Velfærdsministeriet
Departementet
Holmens Kanal 22
1060 K.
20. okt. 2008
j.nr.3.5-2005-1033
sgh

VEDR. FORUDSÆTNINGER FOR OG
KONSEKVENSER AF RATIFIKATION AF FN’S
KONVENTION OM RETTIGHEDER FOR
PERSONER MED HANDICAP
I det følgende kommenterer Børnerådet alene forhold i konventionen med
relevans for børn og unge.
Børnerådet hilser en forestående ratifikation af FN´s konvention om
rettigheder for personer med handicap velkommen. (Læs venligst om
Børnerådets syn på inkorporering af konventioner i rådets kommentar til
Betænkning om inkorporering af menneskerettighedskonventioner ,
Bet. nr. 1407/2001).
Rådet vil nøje følge den efterfølgende proces, der skal udvikle den nationale
lovgivning og praksis i henhold til konventionen, og som forhåbentlig fører til
en optimal virkeliggørelse af dens ånd og bogstav. Børnerådet bemærker her
særligt, at børn med handicap i henhold til konventionens art. 4, pkt. 3, skal
involveres aktivt i denne proces, og rådet ser frem til, at der nationalt,
regionalt og lokalt udvikles og anvendes metoder, der sikrer denne
inddragelse. Det er rådets opfattelse, at Danmark på dette område har en
overordentlig stor opgave foran sig, læs venligst mere herom senere.
Rådet anbefaler endvidere, at Danmark også tilslutter sig og ratificerer den
omtalte tillægsprotokol, som er valgfri, og som indebærer en klageinstans i FNregi. Det er rådets opfattelse, at dette dels vil medvirke til øget respekt for
konventionen såvel nationalt som internationalt, dels at konventionens
anvendelighed som praktisk værktøj vil styrkes afgørende, hvis der på denne
måde med tiden skabes en autoritativ international forståelse af de krav,
konventionen pålægger deltagerstaterne.
Børnerådet bemærker, at konventionsteksten i såvel præambel (pkt. r) som
adskillige andre steder i teksten (eksempelvis art.7) refererer specifikt til FN’s
Børnekonvention. Børn med handicap tillægges hermed komplementerende
rettigheder efter begge konventioner.
Denne dobbelte beskyttelse stiller særlige krav til virkeliggørelsen af
konventionens bestemmelser, og Børnerådet vil nøje følge, om og hvordan
disse krav opfyldes. (Se særligt art. 33 og art. 35 om Beretninger fra
deltagerstaterne). Opmærksomheden vil særligt være rettet mod områder,

hvor rådet tidligere har konstateret, at retsstillingen for børn og unge med
handicap ikke er tilfredsstillende. Der refereres i det følgende i uddrag fra
Børnerådets rapport til FN’s Børnekomité i 2005 .
Vedr. art. 23 i Børnekonventionen (jf. art. 24 i konventionen om rettigheder
for personer med handicap) om at børn og unge med handicap skal sikres et
indholdsrigt og menneskeværdigt liv, særlig omsorg og fuld adgang til
uddannelse etc.:
”Børnerådet foreslår derfor, at der:
sættes flere midler af til at gøre skolerne fysisk tilgængelige for
handicappede børn, at der
sættes flere midler af til at arbejde med rummeligheden i folkeskolen, og
at lærerstuderende undervises i at arbejde med elever, der har brug for
en særlig pædagogik, og til at samarbejde med andre faggrupper og
eksperter for bl.a. at kunne identificere de elever, der har behov for
særlig støtte.”
Vedr. retten til almindeligt samvær og anvendelsen af fritidsaktiviteter etc.:
”Der er således behov for, at:
forbedre tilgængeligheden til kulturelle institutioner, fritidsforeninger og
skolefritidsordninger for handicappede børn, og at
forbedre de individuelle kørselsordninger for handicappede børn.”
Om forældre til børn og unge med handicap:
”Der er således brug for:
en forbedring af rådgivningsindsatsen overfor forældre med
handicappede børn, at
reglerne i sociallovgivningen smidiggøres i forhold til handicappede børn,
således at reglerne i videst muligt omfang understøtter forældrenes
ønske om at opretholde en tæt forældrekontakt til deres børn – også
selv om de bor på institution, og at
det i langt højere grad indarbejdes i vejledning om særlig støtte til børn
og unge, at handicapkompensation kan være væsentlig i forhold til at
sikre barnets kontakt til familien. Og at muligheden for, at barnet kan
bevare en tæt og hyppig kontakt til forældrene, skal indgå i skønnet, når
der skal træffes beslutninger i sager om handicapkompensation til børn,
der ikke bor hjemme.”
Om rådgivning til børn og unge med handicap, bl.a. mhp. råderummet for
personlig udvikling:
”Børnerådet vil derfor foreslå, at
der etableres bedre rådgivning og vejledning af de unge og deres
forældre i forbindelse med de unges overgang fra barn til ung og fra ung
til voksen, bl.a. i relation til skole og ungdomsuddannelse, at
tilbuddet om handleplaner for de handicappede børn udvides, så der
særskilt tages højde for de problematikker der knytter sig til
overgangene fra barn til ung til voksen, at der
tilbydes kurser i hjælpeordninger og botræning for unge med handicap,
og at
unge handicappede får en personlig kontakt- eller tillidsperson.”

Om kommunikation med og inddragelse af børn og unge med handicap:
”Børnerådet foreslår derfor, at:
de kommunale sagsbehandlere uddannes i at kommunikere med
handicappede børn, og at
det indskærpes, at børn med handicap som udgangspunkt har samme
ret til at blive hørt som andre børn.”
Om magtanvendelse i såvel special- som folkeskole:
”Børnerådet anbefaler på denne baggrund, at
der fastsættes en pligt for alle skoler, der sikrer, at magtanvendelse
indberettes til skolelederne, at der fastsættes skriftlige procedureregler
for indberetningen, at kommuner/amter orienteres om disse
indberetninger, og at
der afsættes midler til iværksættelse af uddannelse og supervision af
lærerne.”
Endelig om klage over afgørelse om personlig hjælp eller pleje etc.:
”Børnerådet anbefaler derfor, at
opmærksomheden øges på de begrænsede klagemuligheder for
handicappede børn, idet Børnerådet ønsker en bred debat om, hvordan
vi kan styrke de handicappede børns adgang til at klage, således at deres
retssikkerhed og handlemuligheder styrkes, når der træffes afgørelse af
kommunen i en sag om personlig hjælp eller pleje, hjælpemidler mv.”
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