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Vil du snakke bank
forretninger i hjørnet  
under fodboldkampen?
Et samarbejde mellem Landsforeningen 
Ligeværds lokalforeninger og UFL Klubberne 
er helt naturligt – ikke mindst i forbindelse 
med det kommende kommunalvalg 
den 21. november.
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Ligeværd har besøgt Lokalforening Ligeværd Viborg 

og Unge for Ligeværd i Viborg, UFL-8800, til en 

snak om det kommende kommunalvalg. Bænket 

om et bord, udstyret med varm velduftende kaffe 

og dejligt brød, vendte og drejede vi, hvilke mulig-

heder og emner LL og UFL kunne tage op i fælles-

skab i Viborg for at sikre, at unge med særlige be-

hov og deres behov ikke bliver glemt, når valgkam-

pen ruller for fuld styrke og det valgte byråd efter-

følgende skal træffe beslutninger om kommunens 

prioriteringer.

Kirsten Fabian og Bent Mikkelsen, begge 
Lokalforeningen Ligeværd Viborg, Mette 
Gravgaard Vesterager og Jeanette Kristof-
fersen, begge UFL 8800 Viborg, og Ole 
Schmidt, Lokalforeningen Ligeværd Viborg.
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Til stede ved denne rundbordssamtale 

er Bent Mikkelsen, Kirsten Fabian og Ole 

Schmidt, Landsforeningen Ligeværd, og 

Mette Gravgaard Vesterager og Jeanette 

Kristoffersen, begge fra Unge for Ligeværd. 

Formanden for UFL Viborg. Nikolaj Bang, 

skulle have deltaget, men måtte melde fra 

grundet en operation dagen inden.

Bostøtte

- Et af spørgsmålene til kommunalvalget 

kunne være om bostøtte. Jeg blev spurgt 

for et par år siden om jeg ikke kunne få 

hjælp inde i klubben. Det afviste jeg med 

det samme, starter Mette Gravgaard snak-

ken om vigtige emner.

- Drabelige historier i UFL’ere fortæller 

om, at bostøtten består i at snakke med 

en bostøtte i et kvarter i forbindelse med 

en klubaften. Det synes jeg også skal frem 

i lyset i forbindelse med kommunevalget. 

Det er jo svært at forestille sig en værdi-

fuld bostøtte på under en time i lejlighe-

den, så man skal ikke klumpe det på en 

klubaften i UFL. Det er ikke meningen de 

unge skal blande private forhold på et of-

fentligt sted, reagerer Bent Mikkelsen.

- Man vil da heller ikke snakke bank-

forretninger i et hjørne under fodboldkam-

pen.

- Jeg blev også ringet op af en gam-

mel elev der havde fået at vide, at nu kun-

ne han få støtten, når han kom i klub. Der 

var ikke noget at gøre. Afgørelsen var truf-

fet. Det er en af de unge hvor man siger, 

han er rimeligt velfungerende uden at tæn-

ke på, at det er fordi han får den støtte. 

Det skal man tænke på. Der skal så lidt til 

før tinge vælter, understreger Kirsten Fa-

bian.

I den forbindelse nævner Mette også 

mentorordninger på arbejdspladsen, så det 

bliver lettere for de unge at fastholde et ar-

bejde.

Problemer med STU visitering

- Jeg ville rigtig gerne på Havredal, men 

jeg fik ikke lov. Jeg kæmpede for det i 2 år 

og nåede en praktik derude, men efter de 

to år gav jeg op. Jeg nåede en praktik der-

ude. Jeg endte med en anden STU, som 

jeg ikke kunne bruge til noget, fortæller 

Jeanette Kristoffersen.

- Problemerne i STU i Viborg er meget 

de samme som mange andre steder. At det 

er en meget stor broget skare man putter 

i den samme kasse. Kommunen visiterer til 

deres eget tilbud, og det er problemet, for-

klarer Kirsten Fabian.

- Den erfaring man har fra Havredal og 

lignende skoler, den benytter man sig ikke 

af. Fagligheden går lidt fløjten, når man 

blander alle på det samme sted uanset be-

hov. Hvorfor laver man noget som pr. defi-

nition er ufagligt, spørger Bent Mikkelsen.

De er alle enige om, at et af de helt sto-

re krav til STU er visiteringen, og det spørgs-

mål skal frem i valgkampen.

Billige boliger

Det er vanskeligt at få en bolig i Viborg, ik-

ke mindst en billig bolig. På kontant-

hjælpsloftet er det svært at skulle betale 

5000 om måneden i husleje eller 3000 for 

den sags skyld. Det æder jo hele støtten. 

Det bliver et tredje spørgsmål, der vil fin-

de vej ind i spørgsmålene til de kommuna-

le kandidater.

- Da jeg kom til Viborg kunne jeg ikke få 

hjælp til en bolig og var nødt til flytte ind hos 

et familiemedlem, før jeg fik tilbudt en lej-

lighed jeg nogenlunde kunne sidde i. Det 

tog i nærheden af 1 år, beretter Jeanette Kri-

stoffersen, og både hun og Mette Gravga-

ard Vesterager har flere eksempler på unge, 

der var henvist til at blive boende hjemme.

- Vi praler jo lidt af, at vi har startboli-

gerne. Nu viser det sig, at der er god øko-

nomi i det, hvis kommunen og boligselska-

berne laver det. Og de kan godt lave nog-

le billige boliger og så forbeholde dem hvis 

de vil.

