Investeringer i menneskers trivsel og en grøn fremtid

Min tilgang til politik er at skabe forandringer, der giver tryghed, trivsel og muligheder
for et godt liv hos børn, unge og voksne. Det forudsætter investeringer i mennesker
gennem en bomstærk velfærd. Fornuftige velfærdsinvesteringer, der samtidig vil sikre
en solid økonomi i Aarhus. På samme måde ser jeg ambitiøse grønne investeringer i
klima og natur, som vitale for trivslen og livskvaliteten for os, vore børn og børnebørn.
Jeg er på ingen måde tilfreds med, at Aarhus er den kommune
i Danmark, som bruger 3. færrest kr. på velfærd pr. borger,
samtidig med, at vi ”konkurrerer” med Whisky-bæltet om at
have den laveste kommuneskat. Jeg vil kæmpe for et mere
socialistisk Aarhus, der prioriterer pengene mere fornuftigt. Et
Aarhus, hvor bl.a. unødvendige dyre anlægsudgifter, erstattes
af investeringer i børn, mennesker med handicap, psykisk
sårbare og en mere grøn kommune mv.
En ildsjæl, der kæmper for børn og udsatte
Jeg er en ildsjæl, der altid har brændt for at støtte børn og
unge og kæmpet mod uretfærdighed. Det har jeg som
foreningsleder, i udsatte boligområder, på handicapområdet og som tidligere byrådsmedlem. Jeg er far til en pige med autisme og er meget aktiv i kampen for at sikre
retssikkerhed for mennesker med handicap og deres familier. En kamp jeg vil
fortsætte som byrådsmedlem. Der er et meget stort behov for at styrke deres
tryghed, trivsel og livskvalitet, fordi de er enormt udfordret pga. store besparelser.
Det samme gælder psykisk sårbare mennesker. Alt for mange får ikke den rette
hjælp til at forbedre deres mentale helbred. Jeg mener, vi skal investere i en bedre
forebyggelse ved bl.a. at styrke værestedernes vigtige indsats for psykisk sårbare. Og
de mange børn, der vokser op med en psykisk syg forælder, skal hjælpes langt bedre
ved bl.a. at udvide støtten til gratis psykologhjælp.
Jeg er meget optaget af, at vi sikrer et godt børneliv for alle. Her er investeringer i
vores daginstitutioner og folkeskoler afgørende. Som far til to børn, der har gået i
daginstitution, anerkender jeg pædagogernes store arbejde. Men jeg vil gerne have
sat mere turbo på at styrke børnenes trivsel med hurtigere minimumsnormeringer i
Aarhus til start i 2023. På samme måde skal mere to-voksen undervisning i folkeskolen være med til at styrke elevernes tryghed og trivsel, som er forudsætningen for
gode sociale relationer og bedre faglig indlæring.
Vild natur, rent drikkevand og en knytnæve til sort udledning
Vi skal virkelig værne om vores klima og natur. Jeg mener, at Aarhus skal styrke
biodiversitet med mere vild natur. Jeg vil stå vagt om rent drikkevand og de grønne
oaser når der laves byudvikling i hele kommunen. Og jeg vil kæmpe for et bedre
klima og forbedret luftkvalitet gennem skrappere krav til den sorte energi og flere
investeringer i den grønne.
Jeg håber du vil støtte mig. Kontakt mig gerne, hvis du har spørgsmål:
E-mail: thomasbjerg2021@gmail.com eller mobil: 22 56 94 67
Du kan følge mig på Facebook: https://www.facebook.com/ClausThomasbjerg

