores
medlemmers interesser og forsøge at
få indflydelse på, hvor der skæres, og
hvordan det gøres.
Som en reaktion på de foreslåede besparelser i forbindelse med det kommende budgetforlig for Aarhus Kommune har Handicappolitisk Udvalg i
DHF Aarhus / Randers skrevet et høringssvar, hvor udvalget sætter kraftigt fokus på forslaget om en drastisk
nedskæring af det årlige antal ture
for de personer, der benytter handicapkørsel. Hvis denne nedskæring bliver en realitet, vil det ramme en stor
gruppe borgere, der ikke selv har mulighed for at sige fra. Besparelserne vil
få en stor konsekvens for de personer
med handicap, der har et aktivt liv.
Helt konkret drejer det sig om 235
borgere. Dette lyder måske ikke af
ret mange i forhold til de næsten
250.000, der bor i Aarhus. Alligevel

er det et stort indgreb. Disse 235 borgere vil kunne mærke besparelsen i
deres dagligdag, da de mister muligheden for at leve et aktivt og udadvendt liv.
Som konsekvens heraf vil disse borgere skulle vælge mellem vigtige og
nødvendige aktiviteter som indkøb,
den ugentlige svømning eller besøg
hos familie/venner.
Aarhus bliver en fattigere storby, når
moderne mennesker på grund af deres handicap bliver tvunget til at fravælge aktiviteter, som for andre uden
handicap er en selvfølgelighed. Dette
strider mod FN´s Handicap-konvention artikel 9 og kan kun gennemføres,
fordi lovgivningen på området har en
minimumsbestemmelse.
Mindre aktive brugere af handicapkørslen vil ikke mærke en forskel.
Handicappolitisk Udvalg har derfor
opfordret Aarhus Kommune til at
være kreative, så der oprettes puljer,
hvor de brugere af handicapkørslen,
der kører mindre en 104 ture om året
overfører »de ubrugte ture« til de
borgere, der har behov for 250 ture
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eller mere. Dette kunne betyde, at besparelsen ikke vil komme til at ramme
den enkelte aktive person.
I Randers Kommune har kommunens
budgetforlig også været på dagsordenen. Her har høringen til gengæld
taget en helt anden drejning, idet
kommunen har valgt at tilsidesætte
høringsfasen. Dette har selvfølgelig
haft konsekvenser for behandlingen
af budgetforslaget, hvilket du kan
læse mere om inde i bladet, hvor formand for Handicaprådet i Randers

Kommune, David Holmberg, kommer
med en beskrivelse.
Indenfor de seneste år fyldes debatten af økonomispørgsmål og –hensyn, når der skal ses på handicapområdet. Efterhånden er det svært at få
øje på, at vi her har med mennesker
at gøre. Mennesker, der har brug for
kompensation for deres handicap.
Mennesker, der med den rette kompensation kan få muligheden for at
leve et selvstændigt og udadvendt liv
og være en aktiv del af samfundet.

Om den tilsidesatte høringsproces
Af David Holmberg, formand for Randers Handicapråd
Randers Kommune
skulle som landets
øvrige kommuner
have vedtaget deres
budget for 2012,
og sædvanen tro er
budgetforhandlinger, diskussioner og
høringer en proces, der finder sted i
september og oktober måneder. Men
sådan skulle det ikke gå i Randers
Kommune i år, desværre.
Alle medarbejderudvalgene (MED)
i kommunen plus de tre råd, Handicaprådet, Ældrerådet og Integrationsrådet, var blevet anmodet om at

afgive høringssvar til budgetforslaget,
og der var fastsat en høringsperiode
i tidsrummet den 6.-20. september.
Samtidig var der indkaldt til budgetorienteringsmøde for netop MED-udvalgene og de tre råd den 5. september, og Handicaprådet valgte derfor
at afholde et ekstraordinært møde
den 14. september for at behandle
budgettet og afgive høringssvar.
Men den 8. september indgik 28 byrådsmedlemmer ud af 31 et budgetforlig. Kun De Radikale og Beboerlistens (»Enhedslistens«) tilsammen tre
medlemmer stod uden for budgetforliget. Det vil med andre ord sige, at
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der blev indgået et budgetforlig, før
høringsperioden var slut. Med dette
forlig tilsidesatte budgetforligspartierne dermed lokaldemokratiet ved
fuldstændig at negligere kommunens
MED-udvalg og de tre rådgivende
råd, som skulle afgive høringssvar.

pede borgere i Assentoft skulle ikke
hjemtages. Dette forslag om hjemtagelse skulle give en årlig besparelse på
3,9 mio. kr. begyndende 1. jan. 2014.

