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Selvstændighed langt fra virkeligheden for mange personer med
handicap
Mange personer med handicap i EU bor fortsat på institution. De risikerer at
blive isoleret, marginaliseret og afskåret fra at leve et fuldkomment
selvstændigt liv og har dårligere vilkår end personer uden handicap. Der bør
derfor foretages systematiske ændringer i den måde, støtten til personer med
handicap tilrettelægges og finansieres på, fremgår det af nye rapporter fra Den
Europæiske Unions Agentur for Grundlæggende Rettigheder (FRA). De
indeholder forslag til, hvad personer med handicap har brug for fra EU og
medlemsstaterne for at kunne leve selvstændigt med støtte fra samfundet,
bare det at rejse med offentlig transport eller handle ind.
"Det er alt for ofte tilfældet, at personer med handicap forhindres i at have
valgmuligheder og have kontrol over deres eget liv," udtaler FRA's direktør, Michael
O’Flaherty. "Selv om EU og medlemsstaterne har forpligtet sig til at give folk mulighed
for at udnytte deres ret til at leve selvstændigt, ser virkeligheden i praksis noget
anderledes ud. Disse rapporter er et alarmsignal, som skal lede de politiske
beslutningstagere til at sikre, at denne ret gennemføres fuldt ud i hele EU."
Rapporterne "From institutions to community living" (Fra institutioner til et liv i
samfundet) omhandler forskellige aspekter af overgangen væk fra institutionerne i
retning af et selvstændigt liv i samfundet, som er en rettighed, der er fastlagt FN's
konvention om rettigheder for personer med handicap (CRPD). De omfatter:
afinstitutionaliseringsplaner og forpligtelser, finansiering og konsekvenserne heraf for
personer med handicap.
Rapporterne viser, at mange medlemsstater har strategier for afinstitutionalisering, som
forpligter dem til at give alle personer med handicap mulighed for at leve selvstændigt.
EU's strukturfonde har også gjort overgangen fra institutioner til samfundsbaseret støtte
til en betingelse for støttemodtagelse. Ofte har strategierne imidlertid utilstrækkelig
finansiering og uklare tidsrammer og mål, og de omfatter ikke på behørig vis
handicaporganisationerne, hvilket hindrer fremskridtet. Derudover finansierer mange
medlemsstater fortsat institutioner.
Og nårder samtidig mangler koordinering mellem de mange forskellige nationale og
lokale myndigheder, der tilbyder støtte-, betyder det, at personer med handicap samlet
set har ringere levevilkår end personer uden handicap. Det gælder i særdeleshed for
personer med alvorlige handicap, og det medfører ofte, at de føler sig udelukket, og ikke
har kontrol over deres liv.
Dette påpeger behovet for at etablere klare planer med tilstrækkelige ressourcer med
hensyn til finansiering og ansvar for at støtte lukningen af institutioner og muliggøre en
hverdag baseret på støtte fra samfundet, herunder tilbyde en række muligheder for
personlig hjælp af god kvalitet. Der skal være tilstrækkelig lokal støtte til personer med
handicap, når de forlader institutionen, og det er derfor afgørende, at hverdagstjenester
som transport, sundhedspleje og uddannelse gøres tilgængelige. Deltagelse af personer
med handicap og deres repræsentantorganisationer i beslutningstagning og overvågning
af udviklingen er også afgørende for sikre, at disse personers interesser varetages, så de
kan udnytte deres ret til at leve selvstændigt.

1

For yderligere oplysninger henvises der til: media@fra.europa.eu /
Tlf.: +43 1 580 30 642.
Bemærkninger til redaktører:
FRA er et uafhængigt EU-organ, som yder bistand vedrørende grundlæggende
rettigheder og ekspertise til EU og EU-medlemsstaterne. Der findes flere oplysninger om
FRA's arbejde inden for handicapområdet på vores websted.
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