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Handicaptalsmandens rapport om forhol-
dene for personer med handicap i Qaanaaq 
er trist læsning, og jeg bliver som de fleste 
dybt berørt af de mange individuelle histo-
rier om borgere med handicap, der har det 
svært. 

Det er ikke rimeligt, at borgere med 
handicap ikke kan tale med deres familier, 
fordi familien ikke har haft mulighed for at 
lære tegnsprog. Det er heller ikke i orden, at 
personer med handicap ikke har adgang til 
offentlige bygninger, fordi der ikke er ram-
per til kørestole. Ligesom er det hjerteskæ-
rende læsning, at børn med handicap bliver 
mobbet i skolen, og at deres muligheder for 
uddannelse er for ringe. 

Sådan kan man blive ved med at nævne 
forhold, der fremgår af Handicaptalsman-
dens rapport – og som vi bestemt som 
samfund har pligt til at ændre. Dels fordi 
det er rimeligt, men også fordi den nye han-
dicaplov, som trådte i kraft 1. januar 2020 
pålægger os en række forpligtelser i forhold 
til medborgere med handicap. Helt kort 
fortalt har personer med handicap ret til at 
leve et liv på lige fod med alle andre.

Ambitiøs lov 
Det er en meget ambitiøs lov, som vi poli-
tikere vedtog i 2019 -  med ikrafttrædelse 

mindre end et år senere. Måske også for 
ambitiøs i forhold til, hvad der realistisk 
kan lade sig gøre at ændre på kort tid – og 
måske har det givet falske forhåbninger om 
snuptagsløsninger på området.

Tankegangen i den nye lov er fundamen-
tal anderledes end den tidligere lovgivning 
på området. Fra at personer med vidtgående 
handicap har mulighed for at få hjælp fra 
det offentlige, så har personer med handi-
cap nu fået en rettighed til bistand på en 
lang række områder – så borgere med han-
dicap som sagt får de samme muligheder, 
som alle andre borgere. 

Forpligter alle instanser
Denne lov forpligter alle instanser i hele 
samfundet – alle har pligt til at sikre per-
soner med handicap lige muligheder. Det 
gælder private såvel som offentlige myn-
digheder – eksempelvis kommunerne, og 
her ikke bare det sociale område, men også 
undervisnings-, fritids-, bolig-, erhvervs - og 
sundhedsområdet. Ligesom det gælder alle 
selvstyrets departementer og styrelser.

Det er en stor opgave, og det kræver tid 
at iværksætte alle disse ændringer på alle 
disse områder, så alle borgere med handi-
cap bliver tilgodeset i forhold til alle livets 
aspekter.

Vi bruger kritikken

Tilbage til Handicaptalsmandens rapport, 
som peger på de områder, hvor loven endnu 
ikke fungerer, og hvor myndighederne 
endnu ikke lever op til forpligtelsen. 

Det er fair nok, og det er godt, at vi bliver 
gjort opmærksom på manglerne. Men det er 
også vigtigt at forstå lovens baggrund og er-
kende, hvor store ændringer, der er tale om. 
For slet ikke at tale om de geografiske og 
personalemæssige udfordringer, som vi har 
i vores land. Eksempelvis er der stor mangel 
på fysio- og ergoterapeuter, som mange 
personer med handicap har brug for. 

I Departementet for Sociale Anliggender, 
Familie og Justitsområdet og i Socialsty-
relsen tager vi bestemt kritikken til os. 
Fremadrettet vil vi bruge denne rapport 
i arbejdet med at vejlede og understøtte 
kommunernes indsats, som er vores opgave. 
Desuden vil vi indarbejde kritikken i en 
fremtidig handlingsplan på området. 

Vi vil blandt andet undersøge, hvordan 
borgere med høre- og døvehandicap kan få 
bedre adgang til tegnsprogstolkning. Netop 
udfordringerne med mangel på uddannede 
tegnsprogtolke og tilbud for personer med 
hørehandicap i vort land, har Handicap-
talsmanden også påpeget i et åbent brev til 
mig. Derfor skal vi blandt andet undersøge, 
hvordan vi kan opbygge denne specialkom-
petence til døveområdet. 

Føler sig overset
Af rapporten fremgår, at en del personer 
med handicap og deres pårørende føler sig 
overset af Naalakkersuisut og kommunerne. 
Sådan skal det ikke være, og jeg vil gøre mit 
til, at mennesker med handicap bliver mere 
synlige, og at vi efterhånden bliver bedre til 
at løfte opgaven – både i kommunerne og 
fra selvstyrets side.

Viden om handicap og rettigheder
Et konkret kritikpunkt i rapporten er, at der 
generelt mangler viden om de rettigheder, 
som personer med handicap har i vores 
samfund. Handicaptalsmanden mener, at 
de sociale myndigheder i højere grad bør 
varetage denne oplysningsopgave. 

Det er jeg enig i, og det er en opgave, som 
vi gerne tager på os. I første omgang har So-
cialstyrelsen været rundt i hele landet for at 
orientere om den nye handicaplov og hvilke 
rettigheder borgere med handicap har 
ifølge loven. Denne rundrejse blev desværre 

forsinket på grund af covid-19. Men alle 
landets byer har nu haft besøg og er blevet 
orienteret om, hvad den nye lov indebærer. 

Hermed er opgaven dog langt fra løst. 
Der vil løbende være behov for oplysning til 
borgerne og undervisning af fagpersoner, 
der arbejder med personer med handicap og 
deres familier.

Jeg er helt enig med Handicaptalsmanden 
i, at borgere med handicap skal have den 
hjælp, som de har ret til. Her er kommu-
nerne vigtige, da det typisk er første sted 
borgere med handicap henvender sig. Vi 
skal derfor sikre, at borgerne bliver mødt af 
professionelle sagsbehandlere, som er klædt 
på til at løse opgaven.

Fra selvstyrets side er vi i fuld gang med 
at bistå kommunerne, så sagsbehandlerne 
bliver opkvalificeret. Det gør vi ved at for-
bedre vejledningen til handicaploven. Sam-
tidig er vi sammen med kommunerne ved 
at indføre et nyt sagsbehandlingssystem på 
børne- og ungeområdet. Erfaringerne herfra 
vil også kunne bruges på handicapområdet.  

Handicapkonventionen
Naalakkersuisut ønsker at give personer 
med handicap de samme muligheder som 
andre borgere, sådan som det også kræves 
af os, for at vi kan leve op til FN’s handicap-
konvention. Det må der ikke herske tvivl 
om. 

Senest i efteråret 2021 har vi forpligtet os 
til at fremlægge en redegørelse for, i hvor 
høj grad Grønland i dag efterlever konven-
tionen. Og året efter har vi pligt til at være 
klar med plan for, hvordan vi udbedrer 
manglerne og sørger for ligebehandling af 
personer med handicap. 

Samfundet skal tage ansvar for personer med handicap 
Jeg vil gøre mit til, at personer med handicap får mulighed for at leve et ligeværdigt liv, som den nye handicaplov påbyder.  
Men jeg må erkende, at det kræver tid. Og det kræver, at mange instanser føler et ansvar og arbejder i samme retning

ISUMA / KLUMME

Af Martha Abelsen, 
naalakkersuisoq for sociale anliggender, 
familie og justitsområdet
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