Handicaprådet mødtes som aftalt den
14. september og valgte i stedet at afgive et høringssvar, der klart tilkendegav,
hvad vi mente om den tilsidesatte høringsproces, og at vi naturligvis regnede
med, at der var tale om en enlig svale.

Problemet ved dette besparelsesforslag, men også hovedparten af alle de
øvrige, var, at der manglede angivelse
af begrundelser, målgrupper, konsekvensberegninger osv. Så for alle interesserede var det nærmest umuligt at
forholde sig til besparelsesforslagene,
fordi de indholdsmæssige beskrivelser
lod ganske meget tilbage at ønske.

Samtidig havde budgetforligspartierne valgt at acceptere stort set alle besparelsesforslagene fra forvaltningen.
Et af disse forslag gik på at hjemtage
alle regionale tilbud, der er beliggende i Randers Kommune. Kun det
regionale botilbud Svalevej for voksne
senhjerneskadede og fysisk handicap-

Alt dette påpegede Handicaprådet i deres høringssvar på deres ekstraordinære
møde den 14. september. Til den særligt
interesserede, ja så kan du læse mere
om Handicaprådet, herunder læse referaterne fra møderne, på www.randers.
dk, klik dernæst på »politik og demokrati« og derefter på »råd og nævn«.
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Nyt fra bestyrelsen
Siden sidst har vi med stor fornøjelse
uddelt et par legater og støttet Fordommens Carnivalesque. Mille har
i sine festugeplaner medtaget det
grænseoverskridende teater, mød
dem på side xx. Vi har haft et par
fornøjelige medlemsarrangementer
med rundvisning på ARoS og ølsmagning i Randers. Claus Bjarne har
fastholdt nogle af sine kulørte indtryk på side xx og Thomas indvier os
i det med at smage øl på side xx.
På arbejdsdagen i oktober arbejdede
vi bl.a. med læserbreve og drøftede
mere konkret, hvordan vi bliver mere
»populære« i medier og i lokalbefolkningens øjne. Det er vigtigt at
give andre et realistisk billede af, at
vi ikke blot er udgiftstung ballast
men deltagende borgere med almindelige behov og samfundsinteresser.
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Mad med Mille er som altid hyggelige Spis-sammen-aftener i beboerhuset på Myrholmsvej, Viby, hvor deltagerne for bare 50,- får en kulinarisk
oplevelse, hjælpere spiser gratis med
og drikkevarer kan købes for en flad
femmer. Tilmelding senest mandagen inden på m-lhahn@hotmail.com
eller 61 60 97 27.
I dette blad kan du finde invitationerne til julefrokosten 1. december
på Graceland i Randers (husk, der er
fælles bustransport fra Aarhus), julehygge i Viby, Tøseaften og næste
års Generalforsamling på Fristedet
i Skæring lidt nord for Aarhus med
mulighed for at smage på Ungarn
og siden overnatte.

Kalender
5. november

Direktørtræf

16. november

Mad med Mille

23. november

Bestyrelsesmøde

1. december

Julefrokost på Graceland

18. januar

Mad med Mille

15. februar

Mad med Mille

18. marts

Dansk Handicapdag

21. marts

Mad med Mille

24. marts

Tøseaften med forkælelse og overraskelser

14.-15. april

Generalforsamlingsweekend

16. maj

Mad med Mille

Har du brug for hjælp til vore arrangementer?
- eller har du lyst til at hjælpe?
Sidder du ofte hjemme og tænker:
iihh.... det er nogen spændende ting,
der bliver lavet i foreningen, men jeg
kan ikke deltage, for jeg har jo ingen
hjælper eller andre til at ta’ med??
Så fortvivl ikke: vi vil - hvis der er behov - forsøge at finde frivillige hjælpere til vores arrangementer.
Det er vigtigt, at du fortæller præcist,
hvad du har brug for hjælp til og gerne i så god tid som muligt.

