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Dette studie ser på situationen for handicappede børn i Danmark med det 
formål at identificere huller i de retlige rammer og gennemførelsen heraf, 
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I første fase af dette studie blev der udarbejdet en komparativ analyse baseret 
på 18 landerapporter. I anden fase analyseres situationen i de ti resterende 
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SAMMENDRAG 
Danmark har ratificeret både FN's konvention om barnets rettigheder og FN's konvention 
om rettigheder for personer med handicap. Den valgfrie protokol til konventionen om 
rettigheder for personer med handicap er også blevet ratificeret, mens den valgfrie protokol 
nr. 3 til konventionen om barnets rettigheder er under overvejelse. Da Danmark følger den 
dualistiske tradition, påberåbes menneskerettighedsinstrumenter sjældent ved domstolene. 
 
Om og i hvilket omfang menneskerettighedsinstrumenter bør inkorporeres i dansk 
lovgivning, er genstand for en løbende debat, navnlig angående princippet om 
ikkeforskelsbehandling og forpligtelsen i konventionen om handicappedes rettigheder til at 
forbyde forskelsbehandling, hvilket der stadig er uenighed om. Indtil videre er 
forskelsbehandling på grund af handicap kun forbudt på arbejdsmarkedet.   
 
Barnets tarv er kun udtrykkeligt sikret på visse områder. Princippet er overholdt i den 
detaljerede servicelov, mens anden lovgivning til en vis grad overholder det uden at 
afspejle ordlyden i konventionen om barnets rettigheder. De øvrige kerneprincipper og -
rettigheder i konventionen om barnets rettigheder er også afspejlet til en vis grad, men 
selve konventionens ordlyd er ikke nødvendigvis afspejlet. Ud over de rettigheder, der er 
sikret i lovgivningen, er der også vedtaget nogle beskyttende foranstaltninger. Dog kan 
manglen på retningslinjer lede til gennemførelsesproblemer. For eksempel gælder det for 
retten til at blive hørt, at den måske ikke bliver sikret fuldt ud i praksis, hvis de fagfolk, der 
skal sikre dens gennemførelse, ikke har de fornødne redskaber eller oplever, at 
arbejdsbyrden bliver tungere, når sådanne rettigheder gennemføres. 
 
Dansk handicappolitik er baseret på fire grundprincipper: ligebehandlingsprincippet, 
kompensationsprincippet, sektoransvarlighedsprincippet og solidaritetsprincippet. Disse 
principper anvendes også i forbindelse med ydelser til handicappede børn. I 1980 og igen i 
2007 gennemførte Danmark omfattende decentraliseringsreformer med stor indvirkning på 
ydelserne til handicappede. Reformerne havde til formål at opnå en stærkt tiltrængt 
balance mellem den lokale indsats, de centrale myndigheders foranstaltninger og 
udbredelsen af viden til det lokale niveau. Politikere på alle samfundets niveauer og 
handicaporganisationer er stadig involveret i en løbende debat om, hvorledes en sådan 
balance kan opnås, uden at segregation opretholdes, og uden at værdifuld og nødvendig 
viden går tabt. 
 
Familier med handicappede børn er sikret hjælp og støtte i socialloven. Hjælp på 
grundskoletrinnet og specialiseret ungdomsuddannelse er sikret i 
undervisningslovgivningen. Al hjælp henhører under kommunernes ansvar. Støtteniveauet 
er derfor ikke ens for alle. 
 
Frihed fra vold i hjemmet er sikret i forældreansvarsloven, og i samfundet er handicappede 
børn beskyttet af straffeloven, hvoraf det fremgår, at personer, der overfalder eller 
misbruger sårbare personer, skal dømmes hårdere end andre. 
 
Der er visse mangler i forbindelse med retten til ikke-forskelsbehandling og med 
afspejlingen i lovgivningen af principperne og rettighederne i konventionen om barnets 
rettigheder. Retten til rimelige tilpasninger er fraværende uden for arbejdsmarkedet og 
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dækkes ikke fuldt ud af kompensationsprincippet. Bortset fra disse mangler modtager 
handicappede børn en tilfredsstillende domstolsbeskyttelse samt hjælp til at nyde deres 
rettigheder i det omfang, kommunerne gennemfører lovgivningen behørigt. 
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INDLEDNING 
I december 2010 tiltrådte Den Europæiske Union FN's konvention om rettigheder for 
personer med handicap. Dermed anerkendte EU de udfordringer, som handicappede møder 
i forbindelse med sikring af deres rettigheder, og det understregedes, at der er behov for, 
at EU-tiltag kommer på dagsordenen både i Den Europæiske Union og i medlemsstaterne. 
 
Handicappede børn er allerede sårbare i og med, at de er børn. Deres handicap gør dem 
endnu mere sårbare. Derfor har de brug for bestemte garantier og beskyttelse fra EU og 
medlemsstaterne.  
 
De vigtigste retlige rammer for EU's tiltag på dette område er EU's beslutning om at 
ratificere konventionen om rettigheder for personer med handicap, kravet i artikel 10 TEUF 
om, at EU skal tilstræbe at bekæmpe forskelsbehandling på grund af handicap samt EU's 
målsætning om fremme af børns rettigheder i artikel 3 TEU. Denne ramme giver EU en unik 
position til at skubbe på for at fremme beskyttelse af handicappede børns rettigheder og til 
at udvikle lovgivningsmæssige eller politiske initiativer. FN's konvention om barnets 
rettigheder giver et andet grundlag for handling på dette område.1 
 
Landerapporten om Danmark indgår i et større studie, der skal give Europa-Parlamentet et 
overblik over situationen for handicappede børn i alle EU-medlemsstaterne for at kunne 
vurdere behovet for europæisk lovgivning til fremme af handicappede børns rettigheder i 
Den Europæiske Union. Projektet gennemgår medlemsstaternes nuværende retlige, 
politiske og institutionelle rammer. Hver landerapport analyserer gennemførelsen af de 
internationale principper og rettigheder, der er nedfældet i konventionen om barnets 
rettigheder og konventionen om rettigheder for personer med handicap, med henblik på at 
afdække eventuelle specifikke forhold, som kræver yderligere politiske og 
lovgivningsmæssige foranstaltninger på nationalt eller europæisk plan. I en første fase blev 
18 udvalgte lande undersøgt, og resultaterne heraf danner baggrund for en komparativ 
analyse i en samlet rapport med titlen "Medlemsstaternes politikker for handicappede 
børn", der blev offentliggjort i 2013. I anden fase, som blev gennemført i 2014, blev 
situationen for handicappede børn undersøgt i de resterende ti lande samt Skotland i 
separate landerapporter, heriblandt denne rapport. 
 
De centrale elementer, der kan afledes af konventionen om barnets rettigheder og 
konventionen om rettigheder for personer med handicap, hvad angår handicappede børn, 
omfatter: 

 forpligtelsen til at handle i overensstemmelse med barnets tarv; 
 retten til ikke-forskelsbehandling; 
 hensyn til barnets udvikling; 
 retten til at blive hørt/til at deltage; 
 retten til frihed for vold; 
 retten til et familieliv; 
 retten til hjælp; 
 retten til uddannelse, herunder inkluderende uddannelse. 

                                          
1 Alle 28 medlemsstater har ratificeret konventionen om barnets rettigheder, og alle 28 medlemsstater har undertegnet konventionen om 
rettigheder for personer med handicap (Finland, Irland og Nederlandene har undertegnet, men endnu ikke ratificeret). 
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Idet medlemsstaterne har ratificeret2 begge FN-konventioner, har de pligt til at foretage de 
nødvendige foranstaltninger for at sikre, at de rettigheder, der er fastsat for det enkelte 
barn eller den enkelte person med handicap, respekteres inden for deres jurisdiktion. 
Medlemsstaterne bør træffe de nødvendige foranstaltninger for at sikre, at børn beskyttes 
mod forskelsbehandling og vold, hvori indgår vedtagelse af de nødvendige retlige, 
administrative eller andre foranstaltninger til gennemførelse af disse rettigheder. Endvidere 
bør beskyttelsen af handicappede børns rettigheder indarbejdes i alle politikker og 
programmer i overensstemmelse med artikel 4, stk. 3, i konventionen om rettigheder for 
personer med handicap vedrørende involvering af personer med handicap i alle 
beslutningsprocesser.  
 
