
Hjælp mig med at forsta ….. 
hvordan Københavns Kommune kan tillade sig både at blæse på FN’s Handicapkonvention om Lige 

Muligheder for Handicappede - og samtidig gå kraftigt imod deres egen vedtagne Handicappolitik?  

FN’s regel nr. 7. Beskæftigelse: 

De enkelte lande bør anerkende princippet om, at mennesker med handicap skal have mulighed for 

at udøve deres menneskerettigheder, specielt på beskæftigelsesområdet. I både by- og landområder 

skal de have lige muligheder for produktiv og udbytterig beskæftigelse på arbejdsmarkedet. 

Kbh’s Handicappolitik: ..at kunne mestre et job og være en del af et arbejdsfællesskab giver både 

selvtillid og udvikling. Borgeren skal opleve det som en meningsfuld del af hverdagen…. 

Kbh’s Kvalitetsstandarder: … i stedet for at have mulighed for at arbejde 5 dage om ugen, må den 

enkelte kun arbejde 3 dage om ugen. På den måde kan man lukke to af de tilbud, der er på området 

Beskyttet Beskæftigelse. 

Spørgsmål: Er det, at blive tvunget til at sidde hjemme i sin lejlighed 4 dage om ugen, ikke et brud 

på den menneskerettighed FN omtaler? Vil den selvtillid og meningsfuldhed, Kbh’s 

Handicappolitik omtaler, fortsat kunne eksistere, når man tvinges til at være alene 4 dage om ugen? 

FN’s regel nr. 10. Kultur:  

De enkelte lande skal sikre, at mennesker med handicap integreres og kan deltage i kulturelle 

aktiviteter på lige fod med andre.  

Kbh’s Handicappolitik: Handicappede skal have samme muligheder som andre københavnere. 

Kbh’s Kvalitetsstandarder: tilsiger at en meget stor del af de handicappede borgere skal tvinges væk 

fra deres bofællesskaber og flytte i egne lejligheder. Desuden er muligheden for at deltage på 

musikfestivaler, ferierejser, weekendture sparet væk. 

Spørgsmål: Hvorledes skal den enkelte pludselig blive i stand til at integrere sig selv, når han eller 

hun er tvunget ud af sit bofællesskab og den pædagogiske støtte er fjernet? Har man lige mulighed 

som andre borgere, når man ikke længere har mulighed for at tage på ferie med ligesindede? 

FN’s regel nr. 15. Lovgivning:  

De enkelte lande har ansvaret for at skabe lovgrundlaget for de foranstaltninger, der skal til for at 

opnå fuld deltagelse og lige muligheder for mennesker med handicap.  

Kbh’s Handicappolitik: Handicappede skal have samme muligheder som andre københavnere. 

Kbh’s Kvalitetsstandarder: Den enkelte kan nu kun arbejde 3 dage om ugen og muligheden for 

deltagelse i kulturelle arrangementer er fjernet. 

Spørgsmål: Er det ‘fuld deltagelse’ at have en begrænsning på, hvor meget man må arbejde og har 

man de ‘samme muligheder’ som andre københavnere, når man tvinges til at være hjemme i 4 af 

ugens dage? 

 

 

 

  



FN’s regel nr. 18.  

Organisationer af handicappede: De enkelte lande bør anerkende handicaporganisationernes ret til 

at repræsentere mennesker med handicap nationalt, regionalt og lokalt. De enkelte lande bør også 

anerkende handicaporganisationernes rådgivende rolle i beslutningsprocessen med hensyn til 

handicapspørgsmål.  

Kbh’s Handicappolitik: Det er vigtigt at organisationer og råd, som repræsenterer borgere med 

handicap, inddrages i de beslutninger, der har betydning for dem, de repræsenterer. 

… Kbh’s Kommune samarbejder allerede med bl.a Handicaprådet, Centerrådet og Forældrerådet. 

Kbh’s kvalitetsstandarder: nedskæringer i socialpædagogisk støtte, nedskæring i beskyttet 

beskæftigelse, tvangsflytning fra botilbud etc. 

Spørgsmål: Det er muligt, at kommunen har anerkendt Handicaprådets rådgivende rolle, men bør 

man ikke også lytte og agere på deres kommentarer? Kan det kaldes et samarbejde, når man 

overhører samtlige advarsler fra Handicaprådet? Hvad bruger kommunen egentlig Handicaprådet 

til? 

Til orientering: Handicaprådet slutter deres høringssvar vedr. Kvalitetsstandarderne til kommunen 

af således: 

Handicaprådet mener, at de reducerede serviceniveauer som kvalitetsstandarden lægger op til, er en 

meget bekymrende og nedslående retning for københavnere med handicap, der allerede i dag 

modtager en ringere service i sammenligning med borgere i de øvrige 6-byer. Handicaprådet håber 

derfor, at Socialforvaltningen og Socialudvalget vil tage ovenstående overvejelser i betragtning og 

finde de nødvendige midler for at sikre borgere med handicap et værdigt og selvstændigt liv.  

Mitzie Spitzner – pårørende til ung mand. 


