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Udkast til høringssvar –
Københavns Kommunes Handicappolitik 2018-2022
Først vil vi takke for, at vi bliver hørt i sagen.
Overordnet set bifalder vi den i udkastet beskrevne politik, som vi
betragter som overordentlig ambitiøs.
Som beskrevet henvender handicappolitikken sig til en mangfoldig
gruppe af Københavnere. Målgruppen er stor og mangfoldig, ja
faktisk kan det ikke siges hvor stor den er, og det kan heller ikke
nærmere defineres, hvem der hører til gruppen, og hvem der står
udenfor.
Afhængig af definitionen på handicap ligger procenten vel på mellem
10 og 15 procent af befolkningen.
Behovet for støtte til denne gruppe er meget varierende og afhængig
af en række forskelligartede faktorer. Men uanset dette faktum vil vi
vurdere, at der skal sættes større fokus på handicappolitikken
fremover, hvis målsætningerne skal opfyldes.
Blandt andet derfor er der god grund til at sætte fokus på realisering af
politikken, hvor vi er helt enige i, at det er nødvendigt med et
tværsektorielt samarbejde, hvor alle forvaltninger deltager aktivt.
I udmøntningen af handicappolitikken mener vi, at lokalsamfundet i
høj grad kan bidrage til løsningen af flere opgaver. Det er ofte i
lokalsamfundet der skabes fællesskaber og netværk, som også den
handicappede kan nyde godt af. Det er også i lokalsamfundet man kan
erkende og nedbryde mange af de barrierer den handicappede møder,
det være sig fysiske som mentale barrierer.
I forbindelse med byudviklingen er det vigtigt at den
handicappolitikken løbende tænkes ind i lokalplaner og andet som
forandrer og udvikler byen. Det er i den forbindelse vigtigt, at
lokalplaner og byggetilladelser m.v. screenes med henblik på, at
eventuelle barrierer for handicappede nedbrydes.
Vi vil opfordre til, at man i udmøntningen af politikken i langt højere
grad end hidtil, gør brug af lokaludvalgenes viden og kontakt med
netværk og enkeltpersoner i bydelen.
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Vi er overbeviste om, at vi med en fælles indsats kan føre de
ambitiøse mål ud i livet, først og fremmest til stor gavn og glæde for
den handicappede, men i lige så høj grad for resten af borgerne.

Med venlig hilsen

Ole Pedersen
Formand for Amager Øst Lokaludvalg

Side 2 af 2