På grund af emnets omfang og mangel på tilgængeligt materiale dækker denne 
undersøgelse ikke i detaljer den brede vifte af spørgsmål, der melder sig i forbindelse med 
situationen for handicappede børn. Den søger ikke at give en indgående analyse, men 
snarere et overblik af situationen for handicappede børns rettigheder i Danmark. Denne 
undersøgelse giver et overblik over nogle af de store spørgsmål og forhindringer, som 
handicappede børn og deres familier møder, samt en juridisk analyse af gennemførelsen af 
de vigtigste rettigheder og principper, der er anerkendt i konventionen om barnets 
rettigheder og konventionen om rettigheder for personer med handicap, og som er 
relevante i forbindelse med situationen for handicappede børn, og peger på nogle mulige 
løsninger på nationalt og europæisk niveau for at forbedre deres situation.  
 
Hver landerapport er struktureret som følger: Først ses på situationen for handicappede 
børn på nationalt niveau. Rapporten beskriver den nationale lovgivning og de institutionelle 
rammer for beskyttelse af handicappede børn og analyserer den nationale gennemførelse af 
principper og rettigheder, der fremgår af FN's konventioner. Derefter berøres nogle 
specifikke spørgsmål relateret til situationen for handicappede børn, herunder børn som 
mistænkte, kønsspørgsmål og uddannelse. Endelig kommer rapporten ind på de 
mekanismer, der findes til at gennemføre de retlige rammer, og der peges på mangler, 
problemer, bedste praksis og henstillinger, som er fundet i litteraturen og via interviews 
med aktører. 

                                          
2 Bortset fra Finland, Irland og Nederlandene, som har underskrevet konventionen om rettigheder for personer med handicap, men endnu ikke 
ratificeret den. 
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1. OVERBLIK OVER SITUATIONEN OG UDFORDRINGER FOR 
BØRN MED HANDICAP I DANMARK 

HOVEDKONKLUSIONER 

 Den nationale politik fokuserer på følgende områder: barnets tarv og inklusion.  

 Der er fundet følgende mangler, problemer og udfordringer: fordomme over for børn 
med handicap, manglende viden hos nogle myndigheder om handicappede børns 
behov, manglende adgang til bygninger, udearealer og oplysninger, fravær af 
diskriminationsforbud uden for arbejdsmarkedet, forskelle og uligheder mellem 
kommuner og, i nogle situationer, mangel på uddannelse for fagfolk, f.eks. lærere 
og sundhedspersonale.  

1.1. Introduktion til situationen for handicappede børn i Danmark 
Danmark ratificerede konventionen om rettigheder for personer med handicap i juli 2009, 
og den trådte i kraft i august 2009. Folketinget vedtog i marts 2014 at ratificere den 
valgfrie protokol om en individuel klageprocedure under denne konvention. 
Ratifikationsprocessen er netop afsluttet, og den valgfrie protokol trådte i kraft den 24. 
oktober 2014. Konventionen om barnets rettigheder blev ratificeret i 1991, og de første to 
valgfrie protokoller hertil er ratificeret, mens ratifikationen af den tredje valgfri protokol om 
individuel klageprocedure er under behandling. Danmark opretholder et forbehold over for 
artikel 40, stk. 2, i konventionen om barnets rettigheder, fordi den danske lovgivning ikke 
giver mulighed for at appellere korte domme, hvilket er forudsat i konventionen.  
 
I slutningen af 1960'erne tog debatten om "normalisering" til i styrke.3 Målet med 
"normalisering" var, at personer med handicap skulle have mulighed for den samme 
tilværelse som personer uden handicap, og afinstitutionalisering var et vigtigt element i 
disse bestræbelser. Der blev sat spørgsmålstegn ved det faktum, at personer med handicap 
levede hele deres liv på institutioner. Det liv, som disse institutioner tilbød personer med 
handicap, blev ikke anset for værdigt, og samtidig voksede den opfattelse frem, at 
personer med handicap skulle have ansvar for deres eget liv og integreres i samfundet.4 I 
1976 indførte bistandsloven begreber som normalisering, ligestilling og rettigheder for 
personer med handicap i lovgivningen.5 Bistandsloven dannede grundlag for den lov, der 
blev vedtaget af Folketinget i 1978 om afskaffelse af den såkaldte "særforsorg".6 I stedet 
for en central særforsorg, blev ydelserne i nogen grad overført til det lokale niveau, og de 
14 amter overtog særforsorgen for personer med handicap. 
 
I løbet af årene er der blevet udviklet en handicappolitik, og blandt andre har Dansk 
Handicapråd (DH) bidraget til en fælles forståelse og aftale mellem politikere, forvaltninger 
og handicaporganisationer om handicappolitikkens kerneprincipper.7 De fire kerneprincipper 
er kompensationsprincippet, sektoransvarlighedsprincippet, solidaritetsprincippet og 
ligebehandlingsprincippet. 
                                          
3 Steen Bengtsson, Linda Kilskou Kristensen: Særforsorgens udlægning, 2006, s. 46. 
4 Det Centrale Handicapråd: Dansk handicappolitiks grundprincipper, 2005, s. 6–7. 
5 Lov nr. 333 af 1. juni 1974 trådte i kraft den1. april 1976. 
6 Lov nr. 257 af 8. juni 1978om udlægning af åndssvageforsorgen og den øvrige særforsorg m.v., lov nr. 258 af 8. 
juni 1978 om ændring af lov om social bistand med flere love og LBK nr. 254 om social service af 20. marts 2014. 
7 Det Centrale Handicapråd er et debat- og initiativforum bestående af eksperter, medlemmer fra centraladministrationen og 
handicaporganisationer. Det rådgiver regeringen og blev oprettet efter en Folketingsbeslutning i 1979.   
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1. Kompensationsprincippet drejer sig om at sænke de samfundsmæssige 
barrierer, der opstår mellem personer med handicap, og et samfund, der ikke er 
fuldt ud tilgængeligt. Kompensation kan være i form af udstyr, støttepersoner, 
bistand eller økonomisk kompensation til dækning af handicaprelaterede 
ekstraomkostninger. 

2. Sektoransvarlighedsprincippet betyder, at de myndigheder, der yder 
tjenester til befolkningen generelt, også skal yde tjenester til personer med 
handicap, f.eks. (inkluderende) sundhedspleje og uddannelse. Princippet gør op med 
idéen om boinstitutioner, der yder tjenester i enhver situation. 

3. Solidaritetsprincippet er en af velfærdsstatens grundlæggende værdier og 
betyder, at handicap ikke må være en økonomisk byrde for den enkelte, og at der 
ydes støtte gennem skattebetalte ydelser, der er gratis for den enkelte. 

4. Ligebehandling i den forstand, at personer med handicap så vidt muligt skal 
kunne leve deres liv på lige fod med andre uden handicap. 

Disse fire principper gælder såvel for børn med handicap som uden handicap. I 2006 blev 
en ny socialreform vedtaget, og ydelserne til personer med handicap blev mere 
decentraliseret,8 idet kommunerne fik det overordnede ansvar for personer med handicap. 
De 14 amter blev nedlagt, og i stedet blev der oprettet fem regioner, hovedsagligt med 
ansvar for sundhedsydelser. 
 
Strukturreformen overdrog ansvaret for de handicapspecifikke ydelser til kommunerne - 
nogle centrale tjenester har mest rådgivende eller ekspertmæssig karakter.  

