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Coronahjælp til de
sårbare: Folketinget
afsætter 215 millioner til
udsatte børn og voksne
Pengene skal blandt andet hjælpe børn i misbrugsfamilier og
borgere med handicap, som lever isoleret.

Der er sat 37,6 millioner kroner til at hjælpe voldsofre, personer med misbrug, psykiske lidelser og hjemløse. (Arkivfoto) (Foto: Mads
Claus Rasmussen © Scanpix)
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- Vi kan gøre noget ved de problemer, der er vokset under corona for udsatte børn og
voksne.
Sådan lyder det i dag fra social- og indenrigsminister Astrid Krag (S).
Hun har sammen med Folketingets partier landet en aftale om at øremærke 215
millioner kroner til at hjælpe de mest sårbare og udsatte børn og voksne igennem
corona-krisen.
- Det skal give en tryggere hverdag med mindre ensomhed og
mindre angst, siger hun.
Venstre og Dansk Folkeparti er glade for, at aftalen landede,
som den gjorde:
- Rigtig mange socialt udsatte, psykisk syge og handicappede
har oplevet øget angst, isolation og er blevet mere ensomme.
Derfor skal pengene ud og virke hurtigst muligt, fortæller
Venstres socialordfører Anni Matthiesen.
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Det siger
handicaporganisationern
e om aftalen

- Alt i alt er det en rigtig god aftale, vi har fået lavet, men hvis
der er behov for mere, så må vi mødes igen, siger Karina
Adsbøl, der er socialordfører for DF.

"Jeg tager hatten af for
Folketingets partier. Aftalen er
et signal om, at de ser og hører
vores bekymringer og
udfordringer i denne særlige tid.
Dette rygstød giver
handicaporganisationerne
mulighed for at støtte
mennesker med handicap i at
komme tilbage til hverdagen og
fælleskabet."

Samarbejde skal jagte løsninger
Udover pengene er der også etableret tre 'partnerskaber,' som
skal følge, hvordan de udsatte har det under krisen.
De tre partnerskaber er en blanding af personer fra
myndigheder, interesseorganisationer, kulturinstitutioner og
civile, som kender de udsatte rigtig godt.
De bliver opdelt i: Udsatte børn,
udsatte voksne og mennesker med
handicap.

- Thorkild Olesen, formand.
Danske Handicaporganisationer
får 24,5 millioner kroner til
opsøgende indsatser.

Allerede fra næste uge skal de
samarbejde om at finde nye
løsninger på de udfordringer, som de
udsatte står i.
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Det siger Lær for Livet
om aftalen

Partnerskaberne løber, indtil genåbningen af samfundet er
gennemført.

"Vi er bekymrede for, at coronaepidemien ledsages af en
trivsels- og ensomhedsepidemi.
Vi kan se, at der mere end
nogensinde er behov for at gøre
en ekstra indsats for de udsatte
børn og unge. Derfor er det
virkelig fantastisk, at alle
Folketingets partier er enige om
at afsætte midler til blandt
andet sommer-camps og
lektiehjælp til udsatte børn og
unge"

Flere besøg på bosteder
Partierne er også blevet enige om at lempe restriktionerne for
besøg på bo- og anbringelsessteder.
Det vil sige, at de enkelte steder kan tillade udendørs besøg.
Det har ifølge Venstres socialordfører været meget slemt for
mange borgere med handicap, som ikke har kunne se deres
pårørende.
- Man kan sige, at de næsten har været spærret inde. De har
ikke haft mulighed for besøg. Jeg håber de nu, kan få en
tålelig hverdag, siger Anni Matthiesen.

- Illa Westrup Stephensen,
direktør

Mennesker med handicap, som bor eget hjem, kan nu igen få
hjælp til madlavning, indkøb og hygiejne.
Aftalen ses som et led i den gradvise genåbning af Danmark.

Sådan er pengene fordelt:

•

131 millioner kroner til særlig hjælp til udsatte børn og unge, der for eksempel
er pårørende til personer med alkohol- eller stofmisbrug.

•

37,6 millioner kroner til styrket indsats for udsatte voksne som hjemløse,
voldsofre, mennesker med misbrug og mennesker med psykiske lidelser.

•

35,7 millioner kroner til blandt andet at bekæmpe ensomhed blandt
mennesker med handicap.

•

10 millioner kroner til at understøtte højskolernes og kultur-, idræts- og
foreningslivets sociale engagement.
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Politiet indkalder elever til køreprøver i hele landet
Fra onsdag vil der igen blive afholdt teori- og køreprøver i alle landets politikredse, oplyser Rigspolitiet.
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Ikea genåbner danske varehuse - kunder står i lange køer
Ikea har mandag genåbnet sine fem danske varehuse. Politiet har været tilstede for at sikre god ro og orden.
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Boris Johnson tilbage efter coronasygdom: Vi er godt på vej
igennem første fase
Den britiske premierminister opfordrer briterne til fortsat at udvise tålmodighed.
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Ruslands ambassadør i Danmark:
Amerikansk donation til Grønland
er konfrontatorisk
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legeplads: Partier bakker politiets
linje op

Borgerlige kritiserer Venstre for at
kopiere Enhedslistens politik
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Drive in-arrangementer skal
godkendes af politiet for at undgå
smitte

Coronahjælp til de sårbare:
Folketinget afsætter 215 millioner
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