Hvis der – på nogen måde – skal hjælpes til løft, skal du være indstillet på
at bruge en lift, uanset hvordan du
er vant til at blive hjulpet; det er ikke
sundhedspersonale, der kommer til at
hjælpe.
Brug for hjælp – eller lyst til at være
med i et korps af frivillige hjælpere, så
ring til Mille på 61 60 97 27 eller skriv
på m-lhahn@hotmail.com.
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Århus’ fodboldstolthed!
Af Morten Toft
De fleste vil nok nu tænke på AGF,
og dette bliver svært at rokke ved. Til
gengæld hvis man kigger på stolthed
med resultatbrillerne på burde der
måske efterhånden være grobund for
et stolthedsskifte.
I de meget ydmyge træningslokaler i
Tovshøjskolens hal i Brabrand vil man
nemlig kunne møde det nuværende
mest succesfulde fodboldhold, ikke
blot i Århus, men i hele Danmark. Der
er her tale om kørestolsfodboldholdet
Rolling Devils der på syvende år er regerende danske mestre - oven i købet
med en bonussejr i den netop opstartede pokalturnering.
Igen i år har Rolling Devils 1 lagt godt
ud med sejre i sæsonens første kampe
og er mere end klar til at tage imod
de resterende danske hold, der efterhånden er sultne efter at slå Århus af
pinden. Der var derfor lagt i kakkelovnen da sidste års toere i danmarksturneringen –Copenhagen Bad Boys
- søndag den 16/10 var på besøg i Århus. Rolling Devils fik en perfekt start
på kampen, da de efter få minutters
spil scorede på en dødbold. Midt i 2.
halvleg lykkedes det Rolling Devils 1
at udbygge føringen til 2-0, hvilket
også blev kampens resultat. Foruden
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denne kamp mødte de to Rolling
Devils-hold også hinanden til hjemmestævnet på Tovshøjskolen. Denne
kamp endte 3-0 til 1. holdet, men
2. holdet havde stor ære af kampen
og formåede i store dele af kampen
at holde 1. holdet fra store chancer.
Rolling Devils 2 spillede desuden også
mod PowerSoccerFyn. Denne kamp
var igen præget af rigtigt godt forsvarsspil, men desværre lykkedes det
heller ikke at score i den anden ende,
så kampen endte 0-0.
Er man interesseret i at se byens nye
stolthed, kan man kigge forbi Nordvest hallen i Herning den 13/11, hvor
Tjørring afholder stævne og hvor Århus Rolling Devils endnu engang vil
forsøge at vise, at de bare er de bedste. Næste mulighed for at følge holdene er den 10/12 på NORDKRAFT,
Kjellerups Torv i Aalborg.

Min festuge 2011
Af Marie-Louise Hahn
Jeg lagde en plan! For første gang læste
jeg hele festugeprogrammet igennem
fra ende til anden, for nu skulle jeg være
kulturel. Jeg udvalgte mig seks arrangementer, som jeg bare ville opleve!
Dertil kom alt det, jeg bare faldt ind i, fx
en lille forestilling på Lille Torv med den
genkendelige titel: »Den lille møghætte
og Pulven« og et meget ungt boyband
ved Cafe Kaffeslabberas. De forsøgte på
bedste beskub, men de bliver aldrig de
nye Take That, (sorry boys).
Planen indebar bl.a., at jeg skulle på Fairbar og høre Magnus Jacobsen (han var
god, men ikke blændende). Jeg var på
Klostertorvet og høre Jakob Brong (han
var dårlig). Jeg var i Ridehuset og opleve
Poetry Slam med de nordiske mestre
(fedt, men jeg skal nok være lidt bedre
til svensk til næste gang). Så var jeg i
Ølteltet og høre Booze Brothers (det var
larmende, men en stor oplevelse at se
min gospelinstruktør på slap line). Og
det lykkedes mig at høre Kris Herman
hele tre gange på bare fire dage, men
han er også guddommelig!!!