1.2. Gennemgang af problemer og identifikation af mulige huller i 
lovgivningen 

Handicaporganisationer, børneorganisationer, regeringen og forskningsinstitutioner 
gennemførte undersøgelser og tilkendegav synspunkter om forskellige aspekter af 
tilværelsen for handicappede personer, børn med bestemte funktionshæmninger og børn 
generelt. Der er imidlertid ikke megen litteratur, der behandler livsvilkårene for børn med 
handicap mere bredt.  
 
Problemer, som børn med handicap gør opmærksom på: 
Danske Handicaporganisationer (DH) har foretaget to undersøgelser om børn med 
handicap. Børn med forskellige handicap deltog i seminarer, hvor de informerede formidlere 
om deres eget syn på deres livsbetingelser, velfærd, drømme og kritik.9 Først og fremmest 
ønsker børn med handicap at blive betragtet som børn, unge, drenge, piger og mennesker 
ligesom alle andre. De understregede, at deres handicap ofte overskygger deres andre 
roller som fodboldspillere, søskende, personer med indsigt i bestemte områder, kærester 
osv. De påpegede, at der bør være mere generel viden om handicap, fordi de mener, at 
fordomme og mangel på viden skader deres inklusion og muligheder for at deltage og 
udvikles i samfundet. 
 
De er også bekymrede over problemer medadgang til bygninger, udearealer og 
oplysninger, der generelt ses som en hindring for deres fulde deltagelse og udvikling. 

                                          
8 Økonomi -og Indenrigsministeriet: Oversigt over love til udmøntning af kommunalreformen, tilgængelig på 
http://oim.dk/arbejdsomraader/kommunal-og-regionaloekonomi/kommunale-opgaver-og-struktur/kommunalreformen-i-2007/oversigt-over-
love-til-udmoentning-af-kommunalreformen.aspx(senest besøgt den 9. oktober 2014). 
9 Signe Højsteen og Kirsten Plambech: Folk tror, at når man er handicappet, så kan man ingenting, 2005; DH, Mød mig som et menneske, 2008. 
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De er også bekymrede over det beskyttelsesniveau, som de oplever fra forældre og andre, 
da de føler, at de er overbeskyttede i forhold til andre børn og unge. I forbindelse med 
dette fremhævede de behovet for at sikre retten til at blive hørt på lige fod med børn 
uden handicap. 
 
Litteraturen sætter spørgsmålstegn ved følgende: 
Niveauet af beskyttelse imod forskelsbehandling er utilstrækkeligt og ikke i 
overensstemmelse med artikel 5 i konventionen om rettigheder for personer med handicap. 
Endvidere mener litteraturen, at andre grupper, der er udsat for forskelsbehandling, er 
bedre beskyttet af loven imod forskelsbehandling end personer med handicap.10 
 
Undervisningsresultaterne er langt fra lige for børn med og uden handicap. Der kan 
peges på en række årsager til forskellene, herunder foranstaltninger, der er truffet, uden at 
man fuldt ud har overvejet, om de erkendte mangler bliver afhjulpet af de pågældende 
foranstaltninger.11 Et eksempel er indførelsen af bindende mål for alle børns uddannelse, 
som ikke er blevet tilpasset til børn med handicap.12 Mange kommuner fokuserer på at 
placere børn i det almindelige uddannelsessystem uden at sikre, om der forefindes særlige 
foranstaltninger og den viden, der er nødvendig for, at disse børn kan blive inkluderet på 
rette vis. Børn i specialklasser og på specialskoler har markant lavere undervisningsniveau 
end børn i det almindelige undervisningssystem.13 Selvom der er sket en udvikling af 
specialskolerne, kan disse skoler styrkes ved mere sammenhængende aktiviteter med 
almindelige skoler.14 
  
Der er forskellige tilgange til personer og børn med handicap i kommunerne, hvilket fører 
til forskelle med hensyn til ligestilling og gennemførelse af lovgivning og politikker. 
Derudover er der i nogle kommuner begrænset viden om handicappede børns behov.15  
 
De årlige datarapporter fra Ankestyrelsen, Klagenævnet for Specialundervisning og 
Ankenævnet for Uddannelsesstøtten viser forskelle i måden, hvorpå kommunerne 
gennemfører lovgivningen. Dette kan ses ud fra antallet af klager, hvor nogle kommuner 
har et højere antal.16 
  
Selv om der findes data fra en række forskellige kilder, bør der gennemføres yderligere 
undersøgelser på forskellige områder, f.eks. for at måle, om og hvor der findes mangler, og 

                                          
10 Det danske Institut for Menneskerettigheder: Parallel Report to the UN Committee on the Rights of Persons with Disabilities, CRPD 
Committee, 2014, tilgængelig på: 
http://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=INT%2fCRPD%2fCSS%2fDNK%2f18140&Lang=en s. 8 
(senest besøgt den 9. oktober 2014). 
11 Capacent. Uddannelsesresultater og -mønstre for børn og unge med handicap, 2009. 
12 Undervisningsministeriet: Fælles Mål for Folkeskolens Fag og Emner, tilgængelig på: http://ffm.emu.dk/(senest besøgt den 4. november 
2014). 
13Beatrice Schindler Rangvid og Mikkel Lynggaard: Specialskoleelevers resultater ved skolegangs afslutning og fem år senere, 2014, s. 28. 
14 Beatrice Schindler Rangvid og Niels Egelund: Faktorer af betydning for kvalitet i specialskoler: En survey-kortlægning blandt specialskoler 
og PPR, 2014, s. 51. 
15 CRC Committees, Concluding observations for Denmark, CRC/C/DNK/CO/4, 7 April 2011, available at 
http://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CRC%2fC%2fDNK%2fCO%2f4&Lang=en and CRPD 
Committee 2014:tilgængelig på: 
http://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=INT%2fCRPD%2fCSS%2fDNK%2f18140&Lang=en (senest 
besøgt den 4. november 2014). 
16 Ankestyrelsen, Årsrapport 2013, tilgængelig på: https://ast.dk/publikationer/arsrapport-2013-1bilag 1, s. 32-33 viser, hvor mange klager 
kommunerne har indgivet, og at en kommune som Guldborgsund med få indbyggere havde 6 klagesager i 2013, medens Aarhus kommune, der 
har flere indbyggere, også havde 6 klagesager (senest besøgt den 4. november 2014). 
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i hvilket tempo uligheder mellem børn med og uden handicap udryddes eller opretholdes.17 
Endvidere bør der træffes nogle foranstaltninger for at afhjælpe disse mangler. 
 
Børn i psykiatrisk behandling udsættes for tvangsbehandling, f.eks. i form af fastspænding, 
og de får ikke altid den opmærksomhed og hjælp, de har brug for. Desuden mangler børn 
med handicap adgang til klageprocedurer.18 
 
Undersøgelser fra Det Nationale Forskningscenter for Velfærd understregede problemet 
med overbeskyttende forældre til børn med handicap. Forældre til børn med handicap, og 
andre, har tendens til at bekymre sig mere og være mere beskyttende end andre forældre, 
hvilket kan resultere i, at deres børn bliver mindre selvsikre og mere i konflikt med deres 
omgivelser.19 
 

                                          
17 Civilsamfundsrapport fra DH til FN's Komité for Rettigheder for Personer med Handicap, s. 
60http://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=INT%2fCRPD%2fICO%2fDNK%2f16287&Lang=en 
(senest besøgt den 9. oktober 2014). 
18 Børnerådet, 2014: Det er bare almindelige personer, der har en sårbarhed. 
19 Malene Damgaard, Tinne Steffensen, Steen Bengtsson: Hverdagsliv og levevilkår for mennesker med funktionsnedsættelse, 2013, s. 77. Og 
Steen Bengtsson, Helle Hansen og Maria Røgeskov: Børn med en funktionsnedsættelse og deres familier, 2011, s. 80. 
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2. OVERBLIK OVER DE NATIONALE RETLIGE RAMMER 
HOVEDKONKLUSIONER 

 Danmark har undertegnet og ratificeret FN's konvention om barnets rettigheder i 
1991 og konventionen om rettigheder for personer med handicap i juli 2009. Sager 
om barnets rettigheder og rettigheder for personer med handicap henhører under de 
nationale, regionale og kommunale myndigheders beføjelser.  

