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Lyt til socialt udsatte
Det er helt fundamentalt for alle mennesker at blive behandlet med værdighed og
respekt. Men det er langt fra virkeligheden for rigtig mange socialt udsatte. Alt for
mange føler sig talt ud af fællesskabet, betragtet som en sag, et cpr-nummer, en udgift, endnu én i køen.
Hjælpen fra systemet bliver for rigtig mange et problem i sig selv, som fylder lige så
meget som de problemer, der søges om hjælp til at bearbejde. Har man mistet fodfæstet i livet, skal man have hjælp og støtte – ikke presses endnu længere ud ved ikke
at blive taget alvorligt og lyttet til.
”Socialreformen bør realisere lovens bestemmelser, om at hjælpen ydes ud fra den
enkeltes behov og forudsætninger. Sker det, vil der ikke bare være tale om en reform,
men en revolution”, siger Rådets formand Jann Sjursen.
Rådet for Socialt Udsatte offentliggør i dag Årsrapport 2012 – en temperaturmåling
på de udsattes situation og vilkår. Rådet foreslår, at hjælpesystemet hanker gevaldigt
op i de eksisterende rutiner og bl.a. arbejder med omgangstonen. Der er behov for at
sætte de udsatte i centrum.
Rådet opfordrer også til et opgør med afmagtspsykiatrien. Alt, alt for mange mennesker udsættes dagligt for tvang, som bl.a. skyldes en usund kultur i hospitalspsykiatrien. På hjemløseområdet er der stor usikkerhed om, hvad der skal ske efter Hjemløsestrategien. Meget tyder på, at man er villig til at smide investeringen på 500 mio.
kr. på gulvet. Årsrapporten dokumenterer videre, hvordan kommunerne i øjeblikket
sparer uforholdsmæssigt meget på udgifterne til socialt udsatte. Det sker i en tid,
hvor antallet af bl.a. hjemløse og stofmisbrugere er stigende.
Brugernes BaZar 2012
Årsrapporten offentliggøres i forbindelse med Brugernes BaZar 2012 i Kongens
Have i Odense. Arrangementet finder sted i dag fra kl. 10.30-17.00. Ved BaZaren
mødes socialt udsatte, politikere og landets sociale organisationer for at diskutere
udsattes forhold og vilkår.
Årsrapporten og information om Brugernes BaZar findes på www.udsatte.dk
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