tergruppe, der har sit udspring fra indvandrerrådgivningen på Vesterbrogade i
Aarhus.
Med nærgående attitude og skræmmende mimik sætter de spørgsmål ved,
hvad der er normalt, om vi alle er så forskellige - eller ens?
Det var en meget speciel oplevelse at gå
ind i deres univers af grænseløst stirrende øjne, provokerende tilråb, grædende
ansigter og vanvittige latterbrøl. Det var
ikke for sarte sjæle, og da vi efter en 45
minutter var blevet revset på grummeste vis, var det med en vis lettelse, at jeg
endte min festuge 2011 ved åen med
en stor fadøl.
Læs mere om Racism Racism og baggrunden for projektet på www.overspring.dk/artikler/fordommens-carnivalesque-2-0-oplev-din-indre-racist/

Jeg sluttede af i Mølleparken ved en
interimistisk scene af europa-paller. Fordommens Carnivalesque er sat op af
teaterprojektet Racism Racism, en teaNovember · 11
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Julefrokost på Elvismuseet
Vi holder afdelingens julefrokost på utraditionel vis,
nemlig på Graceland, Elvis’ hus i Randers.
Der vil være mulighed for at se museet fra 17 til 18,
hvorefter vi spiser en dejlig buffet i ægte amerikansk stil.
Prisen er 100 kr., hjælpere spiser gratis, drikkevarer er for
egen regning og der er fælleskørsel med liftbus
fra Marselisborg centret, bygning 8 kl. 15.30.
Sidste og bindende tilmelding
senest søndag d. 27.11.
til Jørgen: joergen.laursen@live.dk
eller Mille: m-lhahn@hotmail.com
Vi glæder os til at se rigtig mange til en festlig og uforglemmelig aften.
Jørgen og Mille

Julehygge
Jeg elsker julen med al dens glimmer, gløgg og
gaver, og jeg håber, der er andre, der har det
på samme måde.
Lad os mødes midt i juleræset til hygge,
brunkager, gløgg og pakkespil.
Sted:

Myrholmsvej 85

Tid:

Onsdag den 14. december kl. 15

Medbring:

2 gaver á ca. 10 kr

Tilmelding:	Til Mille 61 60 97 27
eller m-lhahn@hotmail.com
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Velkommen til TØSEAFTEN
Vil du lære noget om, hvad der er godt til din hud- og hårtype? Vil du have
ny inspiration til klædeskabet? Vil du forkæles både på det indre og det ydre
plan? Så mød op til Tøsesaften den 24. marts 2012 og mød Pia, der ved en
masse om bl.a. hudpleje og makeup og Judith, der er stilcoach, mød også en
massør, en kok og en hemmelighed.
Program, sted og tilmelding kommer i næste nummer af bladet, men sæt
allerede nu stort X i kalenderen, så du ikke går glip af årets tøse-fnidder.
Rikke og Mille
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Indkaldelse til generalforsamling
Lørdag d. 14. april 2012 kl. 14.00
Fristedet Skæring, Plantagevej 14, Skæring, 8250 Egå
Der indkaldes hermed til ordinær 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 kasserer
		
Valg af to bestyrelsesmedlemmer
		
Valg af to suppleanter
9.

Eventuelt

Indkomne forslag sendes til vores formand, Rikke, senest den 17. marts 2012
på mail k@stbjerg.dk eller pr. post til Rikke Kastbjerg, Østerby Allé 20, 8310
Tranbjerg J.
Efter generalforsamlingen skal vi smage på og høre om Ungarn. Aftenen kan
vi bruge på hygge, og der vil i et vist omfang være mulighed for overnatning.
Alle er velkomne, men af hensyn til bestilling af maden vil vi meget gerne bede
dig melde dig til hos Solveig på tlf. 41 17 29 45 eller mail sol1920@gmail.com
senest den 31. marts 2012.
Vel mødt!
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Kulør på tilværelsen
Af Claus Bjarne Christensen
Hvordan kan jeg udtrykke min begejstring over ARoS’ nye regnbue »Your
Rainbow Panorama«?
Det er let: Jeg er begejstret. Og begejstringen skyldes kombinationen af to
forhold. Adgangen til regnbuen er ubesværet og ligeværdig for personer med
eller uden et handicap og det er en farverig oplevelse at være i regnbuen.
Det er lykkedes ARoS at få et nyt fantastisk kunstværk op på toppen af
»museumskassen«.

