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www.toyjoy.dk

Vi ses på:

Lillebæltsvej 9
6715 Esbjerg N

Lagersalg
Køb dine julegaver nu!

Torsdag d. 20/10 fra 10.00 - 16.00
Fredag d. 21/10 fra 10.00 - 16.00
OBS: Vi tager kun imod betaling via MobilePay og SWIPP

SPAR OP TIL 75%

ANTIK &
GENBRUGS
MARKED
ESBJERG

SØNDAG 16. OKTOBER
Kl. 10.00 - 16.00

www.genbrugsmarkederne.dk Tlf. 28 49 22 32
ENTRE 30,-
BØRN GRATIS

E.G.F. - HALLEN
HARALDSGADE 39, 6700 ESBJERG

KLIP UD !
ANNONCEN

GIVER ADGANG
FOR 1 PERSON

TIL 20 KR

Frodesgade 109 – Esbjerg – tlf. 75 18 09 00

Vi tilbyder en veludstyret
operationsstue med de
sikreste former for bedøvelse
og overvågning.

SIKKERHED…

Hos os r it
kæledyr i r hænd r!

VM ER AFLYST
Esbjerg har sagt nej tak til 
curling VM, der ellers skulle 
have været holdt i byen i 
foråret 2019.

UGE 41   •   ONSDAG DEN 12. OKTOBER 2016    •    15. ÅRGANG   •   www.ugeavisen.dk/esbjerg

16

FORÆLDRE PÅ DRUK

24

Black Oak County håber på det store gennembrud  84
SIDE 

DEN NYE FATTIGGÅRD?

Mange børns barndomødelægges 
af forældrenes druk. 25-årige Maria 
Meck kom helskindet igennem, men 
har stadig sår på sjælen.

Foto Tue Sørensen

NYT FEMALE 
PÅ GADEN
Ugeavisen Esbjergs 
nye nummer af 
magasinet Female 
er på gaden. Det kan 
hentes gratis på 
avisen i Kongensgade. 

ÅREST SMIL, SILD, 
PENDLER, HÅR ...
MØD VINDERNE 

FRA ESBJERG CITY

DIALOG 
AFLØSER 
STENKAST
SSP, politiet og de 
unge mænd er enige. 
Der er noget at tale 
om på Stengårdsvej, 
og de vil gerne tale 
sammen. 20-21

SIDE 58-59

DEN NYE FATTIGGÅRD?
Stengårdsvej i Esbjerg er det fattigste kvarter i Danmark. Og det bliver værre, lyder forudsigelserne. 
I erkendelse af et øget økonomisk pres på de udsatte familier og enlige og med manglen på billige 
boliger i kommunen har Borgerservice for første gang nogensinde lavet en liste over 
campingpladser med helsårsvogne til mennesker, der ellers ender på gaden. 4SI

DE
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- Jeg har ikke hørt om, at Esbjerg Kommune opererer med sådan en 
liste, og jeg håber ikke, det bliver aktuelt, at den vil blive brugt. Alle 
andre muligheder skal være opbrugt, før man sætter en familie ind i 
sådan en campingvogn. 
 - Jeg er alvorligt bekymret for den fattigdom, der 

kan ramme familier, der rammes af kontant-
hjælpsloftet, og derfor skal der gøres alt for, at 
man ikke kommer til at lide under disse regler. 
Lige nu vil vi social- og arbejdsmarkedsud-
valget have afklaret, hvor mange der rammes 

af 225 timers reglen. Nu har vi fået styr på de 
nyeste tal, og vi vil følge situationen tæt.

Henrik Vallø, konservativ:
- Hvis der er nogle, der for alvor i Esbjerg Kommune tror på, at det 
bliver aktuelt, så burde de finde sig et andet job. For det gør det ikke. 
En enlig mor med to børn kan sagtens betale huslejen. De får jo ofte 
over 20.000 kroner om måneden, og så må der være  råd til det.
 - Iøvrigt skal kommunen ikke gøre noget for at 

finde de der 225 timers job. Det kan ikke være 
kommunens opgave at ansætte dem. Og det 
er ikke Esbjergs opgave at afhjælpe det idioti, 
der kommer fra Christiansborg. De, der er på 
kontanthjælp, kan gå ud og finde sig et job.

Freddie H. Madsen, Lib. Folkeparti:
- Det vil være uværdigt, hvis Esbjerg Kommune begynder at lade 
folk bo i campingvogne. Vi skal ikke til at lave en slags ghettoer med 
dem. Vi har jo lige besluttet at afsætte en masse midler til bygningen 
af billige ungdoms- og familieboliger, og det er et skridt på vejen.
 SF har lige foreslået, at vi som kommune forsøger 

at afhjælpe konsekvenserne ved 225 timers 
reglen. Lige nu er der 265, der står for at skulle 
bruge reglen, og der er omkring 150, der ikke 
er afklaret. Vi skal være meget opmærksom-
me på, om det er et problem, der vokser, og 

hvilke konsekvenser, der kommer heraf.