 Der er ikke nogen bestemt lovgivning om situationen for børn med handicap. Der er 
administrative og lovmæssige bestemmelser, der dækker alle børn og borgere eller 
bestemte sektorer. I visse tilfælde indeholder de specifikke bestemmelser om børn 
med særlige behov. 

2.1. Generelt overblik over de nationale retlige og institutionelle 
rammer 

Danmark er et kongedømme med parlamentarisk demokrati og en høj grad af 
decentralisering med fem regioner og 98 kommuner. Lovene er de primære retskilder 
sammen med Grundloven, som har forrang for de administrative bestemmelser. 
Administrative bestemmelser fastsættes som bekendtgørelser. Cirkulærer er instrukser fra 
ministre og bindende for offentlige institutioner på lavere niveau. Ikke-bindende 
vejledninger angiver bedste praksis og rådgiver om gennemførelsen af administrative 
bestemmelser, bekendtgørelser og cirkulærer.  
 
Danmark følger den dualistiske tradition, og internationale aftaler, der er ratificeret af 
Danmark, skal inkorporeres i den danske lovgivning. Hverken konventionen om barnets 
rettigheder eller konventionen om rettigheder for personer med handicap er fuldt ud 
inkorporeret i lovgivningen, selvom visse begreber fra børnekonventionen afspejles i den 
danske lovgivning, f.eks. barnets tarv.  
 
Den Europæiske Menneskerettighedskonvention blev inkorporeret i 1992 og er stadig den 
eneste menneskerettighedskonvention, der er fuldt ud inkorporeret i dansk 
lovgivning. Der er to gange blevet nedsat udvalg med repræsentanter fra regeringen og 
eksperter til at vurdere de positive og negative virkninger af inkorporering af andre 
menneskerettighedsinstrumenter.20  
 
I sommeren 2013 nedsatte regeringen et udvalg med repræsentanter fra regeringen, 
eksperter og repræsentanter fra civilsamfundet. Udvalget fik til opgave at overveje, 
hvorvidt det vil være tilrådeligt at inkorporere følgende konventioner i dansk ret: FN's 
konvention om borgerlige og politiske rettigheder, FN's konvention om økonomiske, sociale 
og kulturelle rettigheder, FN's konvention om afskaffelse af alle former for 
racediskrimination, FN's konvention om afskaffelse af alle former for diskrimination mod 
kvinder, FN's konvention om barnets rettigheder og FN's konvention om rettigheder for 
personer med handicap. Endvidere skulle udvalget også overveje ratifikation af den valgfri 
protokol til handicapkonventionen, den valgfri protokol nr. 3 til børnekonventionen og den 
valgfri protokol nr. 12 til menneskerettighedskonventionen.  

                                          
20 Betænkning nr. 1407/2001 om inkorporering af menneskerettighedskonventioner i dansk ret og betænkning nr. 1546/2014 om inkorporering 
mv. inden for menneskeretsområdet.   
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I sin betænkning fra begyndelsen af september 2014 og konklusionerne heri nåede 
udvalget ikke frem til en konsensus. Et mindretal af udvalget mente, at Danmark allerede 
var bundet af de pågældende konventioner, og betragtede det som et politisk spørgsmål, 
om der skulle tages yderligere skridt til inkorporering af menneskerettigheder i den danske 
lovgivning, herunder om den valgfri protokol nr. 12 til menneskerettighedskonventionen 
skulle ratificeres. Udvalgets flertal anbefalede, at der blev taget yderligere skridt med 
henblik på inkorporering af alle de omtalte menneskerettighedskonventioner undtagen 
konventionen om økonomiske, sociale og kulturelle rettigheder. Endvidere anbefalede de 
ratifikation af den valgfri protokol nr. 12 til menneskerettighedskonventionen, den valgfrie 
protokol nr. 3 til konventionen om barnets rettigheder og den valgfrie protokol til 
konventionen om rettigheder for personer med handicap.21 Regeringens repræsentanter tog 
ikke stilling, men forholdt sig neutrale.22  
 
Ifølge Instituttet for Menneskerettigheder er det kun menneskerettighedskonventionens 
status, der er afklaret. Den danske dualistiske tilgang er således blevet lempet, og 
internationale menneskerettighedskonventioner kan i et vist omfang anvendes ved danske 
domstole.  
 
Den danske tilgang bygger på tre principper23: 

1. fortolkning: søgsmålsprocedurer skal løses i overensstemmelse med 
internationale menneskerettighedsforpligtelser; 

2. formodning: dette princip går ud fra, at Folketinget handler i overensstemmelse 
med menneskerettighederne, og retssager skal løses på baggrund af denne 
forståelse; 

3. instruktion: hvis Folketinget har forskellige fortolkninger, er det mest oplagte 
valg menneskerettighedskonventionen, som er afspejlet i den nationale lovgivning og 
bør følges af domstolene. Sådanne sager er ikke set i mange år. 

Danmark har undergået en stor strukturel reform, der trådte i kraft den 1. januar 2007. 
Antallet af regioner blev ændret fra 13 til fem, og 270 kommuner blev lagt sammen til 98.  
 
På det nationale plan vedtager Folketinget lovene, og ministerierne varetager de 
administrative opgaver og udsteder bekendtgørelser, cirkulærer og vejledninger til 
kommunerne og regionerne. Regeringen har årlige forhandlinger med kommunerne og 
regionerne om de økonomiske rammer og betingelser. 
 
Før reformen havde regionerne ansvaret for mange af foranstaltningerne og ydelserne til 
personer med handicap, f.eks. specialskoler, hjælpemidler og andre specialiserede 
foranstaltninger, som kræver stor specialviden. Reformen overførte i vid udstrækning 
ansvaret fra regionerne til kommunerne. I erkendelse af behovet for at opretholde et højt 
vidensniveau og få det formidlet til kommunerne blev der oprettet en national Videns- og 
Specialrådgivningsorganisation. 
 

                                          
21 Inden udvalget havde afsluttet sit arbejde, besluttede Folketinget at ratificere den valgfrie protokol til konventionen om rettigheder for 
personer med handicap. 
22 Betænkning nr. 1546 om inkorporering mv. inden for menneskeretsområdet. 
23 Menneskerettighederne og den danske lovgivning, udateret og tilgængelig på: http://mortenthorndal.dk/menneskeret/pdf/dansklov.pdf (senest 
besøgt den 14. september 2014). 
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Siden reformen er det kommunerne, der har ansvaret for handicapvurderinger og den 
dermed forbundne adgang til sociale ydelser, hjælpemidler og tjenester samt støtte og 
tilpasninger i forbindelse med undervisning. Regionerne har især ansvar for 
sundhedspleje. De driver hospitaler og er ansvarlige for sundhedsvæsenet og er desuden 
stadig ansvarlige for de seks mest specialiserede skoler, f.eks. skoler for blinde og døve 
børn.  
 
Statsforvaltningen henhører under og refererer til Økonomi- og Indenrigsministeriet. Den 
handler på vegne af forskellige ministerier. De af statsforvaltningens kompetenceområder, 
der er vigtige for børn med handicap, er tilsyn med kommunerne, klager om 
bygningsreglement, adoption og værgemål samt bopæl. 
 

2.2. Bestemte retlige og institutionelle rammer for børn med 
handicap 

2.2.1. Retlige rammer 
Der er ikke nogen specifikke love om børn med handicap eller personer med handicap. Den 
lovgivning, der regulerer de forskellige samfundssektorer og -områder, f.eks. 
sundhedspleje, gælder for alle, herunder børn og personer med handicap. Der er særlige 
bestemmelser, der specifikt omhandler børns behov, f.eks. støtte til børns udvikling og 
beskyttelse samt specifikke forpligtelser til at støtte børn med særlige behov og børn med 
intellektuelle, psykosociale og fysiske handicap.  
 
