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Sammenhængende børne- og ungepolitik
Vesterbro Lokaludvalg er tilfredse med udkastet til en
sammenhængende børne- og ungepolitik for kommunen. Børne- og
Ungepolitikken opstiller ikke nye værdier og mål. Den er et
sammendrag af de eksisterende værdier og politikker og centrerer sig
om København Kommunens fire kerneværdier: Respekt –
Ligeværdighed – Dialog – Tillid.
Den sammenhængende børne- og ungepolitik slår fast, at barnets
primære rammer udgøres af forældrene, som har hovedansvaret for
deres barns trivsel, sundhed, opdragelse og udvikling. Hvis forældrene
ikke formår at udfylde rammen og give omsorgen, skal kommunens
medarbejdere kunne træde til med helhedsorienteret rådgivning og
støtte.
I kommunens Fattigdomsundersøgelse 2012 kan man læse, at små
5.000 børn i København vokser op i fattige familier. Konsekvensen
for børnene kan blive social udstødelse, når de ikke har råd til nyt tøj,
børnefødselsdag eller fodboldklub. Alene familiens fattigdom gør
børnene sårbare og udsatte.
Vesterbro Lokaludvalg vil pege på tre faktorer, der kan have
betydning for børn og unges opvækst med social, demokratisk, faglig
og kulturel udvikling. Tre indsatsområder, som med fordel kunne
styrkes og dermed bidrage til en solid. Lokalt forankret børne- og
ungepolitik:
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Bekæmpelse af fattigdom
Kommunen må arbejde hårdt for at gøre familier
selvforsørgende ved at tilbyde meningsfuldt arbejde, hvis de
ikke selv formår at finde det. Der er mange omsorgs- og
renoveringsopgaver i kommunens regi, som ikke bliver udført
i dag. Aftaler med lokale socialøkonomiske virksomheder er
Vesterbro Lokaludvalg er en uafhængig lokal forsamling, der er oprettet af
Københavns Kommune. Lokaludvalget fungerer som bindeled mellem
københavnerne i bydelen og politikerne på Københavns Rådhus.

også en oplagt mulighed for de borgere, der ikke selv formår at
finde beskæftigelse.
Fripladsordninger i fritids- og foreningslivet
Kommunen skal kunne tilbyde fripladslignende tilbud for børn
af fattige familiers deltagelse i fritidsklubber, sportsklubber og
kulturelle arrangementer. Det kan også ske ved at reservere
særlige børne/ungepuljer til at billiggøre forskellige former for
lokale kulturelle aktiviteter.
Styrkelse af det lokale demokrati
Børn og unge skal også have mulighed for at blive hørt i den
demokratiske debat.
Det kan ske ved at understøtte særlig borgerinddragelse med
fokus på børn og unge, ungeråd, foreningsdemokrati og
lokaludvalg.

Med venlig hilsen
Niels Vestergaard,
Formand
Vesterbro Lokaludvalg
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