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Debat Esbjerg.
Læserbrev: Sociale tilbud i Esbjerg Kommune skal spare 143 millioner
kroner over de næste fem år. Derfor har man lavet en
genopretningsplan der blandt andet indeholder lukning af
Morgenrøden - et samvær- og aktivitetstilbud på Gl. Vardevej, lukning
af Refugiet- et værested og botilbud for aktive misbrugere med
psykiatriske diagnoser og en reduktion af Kraftcentret- et tilbud til
borgere med senhjerneskade, psykosociale problemer,
udviklingshæmning og misbrug. Forslaget indeholder også lukning af
Kraftcentret i Ribe og Bramming og halvering af Kraftcentret i Esbjerg,
herunder lukning af caféen i Finsensgade. Desuden lægges der op til
lukning af botilbudspladser.
Derfor er både borgere og ansatte ramt af chok. Det er simpelthen ikke
rimeligt, at et område, som er blevet så hårdt ramt gennem de senere
år, endnu engang skal rammes. Rigtig mange borgere vil blive ladt i
stikken. Besparelsen vil kun være meget kortvarig, og vil på den
længere bane blive en meget dyr løsning. Genopretningsplanen bliver
ikke behandlet som planlagt på byrådsmødet den 19. juni klokken
17.00. Politikerne har valgt at udskyde behandlingen. Borgere og
medarbejdere må nu gå med en ubehagelig uvished i en længere
periode. Hvad skal der ske hvis ens tilbud eller arbejdsplads lukker?
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Frn 19. juni 2017 klokken 16.00 demonstrerer borgere og
medarbejdere, på pladsen foran Esbjerg Rådhus. Vi vil vise
byrådspolitikerne, at besparelserne på det sociale område er
uacceptable. Mød op, hvis du vil være med til at bakke op om
demonstrationen mod de nævnte besparelser.
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