Kære Socialminister, nu venter vi kun på dig!
Pårørendeforeningen i Landsbyen Sølund opfordrer Socialminister Astrid Krag til at komme med
de endelige retningslinjer for bostederne, så det aktuelle besøgsforbud kan blive ophævet, og
vores handicappede omsider igen kan få besøg af deres pårørende!
Vi har længe, meget længe ventet på, at Socialministeren sætter handling bag folketingspartiernes
beslutning den 25.04.20 om, at alle bostederne i Danmark nu skal have lempet det gældende
besøgsforbud. Nu er der gået 14 dage, og intet er sket!
Vi spørger, hvad det er, der får Socialministeren til at tøve, og dermed sætte de handicappede og
deres pårørende på pinebænken? Hvornår kan vores handicappede få besøg af deres pårørende,
ligesom de ældre på plejehjemmene? I en pressemeddelelse har Socialministeriet allerede
beskrevet forslag til, hvordan pårørendes besøg kunne foregå på bostederne fremover. Forøvrigt
tæt på samme retningslinjer, som idag gælder for plejehjem.
Vores handicappede har igennem 2 måneder været isolerede på deres bosteder uden mulighed
for at gå ud i byen, tage på ture uden for bostedet og mange andre fornøjelser. I samme periode
har vores handicappede været forhindret i at komme i deres aktivitetscentre og være sammen
med alle deres kammerater. Dertil kommer, at flere af vores handicappedes musikfestivaler også
er aflyste - bl.a. Sølunds Musikfestival, Sødisbakke Musikfestival og andre traditionelle fester. Det
må vente til næste år.
Regeringen og sundhedsmyndighederne har igennem Coronatiden konstant fortalt danskerne, at
“vi skal værne og beskytte de svage og sårbare”. Men nu har denne beskyttelse (læs; isolation)
efterhånden efterladt vores handicappede dybt forvirrede og frustrerede over, at de ikke kan få
besøg af deres pårørende, og de pårørende er dybt ulykkelige og desperate over savnet af deres
handicappede.
Statsministeren sagde på et af sine pressemøder: “Vi beder i virkeligheden de svageste om at
være de stærkeste”.
Vi synes, at vores handicappede nu har bevist, at de svage ER de stærkeste!
Tænk på, hvor ofte vi har hørt på TV om børnenes og de unges længsel efter at kunne mødes
med deres kammerater, og komme tilbage til skolen og efterskolen. De voksnes længsel efter en
normal hverdag med besøg i butikker og restauranter og caféer. Danskernes problemer med at
overholde afstand, når de mødes med hinanden i parker under det livgivende solskinsvejr.
Så tænk lige på, hvordan vores handicappede idag har det efter 2 måneders isolation og uden
besøg af deres pårørende?
Kære Socialminister Astrid Krag; nu venter vi kun på dig. Giv vores handicappede den fortjente
belønning nu. Åben dørene!
På forhånd TAK!
Med venlig hilsen
Bestyrelsen
Pårørendeforeningen Landsbyen Sølund

