
Høringssvar som borger vedr. sparekataloget for Børn og Unge. 
  
Som beboere og formand i afdelingsbestyrelsen i Toveshøj og en del af civilsamfundet 
vil besparelsen i Børn og Unge området i Gellerup gå ud over en gruppe af de unges 
livschancer, så at de ikke opnår de samme muligheder i uddannelse og job i fremtiden 
 
I Børn og Unge har man valgt at satse på indsatserne i området og udvikle på dem, så 
det er alt for tidlig at spare på den indsats hvor målene er sat og det er lang vej endnu 
inden de unge har de samme muligheder som resten af byen pga. af helhedsplan og at 
området i flere omgange har været udfordret med forskellige samfundsmæssige 
problematikker som tit har gået ud over beboere, børn og unge.  
 
Bekymringen går på øget mistrivsel hos en gruppe børn og unge som har et behov for 
støtte og være aktive indenfor de positive fællesskaber både indenfor fritid, 
uddannelse og job, en opbakning som ikke altid forældrene er i stand til at give. 
 
Børn og unge i Gellerup har bruge for netværk og rollemodeller både i deres venner og i 
de voksne, især stabile voksne som kan rumme dem hvor de er, så de ikke ender op 
sammen med de kriminelle som misbruger deres tillid til deres forretning, det er ikke 
kriminalitetsforebyggende. Det er derimod Børn og Unges tilbud i området hvor det er 
et massivt fokus på forældresamarbejde som øger børn og unges trivsel og udvikling 
sammen med flere af aktørerne i området.   
 
Derfor er en besparelse på netop Børn og Unge i området noget som vil blive svært at 
navigere i med hensyn til i samarbejdet mellem de forskellige aktører i området som er 
så vigtige i et civilsamfund, at de bliver taget hånd om problemerne i den rette kontekst 
og af dem som har en fagligt kompetent viden til at løse opgaven sammen med andre 
aktører. Det er netop denne del som jeg som beboere i civilsamfundet kan se være i 
fare hvis man sparer på indsatser som betyder alt for de børn og unge i området som i 
forvejen har en sårbar hverdag.  
 
 


