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BEHOV FOR VÆKSTPAKKE TIL UDSATTEOMRÅDET!
Årsrapport 2011 fra Rådet for Socialt Udsatte
Væresteder, varmestuer og opsøgende socialt arbejde mister statslige bevillinger på over
100 mio. kr. årligt. Regeringens og satspuljepartiernes stort anlagte og gennemevaluerede
udviklingsprogram gennem otte år – Det fælles ansvar – løber ud i 2011, uden at der endnu er sat noget andet i stedet.
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”Der er et kolossalt behov for at sikre en ny vækstpakke på mindst 150 mio. kr. årligt til lavtærskel-tilbudene til socialt udsatte, så den gode udvikling kan fortsætte, og så opnåede resultater
ikke tabes på gulvet. Mange varmestuer og væresteder har med støtte fra Det fælles ansvar udviklet aktivitetstilbud og støtte, der giver de mest udsatte brugere styr på dagligdagen og motivation
til at løse flere af de mange problemer, som socialt udsatte mennesker har,” siger Jann Sjursen,

formand for Rådet for Socialt Udsatte i forbindelse med, at Rådet offentliggør sin årsrapport for 2011.
”Rådet efterlyser fortsat en samlet strategi for, hvordan den voksende fattigdom skal bekæmpes i
Danmark. Mere end et halvt år efter EU’s fattigdomsår i 2010 har regeringen endnu ikke leveret
hverken et bud på en strategi, eller på hvordan fattigdom i det hele taget skal måles. Det er for
ringe,” siger rådsformanden.

Årsrapporten 2011omhandler en række andre helt centrale problemstillinger for socialt
udsatte mennesker. Det drejer sig bl.a. om forslag til bekæmpelse af fattigdom ved bl.a.
afskaffelse af de laveste kontanthjælpsydelser og forslag om at bringe sanktionspædagogikken i aktiveringssystemet under kontrol.
Rapporten omtaler resultaterne af en undersøgelse af den sociale indsats for gadeprostituerede med massive misbrugsproblemer. Kvinderne oplever ikke, at der bliver lyttet til
deres ønsker i det sociale system, og de opgiver derfor alt for tit at få hjælp af systemet.
Rådet har også diskuteret for og imod kriminalisering af sexkøb, fordi holdningen til det
spørgsmål ofte blokerer for alle de andre tiltag, der kan hjælpe mennesker i prostitution.
”Rådet for Socialt Udsatte er lige så delt i dette spørgsmål, som befolkningen som helhed”, siger
Jann Sjursen, formand for Rådet og fortsætter: ”Personligt mener jeg, at køb af seksuelle
ydelser bør kriminaliseres, men det er ikke en mirakelkur. Rådet for Socialt Udsatte er da også
som helhed enige om, at der skal en bred indsats til for løse de ofte tunge sociale problemer, som
mennesker i prostitution lever med. Mennesker i prostitution skal have en helhedsorienteret hjælp
til at løse sociale problemer, sundhedsproblemer og beskæftigelses problemer”.

Årsrapporten bliver offentliggjort i forbindelse med Brugernes BaZar i Kongens
Have Odense onsdag den 24. august 2011.
Brugernes BaZar samler 1.000 brugere, frivillige og medarbejdere fra væresteder, sociale organisationer mv. i hele landet til en dag med diskussion og udvikling af nye ideer i fællesskab. På BaZaren er der stormøde, udstillingstelte og underholdning.
Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til Jann Sjursen, formand for Rådet, 3026 4901
eller til Rådets sekretariat, Ole Kjærgaard, 4185 1095, post@udsatte.dk. Årsrapporten kan hentes
på www.udsatte.dk onsdag den 24. august 2011.
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