Rettigheder - ikke almisser

Med FN’s handicapkonvention har mennesker med psykiske som fysiske handicap
endelig fået ret til at blive inkluderet i samfundet. De behøver ikke længere appellere til ”den gode vilje” til at uddele almisser. Udelukkelse pga. handicap betragtes
som diskrimination, og det skal tages alvorligt.
Større synlighed på handicapområdet har desværre vist sig ved, at kommunerne
har sat borgere med handicap i gabestok med udtalelser som ”gøgeungeeffekt”,
”krævende ud over det rimelige”, ”stjæler af budgettet” og ved generelt at give
handicapområdet skylden for kommunernes dårlige økonomi. Enkeltpersoner er
hængt ud i pressen for, at for det, de koster, kunne man hjælpe så og så mange
ældre, børn eller andre inden for normalområdet. Det er uacceptabelt og stærkt
bekymrende, at også socialdemokratiske borgmestre har hægtet sig på den vogn.
Regeringen vil reformere førtidspension og fleksjob, så det bliver sværere at
komme på ordningerne. At holdningen til at ansætte medarbejdere med handicap
skal ændres fundamentalt, før almindelige jobs bliver et reelt alternativ, forholder
regeringen sig ikke til. De overser også, at betingelsen for at få førtidspension eller
fleksjob er, at borgeren har en varig funktionsnedsættelse, der ikke kan bestikkes.
Det er en knytnæve i ansigtet på borgere med handicap, der kun vil føre til endnu
flere fattige med handicap. I Enhedslistens optik er det mere af den eksklusion og
diskrimination, der tidligere var vilkårene for mange mennesker med handicap.
Eksklusionen starter i barneårene, hvor kun få daginstitutioner har tilgængelighed
og kendskab til området. Undersøgelser viser, at normalt begavede børn med
handicap får langt mindre ud af folkeskolens undervisning end deres kammerater
uden handicap. Det giver dårligere adgang til videre uddannelse, der igen forringer
adgangen til arbejdsmarkedet og selvforsørgelse.
Dertil kommer, at kommunerne misbruger det klagesystem, der er oprettet for

at sikre borgernes retssikkerhed netop over for kommunerne for at kunne få den
nødvendige hjælp. Det gør de for at forringe serviceniveauet, hvilket kan ses af, at
halvdelen af sagerne hos ankestyrelsen er klager fra kommunerne over, at borgerne fik medhold i første klageinstans. Det er urimeligt, at kommunerne på den måde
jagter borgere med handicap for at kunne holde skatten i ro for de mest velstillede.
Der er utallige eksempler på, at man i samfundet tænker ekskluderende, og det
skal ændres grundlæggende, hvis integrering af mennesker med handicap på sigt
skal lykkes. Derfor har Enhedslisten nedsat et handicappolitisk udvalg med kompetente og erfarne personer inden for handicapområdet. Udvalget skal blandt andet
arbejde for, at Folketinget tager sit ansvar for at have ratificeret FN’s handicapkonvention alvorligt. Det sker kun ved en aktiv indsats for at implementere konventionen i samfundet ikke ved yderligere eksklusion.
Enhedslisten vil arbejde for investeringer for at rette op på de barrierer, der er opstået af utilstrækkelig viden inden for byggeri, boliger, kollektiv befordring, kultur,
kompensation, skolegang, uddannelse, beskæftigelse og meget mere. Derimod vil
vi ikke støtte reformer, der skævdeler befolkningen - hvor ”færgerne” nedlægges,
før ”broen” er færdig og brugbar for alle!
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