
Ældreudvalget  har haft som mål at lytte til de ældre . I den hvidbog, der er kommet ud af det, konkluderer de, at kommunen
skal til at tænke helt anderledes. På billedet er næsten alle ældreudvalgets medlemmer samlet i ældrebutikken. Det er fra
venstre socialudvalgsformand, Karsten Bjerregaard (S), socialudvalgsmedlemmerne, Jytte Rasmussen (S) og Grete Nymark
(C), pensionisterne formand, Johs. E. Hansen og socialinspektør  Chr. Leth Jørgensen. Næstformand i socialudvalget, Bent
Pedersen, er også medlem of udvalget, men ikke med på (Arkivfoto)

Det handler om
mennesker og
ikke om systemer
Det siger ældreudvalget i hvidbog, der byder på mange nye tanker og
ideer til fremtidens ældrepolitik  i Horsens

Kendetegnet for ældre-
udvalgets hvidbog om
fremtidens ældrepolitik , er
25 siders lettilgængelig
læsning. Bogen viser es-
sensen af to års temaar-
bejde om ældre, og peger
på en række strømninger
under overskrifterne: -
Mennesker behøver men-
nesker. - Det er ikke ly-
sten, der mangler. - Småt
er godt. - Skrankepaveriet
er forbi, og noget om - at
løfte i flok.

Hvidbogen bygger i høj
grad på de ældres  egne udta-
lelser og meninger om, hvor-
dan de gerne vil leve livet på
deres gamle dage.

Nærværende
Netop det at bogen er fyldt

med direkte citater, gør den
nærværende.

I afsnittet: Mennesker be-
liever mennesker, møder vi
en ældre, der har sagt sådan
i ldrebutikken , Nørregade
5:

- Jeg er nu igen blevet in-
teresseret hvad der fore-
gar i byen - også det politi-
ske.

En anden siger: - Jeg har
prøvet forskellige steder.
Det var ikke noget for mig.
Ingen havde tid til at tale
med mig. Hurtig kaffe - og
så kortspil. Så fandt jeg
Nørregade 5. Det er det bed-
ste for mig. For jeg er en-
som. Jeg glæder mig hver
dag til at komme derned.

Ikke altid brug
for professionelle

I afsnitten med overskrif-
ten - Det er ikke lysten, der
mangler - vender ældreud-
valget igen tilbage til Nørre-

gade 5 og siger: - Erfaringer
fra ældrebutikken viser, at
fællesskabet de ældre imel-
lem karakteriseres ved, at
de involverer sig i hinanden.
Tager sig af hinanden. Det
vil sige, at de selv klarer op-
gaver, som professionelle i
det sociale system plejer at
gøre for dem. Det er endda
kommet dertil, at læger og
sagsbehandlere er begyndt
at henvise ensomme og æl-
dre med problemer til butik-
ken.

Men i samme åndedrag
indrømmer ældreudvalget,
at den største  hindring for at
de ældre kan fa lov til at
gore noget selv, er, at de fag-
uddannede ikke forstår for-
delene ved at samarbejde
med de frivillige.

Småt er godt
Småt  er godt, konkluderer
hvidbogen i afsnittet, der
handler om, at de ældre en-
sker aktiviteter i deres eget
nærmiljø .

Det er et af de ønsker, som
politikerne allerede er be-
gyndt at lytte til. Eksempel
pa, at der også handles er
pensionistforeningen, Sva-
lereden, der har feet en
enorm politisk opbakning til
at starte et aktivitetshus
sammen med unge kollegia-
nere på Teknisk Kollegium.
Målet er at blande generatio-
nerne og lade dem selv sørge
for, at fællesskabet i
lokalområdet  udvikler sig.

Det er ideen - Nørregade  5
- der smitter af. Tendensen
breder sig også  til plejehjem-
mene, der Åbner dørene for
naboer i lokalområderne -
også i weekenden, hvor man
har fundet ud af, at mange
sidder ensomme derhjemme.

Beboerne i Egebjerg har
også fundet sammen. De me-

des i den gamle brugs hver
fredag eftermiddag.

Borgerne har - ifølge hvid-
bogen - betegnet det der er
ved at gro frem som - en po-
sitiv oplevelse i hverdagen,
som man har savnet.

- Vi stod med
hatten i hånden

Skrankepaveriet er på re-
tur, hvis følgende meninger
i hvidbogen er generelle:

- I er blevet nemmere at
snakke med. Førhen stod
man nrmest  med hatten i
hånden. Det behøves ikke
mere. Det de kaldte skranke-
paveri er faldet sådan lidt
væk lyder de rosende ord til
socialforvaltningen fra kom-
munens ældste borgere.

Men der er også ris.
Nogle ældre har sagt, at

de føler sig uretfærdigt be-
handlet og forvirrede, nth- de
har henvendt sig til social-
forvaltningen.

Kostet rundt med
De har haft en fornem-

melse af at blive kostet
rundt mellem de forskellige
afdelinger, når de kommer
med ofte små, men for de æl-
dre selv, meget påtrængende
problemer i dagligdagen.

Forvaltningen har alle-
rede taget kritikken til ind-
tægt ved at bede Jydsk Tek-
nologisk Institut analysere
forholdene.

En ny ældrepolitik hand-
ler nemlig om, at de ansatte
i kommunens forskellige for-
valtninger selv skal ændre
holdninger og tnke ander-
ledes. Hvidbogen foreslår  et
bedre samarbejde imellem
de forskellige forvaltninger
og de forskellige faggrupper.

Hvidbog foresIår politikerne afgør

I hvidbogen lægger  ældre-
udvalget op til, at ideen,
Nørregade 5, bør fortsætte
og udbygges, og henviser til,
at de ældre har sagt, at de
selv kan overtage opgaverne
med driften.
Æ ldreudvalget har erfa-
ret, at de ældre ikke ønsker ,
at ældreudvalget skal .afgå
ved døden".  Tværtimod går
de ældres ønsker i retning aft
et permanent ældreudvalg,
men med større repræsenta-
tion af

Med hvidbogen lader æl-
dreudvalget det herefter
være op til

byråds-politikerneat lade de mange nye
tanker komme til udtryk i
social- og sundhedsplanen
1986 - 89.

Pa byrådsmødet i Horsens
i går besluttede gamle
byråd« at udsætte behand-
lingen af ældreudvalgets
hvidbog. Det bliver derfor
byrådet i sin nye sammen-
sætning, der skal tage be-
slutningerne. (bak)
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