Britta Schneider Jørgensen
Hvad brænder du for i øjeblikket?
Jeg gik i sin tid til valg på at etablere et godt samarbejde med
Social- og Sundhedsforvaltningen og politikerne i Social- og
Sundhedsudvalget for at give mine medborgere mulighed for
et godt ældreliv. Dette nære samarbejde er jeg stadig meget
engageret i. Der skal skrives ny værdigheds- og ældrepolitik,
som skal føre til nye tiltag for byens ældre. Jeg arbejder også
for at få skrevet en strategi om, hvordan man kan hjælpe
pårørende, så de kan klare at være støttepersoner i døgndrift.
Jeg holder ører og øjne åbne, når jeg hører om noget, der kunne gøres bedre for dem,
der har brug for hjælp, bl.a. om forholdene på plejehjem og i ældreplejen.
Jeg har deltaget i en række møder omkring forebyggelse af ensomhed i byen og vil
gerne byde ind der. Der er rigtig mange ældre i byen, der lider af ufrivillig ensomhed,
og som ikke magter at være en del af de mange muligheder, som kommune og
foreningsliv tilbyder. Det er vigtigt, at Ældrerådet er meget mere opsøgende for at nå
disse medborgere.
Hvad er du ellers engageret i?
Jeg har været med til at skrive en interviewbog om de ældre indvandrere, der kom til
Albertslund i 60’erne og 70’erne. Det har været en lang og spændende proces godt
støttet af Lokalhistorisk Samling. Vi har fået økonomisk støtte fra Velux Fonden og
Albertslund Kommune til at kunne udgive bogen, som kommer inden længe.
Vi skal lave PR og lancere den og meget gerne have fat i børn og unge, som skal
fastholde de mange historier, der er blandt de kvinder og mænd med
indvandrerbaggrund, der nu har nået pensionsalderen.
Masser af dem har været mange år på arbejdsmarkedet men sidder nu med ganske få
midler at leve for. Jeg vil arbejde for, at de kan få en alderdom med den hjælp og
støtte, som de også har mulighed for at få.
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