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Forslag til Psykiatri- og handicappolitik 2016 for Vordingborg Kommune
Danske Handicaporganisationer i Vordingborg Kommune (DH-V) forholder sig kritisk over for det
foreliggende forslag.
Ønske om samarbejde
Uanset vores kritik indgår DH-V gerne sammen med Sundheds- og Psykiatriudvalget og
Handicaprådet i et konstruktivt samarbejde om ændringer af det foreliggende forslag.
Vi foreslår derfor en tænkepause hos alle parter, hvorefter vi sætter os sammen for at udarbejde
en politik, vi alle kan bakke op om.
God handicappolitik
Den nuværende handicappolitik er rigtig god og blev udarbejdet efter et meget omfattende og
ressourcekrævende arbejde, hvor mange blev involveret i en grundig proces. Den politik kunne
sagtens holde i mange år endnu. Den bredt anerkendte politik ændres ikke af hensyn til
målgruppen. Den eneste grund til at ændre på den er, at den skal harmoniseres, så den passer i
samme skabelon som alle de andre politikker.
Mangler i forslaget
I oversigten fra kommunalbestyrelsesmøde i maj 2016 om, hvilke politikker der skulle revideres
lidt eller meget, fremgik det, at handicappolitikken kun skulle ændres lidt. (Disse bilag kan nu ikke
læses på hjemmesiden). Alligevel fjerner man nu markant det væsentligste i forhold til den
nuværende politik.
Følgende er skrevet ud af forslaget i forhold til den nuværende politik og er altså ikke omfattet af
fremtidens handicappolitik:
Borgere med funktionsnedsættelse skal have fjernet barrierer, og kan det ikke lade sig gøre, så er
målet, at der skal kompenseres, så man kan deltage aktivt på egne præmisser. Dette er hele
fundamentet for handicappolitikken i DK og har været det siden ca. 1970 og blev styrket ved
særforsorgens nedlæggelse.
Det er ikke længere et mål at kunne deltage i alle dele af samfundslivet. Man ryger derimod straks
ned i værktøjskassen for støtte (og ikke ordet kompensation) i stedet for det vigtigste, som er
skabelse af rammer og fjernelse af barrierer så folk selv får muligheder for at skabe sig eget liv på
lige muligheder og egne valg.
De fire hovedprincipper i dansk handicappolitik om kompensation, sektoransvar, solidaritet og
ligebehandling er væk i forslaget.
Det miljørelaterede handicapbegreb er desværre skrevet ud af forslaget.
Den rettighedsbaserede tilgang er væk.
DH blev stiftet i 1934 som De Samvirkende Invalideorganisationer – DSI.
De 32 medlemsorganisationer repræsenterer 320.000 medlemmer og alle slags handicap.

Følgende fokusområder er væk:
Tilgængelighed
Medborgerskab og bevidstgørelse
Børn, unge og familie
Uddannelse
Hjælpemidler
Bolig er blevet til botilbud, så det ikke længere er et mål at bo i egen bolig
Sundhed og pårørende er berørt overfladisk
Der nævnes intet om inddragelse af pårørende, undtagen i forhold til dialogmøder omkring den
sociale indsats. Pårørende bør både forstås som væsentlige samarbejdspartnere både for
visitationen og evt. plejepersonale, særligt hvor der er kognitive funktionsnedsættelser, ligesom
pårørende også bør ses som borgere med egne behov for en særskilt indsats.
Forslaget er i øvrigt skrevet i så overordnede og i generelle termer, at det næsten bliver
intetsigende eller misvisende for målgruppen, der er mangfoldig: Når forslaget anvender så
overordnede termer og i sin konkrete tekst stort set kun er relevant for dele af folk, som bor i Bo &
Naboskab, efterlades læseren det indtryk, at politikken kun omfatter denne målgruppe. Men
handicapgruppen er ekstrem mangfoldig, og disse grupper kan ikke se sig selv i forslaget.
Men selv for borgere, som bor i botilbud, er ambitionsniveauet lavt - for hvorfor skal eksempelvis
borgere med udviklingshæmning ikke have tilgængelighed, medborgerskab, bevidstgørelse hos
det øvrige samfund, børne-, ungdom- og familieliv og uddannelse? Og hvorfor er målet for
borgere med udviklingshæmning ikke, at de skal kunne bo i egen bolig? - hvilket nogle jo allerede
gør.
Ukendskab
Nogen vil måske sige, at det hele nu er samlet i forslagets vision. Men da kun få ved, hvad
handicappolitik går ud på, kommer kernetankegangen aldrig ud til borgere, politikere og
beslutningstagere, når man formulerer sig så overordnet i forslaget.
Dette ukendskab er måske handicapbevægelsens største problem, og vi føler forslaget slår os
tilbage til start. Og det har givetvis ikke været udvalgets intension.
Vi oplever et større og større pres på handicapområdet - i kommunen og på landsplan. Også
derfor er vi meget bekymret for vedtagelse af det foreliggende forslag.
Lad os lave et nyt.
Handlingsplaner
DH-V har forstået det sådan, at det er meningen, at der på baggrund af politikken skal udarbejdes
handlingsplaner. Igennem årene har der været flere vedtagne handicappolitiske handlingsplaner
for vores område. Erfaringerne herfra har ikke været gode, fordi de ikke er blevet gennemført.
Med venlig hilsen
Anders J. Andersen
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