Handicaprådet i Københavns Kommune

Den 1. september 2019
Handicaprådet
Handicaprådets Sekretariat
Bernstorffsgade 17, 4.
1592 København V
Tlf. 20 53 56 92
handicapraad@sof.kk.dk

Til Kultur- og Fritidsudvalget

Handicaprådets høringssvar vedr. Kultur- og Fritidspolitikken 20202023
Handicaprådet takker for høringsmaterialet vedr. Kultur -og Fritidspolitikken
2020-2023.
Indledningsvis ønsker Handicaprådet at gøre Kultur- og Fritidsudvalget
opmærksomme på, at der i udkastet til politikken, hverken er nævnt ordene
handicap eller tilgængelighed. Handicaprådet er enige i, at hvis mennesker
med handicap ansås som fuldt integreret i samfundet ville en eksplicit
henvisning til særlige tiltag for borgere med handicap være unødvendig.
Handicaprådet vil dog gerne understrege, at der i høj grad savnes ligestilling
og fuld inklusion, hvorfor rådet finder det bekymrende, at handicap og
tilgængelighed ikke omtales i politikken. Ifølge Handicaprådet stemmer dette
heller ikke stemmer overnes med politikkens vision om at implementere en
politik, der fokuserer på at skabe social inklusion, bl.a. ved at henvende sig
til alle byens brugere.
I forlængelse af ovenstående kan det nævnes, at Københavns Kommune er
forpligtet til at leve op til handicapkonventionen, hvoraf det bl.a. fremgår, at
borgere med handicap skal have adgang til kultur, fritids- og idrætsaktiviteter
jf. artikel 30.
Social inklusion
Social inklusion er væsentligt for alle Københavns borgere, men det er i
særlig grad væsentlig for borgere med handicap. Denne gruppe af borgere har
øget risiko for at føle sig isoleret og ensomme, eftersom de ikke har mulighed
for at deltage aktivt i kultur- og fritidslivet på lige fod med byens andre
borgere. Netop af denne grund, ønsker Handicaprådet at udkastet til kulturog fritidspolitikken, skal fokusere mere på, hvordan der tages højde for at
inkludere denne gruppe af københavnere.
Et større fokus på inklusion af borgere med handicap, ville ligeledes bidrage
positivt til opfyldelsen af politikkens vision at styrke sammenhæng og
fællesskab blandt byens borgere. Yderligere ville et sådant fokus være i
overensstemmelse med København Kommunes handicappolitik for 20182022, der bl.a. fokuserer på at borgere med handicap skal have høj livskvalitet
og samme muligheder for deltagelse og fællesskab som andre københavnere.
Tilgængelighed
Et mål i udkastet til fritids- og handicappolitikken 2020-2023 er, at alle
københavnere skal have adgang til gode rammer for et aktivt kultur- og
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fritidsliv. I forbindelse hermed, vil Handicaprådet gerne pointere vigtigheden
af, at der må fokuseres på tilgængelighed, for at dette mål skal kunne opnås.
Det er væsentligt, at der sikres gode adgangsforhold, så kultur- og
fritidslivstilbud også kan tilgås borgere med handicap – eksempelvis
kørestolsbrugere. Yderligere finder Handicaprådet det væsentligt, at der tages
højde for, at faciliteterne også skal være egnet til at kunne benyttes af borgere
med handicap. På den måde bidrages der til at sikre lige adgang og gode
oplevelser for alle byens brugere.
Afsluttende kommentar
Deltagelse i fritidsaktiviteter og/eller kulturelle arrangementer, vil dels
mindske risikoen for isolation og ensomhed og dels bidrage til at øge både
den fysiske- og mentale sundhed for borgere med handicap – hvilket også er
et fokus i København Kommunes Handicappolitik 2018-2022.
Med udgangspunkt i ovenstående opfordrer Handicaprådet til, at der i
forbindelse med revideringen af udkastet til politikken fokuseres på, at tænke
borgere med handicap ind i den endelige kultur- og fritidspolitik.
Handicaprådet står naturligvis til rådighed, såfremt Kultur- og Fritidsudvalget
har spørgsmål eller ønsker at drøfte ovenstående yderligere.
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