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Udsatterådet i Københavns Kommune takker for høringen om
Københavns Kommunes ældrepolitik 2015-2018 – ’Lev stærkt hele
livet’.
Udsatterådet er som udgangspunkt meget positivt indstillede overfor
politikkens grundlæggende spor om, at al hjælp skal tage
udgangspunkt i den enkelte – også når det kommer til de svageste.
Udsatterådet mener om nogen, at alle sociale velfærdsydelser og
tilbud bør tage udgangspunkt i en helhedsorienteret og individuel
vurdering af den enkeltes behov og muligheder. For at foretage en
sådan vurdering er det naturligvis bydende, at den enkelte selv
inddrages i processen. Som sagt kan Udsatterådet spore disse
tendenser i politikken, men vil anbefale, at det bliver tydeliggjort,
hvordan sådan tilgang med borgeren i centrum sikres.
Derudover er Udsatterådet naturligvis grundlæggende positive overfor
politikkens budskab om, at flere borgere skal kunne hjælpes til at klare
sig selv i dagligdagen. Dét vil uden tvivl gavne en stor gruppe borgere
at kunne selv.
Men for en anden gruppe borgere – dem Udsatterådet er talerør for –
er det mindst ligeså vigtigt, at politikken ikke resulterer i, at de får
frataget deres rettigheder til at få konkret, fysisk hjælp og omsorg af et
virkeligt menneske. Mange af de borgere, som Udsatterådet er talerør
for, er sårbare og udsatte på en bred palet af områder. Mange har
mistet kontakt til familie og venner, og er afhængige af den daglige
eller ugentlige kontakt med socialfagligt personale. Fjernes denne
kontakt risikerer denne gruppe borgere at blive endnu mere isolerede
og ensomme.
Udsatterådet ser derfor gerne, at politikken suppleres med en specifik
beskrivelse af, hvordan der skelnes mellem borgere der har behov for
traditionel hjemmehjælp, og borgere, der vil gavne af mere hjælp til
selvhjælp.
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I forlængelse heraf finder Udsatterådet det naturligvis også
bekymrende, at der i politikken fokuseres så meget på, at pårørende
skal delagtiggøres i hjemmehjælpen og omsorgen af ældre i så høj
grad. Dette er i sig selv bekymrende på de pårørendes vegne. Man kan
frygte, at det ansvar de pålægges med denne politik, ikke stemmer
overens med de pårørendes mulighed for at hjælpe til i en fortravlet
dagligdag, som den vi lever i i dag. Samtidig er det yderst bekymrende
i forhold til borgerne, da mange meget udsatte borgere slet ingen
pårørende har. De risikerer derfor at skulle klare sig selv.
Udsatterådet anbefaler derfor på det kraftigste at det i politikken
tydeliggøres, hvornår og hvor pårørende bør træde til, og hvad der
skal ske for de borgere, der ingen pårørende har – eller hvis pårørende
ikke har mulighed for at hjælpe i det daglige.
Når det så er sagt, er Udsatterådet absolut positiv overfor politikkens
grundlæggende vision om, at alle borgere skal kunne deltage aktivt i
det samfundsmæssige fællesskab, at dem der kan, skal have hjælp til
at klare sig selv, og at alle indsatser skal tage udgangspunkt i den
enkeltes behov og ønsker. Det bør blot præciseres tydeligere, hvordan
denne vision skal sikres.
På vegne af Udsatterådet i Københavns Kommune,

Peter Juul, formand
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