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Kære Margit Lunddahl Lund

Brugerrepræsentanterne i Frederiksberg Handicapråd takker for høringen af forslag til handlingsplan for FN’s verdensmål.

Forslaget indeholder gennemgang af de 17 verdensmål og de 169 delmål, hvoraf de 83 findes igangsat eller opfyldt.

Vi har gennemgået forslaget til handlingsplanen med de særlige briller, der hører til på næserne af borgere med handicap i kommunen.

Frederiksberg Kommune har udarbejdet en Handicappolitik på basis af FN’s Handicapkonvention, som på en hel anden vis er lovbundet end
FN’s verdensmål. Alligevel er det vigtigt at inddrage borgere med handicap i vurderingen af verdensmålene.

Brugerrepræsentanternes svar kan desværre ikke blive så detaljeret som forslaget. Vi vil dog fremhæve nogle særlige områder:

1.     Borgere med handicap skal ”ikke lades i stikken” (Leave no one behind). Alle har behov for samme livsvilkår som ikke-handicappede
borgere. Manglende livskvalitet er også fattigdom.

2.     Opmærksomheden henledes på tilstrækkeligt nærende fødevarer. En borger med handicap har udgifter, som andre ikke har, for
eksempel til medicin. Så spares der på kvaliteten/mængden af maden. Specialkost skal være let tilgængeligt og overkommeligt i pris.

3.     Punktet hænger nøje sammen med det forrige. Sundhed er også et fravær af sygdom. Men for en borger med handicap fylder
handicappet ofte så meget, at reel sygdom overses. Handlingsplanen tager den gennemsnitligt tidligere dødelighed op som et
opmærksomhedspunkt. Også borgere med handicap er begyndt at leve længere. Det giver praktiske udfordringer med hensyn til
boligforhold, sundhed generelt og kvaliteten i hverdagen.

4.     Uddannelse: Alle børn med handicap skal så vidt det er muligt tage folkeskolens almindelige afgangsprøve. Det er ikke ”synd” for
barnet med handicap, at der stilles krav, og for det barnets fremtidige uddannelse og udvikling til at blive en selvstændig person med
eget liv og livskvaliteten som målet, er den grundlaget. Også i Frederiksberg Kommune koster specialtilbud ekstra. Der skal
kompenserende hjælpemidler og ekstra lærerkræfter til. Udover indholdet skal selve tilgængeligheden til bygninger, sportsarealer og
svømmehaller være i orden.

5.     På ligestillingsområdet er der både internationalt og i Danmark foretaget undersøgelse af vold mod handicappede. Borgere med
handicap bliver også udsat for vold i parforhold. For den voldsramte er der et helt anderledes afhængighedsforhold af en partner, der
gør det vanskeligt at komme ud af forholdet. Det er en sag, som også bør inddrages i det kommunale spektrum. Kvinder med og uden
handicap har på alle områder de samme udfordringer. Kvinder med handicap er lavere på rang- og lønstigen end mænd med handicap.

6.     Borgere med handicap har ikke særlige ønsker eller behov, når det gælder rent vand.

7.     Og heller ikke til bæredygtig energi. Dog kunne visitationen måske allerede nu begynde at overveje eldrevne handicapbiler i stedet for
de meget mere forurenende dieselbiler.

8.     Brugerrepræsentanterne mener, at det nu er på tide at gøre en ekstra indsats for at få borgere med handicap i arbejde. Det er en
gruppe, der halter langt efter på arbejdsmarkedet. Det er ikke de ”lavt hængende frugter”, som er lettest at finde job til, men med en
meget større pædagogisk indsats over for firmaer i kommunen burde det kunne lade sig gøre. Undersøgelser viser, at en pædagogisk
indsats gør underværker. Det er oftest uvidenhed, der afskrækker en arbejdsgiver fra at ansætte en medarbejder med handicap. Det
ses tydeligst, når en ikke-handicappet medarbejder bliver udsat for en ulykke og derefter med sit handicap gerne vil tilbage til
arbejdspladsen. ”Ham kender vi, det klarer vi.” Desuden er det meget vigtigt, at unge med handicap tidligt får en fod indenfor. De skal
ikke i formålsløse ressourceforløb. De skal enten hurtigt i arbejde eller bevilges en førtidspension. 8.5 og 8.6 er særligt vigtige.

9.     Tilgængelighed til information er en del af verdensmål 9. Kommunens information til borgerne bør være tilgængelig også for borgere med
handicap. Det gælder ikke kun blinde men i høj grad også borgere med kognitive vanskeligheder.

10.  Vi mener, at Frederiksberg Kommune blandt andet ved at have en handicappolitik med rullende handleplan er opmærksom på den
ulighed, der let opstår i forhold til borgere med handicap. Handicaprådet er desuden aktive i fordeling af midlerne i
tilgængelighedspuljen, der anvendes til at tilgængeliggøre det offentlige rum.

11.  Bæredygtige boliger er også egnede boliger til alle. Såfremt alle boliger er anvendelige fra begyndelsen også for borgere med handicap,
bliver vi ikke noget særligt, der skal bo bestemte steder i bestemte områder. Elevatorer og tilgængelighed generelt er et vigtigt mål for
kommunen. Vi glædes ligeledes over arbejdet med tilgængelighed til udearealer og parker.

12.  Vi kan ikke finde på noget hertil.

13.  Men det kan vi til klimaforanstaltninger! Det skal gøres med større omtanke end nu. Vi har et fint eksempel. Mellem Betty 1 og Betty 2
på Betty Nansens Allé er der et lille grønt område, der sammen med udearealerne omkring husene skal anvendes af beboere i husene,
beboere i det kommende plejecenter og eleverne på Skolen ved Nordens Plads. Der skal etableres et LAR (Lokal Afledning af
Regnvand), et hul som er 80 cm dybt til opsamling af regnvand. For beboere og deres gæster er det en helt vanvittig idé og totalt
uanvendelig. Læg disse opsamlingssystemer på steder, hvor de ikke generer eller udform dem, så området bliver anvendeligt.

14.  Her kan vi vist heller ikke bidrage med noget.

15.  Og heller ikke her.

16.  Retssikkerhed for alle med særligt øje for borgere med handicap har Danske Handicaporganisationer på sit program. Det er derfor et
område, Handicaprådets brugerrepræsentanter ønsker fremmet. Desuden finder vi, at ”effektive, ansvarlige og gennemsigtige
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institutioner” også er et begreb, der bør omtales i Frederiksberg Kommune. Det er lige her, svage borgere, som kan være borgere med
handicap, kan komme i klemme. Det bør forvaltningen også være opmærksom på.

17.  Her finder vi heller ikke behov for kommentarer, der vedrører borgere med handicap på Frederiksberg.

Afrunding: Forslaget til handlingsplan for FN’s Verdensmål i Frederiksberg Kommune er et stykke værktøj, som fint kan anvendes i alle
hjørner af kommunens aktiviteter. Også for borgere med handicap, hvis man altså lige husker os. Handicaprådet er sat i verden for det
samme, og vi vil fremover forsøge at inddrage målene i vore høringssvar og på kommende møder i eget regi og i samarbejdet med
kommunens forvaltning og politikere.
 
Mange hilsner
Susanne Tarp
formand for Handicaprådet
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