Grundloven indeholder et kapitel om borgerrettigheder, der primært omhandler borgerlige 
og politiske rettigheder. Den eneste bestemmelse i Grundloven, der nævner børn, er § 76, 
hvoraf det fremgår, at alle børn har ret til fri undervisning i folkeskolen. 
 
Al lovgivning gælder for alle borgere, og regeringen betragter den derfor som ikke-
diskriminerende, da de garanterede rettigheder gælder for alle borgere (med og uden 
handicap), herunder børn.24 
 
Loven om social service fastlægger forpligtelser for kommunerne til at yde støtte og 
godtgørelser til personer i alle aldre med særlige behov, personer i sårbare situationer og 
socialt udsatte personer. Loven fastsætter bestemmelser om forældremyndighed såvel som 
om støtte i og for familier med handicappede børn, hvad end barnet bor sammen med den 
ene eller begge forældre, i en plejefamilie eller på en plejeinstitution. Endvidere indeholder 
loven præventive foranstaltninger for børn og unge, der er eller formodes at være i konflikt 
med loven.  
 
I loven om folkeskolen er det fastsat, at kommunerne skal sikre alle børn undervisning. 
Dette omfatter støtte til skolegang for børn med særlige behov - i form af inklusiv 
undervisning eller specialundervisning. Det indgår i folkeskolens formål, at undervisningen 
skal foregå i en demokratisk ånd. 
 
Lovene om værgemål og forældreansvar fastslår, at forældrene har ansvaret, indtil 
barnet bliver myndigt, når det fylder 18 år. Forældreansvarsloven forpligter forældre til at 

                                          
24 Første rapport fra deltagerstat CRPD/DKN/1 af 7. maj 2013, s. 8, afsnit 42 - 47.  
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behandle deres børn med respekt, og den forbyder legemlig afstraffelse. Endvidere 
indeholder den bestemmelser, som, såfremt de gennemføres fuldt ud, sikrer retten til at 
blive hørt i retlige og administrative procedurer, navnlig om forældremyndighed, 
permanent adresse og adgangsrettigheder.  
 
Loven om sundhed forpligter kommunerne til at yde præventiv sundhedspleje, herunder 
tandpleje. Loven fastsætter omfattende forpligtelser over for børn med særlige behov og 
handicap, både hvad angår sundhedspleje og tandpleje. 
 
Straffeloven fritager børn under 15 år for strafferetligt ansvar, mens loven om social 
service foreskriver støtte til og strafnedsættelse for børn mellem 15 og 18 år, der kommer 
i konflikt med loven. 
 
Det danske bygningsreglement sikrer adgang til nye bygninger og stiller krav om, at der 
etableres adgang til alle større bygnings- og vedligeholdelsesarbejder. 
 
Folketinget har vedtaget en mediepolitisk aftale, der indeholder de første trin til en ny 
lovgivning, der vil stille krav om bedre adgang til kanalernes programmer og hjemmesider, 
herunder en pligt til at tilbyde oplysninger og programmer af særlig interesse. Aftalen er 
endnu ikke vedtaget som lov.25   

2.2.2. Institutioner og myndigheder 
Der findes ingen myndigheder eller rådgivende organer, der udelukkende er beføjet til at 
tage sig af børn med handicap, men omvendt findes der myndigheder og rådgivende 
organer, som beskæftiger sig med personer med handicap i alle aldre. Myndigheder og 
rådgivende organer, der er kompetente i sager, der angår børn, fokuserer på børn i alle 
slags situationer og med alle typer karakteristika. Dog har de ofte en særlig afdeling, der 
beskæftiger sig med børn med handicap, eller de udarbejder forslag til politikker og 
indsatser, der fokuserer på børn med handicap. 
 
Nedenfor ses en ikke-udtømmende liste over myndigheder med kompetence i forbindelse 
med rettigheder for personer med handicap: 

 Dansk Handicapråd (DH) er et ekspertorgan bestående af repræsentanter for 
regeringen og handicaporganisationer. Det rådgiver regeringen og overvåger 
situationen for personer med handicap, herunder børn.26 

 Det danske Institut for Menneskerettigheder er udpeget som fokuspunkt, jf. 
artikel 33, stk. 2, i konventionen om rettigheder for personer med handicap, og det 
deltager som sådant i offentlige debatter, gennemfører forskning og kommenterer 
eksisterende og ny lovgivning.27 

 Den Uvildige Konsulentordning for Handicapområdet er en institution, der 
henvender sig til personer med handicap og deres pårørende. Den yder rådgivning 
om sagsbehandling og tjenester.28   

                                          
25 Kulturministeriet, medieaftaler, tilgængelig på: http://kum.dk/kulturpolitik/medier/medieaftaler/(senest besøgt 
den 5. oktober 2014). 
26 Bekendtgørelse om nedsættelse af et centralt handicapråd, tilgængelig på: 
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=53141. 
27 Folketingets beslutning om fremme, beskyttelse og overvågning af gennemførelsen af FN's konvention om rettigheder for personer med 
handicap, tilgængelig på: http://www.ft.dk/RIpdf/samling/20101/beslutningsforslag/b15/20101_b15_som_vedtaget.pdf(senest besøgt den 13. 
september 2014). 
28 Lov om social service, § 15. Oprettet i 2002 (den daværende § 70a i loven om social service) som led i en reform der skulle sikre korrekt 
gennemførelse af lovgivningen(finansieringsreformen). 
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 Den Nationale Videns- og Specialrådgivningsorganisation er et organ, der 
rådgiver myndigheder og borgere i særligt komplicerede sager inden for social- og 
undervisningssektoren. Myndighederne er ikke tvunget til at følge de givne råd.29 

 Ankestyrelsen er en myndighed med forskellige afdelinger og nævn, der 
behandler klager henhørende under flere samfundsområder, der har stor relevans 
for børn med handicap. Styrelsens nævn behandler klager om sociale ydelser, 
handicapspecifik kompensation til familier og anbringelse uden for hjemmet. 
Ligebehandlingsnævnet og Klagenævnet for Specialundervisning, som beskrives 
nedenfor, er begge afdelinger under Ankestyrelsen. Udvalgene om sociale spørgsmål 
behandler sager om sociale ydelser, f.eks. handicapspecifik støtte som 
kompensation til familier med handicaprelaterede udgifter.30 

 Klagenævnet for Specialundervisning træffer afgørelse om klager, der indgives 
af forældre om deres barns særlige undervisningsbehov, f.eks. hvis forældrene 
ønsker, at barnet henvises til specialundervisning i modsætning til kommunens 
afgørelse, og om indholdet i og kvaliteten af støtte til særlige behov, hvis barnet 
modtager mere end ni timers støtte om ugen (se flere detaljer i punkt 3.1.8.)31 

 Ligebehandlingsnævnet tager sig af klager om forskelsbehandling. Nævnets 
mandat i forhold til handicap er begrænset til hændelser på arbejdsmarkedet.32 

 
Nedenfor ses en ikke-udtømmende liste over myndigheder med kompetence i forbindelse 
med for barnets tarv: 

 Børnerådet er et rådgivende organ, der rådgiver regeringen i alle sager om 
børns liv og rettigheder, herunder børn med handicap.33 

 Ombudsmandens Børnekontor har kompetence til at behandle individuelle 
klager, inspicere offentlige og private institutioner og undersøge sager på eget 
initiativ. Endvidere kan voksne klage på vegne af børn, der ikke selv er i stand til at 
indgive klage.34 

Børnetelefonen forvaltes af organisationen Børns Vilkår og er en hjælpelinje for alle børn, 
der er i stand til at kommunikere selvstændigt. Børn kan ringe angående alle former for 
problemer og bekymringer og tale med uddannede frivillige.35 

2.2.3. Definitioner 
Der er ingen overordnet definition af handicap. Hvorvidt personer er berettiget til 
handicapspecifikke ydelser og godtgørelser, afhænger generelt af individuelle vurderinger 
og henvisninger, uanset om en ydelse leveres inden for social- eller sundhedssektoren. 
Individuel vurdering bygger på lægefaglige, psykologiske, psykiatriske og/eller sociale 
vurderinger, alt efter relevans i den enkelte situation.   
 