Jørn Boesen Andersen, SF:

Kommunen har fundet 
campingvogne til fattige
Af Mette B. Falther og Kim Westphal
 
priVAtøKonoMi:  Integrationsydelse, kontant-
hjælpsloft, 225 timers regel og genindførelse af 
fattigdomsydelsen. De fattigste rammes fra alle 
sider, og lige nu på Stengårdsvej rammes en del 
af dem også af en huslejestigning, når deres bolig 
bliver renoveret. I forvejen har Arbejderbevægel-
sens Erhvervsråd netop fastslået i en større rap-
port, at andelen af fattige danskere er allerstørst  
på Stengårdsvej i Esbjerg. I erkendelse af den 
alvorlige situation og den store mangel på billige 
boliger i kommunen har Esbjerg Kommunes  
Borgerservice netop undersøgt og fundet seks 
campingpladser i kommunen, hvor det er muligt 
at bo og være tilmeldt folkeregistret hele året. 
Om listen udleveres til borgerne, eller om kom-
munen skal ind over, afhænger af situationen. 

- Vi ved ikke, hvad folk betaler i husleje, eller 
hvad de får i boligsikring, så lige nu kan vi ikke 
sige, om vi får ti eller 100 henvendelser fra bor-
gere, som ikke kan betale deres husleje mere. 
Det er ikke lykken for nogen at bo på en camping-

plads, men det er trods alt en bedre løsning end 
ingenting, siger kontorchef i kommunens Kon-
tanthjælp, Katrine Hansen.

- Vi har lige nu 30 på venteliste til en kommunal 
bolig. De sidder i en dyr bolig eller bor hos en 
kammerat. Men hvis det begynder at presse på, 
er vi nødt til at kigge andre steder hen, hvis de 
bliver sat ud af deres bolig. Jeg tror ikke, der er 
nogen, der har det godt med at skulle sende en 
familie i en campingvogn - vi vil jo helst finde en 
passende bolig til dem, tilføjer kontorchefen. 

Vi må reagere
I byrådet bekymrer det formanden for Børn- og 
Familieudvalget, Diana Mose Olsen (SF). 

- Jeg er dybt bekymret for vores børn. Jeg er el-
lers et optimistisk menneske, men lige nu frygter 
jeg det værste, siger hun.

Regeringen har for nylig indført et kontant-
hjælpsloft, og hvis ikke borgere arbejder mindst 
225 timer om året, kan de blive trukket yderli-
gere i hjælp. På landsplan har ændringerne sendt 
cirka 21.000 personer, som fortrinsvis er flygtnin-

ge, fra kontanthjælp til den lavere integrations-
ydelse, og som konsekvens kan de miste op til 40 
procent af deres indtægt. 

- De nye fattigdomstal er triste tal for Esbjergs 
fattige, og det er trist for Stengårdsvej, hvor kon-
centrationen er så stor. Vi ved jo, at job besættes 
gennem netværk, men hvis du kun går blandt di-
ne egne, har du dårlige odds for at finde arbejde, 
og hvis du som barn vokser op blandt voksne på 
overførselsindkomst, vil det få en afsmittende ef-
fekt. Derfor skal vi som kommune løfte mere her 
på Stengårdsvej, og vejen frem er uddannelse, 
uddannelse, uddannelse. Vi skal have hurtigere 
afklaring af borgere, der skal afklares, og vi skal 
have opkvalificeret dem, der skal opkvalificeres, 
siger Diana Mose Olsen. 

respons mfa@ugeavisen.dk
telefon 76 11 42 12

Udvalgsformand frygter det 
værste for de fattigste familier 
i Esbjerg. Borgerservice har for 
første gang skaffet liste over 
campingpladser med helårsvogne  
til borgere, der sendes på gaden. 

■ Helårscampingvogne på en campingplads i Esbjerg Kommune kan blive fast bolig for familier og enlige, der ikke længere har råd til at betale deres husleje efter indførelsen af kontanthjælpsloftet. 

Foto tue Sørensen

Det mener politikerne

■ FAKtA
På Stengårdsvej 
er 17 procent af 
beboerne såkaldt 
et-års-fattige. 23 
procent af  børnene 
på adressen er det. 
Et-års-fattige er per-
soner, som er under 
fattigdomsgrænsen i 
mindst et år. Tallene 
er fra 2014, mens 
fattigdomsydelsen 
var fjernet. Da man 
fjernede ydelsen i 
2011, faldt særligt 
børnefattigdommen 
i landets ghet-
toområder. Derfor 
forventer mange, 
at antallet af fattige 
nu vil stige mar-
kant igen - også på 
Stengårdsvej. 


