
Velkommen til Tilioqs 2. konference. Mange tak fordi i vil komme og bruge en mandag i november sammen 

med os. Vi sætter stor pris på at netop I er kommet. I er særligt udvalgte og vi har brugt en del tid på at 

udfærdige vores gæsteliste.  

Det er vigtigt at vi har så mange forskellige deltagere, med så bred repræsentation. Vi har blandt andet folk 

fra: 

 foreninger,  

 Kommuner 

 Departementer 

 Beslutningstagere (Naalakkersuisut Inatsisartullu) 

 Sundhedsvæsenet.  

 Erhvervslivet 

 Interesse organisationer og fagforeninger og flere 

Den brede deltagelse er vigtig, for dagens og handicapugens tema er jo INKLUSION.  

Noget nogle af jer nok har hørt mig sige før er, at handicappolitik er ikke kun socialpolitik. Og I kommer til 

at høre det mange gange igen fremover. Og inklusion er ikke kun noget som hører til socialpolitikken. En 

myndighed, styrelse, departement, eller instans kan ikke løfte opgaven alene. Vi skal hele vejen rundt. Vi 

SKAL arbejde på hvordan vi kan skabe et inkluderende samfund hvor der er plads til alle. Det kan vi kun ved 

at snakke sammen på tværs af vores forskellige fagområder.  

Der ligger store opgaver i samfundet. Vi skal gøre meget mere for at børn i folkeskolen kan få den rigtige 

undervisning og føle sig inkluderet og skabe et inkluderende læringsmiljø for dem. Vi arbejde på at 

arbejdsmarkedet passer til alle, så kan være med, at vi laver bygninger og huse som alle uden besvær kan 

anvende, at lufthavne også indrettes så alle kan rejse og færdes frit, at TV og Radio har de tekniske 

muligheder for at alle kan få adgang til nyheder og underholdning, at sociale samlingssteder, fritidstilbud, 

dagligvarebutikker og andet kan benyttes af alle.  

 

Jeg ved lidt om lidt af hvert. Men jeg ved ikke ret meget om hvordan man underviser eller bygger lufthavne. 

Jeg ved heller ikke ret meget om teknik…...  

Derfor er det så vigtigt at du er her i dag. For dit bidrag og din viden gør os alle sammen lidt klogere på 

emnet, og i morgen kan vi alle sammen bringe noget viden tilbage til vores egen flok   

Men inden da venter en spændende men måske også lidt krævende dag. For ingen får lov at forlade salen 

her i dag uden at komme med input løsninger, så vi kan skabe et bedre samfund – til gavn for alle.  

Kære alle – velkommen.  

 