Et barn defineres som en ugift person under 18 år.36 Den kriminelle lavalder og den 
seksuelle lavalder er 15 år.37 Visse ydelser til sårbare børn, børn med særlige behov og 

                                          
29 Lovgivning om Den Nationale Videns- og specialrådgivningsorganisation, tilgængelig på: 
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=98510 (senest besøgt den 13. september 2014). 
30 § 166 - 168 i loven om social service danner sammen med kapitel 9 i lov om retssikkerhed grundlag for Ankestyrelsen. 
31 Folkeskoleloven, § 51. 
32 Lov om Ligebehandlingsnævnet, tilgængelig på: https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=117192 (senest besøgt den 13. 
september 2014). 
33 Børnerådets 10 år, tilgængelig på: https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=117192 (senest besøgt den 16. september 2014). 
34 Lov nr. 568/2012 af 18. juni 2012 om oprettelse af et børnekontor hos Folketingets Ombudsmand, tilgængelig på: 
https://www.retsinformation.dk/forms/R0710.aspx?id=142493 (senest besøgt den 13. september 2014). 
35  Børnetelefonens hjemmeside er tilgængelig på: 
http://www.bornetelefonen.dk/raadgivning/BorneTelefonen.aspx (senest besøgt den 13. september 2014).   
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børn, der er vokset op i plejeinstitutioner, kan forlænges efter de 18 år.38 Dette er også 
tilfældet i forbindelse med sundhedspleje for børn med særlige behov.39 Børn, der er fyldt 
10 år, har ret til at anmode om en undersøgelse af deres bopæl og om samvær med skilte 
forældre.40 Det er obligatorisk for socialarbejdere at inddrage børn i beslutninger, der 
påvirker deres situation. Dette uddybes i punkterne 3.1.1., 3.1.3. og 3.1.4.41 
Fra 15 år kan et barn selv give samtykke til lægebehandling. Forældremyndighedens 
indehaver vil blive informeret og inddraget og kan tillade brug af helbredsoplysninger og 
anmode om fuld indsigt i sin egen sygejournal.42 

                                                                                                                                     
36 Lov nr. 1015 af 20. august 2007, tilgængelig på: https://www.retsinformation.dk/Forms/r0710.aspx?id=2681Lov om 
værgemål art. 1 og lov nr. 1073 af 20. november 2012. Forældreansvarsloven, § 1, på: 
https://www.retsinformation.dk/Forms/r0710.aspx?id=141905.  
37 Retsplejeloven, kapitel 75, tilgængelig på: https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=157953.   
38 LBK nr. 254/2014 om social service, § 76. 
39 Lov nr. 913/2010 om sundhedsloven, §§ 122 og 123. 
40 Lov nr. 1073 af 20. november 2012. Forældreansvarsloven, tilgængelig på: https://www.retsinformation.dk/Forms/r0710.aspx?id=141905;  
41 LBK nr. 254/2014 om social service. 
42 Lov nr. 913/2010 om sundhedsloven, § 17. 
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3. RETLIGE RAMMER FOR BØRN MED HANDICAP I 
DANMARK 

HOVEDKONKLUSIONER 

 Overordnet set gælder de retlige rammer både for børn med og uden handicap, og 
yderligere bestemmelser sikrer hjælp til de særlige behov, som børn med handicap 
har. Princippet om barnets tarv er gennemført i den nationale lovgivning, mens 
retten til ikke-forskelsbehandling, løbende udvikling af evner og retten til at blive 
hørt kun reflekteres i et vist omfang. 

 Gennemførelsen af konventionerne om rettigheder for personer med handicap og 
om barnets rettigheder samt principperne heri er tilfredsstillende bortset fra retten 
til ikke-forskelsbehandling. Ikke-forskelsbehandling er ikke specifikt gennemført i en 
bestemt børnelov. Der er udestående spørgsmål om adgang til transport, bygninger 
og transport til skoler såvel som adgang til alle varer og tjenester, der leveres af 
private virksomheder. Særlig støtte til at kunne udtrykke synspunkter er ikke 
udtrykkeligt sikret, og der er derfor brug for yderligere retsgarantier.  

 Psykiatriske tjenester kan ikke altid bruges til at modtage og give behandling til 
børn; der er behov for tilstrækkelig retsbeskyttelse og klageprocedurer.  Endvidere 
eksisterer de historiske årsager til sterilisering af børn med handicap ikke længere, 
og denne praksis bør derfor ophæves.   

 De statistiske resultater er ikke ens for drenge og piger, men der tages ikke højde 
for kønsperspektivet i ydelser og programmer.    

3.1. Gennemførelse af bestemmelserne i konventionerne om 
rettigheder for personer med handicap og om barnets 
rettigheder 

3.1.1. Barnets tarv (art. 3 i konventionen om barnets rettigheder; art. 7 i konventionen om 
rettigheder for personer med handicap) 

Grundloven fra 1953 indeholder ikke udtrykkeligt de udtryk og principper, som er anvendt 
i nyere internationale menneskerettighedskonventioner. Barnets tarv er ikke afspejlet i 
nogen af Grundlovens bestemmelser.  
 
Loven om social service har et omfattende anvendelsesområde med generelle 
bestemmelser samt bestemmelser, der er målrettet personer i sårbare situationer. Loven 
indeholder mange bestemmelser om børn, specifikke bestemmelser om børn med særlige 
behov og børn med handicap. Bestemmelserne vedrører forskellige spørgsmål, f.eks. 
beskyttelse mod overgreb, bistand og hjælpemidler for børn med handicap samt 
lønkompensation for forældre med handicappede børn, som bliver hjemme for at tage sig 
af barnet i stedet for at benytte dagpasningstilbud.  
 
Loven fastsætter specifikt, at barnets tarv skal være rettesnor for og gennemføres i alle 
tiltag, der målrettes børns sociale forhold, f.eks. i familien, i plejeinstitutioner, i forbindelse 
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med adoption, bistand ved konflikt med loven, ved behov for støtte og personlig udvikling 
og i forbindelse med fritidsaktiviteter.43 
 
Kommunerne er forpligtet til at foretage en individuel helhedsvurdering af sårbare 
børns situation for at sikre hensyntagen til barnets tarv. Vurderingen danner grundlag for 
yderligere tiltag. Af hensyn til barnets tarv skal vurderingen ikke være mere detaljeret end 
nødvendigt. 
 
Der findes ingen retningslinjer for, hvordan kommunerne skal gennemføre vurderingen. 
Derfor udføres vurderingen på mange forskellige måder. Nogle er af høj kvalitet, hvor alle 
spørgsmål overvejes, og retten til ikke-forskelsbehandling, den løbende udvikling af evner 
og retten til at udtrykke holdninger respekteres, hvorimod andre vurderinger udføres mere 
tilfældigt og på mindre grundig vis.   
 