- Kommunen syntes selv, de havde la-

vet nogle fine boliger, og det havde de 

egentligt også, men så var der ikke perso-

nale til at hjælpe de unge med at bruge de 

her rammer. Der var penge til murstenene, 

men ikke budget til personale. Det, tror jeg, 

er meget typisk, siger Kirsten Fabian og fort-

sætter.

- Sådan 2 piger som jer. Som I sidder 

her i dag, og hvis man ikke kendte jer, vil 

man tænke: de har da ikke brug for hjælp. 

Sådan er det jo: får I lige det der skal til, så 

kører det for jer – får I det ikke bringer man 

jer ud på tynd is, hvor I ellers bare ville skøj-

te løs, når I får den hjælp der skal til.

Det er en beskrivelse som Jeanette og 

Mette kun kan nikke genkendende til.

Valgaktiviteter

Det er ikke nok at snakke om, hvilke pro-

blemer, der skal op i valgkampen, og dis-

kussionerne går derefter videre til, hvad de 

rent konkret kunne tænke sig at gøre for 

at få opmærksomhed. Kontakt til de loka-

- et af spørgsmålene til kommunalvalget kunne 
være om bostøtte. Jeg blev spurgt for et par år 
siden om jeg ikke kunne få hjælp inde i klubben. 
det afviste jeg med det samme
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le politikere og opstillede kandidater, 

det lokale dagblad, den lokale radio-

station og aktivt brug af videoer og op-

slag på Facebook er de initiativer de 

fem drøfter.

- Vi lavede jo nogle videoer fra be-

styrelsesweekenden i UFL på landsplan. 

Dem skal vi bruge. Og vi kan prøve at 

lave nogle flere videoer her i klubben, 

siger Jeanette og Mette.

- Det Ligeværd lagde på Facebook 

om Silkeborg Kommune, der har beslut-

tet at de vil søge og anvende tilbud ud 

over deres kommunegrænse. Det er jo 

en gave ind i debatten, siger Kirsten.

- Og der kan lige komme en kom-

mentar med. Det spreder sig hurtigt og 

Facebook spiller en rolle også i lokalpo-

litik, supplerer Bent.

- Man afleverer jo ikke lige en arti-

kel fysisk men det kan man gøre her, 

fortsætter Kirsten.

De fem er enige om at tage kontakt 

til Viborg Stifts Folkeblad og Radio Vi-

borg i god tid med en henvendelse med 

pointen: vi har disse spørgsmål som er 

vigtige får unge med unge med særli-

ge behov at få behandlet og besvaret. 

Glem os nu ikke.

Efter sommerferien overvejer de at 

henvende sig direkte – via god gammel-

dags post – til alle opstillede kandida-

ter med præcist det samme indhold:

Unge med særlige behov oplever 

store problemer med at få bostøtte, vo-

res mulighed for at vælge en STU og 

billige boliger, vi kan betale. Glem os nu 

ikke under valgkampen og slet ikke ef-

ter valgkampen. 

- man afleverer jo ikke 
lige en artikel fysisk 
men det kan man gøre 
på Facebook.

Tommy, UFL Sydvest, spørger:
Hvorfor tager det så lang tid at blive afkla-
ret til fleksjob eller pension?
Jeg er i gang med at blive afklaret til fleks-
job, og jeg har fået at vide, at jeg skal i tre 
praktikker på hver tre måneder. Så tror de 
måske jeg er afklaret. Jeg har hørt fra an-
dre, at det kan tage helt op til 5-5 år at bli-
ve afklaret.
Så det er mit spørgsmål: hvorfor tager det 
så lang tid?

Spørgsmål til politikerne fra 
UFL’s bestyrelsesweekend
Ufl’erne på bestyrelsesweekend optag en række 
videoer med spørgsmål til politikerne. Videoerne 
bliver udsendt til UFL klubberne og lokalforeninger i 
Landsforeningen Ligeværd, så de kan lade sig inspirere 
til den kommende valgkamp i deres kommune.

Nikolaj, UFL 8800 Viborg, spørger:
Jeg har et spørgsmål omkring job. Jeg ar-
bejder selv i MENU i Viborg, som jeg har 
gjort i 4 år. Der får jeg rigtig meget støtte, 
fordi jeg er ordblind og har svært ved at 
skrive.
Der går mit spørgsmål på: hvilke mulighe-
der har man for at få støtte i sit job, så man 
kan beholde det?

Mette, Klub FUTURA, 
Sydsjælland, spørger:
Jeg har et almindeligt arbejde med fleks-
job. Mit spørgsmål er:
Hvordan sikrer man at få en praktikplads, 
som ligner et helt almindeligt arbejde?

Henrik, UFL Rosenholm, spørger:
Jeg har oplevet flere gange, hvor jeg arbej-
der, at vi har haft en praktikant, som er ble-
vet sendt ud af kommunen. De har været 
hos os i et halvt års tid, og så bliver de der-
efter sendt rundt i det kommunale system 
- i stedet for at få et fast arbejde.
Hvad kan I som politikere gøre for, at de 
unge, som kommer i praktik på virksomhe-
derne får et fast arbejde i stedet for at blive 
sendt rundt i systemet?