Alt for ofte er adgang til kulturelle
oplevelser forbundet med praktisk
besvær og bøvl, men ikke her. Der er
både elevator eller trappeforbindelse.
Du skal ikke bestille tid hos en kustode, der vrangvilligt låser »handicapadgangen« op.
Jeg håber, rigtig mange vil se regnbuen i Aarhus. Mærke, at bøvlet er væk.
Der er imidlertid et problem: Hvis du
lider af højdeskræk, er regnbuen nok
ikke noget for dig. Jeg elsker højder,
farver og udsigter.
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Ølsmagning
Af Thomas og Hanne Arpe
Vi var med til et arrangement her
i oktober, vi skulle ud og smage på
øl og få en rundvisning på Randers
Bryghus. Bryghuset var lille, det lignede en stor hal. Så vi var bange for,
vi var kørt forkert, men den var sgu
god nok. Der var nogen af de andre,
der kom fra Aarhus, så de kom med
en bus, de havde lejet. Der kom også
et par stykker fra Randers egnen. Vi
blev budt indenfor og jeg tror, vi var
en gruppe på 25 mennesker. En fin
lille gruppe, men den kunne sagtens
være større. Kom nu medlemmer og
tilmeld jer!
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Tilbage til øllet. Jeg tror, vi smagte på
10-12 forskellige øl og fik en hyggelig aften med smørrebrød og historien bag øllet og historien om bryggeriet. Der var også plads til dem,
der ikke drak øl, der var sodavand og
Sommersby, så alle følte sig velkommen.
Vi synes, Aarhus / Randers afdelingen
er en fed afdeling at være medlem af,
så hold øje med bladet eller gå ind og
hold øje på hjemmesiden. Vi vil gerne
se endnu flere til vores store og fantastiske julefrokost.

Åbent Brev:
Kære borgmester Jacob Bundsgaard
Jeg har læst i Aarhus kommunes nyeste sparekatalog, at der lægges op
til at spare 1,8 mio kr ved at sætte
antallet af ture med handicapkørsel
ned fra 304 til 125 OM ÅRET. Kommunen skriver i deres begrundelse, at
denne nedsættelse kun kommer til at
berøre 235 af de mest aktive brugere
af kørslen.
Én af dem er mig: jeg er 39 år gammel, bor i Viby og er kørestolsbruger.
Jeg laver en del frivilligt arbejde: i
KFUM’s værested for social udsatte,
bestyrelsesmedlem i tre handicappolitiske organisationer, er suppleant
til handicaprådet i Aarhus. Samtidig
svømmer jeg ugentligt.

mig i form og laver masser af frivilligt
arbejde og i det hele taget deltager i
samfundet på lige fod med mennesker uden et handicap.
Men det er umuligt at få transportmulighederne til at passe med et aktivt liv. Da jeg kom til Aarhus i 1992,
var der ingen øvre grænse for, hvor
ofte jeg havde lov at køre. Så blev det
begrænset til 365, så til 304 og nu til
125 ture pr. år. Det er uanstændigt!!
Til resten af året har jeg 11 ture tilbage, som skal dække: frivilligt arbejde,
svømning, indkøb, organisationsarbejde og besøg hos venner/familie
samt alt det sjove.
Hvad ville du vælge??