Serviceloven danner retsgrundlag for beskyttelsen af børn i retssager. Uanset om 
børn optræder som vidner, tiltales eller dømmes, skal der udvises mildhed over for unge 
mellem 15 og 18 år. De, der er under den kriminelle lavalder, er straffri og modtager hjælp 
til at komme tilbage på rette spor i overensstemmelse med princippet om hensyntagen til 
barnets tarv. Unge mellem 15 og 18 år stilles for de almindelige domstole. Bestemmelsen i 
art. 13 i handicapkonventionen om fremme af passende uddannelse af personer, der 
arbejder inden for retssystemet, herunder politi og fængselspersonale, er endnu ikke blevet 
efterlevet.44  
 
Alle beslutninger om adoption, der træffes af Ankestyrelsen efter indstilling fra de 
kommunale børn- og ungeudvalg, skal støtte barnets tarv. Forældreansvarsloven 
fastsætter, at forældre skal drage omsorg for barnet og kan træffe afgørelse om dets 
personlige forhold ud fra barnets interesse og behov.45 Hvis forældrene er separeret, kan 
den kompetente myndighed træffe afgørelse om fælles forældremyndighed eller separat 
forældremyndighed ud fra, hvad der er bedst for barnet.46 
 
Det kan konkluderes, at barnets tarv kun er sikret i specifik lovgivning i forbindelse med 
specifikke beslutninger, f.eks. i serviceloven og i forældreansvarsloven. Der er intet krav 
om, at barnets tarv systematisk skal sikres i alle beslutninger, der påvirker et barns liv. 
Inden for undervisning og sundhed er der ikke nogen retskrav om, at hensynet til barnets 
tarv skal komme i første række, hverken som et princip i generel planlægning og politik 
eller i forhold til det enkelte barn. 

3.1.2. Ikke-forskelsbehandling (art. 2 i konventionen om barnets rettigheder; art. 3 og 5 i 
konventionen om rettigheder for personer med handicap.) 

Selv om Grundloven ikke nævner forskelsbehandling udtrykkeligt, fastsætter den, at 
ingen på grund af sin trosbekendelse eller afstamning kan berøves adgang til den fulde 
nydelse af borgerlige og politiske rettigheder.47  

                                          
43 § 19, stk. 1. 
44 Initial Report of States parties CRPD/C/DKN/1, 7 May 2013, and Civil Society report from the Danish Disability Organisations to the CRPD 

Committee, tilgængelig på:  

http://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=INT%2fCRPD%2fICO%2fDNK%2f16287&Lang=en s. 20 
art. 136 - 137. 
45 Forældreansvarsloven, § 2. 
46 Den kompetente myndighed er statsforvaltningen, som er det regionale organ, der behandler sager om forældremyndighed og overvåger 
lovligheden af kommunernes arbejde i tilfælde af klager. 
47 Grundloven, § 70. 
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Den danske regerings første rapport til FN's Handicapkomité finder det ikke nødvendigt at 
forbyde handicapdiskrimination direkte, da den danske lovgivning gælder for alle borgere. 
Derfor er personer med handicap, herunder børn, dækket og beskyttet som alle borgere.48 
Regeringen tilføjer yderligere, at Folketinget i 1993 vedtog B 43 om ligebehandling og 
ligestilling mellem handicappede og ikke-handicappede.49 B 43 henstiller til alle statslige og 
kommunale myndigheder samt private virksomheder at efterleve princippet om ligestilling 
og ligebehandling af mennesker med handicap med andre borgere.  
   
forskelsbehandling på grund af handicap er udtrykkeligt forbudt på arbejdsmarkedet 
(forskelsbehandlingsloven), mens ingen andre sektorer er dækket af et sådant forbud. 
Ligebehandlingsnævnet kan derfor kun behandle handicaprelateret forskelsbehandling, der 
vedrører arbejdsmarkedet. Børn har inden for de grænser, der fremgår af ILO's 
konventioner, lov til at arbejde i Danmark, men indtil videre har nævnet ikke behandlet 
tilfælde af handicaprelateret forskelsbehandling mod børn under 18 år. Dette betyder dog 
ikke, at der ikke eksisterer noget tilfælde, men kun at der ikke hidtil er indgivet nogen 
klager. 
 
Dansk lovgivning opererer ikke med begrebet rimelig tilpasning, bortset fra et krav i 
loven om forbud mod forskelsbehandling på arbejdsmarkedet, der omsætter direktiv 
2000/78/EF om, at der skal ydes rimelig tilpasning, så handicappede kan udføre et arbejde. 
Den danske handicappolitik bygger på fire grundprincipper: kompensation, sektoransvar, 
solidaritet og ligebehandling, som nævnt i punkt 1.1.50 Disse principper sikrer støtte og 
hjælpemidler, men de erstatter ikke helt princippet om rimelig tilpasning, da de ikke stiller 
krav om alle former for tilpasning, f.eks. er tilpasning af bygninger ikke en forpligtelse i 
undervisning.  
 
Kompensationsprincippet har samme formål som princippet om rimelig tilpasning. 
Kompensationsprincippet betyder grundlæggende, at samfundet tilbyder personer med 
handicap ydelser og hjælpeforanstaltninger med det formål at begrænse eller afhjælpe 
konsekvenserne af funktionsnedsættelse mest muligt. Målet med kompensation er at gøre 
deltagelse og selvbestemte aktiviteter mulige for personer med handicap.  
 
Kompensationsprincippet gælder for alle samfundssektorer, og lovgivningen for social-, 
uddannelses-, og arbejdsmarkedssektorerne indeholder nogle specifikke bestemmelser, 
som forpligter den ansvarlige sektor til at tage hensyn til personer med handicap. 
Folkeskoleloven og de forskellige ungdomsuddannelseslove indeholder alle specifikke 
bestemmelser om ansvaret for at yde støtte i form af tilgængeligt materiale, udstyr og 
undervisning samt særlige pædagogiske foranstaltninger. Serviceloven indeholder 
bestemmelser om hjælp i hjemmet og hjælp til deltagelse i fritidsaktiviteter og kulturelle 
aktiviteter. Generelt er det kommunernes pligt at sørge for udstyr, hjælp, vejledning osv.   
 
Nye offentlige bygninger, der har mere end to etager, skal gøres tilgængelige. I dag 
betragtes disse bygninger som en del af ikke-forskelsbehandlingsforpligtelserne, som 

                                          
48 Danmarks første rapport til FN's handicapkomité, tilgængelig på: 
http://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CRPD%2fC%2fDNK%2f1&Lang=en (senest besøgt den 3. 
oktober 2014), s. 7 8-9, §§ 42-47. 
49 B 43 er en ændring til lov nr. 299/1979 af 26. juni om nedsættelse af et centralt handicapråd.  
50 Handicaprådet: Dansk Handicappolitiks grundprincipper, 2005 på: http://www.dch.dk/publ/grundprincipper/grundprincipper.pdf, s. (senest 
besøgt den 3. oktober 2014). 
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indebærer, at utilgængelige udearealer skal renoveres. Endvidere er transport ikke en del 
af bygningsreglementet, og mens den 10 år gamle metro i København er fuldt ud 
tilgængelig, er lokale og regionale tog det ikke.  Det er ofte nødvendigt at skifte 
transportmiddel fra f.eks. hjem til skole eller til og fra fritidsaktiviteter, og mulighederne for 
at benytte offentlig transport er begrænsede.  
 
Lovgivningen gælder for alle børn, men retsbeskyttelsen mod forskelsbehandling er svag, 
da den ikke dækker alle relevante områder for børn, f.eks. uddannelse og sundhedspleje. 
Der er endnu ikke en klagemekanisme på plads på de områder, der er mest relevante for 
børn.  

3.1.3. Løbende udvikling af barnets evner (art. 5 i konventionen om barnets rettigheder 
og art. 3 i konventionen om rettigheder for personer med handicap)51 

Princippet om barnets løbende udvikling er ikke udtrykkeligt anerkendt eller fastsat i 
lovgivningen, og Grundloven hverken anerkender eller afspejler princippet.  
 
Ifølge lovgivningen om værgemål er forældre værger, indtil barnet fylder 18 år.52 
Værgemål for voksne er imidlertid reguleret i samme lov, og voksne kan være under 
værgemål på grund af handicap. Der er ikke foretaget nogen handicapbaseret graduering 
for mindreårige børn.  
 
Princippet er vidt anerkendt i undervisningen, hvor der er betydeligt fokus på udviklingen 
af den enkeltes personlighed og kompetencer.53 Løbende udvikling af evner er ikke 
udtrykkeligt nævnt, men den brede tilgang og fokus på kompetencer, der er vigtige for den 
enkelte og samfundet, er i overensstemmelse med princippet om løbende udvikling af 
evner.  
 
