FÆLLES ANSVARLIGHED OG SAMARBEJDE

Koalitionsparternes rammeaftale for ekstra indsats omkring familier,
børn og de handicappede.

Børnevilkårene, ikke mindst de vilkår børn, og deres familiers, med behov for ekstra indsats, er
vigstigste emner i de seneste års debat i samfundet. Landsstyrekoalitionens målsætning er at gøre en
ekstra indsats ud fra disse realititer.

Landsstyrekoalitionen skal opstarte nye tiltag for at forbedre beskyttelse af børnerettighederne.

Barnet skal føle sig velkommen til livet. Barnet skal vokse med kærlighed, respekt og hensyntagen.

Barnet har ret til omsorg, udvikling og dannelse

Landsstyrekoalitionsparterne er enige om at ressourcestærke familier skal deltage i at skabe stabile
rammer for samfundet i udvikling.

Derfor skal forældre med forsørger- og omsorgspligt have den fornødne støtte således de kan leve
op til deres ansvar.
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For styrkelse og forbedring af familiernes materiale og social velfærd skal forebyggelses- og sundhedsfremme indsats koordineres og føres ud i livet. Det er vigtigt i den henseende at de relevante
offentlighe myndigheder har tæt samarbejde om fælles mål.

De ekstra indsats skal have kortsigtet og langsigtet karakter. De skal være tilpassede til de grønlandske realititer og skal åbne mulighed for opkvalificering af den eksisterende arbejdsstyrke i området.

På baggrund af ovennævnte skal Landsstyret arbejde for realisering af følgende:

1. Barselsorloven forlænges med 11 uger.
2. Barsels indsatsen skal udvikles videre. Indsatsen skal også indholde tiltag således de kommende familier overkommer sociale og samlivs-, misbrugs- andre problemer.
3. Madpakkeordning for skolebørn skal realiseres.
4. Pædagogiske- og socialemedarbejdere skal opkvaliferes således de kan udføre ekstra indsats.
5. Landsstyret skal forhøje børnetilskuddet.
6. Muligheder for familierådgivning og behandling skal udvides (familiehøjskoler, “åbne” rådgivningssteder m.m.).
7. Muligheder for behandling af alkohol- og hashmisbrug skal udvides (ambulant behandling,
nye behandlingsmetoder tilpasset til de unge m.m.)
8. Landsstyret skal sørge for mærkbart øgning af antallet af professionelle plejeforældre, og
styrke dem gennem støtte og opbakning.
9. “Udviklingscenter” for sociale- sundhedspersonalet og institutioner, og vedvarende opkvalificering af eksisterende af arbejdsstyrken i området.
10. Etablering af kombinerede social- og sundhedscentre (for familier, børn og unge, m.m) skal
sættes i fokus, realiseret gennem forsøgprojekter.
11. Der skal etableres tt samarbejde med forskere for udviklingen af tiltag og indsats overfor
samlivsramte familier. Det skal sikres at udviklingsarbejdet er baseret på faktuelle grønlandske forhold.
12. Den folkesundhedsfremmende kampagne “Inuuneritta” (Lad os have et godt liv) skal fortsættes.
13. Det offentlige myndigheder skal yde en formaliseret støtte til det frivillige sociale og sundhedsarbejde, også økonomisk.
.
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14. Der skal udføres en dokumentationarbejde for at danne rammer for den kommunale arbejde
omkring socialeproblemer.
15. For styrkelse af familielivet skal virksomhedernes sociale medansvarlighed skal konkreteres
i samarbejde med relevante parter.

Handicappolitikken:

Vi mennesker er ligeværdige og har krav på samme respekt – uanset om vi er handicappede eller ej.

Vi har dog forskellige evner og kapacitet, og vor behov for støtte og hjælp er ikke det samme.

”Retten til at være anderledes” er fundamentet i handicappolitikken.

Når hjælpen ydes, er det ikke kun det handicappedes evner der skal tages i betragtning.
Særlige behov, ønsker og livsdrømme skal også tages i betragtning.

Landsstyret skal have følgende målsætninger i dets arbejde omkring de handicappede:
•

At der sker en ordnelig overførsel af ansvaret for handicapområdet til kommunen.

•

Revision og tilpasning af eksisterende love, bekendtgørelser og vejledninger, og gøre dem let
forståelige

•

Fleksibel og effektiv administration

•

Arbejdet omkring dokumentation af forholdene for de handicappede skal straks færdiggøres
således vi kan udvikle og etablere alsidige og tilpassede til tilbud de handicappede.

•

Vore eventuelle tilbud kan have af undervisningsmæssige, uddannelsesmæssige, boligmæssige,
arbejdsmæssige, fritidsaktivitetsmæssige og kammeratmæssige karakter.

•

Uddannelsessteder tilpasset til de handicappede.

•

Udvidelse af muligheder for flexjobs, der er tilpasset til de handicappedes arbejdsevner.

•

Flere muligheder for handicapidræt

•

Vedvarende udvidelse af muligheder for opkvalificering af personalet for handicappede

Et sammenhængende politik:
De offentlighe myndigheder skal deltage i udviklingen af respekten for de enkeltes ansvar for sig
selv. De skal derfor deltage i den udvikling gennem sammenhængende politik indenfor det social-
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og sundhedområdet, uddannelse, arbejdsmarked, erhvervsudvikling, opkvalicering, beskatning og
økonomi, og synergieffektet mellem disse.

Nuuk, 25. November 2005

Hans Enoksen

Josef Motzfeldt

Finn Karlsen

Siumut
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