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Jeg er netop hjemkommet efter 4 dages studietur med Herning Kommunes Socialog Sundhedsudvalg til Amsterdam.
Og det har været vildt inspirerende. Hvis alle politiske udvalg får lige så meget ud af
deres studieture, er pengene givet rigtig godt ud.
Vi besøgte bla. et hjem for 150 ældre demente. Der var mange ting, som vi lod os
inspirere af. Jeg hæftede mig ved 2 ting.
De opdelte deres beboere i livsstilsgrupper, i håb om at sætte beboere sammen
med andre beboere med samme forudsætninger.
Lad mig give et eksempel. Det kunne godt give frustrationer i hverdagen, hvis man i
samme afdeling på hjemmet har en forhenværende sømand, der bander til hvert
andet ord og biskoppens enke.
I Holland må man låse døren. Det må man ikke i Danmark. Men det udnyttede de
ved, at det var den yderste dør for hele området, der var låst. Det betød at
beboerne kunne bevæge sig frit indenfor området og f. eks. gå i områdets
supermarked og købe ind. Eller blot gå hen til søen med ænderne for at nyde solen.
Det kan vi nok ikke gøre på samme måde i Herning, men den større
bevægelsesmulighed gav tilsyneladende færre frustrationer og færre konflikter.
Dagen efter besøgte vi et forsorgshjem for narkomaner og alkoholikere. Jeg
oplevede en chokerende verden, som jeg ikke kendte. Jeg har svært ved at
acceptere åbenlys handel med stoffer, gratis heroin udlevering og indtagelse under
ordnede forhold, som vi så her.
Jeg så nogle sølle mennesker, som jeg tror vil være særdeles svære at rekruttere til
et normalt liv. Umiddelbart vil jeg hellere bruge vores ressourcer på at forebygge
end at helbrede.
Men jeg er helt opmærksom på, at der ikke findes lette løsninger. Men for pokker,
hvor er jeg blevet klogere på udsatte områder. Og det er vel et godt udgangspunkt
for at træffe de rigtige politiske beslutninger.
Med venlig hilsen
Kent Falkenvig