- Dvs. jeg er en af dem, der »gør, hvad
der bliver bedt om«: nemlig holder

Marie-Louise Hahn

HUSK!
Meld dig på vores mail-liste, så vi
nemt kan finde dig, hvis der er et godt
tilbud, der ikke nåede at komme i bladet. Skriv »DHF-mailliste« i emnefeltet
og send den til m-lhahn@hotmail.com

Hold dig orienteret på vores hjemmeside: dhf-aarhus.dk om nye tiltag og
arrangementer
Redaktionen
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Til Aarhus Kommune
Undertegnede personer med handicap
vil gerne indstille Dansk Folkepartis Jette
Skive og Lars Skov samt Enhedslistens
Jette Jensen til Aarhus Kommunes Handicappris 2011.
Begrundelse:
De to partier havde både det tilstrækkelige og nødvendige mod til at frasige sig
et budgetforlig, der rammer helt skævt.
Budgetforliget, som blev vedtaget torsdag den 13. oktober med 28 stemmer
mod tre stemmer (Dansk Folkeparti og
Enhedslisten) rammer personer med
handicap hårdt og ubønhørligt. Her skal
blot et par af de vedtagne nedskæringer:
• At antallet af ture med Handicapkørsel
skæres drastisk ned. Konsekvens: det
rammer aktive borgere
• At prisniveauet for Handicapkørslen vil
stige
• At serviceniveauet for praktisk hjælp
(rengøring) forringes yderligere
• At ledsagerordningen forringes
• Nedlæggelse af 24 demens pladser på
plejehjemmet Caritas – vel vidende at
behovet er stigende
Vi ønsker med denne indstilling at tilkendegive vores respekt overfor de tre
byrådsmedlemmer, der sagde fra på
budgetforliget og ser dem som politi-

kere, der lever op til kommunens egne
værdier Troværdighed, Respekt og Engagement.
Vi minder om, at kommunen i sin beskrivelse af dette nye tiltag (uddeling af
Handicapprisen) nævner, at den årlige
internationale markering af dagen har
som formål at fremme forståelsen for
vilkårene for mennesker med handicap
og at mobilisere støtte til personer med
handicap.
Med venlig hilsen
Claus Bjarne Christensen,
Dansk Handicap Forbund,
Midvintervej 9, 8200 Aarhus N
Gert Laursen, Diabetesforeningen,
Hedemannsgade 2, 8000 Aarhus C
Per Jacobsen,
Gigtforeningens Aarhuskreds,
Vosnæsparken 9, 8541 Skødstrup
Mød op
HPU opfordre alle til at deltage ved
overrækkelsen af handicapprisen i
Aarhus den 1. dec. 2011 på rådhuset
kl. 13.00 i rådhussalen. (Den 3. dec.
= international handicapdag er en
lørdag, derfor har Aarhus Kommune
valgt 1. dec. til prisoverrækkelsen).
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Politisk møde - åben debat
Af Thomas og Hanne Arpe
Vi lever i 2011. Det skulle man bare
ikke tro, for, selv om Danmark har
skrevet under på FNs handicap-konventionen, lever myndighederne ikke
på nogen punkter op til kravene. Jeg
og min kone var til politisk møde,
hvor fem politikere og borgmesteren
fra Favrskov kommune deltog. DH
Favrskov stod bag debatmødet.
Borgmesteren ville ikke diskutere personsager, men min holdning er, at
personsager godt kan generalisereres. Sagen bliver vedkommende for
mange borgere i det lange løb.

på tværs af instanser, så kunne man
spare rigtig mange penge. Jeg har et
eksempel: Jeg bor på Tagdækkervej,
som er et botilbud, og jeg har brækket benet. Jeg får normalt ikke hjælp
fra det offentlige, men i øjeblikket
har jeg brug for lidt hjemmehjælp.
Selv om der på Tagdækkervej er ansat
hjemmehjælpere, kan jeg ikke bruge
dem, fordi det er to forskellige »kasser«: Tagdækkervej er i region-regi og
jeg skal have hjælp af kommunen.

Hjemtagelse af borgere blev sammenlignet med børn, der bor hjemme og
heller ikke selv bestemmer, hvor de vil
bo. Men jeg er et voksent menneske
på 34 og jeg VIL ikke dikteres, hvor
jeg skal bo.

