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       PC - HJÆLP  
Problemer med din computer?
Sikkerhed, fejlfinding, indstilling.

Ny PC, printer, rådgivning.
Hjemme hos dig. Tlf. 20888088

Bil: Til 3 paller. Udkørsel: Hver tirsdag og torsdag.
Ca.: 3-5 timer pr. gang i tidsrummet mellem 
       kl. 05.00 og 15.00, efter egen planlægning. 
Evt.: Mulighed for flere timer.
Henvendelse: Mandag mellem kl. 08.00 og 12.00

Fredag mellem kl. 08.00 og 12.00
Vi glæder os til at høre fra dig. 

Med venlig hilsen René Nielsen - Tlf. 28 40 44 64

Selvstændige Vognmænd søges 
til distributionskørsel i Østjylland

Røde Kors . Nørre Allé 32, Aarhus . tlf. 86 12 24 60 . mail: aarhus@rodekors.dk

 

RØDE KORS
AARHUSINDKALDELSE TIL STIFTENDE 

GENERALFORSAMLING 
for oplysningsforbund med fokus på
sundhedsfremmende undervisning 

den 13/6 kl. 17.30, Nørre Alle 32
Med venlig hilsen Bestyrelsen

Røde Kors Aarhus afdeling

Privat dagpleje i Sabro
på Langfredparken 24 
Har ledige pladser 1. juni 2018
Kontakt mig på:
42270217 
Mail : s@sanchez1.dk

FLYTNING

HÅNDVÆRKERE

IT

JOB

JOB

KØBES

MURERMESTRE

OFFICIELLE

VVS

Vi hører til vores forfærdelse,
at Eutopia Stage i Gellerup
tænkes lukket til sommer. Det
må da være en fejl. For når
man vil bygge en 'Internatio-
nal bydel', som fl��ere store skil-
te i Gellerup annoncerer, så er
det ikke nok med nye veje og
huse. Kulturlivet skal også til-
godeses. Og hvis Eutopia luk-
kes, vil der være tale om et løf-
tebrud.

I Aarhus Kommunes kul-
turpolitik handler visionerne
og målene om alle borgeres

sommer, er der tale om et løf-
tebrud.

Vi hører, at Eutopia har spa-
ret penge op til at kunne klare
sig resten af 2018. Så hvorfor
sådan et hastværk med at luk-
ke scenen allerede til sommer.
Lad dog i det mindste Eutopia
få lov til at blomstre året ud. Så
kan en bredere kreds af byrå-
dets politikere ved efterårets
budgetforhandlinger beslutte
Eutopias fremtid.

Hvis man politisk mener no-
get som helst med at have en
kulturpolitik, med de beskrev-
ne visioner og mål, så er det helt
håbløst at lukke Eutopia, der er
en stor kulturel berigelse for
Gellerup og for hele Aarhus.

aktive deltagelse i kulturlivet,
og om at kulturaktiviteterne
bidrager til at udvikle aktivt
medborgerskab. Vi har gen-
nem et par år oplevet, at Eu-
topia har taget meget aktivt
del i dette, og med rette er
blevet rost igen og igen, lo-
kalt, på landsplan og
internationalt.

Fra starten var der lagt op til
at gøre Eutopia permanent.
Som der stod i stillingsopsla-
get til kunstnerisk leder: ”Det
er afgørende, at der ikke bliver ta-
le om en 2017 begivenhed, men
at der lægges kræfter i det brede
samarbejde og den konstante
forankring.”

Så hvis Eutopia lukkes til

Lukning af Gellerup-
projekt er et løftebrud

Læserbrev af Abdirahman M.
Iidle og Abdirashiid Sheikh,
AarhuSomali (sammenslutning
af somaliske foreninger)Efter regeringens kuldsejlede

udligningsreform står Aarhus
med en gigantregning på 275
millioner kroner om året, som
skal fi��ndes i budgetterne. Tal-
let er kæmpestort: Det svarer
til, at vi skal nedlægge 600 stil-
linger i kommunen. Alene på
børneområdet er der tale om
mere end 200 stillinger, hvis
ikke vi fi��nder andre løsninger.
Tommelskruerne kan for alvor
være sat på trygheden i hver-
dagen for børn, udsatte, han-
dicappede, ældre og unge. Alle
steder i kommunen kan man
allerede i dag mærke, at der lø-
bes stærkt, og med så stort et
hul i budgetterne vil det slå
hårdt igennem overalt i Aar-
hus, hvis bare der gennemfø-
res besparelser.

Selvfølgelig skal vi effektivi-
sere og fortsat se på, hvordan
vi kan få pengene til at række
lidt længere. Men jeg foreslår,
at vi også øger indtægterne.
Selv en lille stigning af en af
landets laveste skatteprocen-
ter vil kunne fjerne de alvorli-
ge konsekvenser, der vil være,
hvis vi skærer i antallet af pæ-
dagoger i vuggestuerne, antal-
let af lærere i klasserne eller
beder hjemmehjælperen klare
et par ekstra besøg og medar-
bejderne på handicapinstitu-
tionerne hjælpe endnu fl��ere
borgere.

Det er fornuftigt jævnligt at

se på, om kan spare på ledel-
seslagene. Finde digitale løse.
Undgå dobbeltfunktionerne.
Og gøre tingene smartere. Vi
ved dog, at alle områder i
kommunen allerede har holdt
hårdt for de senere år. Der er
allerede skåret i budgetterne.
Markant og betydeligt. Til et
punkt, hvor vi efter min me-
ning nærmer os smertegræn-
sen. Ser vi bare tilbage til pe-

rioden siden budgettet for
2014, har der været krav om
nye effektiviseringer. Hvert år.
Rå besparelser på budgettet.
Manglende prisfremskrivnin-
ger betyder, at budgetterne
holdes i ro, mens priserne sti-
ger. Administrative besparel-
ser og besparelser på køb af
tjenesteydelser. Omlægning af
en barselsordning vil alene be-
tyde en reduktion af Børn og
Unges budget på 12 millioner
kroner i 2018 stigende til 47

millioner kroner i 2021.
Vi kan ikke spare os til vel-

færd. Gode skoler, dagtilbud,
plejehjem, kollektiv trafi��k,
biblioteker og sociale tilbud
falder ikke ned fra himlen. De
kommer af at have dygtige og
kompetente medarbejdere, de
kommer af et fornuftigt og
konstruktivt samspil med bru-
gerne, og de kommer af høj
faglighed og trygge rammer.

Det vil altid være nødven-
digt at justere og prioritere for
at få et budget til at nå sam-
men. Sådan er vilkårene. Men
det kan også være nødvendigt
at øge indtægterne, så vi får
det samfund og den velfærd,
langt de fl��este forventer og
gerne vil betale til. Velfærd er
ikke bare et mål i et regneark.
Velfærd er værdi og tryghed
for mennesker. Velfærd er
mennesker.

Vi bliver nødt til at
hæve skatten i Aarhus

Af Thomas Medom (SF),
politisk leder for SF, Rådmand
for Børn og Unge, Aarhus
Kommune

ONLINE
Har du en spændende historie?
– send os et tip

aarhus.lokalavisen.dk

aarhus.lokalavisen.dk


