ÅRSMØDE I DET CENTRALE HANDICAPRÅD 2017
.
FAKTABOKS:
Det centrale Handicapråd er et uafhængigt råd, som
består af en formand og 16 medlemmer. Medlemmerne
kommer fra handicaporganisationer, KL, danske
regioner, arbejdsmarkedets parter og fra
forskningsverdenen. Medlemmerne bliver udpeget af
social- og indenrigsministeren, og de vælges for 4 år.

Tirsdag d. 7. februar holdt Det centrale Handicapråd årsmøde på Nyborg Strand Hotel og
konferencecenter. Ca. 400 deltagere fra hele landet var mødt op til mødet, som havde temaet:

HOLDNINGER OG FORDOMME
Mødet blev indledt af formanden Annette Laigaard, som i øvrigt er København kommunes tidligere
socialdirektør. I beretningen, som kan læses på hjemmesiden, fremgår det, hvad rådet har
beskæftiget sig med i 2016. Bl.a. fremhævede Annette Laigaard, at det er meget vigtigt hele tiden
at henlede opmærksomheden på, at mennesker med handicap ikke isoleres. Der skal inkluderes,
men det skal også give mening. I LEV København er vi netop meget opmærksomme på denne
problematik i en tid, hvor vi ser flere og flere eksempler på, at man fra kommunal side igen er
begyndt at bygge store institutioner og centralisere for at spare penge.
http://www.dch.dk/aarsberetning2015-2016
Formiddagen bestod af to oplæg og blev styret af moderator Anja Bo. Det første oplæg var af
Thomas Blachmann og havde titlen: ”Hvordan ændrer vi fordomme og holdninger til personer med
handicap”. Han talte om, at der skal være meget mere kærlighed mellem mennesker, men samtidig
indrømmede Blachmann også, at han ofte elsker fordomme, fordi vi ifølge ham har fået fordomme
for at udfordre dem. Thomas Blachmann er uden tvivl et godt og velmenende menneske, men på
trods af gode forsøg fra Anja Bos side på at holde ham til emnet, var der i hans oplæg og svar på
nogle af Anja Bos spørgsmål mange løse ender. Måske Blachmann ikke har så store erfaringer med
de fordomme, som vi ofte bliver mødt med som handicappede. Dette var han dog retfærdigvis
også selv inde på.
Det andet formiddagsoplæg, som hed ”Fra teori til praksis” og som handlede om begrebet
nudging, blev holdt af nudging-ekspert Mia Simone Malthesen. Nudging handler om at få folk til at
ændre adfærd. Mange mennesker vil godt gøre det rigtige, men ofte bliver det ved intentionen.
Nudging bliver forklaret som et kærligt skub i den rigtige retning. Foredragsholderen gjorde
opmærksom på mange interessante ting ved begrebet, men det var dog påfaldende at hun brugte
nogle eksempler fra år 2000 fra Socialforskningsinstituttet. Disse burde have været mere aktuelle.
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Der er nemlig mange eksempler på, at man i dag kan tillade sig at udtale sig mere negativt om
mennesker med handicap og frem for alt om, hvad de koster, end man gjorde i år 2000. Men
generelt var det et meget fint oplæg, som fortalte noget om, hvad man rent faktisk kan gøre for at
ændre menneskers holdninger.
Efter frokosten var der spændende workshops, bl.a: ”Hvordan kan handicaprådet arbejde med
holdninger?” som jeg havde valgt. Oplægget blev holdt af formanden for handicaprådet i
Middelfart Kommune, Gitte R. Nielsen og af socialdirektør Mette Heidemann i samme kommune.
Indlægget var meget oplysende og inspirerende.

De to repræsentanter fra Middelfart kom med mange brugbare og relevante eksempler. De pegede
bl.a. på, hvor ofte det kan betale sig at bruge penge i første omgang for senere at kunne spare
penge. Socialforvaltningen havde opstillet tre retningslinjer: Velfærd i fællesskab, Ansvar for sig
selv og Medansvar for hinanden
Hvis alle i forvaltningen/kommunen arbejder med denne målsætning, er der meget der lykkes,
kunne begge repræsentanter bekræfte. Gitte R. Nielsen og Mette Heidemann kom også ind på,
hvor vigtigt det er, at Handicaprådet høres, INDEN det er for sent at ændre noget. Det meget
inspirerende eksempel fra Middelfart Kommune var bl.a., at der hvert år vælges en skole, som skal
arbejde med emnet handicap og især med emnet: ”Hvordan er det at leve med et handicap”. Hele
året følger handicaprådet arbejdet, og ud fra dette arbejde udpeges også den person, som skal
have handicapprisen i december måned. Ligeledes har kommunen også været med til at nedlægge
kvalitetsstanderne. Dette skabte en del debat i work-shoppen, fordi der selvfølgelig også er risiko
for, at standarden kan blive for lav, men i Middelfart har det været en succes. Her har man i meget
højere grad lagt fokus på rimelighed fremfor lighed. ”Det er ikke alle, der skal behandles ens”, som
formand Gitte R. Nielsen sagde. Det er langt bedre at tage den individuelle betragtning end bare at
gå ud fra en kvalitetsstandard.
Der blev stort set ikke tid til at diskutere i grupper efter oplægget, og det var en skam, så man
skulle måske overveje at lade work-shoppene fylde lidt mere. Det er tydeligt, at de deltagende har
store og gode erfaringer, som er nyttige at dele med andre.
Om eftermiddagen var der en forestilling med gruppen Stages of Science om Human afvikling, med
Jacob Nossel som hovedfigur. Han har som menneske med cerebral parese/spasticitet oplevet
mangt og meget, hvad angår fordomme, og det gjorde et stort indtryk på deltagerne, at han faktisk
har optrådt med gruppen Stages of Science på Det kongelige Teater. Og det var uddrag af denne
forestilling, som blev vist.
Alt i alt var årsmødet i Det centrale Handicapråd en inspirerende dag.
Annette-Marie Frimann Jensen Lev-København
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