Det er det, jeg mener: hvis man kunne
snakke bedre sammen og havde én
sagsbehandler hele vejen igennem,
så kunne man spare penge. Men sådan tænker systemet ikke. Det var
oppe og vende på mødet, men der
blev bare sagt, at så er det jo godt,
det kun er midlertidigt. Besynderlig
tankegang…

Der blev også snakket meget om, når
børnene bliver ældre og hvad så? Fx
var der en mor, der fortalte, at hun
i to år har prøvet at holde et møde
med en sagsbehandler. Men enten
var sagsbehandleren på kursus, sygemeldt eller havde fået nyt arbejde.
Det vil sige, der er dårlig service fra
kommunerne rundt omkring. Vores
holdning er, at hvis man samarbejder

Transport i Favrskov kommune
Der var en i salen, der kom fra Dansk
Blinde Samfund. Hun undrede sig
over, at handicapkørslen ikke dækker blinde længere. I øjeblikket lyder serviceniveauet »fra kantsten til
kantsten«, dvs. chaufføren må ikke
længere gå ind og hente folk, det er
blevet sparet væk for ca. to år siden,
fordi man mente, der ikke var no-
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gen, der brugte det. Det er jeg meget
uforstående overfor, fordi jeg ved, at
selvom der ikke er ret mange der bruger kørselsordning, afskriver man alligevel nogen mennesker fra at være
aktive.
Et andet problem, jeg bragte på banen til mødet, er at det er meget
svært at komme til og fra Hammel,
fordi der ingen lavgulvsbusser er, og
det selv om der både er et botilbud
for mennesker med fysiske handicaps
og et stort neurocenter.
Kommentaren var igen, at jeg jo bare
kunne være glad for at min skade ikke
var permanent og at det ville være
for dyrt at købe tilgængelige busser
her i byen, men at jeg i stedet kunne
glæde mig over, der var bevilliget en

halv million til fortov og veje, så det
kunne blive bedre for gangbesværede
og kørestolsbrugere at komme rundt
her i byen. Men hvad skal vi, der har
et liv udenfor bygrænsen, gøre?
Det, vi ønsker os, er ikke så mærkeligt og anderledes end hvad »almindelige« mennesker ta’r for givet: et
spændende og værdigt liv; muligheden for at kunne komme rundt i verden og blive respekteret for de mennesker, vi er.
Følgende politikere deltog i mødet:
Dan Jensen, Kurt Andreasen, Inge G
Sørensen, Michael Tersbøl, Susanne
Hammelbo, Charlotte Green, Lars
Storgaard, Torben Jensen, Niels Borring (borgmesteren) og Anna Neergaard.
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Kompensation
Af Marie-Louise Hahn
Jeg er sikker på, at formanden havde
det lige som jeg: at forklare kompensations-princippet, det er da ikke så
svært, det er jo bare…
Vi fik vores sag for på forbundets
handicappolitiske seminar på Sct.
Knudsborg, hvor vi fandt ud af at
der, selv blandt tillidsfolkene i DHF,
er meget stor forskel på, hvordan vi
opfatter kompensations-princippet.
Nogle mener, det er retfærdigt, andre gør ikke. Vi var også nogle få,
der måtte erkende, at vi var i tvivl.
Nogle mener, vi er kompenseret, når
vi kan leve på et eksistensminimum,
mens andre mener, vi først er kompenseret, når vi kan alt det, andre
kan.
Vi tog udgangspunkt i et hørespil
om borgmester Passmeier, der forsvarede besparelser på handicap- og
hjemmeplejeområdet i Sparekøbing
og skulle derudfra overbevise hhv. en
politiker, en embedsmand, en journalist og en almindelig borger, hvorfor det er rimeligt, at vi skal have den
hjælp og hjælpemidler, der, ifølge
Passmeier, er så dyre, at de ødelægger hele kommunens økonomi. Uha,
det var svært, og jeg er bange for, at
vi ikke helt kom i mål med projektet.
24 · November

