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Personer med handicap skal have frihed til at kunne vælge og
træffe beslutninger på egen hånd
For de fleste af os er en uafhængig tilværelse — som det selv at kunne vælge
hvor vi vil bo, sammen med hvem, hvad vi vil spise, og hvornår — en selvfølge.
Men ifølge den seneste rapport fra Den Europæiske Unions Agentur for
Grundlæggende Rettigheder kan der være en verden til forskel mellem teori og
praksis for personer med handicap. Rapporten undersøger, hvad der fremmer,
og hvad der hæmmer bestræbelserne på at kunne leve en selvstændig
tilværelse, når man er handicappet.
"Alle er født fri og bør have ret til at vælge og bestemme, hvordan de vil leve deres liv,"
siger FRA’s direktør Michael O’Flaherty. "Når personer med handicap får mulighed for at
være fuldgyldige og uafhængige borgere i samfundet, kan de udøve alle deres
rettigheder og deltage aktivt i samfundet.”
Rapporten "From institutions to community living for persons with disabilities:
Perspectives from the ground" bygger blandt andet på erfaringerne fra personer med
handicap og de familier, der er direkte involveret i overgangen til en selvstændig
tilværelse.
Erfaringerne viser, at det blandt andet er mangel på økonomisk overskuelige
støttetjenester, stigmatisering og diskrimination samt mangel på tilgængelighed i
samfundet generelt, der forhindrer personer med handicap i fuldt ud at kunne nyde deres
lovfæstede rettigheder.
Rapporten understreger, at EU og dets medlemsstater allerede i dag har vedtaget stærke
lovrammer, der støtter overgangen til selvstændighed heriblandt FN's konvention om
rettigheder for personer med handicap (CRPD), EU's charter om grundlæggende
rettigheder samt en række forpligftelser i den europæiske søjle for sociale rettigheder.
Derfor indeholder rapporten en række anbefalinger til, hvad der kan gøres for at
modvirke den nuværende situation:








Alle medlemsstater bør sørge for, at der er klare mål og tidsfrister med tilstrækkelig
finansiering, herunder EU-midler, med henblik på at give personer med handicap
mulighed for at kunne leve en selvstændig tilværelse i samfundet.
EU og dets medlemsstater bør skabe større bevidsthed om fordelene ved en
selvstændig tilværelse, bl.a. ved at bruge personlige historier til at fremme et
positivt skift i holdningen til personer med handicap.
Medlemsstaterne bør koordinere alle bestræbelser på at støtte og levere tjenester,
der skal fremme muligheden for selvstændige tilværelser. Heri indgår fuld
inddragelse af personer med handicap og frontlinjeorganisationer i
beslutningstagning og udformning af politikker.
Medlemsstaterne bør tilbyde praktisk vejledning og oplæring i, hvordan en
selvstændig tilværelse kan blive til virkelighed.
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Medlemsstaterne bør tilbyde specialiserede tjenester og sørge for, at personer med
handicap får adgang til almene tjenester, som dækker alle deres behov. Dette
indebærer også at give dem de færdigheder, der kræves for at kunne leve en
selvstændig tilværelse.

Rapporten bygger på feltarbejde i Bulgarien, Finland, Irland, Italien og Slovakiet. Men
anbefalingerne til, hvad der virker, og hvad der ikke gør, og hvorfor, gør sig dog
gældende i og bør anvendes af alle medlemsstater.
Personlige historier, infografik, nationale casestudier og andet materiale findes
i pressepakken. I kan også kontakte media@fra.europa.eu/ Tlf.: +43 1 580 30 642
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