Råd til medborgerskab
Der er over en million med handicap i Danmark.
Dem har vi ikke råd til at undvære.
Læs vores bud på, hvordan vi får råd til medborgerskab
for alle i vores årsberetning for 2012-2013.

Det Centrale Handicapråd
November 2013

Læs hele årsberetningen på
www.dch.dk/aarsberetning2012-2013

Medborger med handicap
Medborgerskab er at være med til at bestemme, hvor samfundet skal hen og have de
samme muligheder for at være med i samfundet som alle andre. Det er indlysende
rigtigt, men svært at gøre i hverdagen. Vi arbejder for, at mennesker med handicap kan
bruge deres medborgerskab fuldt ud hvad enten det drejer sig om retssikkerhed,
brugerindflydelse eller deltagelse ved valg. Vi prøver at inspirere andre til at arbejde for
det mål sammen med os.

DCH på Folkemødet. Mennesker
med handicap kom til orde, da vi
offentliggjorde vores undersøgelse om
handicap i medierne på Folkemødet
2013 sammen med TV-Glad.

Vi har sat fokus på medborgerskab for mennesker med handicap i det seneste år. Vi
har blandt andet arbejdet med retssikkerhed, brugerindflydelse og adgangen til
demokratiet. Vi har lavet en undersøgelse, hvor vi tog temperaturen på forskellige
aspekter af det at være medborger med handicap. Der var både opløftende og nedslående
resultater. Men vi oplever også en vilje til at skabe forbedringer fra mange sider. Vi
glæder os til at fortsætte med at sætte den gode vilje i arbejde.

Hvordan arbejder vi?
Vi peger på løsninger i stedet for at pege fingre. Vi er 19 mennesker fra mange
forskellige organisationer i Det Centrale Handicapråd. Vi har en stor berøringsflade, men
vores resultater bliver bedre og når længere, hvis vi samarbejder. Derfor holder vi møder
med politikere, embedsmænd, interesseorganisationer, mennesker med handicap og
eksperter for at skabe bedre forhold for mennesker med handicap. Den måde at arbejde
på giver lydhørhed og positive resultater.

I årsberetningen på nettet kan du læse:


Vi rådgiver regeringen, Folketinget og myndighederne om handicap. I år har vi givet
Socialministeriet en hånd med regeringens store handicaphandlingsplan. Vi
foreslår blandt andet, at regeringen sætter mål for handicapområdet. 



Hvor mange med handicap stemmer til folketingsvalg? Se de overraskende tal i vores
årsberetning.



Vi har holdt en stor konference om medborgerskab for mennesker med handicap.
Læs nogle af de interessante perspektiver fra dagen.



Den digitale udvikling presser sig på med helt nye spilleregler. Når borgerne kan
kommunikere digitalt, får mennesker med handicap helt nye muligheder. Hvis
systemerne vel at mærke bliver skruet rigtigt sammen. Læs vores anbefalinger.



Hvis man får en værge, fordi man ikke kan administrere sin økonomi, så mister
man stemmeretten. Er det rimeligt? Det mener vi ikke. Læs hvorfor i afsnittet om
stemmeret.



Det er vigtigt, at mennesker med handicap har indflydelse på
deres liv. Vi har lanceret et charter for brugerindflydelse,
og en masse vigtige aktører har taget godt imod det. Se hvem
de er i årsberetningen.



Mennesker med handicap fylder kun 0,47 procent i
nyhederne. Se hvad vi vil gøre ved det.



Se, hvordan vi har sat vores fingeraftryk på
Socialstyrelsens store kampagne ’Det er ikke et handicap’.



For første gang har vi en tegnsprogsudgave af
årsberetningen. Se os kaste med håndtegn på nettet.

20 forslag fra DCH. Vores formand, Tue
Byskov Bøtkjær, afleverede 20 konkrete
forslag til handicaphandlingsplanen til
daværende social- og integrationsminister
Karen Hækkerup, som også deltog på vores
konference om medborgerskab.

I årsberetningen kan du møde os og lære mere om, hvordan vi
vil skabe forandring for mennesker med handicap.
Tue Byskov Bøtkjær
Formand for
Det Centrale Handicapråd

Christian Sølyst
Konsulent i
LO

Stig Langvad
Formand for
Danske Handicaporganisationer

Henning Gade
Chefkonsulent i
DA

Mogens Wiederholt
Direktør for
Spastikerforeningen

Rösli Gisselmann
Adm. direktør fra
Lokalbanen A/S, Hillerød

Thorkild Olesen
Formand for
Dansk Blindesamfund

Lone Malmborg
Lektor på
IT-Universitetet i København

Lise Beha Erichsen
Direktør for
Hjernesagen

Susan Tetler
Professor ved
Institut for Pædagogik og Uddannelse

Jette Myglegaard
Formand for
ADHD-foreningen

Annemette Ruth
Kommandør,
Forsvarsakademiet

Søren P. Rasmussen
Borgmester i
Lyngby-Taarbæk Kommune

Fleming Voetmann
Chef, Public Affairs og
Lederkommunikation, Danfoss

Jorun Bech
Regionsrådsmedlem
Region Sjælland

Hanne Stig Andersen
Observatør fra Social-, Børneog Integrationsministeriet

Lone Sigbrand
Rådgiver i
Statens Byggeforskningsinstitut

Susanne Nour Magnusson
Observatør fra
Institut for Menneskerettigheder

Bent Madsen
Direktør i
Boligselskabernes Landsforening

Find os
Vores sekretariat bor på:
Bredgade 25, F. 4. sal, 1260 København K
Tlf.: 				
33 11 10 44
Mail: 				dch@dch.dk
Hjemmeside:			
www.dch.dk
Facebookside: 			
Vi er også på twitter: 		

facebook.com/detcentralehandicapråd
twitter.com/medborger