Men vi fik i det mindste diskuteret
problemerne.
Kompensations-princippet
sådan
som jeg ser: Mennesker med handicap skal kun kompenseres for
vores handicap, så vi kan leve et så
normalt liv som muligt. Vi skal ikke
kompenseres for manglende evner.
Dvs. jeg skal ikke bevilliges 1500 times operaundervisning, for jeg ville
ikke have ev-nerne til at synge - handicap eller ej. Jeg skal heller ikke
have lov at læse kemi i dobbelt tid.
For min hjerne er ikke stor nok til at
fatte det; uanset mit handicap.
Men selvfølgelig skal jeg have en kørestol, så jeg kan komme rundt. Naturligvis skal jeg have en hjælper, for
jeg kan ikke klare mig selv, og det
er logisk, at jeg skal kunne bo i en
bolig, hvor jeg kan fungere med mit
handicap.
Kompensations-princippet er vigtigt
for mennesker med handicap, og vi
har en fælles opgave i at forstå og
formidle begrebet.

INDMELDELSESKUPON
Undertegnede ønsker at blive medlem af Dansk Handicap Forbund.

Kontingent 2011
Jeg har et handicap		
Jeg har ikke et handicap

Personligt medlemsskab Kr. 286,Kr. 429,Ægtepar/Samboende

Benyt venligst BLOKBOGSTAVER
Navn: ____________________________________________________________________
Adresse: __________________________________________________________________
Postnr./Adresse: ___________________________________________________________
Kommune: _______________________________________________________________
Fødselsdato: ______________________________________________________________
Hvis du ønsker optagelse i en af de landsdækkende specialkredse
(Det koster ikke ekstra), så sæt et kryds.

Forældrekredsen (forældre til børn med handicap 0 - 18 år)
Oplys venligst barnets fødselsår: ________________________________
Barnets handicap: _________________________________________________
Ungdomskredsen (Unge mellem 14 og 35 år)
RYK - Rygmarvsskadede i Danmark
Amputationskredsen
Underskrift: ______________________________________________________________
Indsendt af: __________________________________________________________
Kuponen udfyldes og sendes til DHF - Dansk Handicap Forbund:
Hans Knudsens Plads 1 A, 1 · 2100 København Ø.
November · 25
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DHF’s lokalafdeling - Bestyrelsen
Formand
Rikke Kastbjerg
		

Østerby Alle 20
8310 Tranbjerg

Tlf. 20 22 04 23
mail: k@stbjerg.dk

Kasserer
Per Jacobsen
Vosnæsparken 9
		
8541 Skødstrup
			

Tlf. 86 99 54 30
Mobil 23 82 42 11
mail: per@perjac.dk

Bestyrelsesmedlemmer
Claus Bjarne Christensen Midvintervej 9
		
8200 Århus N
Helle Szydlowski
		

Bymosevej 5
8210 Århus V

Tlf. 86 10 46 88
mail: info@handiplanplus.dk
Tlf. 30 62 28 07
mail: hsz@aarhus.dk

Marie Louise Hahn (Mille) Myrholmsvej 31
Tlf. 61 60 97 27
		
8260 Viby J
mail: m-lhahn@hotmail.com
			
Jørgen Laursen
Asser Rigs Vej 68
Tlf. 50 50 59 43
		
8960 Randers SØ mail: joergen.laursen@live.dk

Suppleanter
Jørgen Arentoft
		

Horsevænget 28
8310 Tranbjerg J

Solveig Hansen
		

Engvej 9
8560 Kolind

Tlf. 86 29 37 32
mail: jlarentoft@mail.dk
Tlf. 41 17 29 45
mail: sol1920@gmail.com

Afdelingens eksterne medlemmer
Det lokale beskæftigelsesråd - Per Jacobsen

Afdelingens hjemmeside: www.dhf-aarhus.dk
Medlemsbladet
Bladet udgives af DHF Aarhus / Randers Afdeling.
Redaktør: Solveig Hansen - Ansvarshavende: Rikke Kastbjerg
Næste nummer af bladet udkommer i uge 7.
Materiale sendes til Solveig Hansen senest 13. januar
Spørgsmål vedr. annoncer rettes til BB Consulting på tlf. 98 37 97 70
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Returneres ved varig adresseændring

Returadresse: Vosnæsparken 9 · 8541 Skødstrup