I henhold til Vejledningsloven skal alle børn mellem 15 og 17 år modtage vejledning. 
Forpligtelsen til at give vejledning gælder også for unge under 24 år, der ikke har 
færdiggjort en ungdomsuddannelse.54 Loven indebærer en omfattende forpligtelse til at 
rådgive de børn og unge, der er mindst tilbøjelige til at påbegynde eller fuldføre en 
uddannelse.55 
 
Lovgivning med fokus på den enkelte, forældreansvarsloven, serviceloven og 
sundhedsloven, rummer alle aldersgrænser, der afspejler overvejelser om, hvis og 
hvornår barnet kan gøre sig forståeligt og bidrage til eller informeres om beslutninger, der 
vil påvirke barnets situation.  
 
Forældreansvarsloven har den laveste aldersgrænse, da den fastsætter, at børn, der er 
fyldt 10 år, kan anmode myndighederne om at indkalde forældrene til et møde om 
forældremyndigheden, barnets bopæl og samvær.56 Formålet er at give barnet indflydelse 

                                          
51 Princippet om løbende udvikling af barnets evner bygger på en antagelse af, at børn, der får flere kompetencer og gør flere erfaringer, får 
mindre brug for støtte og bliver bedre i stand til at tage ansvar for beslutninger, der påvirker deres liv. I henhold til børnekonventionen betyder 
princippet om løbende udvikling af barnets evner, at forældre (eller personer, der er juridisk ansvarlige) har ret og pligt til på en måde, der svarer 
til den løbende udvikling af barnets evner, at yde passende vejledning og støtte til barnet i udøvelsen af dets rettigheder. Se oversigtsrapporten 
for en mere detaljeret beskrivelse af dette princip. 
52 Værgemålsloven, § 1.  
53 Folkeskoleloven, § 1. 
54 Vejledningsloven, § 2. 
55 Vejledningsloven, § 10. 
56 § 35 i forældreansvarsloven. 
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og samtidig beskytte det. Loven afspejler den store vægt, der lægges på barnets nære 
relationer. Og samtidig anerkender den, at kun barnet ved, om han eller hun trives og føler 
sig tryg i sin kontakt med forældrene og med den måde, hvorpå de skilte forældre 
samarbejder. Loven anerkender, at børn kan have vigtige synspunkter, men at de befinder 
sig i en sårbar situation mellem forældrene, og at de er for unge til at kunne bidrage ved 
fastlæggelsen af gode samarbejdsmåder, forældremyndighed, beslutninger om bopæl og 
samvær. 
 
Serviceloven rummer en række bestemmelser, hvor den løbende udvikling af barnets 
evner tages i betragtning. Af særlig betydning for børn med handicap er det, at der i 
forbindelse med støtte til børn med særlige behov lægges passende vægt på barnets egne 
synspunkter i overensstemmelse med dets alder og modenhed. Dette afspejler 
børnekonventionens art. 12 om retten til at blive hørt, men det har også konsekvenser for 
gennemførelsen af konventionens art. 5, idet fraværet af en fast aldersgrænse 
understreger forpligtelsen til at overveje den løbende udvikling af det enkelte barns evner - 
uanset alder.57  
 
Ifølge serviceloven har børn med særlige behov, der ikke kan færdes alene, fra de er fyldt 
12 år ret til ledsagelse, herunder ret til at vælge ledsagerperson58. Denne bestemmelse 
rummer en dobbelt anerkendelse af den løbende udvikling af barnets evner, da den 
anerkender, at barnet vil blive mere selvstændigt ved at gå ud alene, og på samme tid 
giver barnet indflydelse på, hvordan denne bestemmelse skal gennemføres, dvs. 
beslutningen om, hvem der skal ledsage ham eller hende. 
 
Endvidere skal børn, der er fyldt 12 år, høres, hvis de sociale myndigheder mener, at det 
er i barnets interesse at blive bortadopteret uden forældrenes samtykke.59 
 
Kommunerne skal tage børn, der er fyldt 15 år, med på råd, hvis kommunen ønsker at 
flytte dem fra et anbringelsessted til et andet.60 Derudover kan børn også frit vælge en 
bisidder, uden at der stilles andre betingelser, end at bisidderen skal være fyldt 15 år og er 
omfattet af tavshedspligt.61  
 
Barnet høres kun, hvis det er i hans eller hendes interesse. Hvis inddragelse af barnet kan 
skade dets udvikling, vil en sådan inddragelse ikke finde sted.  
 
§ 76 i serviceloven fastsætter, at særlig beskyttelse kan forlænges for unge mellem 18 
og 23 år, hvis de har været anbragt på et anbringelsessted. De kan i nogle tilfælde få 
forlænget deres anbringelse eller få en særlig kontaktperson, hvis kommunen betragter det 
som nødvendigt for at støtte den unges udvikling.  
 
Princippet om den løbende udvikling af barnets evner er ikke udtrykkeligt inkorporeret i 
lovgivningen. Dog bygger lovgivningen til en vis grad på dette princip, idet den sikrer børn 
flere muligheder for at gøre egen indflydelse gældende i takt med, at barnet bliver ældre. I 

                                          
57 Denne kan fastsættes i overensstemmelse med FN's Komité om Barnets Rettigheders generelle bemærkning nr. 12, der betoner, at børn bør 
betragtes som i stand til at udtrykke deres egne synspunkter, og at der i alle nye situationer skal foretages en ny vurdering af denne evne. § 46, 
stk. 3, i serviceloven. 
58 Serviceloven, § 45. 
59 § 74 i serviceloven. 
60 § 68 i serviceloven. 
61 § 48a i serviceloven. 
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undervisningssystemets struktur er der indbygget stigende forpligtelser og indflydelse, der 
ændrer sig i takt med, at børnene bliver ældre.  Ikke desto mindre indeholder lovgivningen 
aldersgrænser for nogle rettigheder såsom retten til at blive hørt af myndigheder, hvilket 
ikke er i overensstemmelse med princippet om løbende udvikling af evner. Som påpeget af 
FN's Komité om Barnets Rettigheder skal princippet om løbende udvikling af evner 
implementeres i retten til at udtrykke egne synspunkter, idet et barn, der støttes behørigt, 
oftere vil være i stand til at formulere kvalificerede holdninger til sin egen situation. 
Endvidere udvikler børn sig i deres eget tempo62, og det kan derfor ikke forventes, at 
faste aldersgrænser i lovgivningen vil passe på alle børn, da nogle børn vil erhverve 
kompetencer inden aldersgrænsen, mens andre vil være ældre. Derfor kan faste 
aldersgrænser i dag fratage nogle børn retten til at få deres synspunkt taget i betragtning, 
selvom de fuldt ud er i stand til at udtrykke sig, uden at det kan få skadelige virkninger.  

3.1.4. Retten til at blive hørt/til at deltage (art. 12 i konventionen om barnets 
rettigheder; art. 7 og 30 i konventionen om rettigheder for personer med 
handicap) 

Grundloven nævner ikke specifikt en rettighed for børn til at udtrykke synspunkter og 
tillægger ikke sådanne synspunkter passende vægt. I Grundlovens § 77 hedder det, at: 
"Enhver er berettiget til på tryk, i skrift og tale at offentliggøre sine tanker (...)". Denne 
bestemmelse gælder for børn og voksne. Derfor er det spørgsmål, der skal overvejes mest 
omhyggeligt, om og hvordan børns synspunkter tillægges passende vægt.     
 
Barnets ret til at blive hørt er ikke udtrykkeligt sikret i retslige procedurer, da den ikke er 
fastlagt i den danske retsplejelov. I praksis er det dommeren, der er ansvarlig for at 
beslutte, hvorvidt barnet skal høres.  
 
I visse procedurer tillader lovgivningen udtrykkeligt barnet at deltage og tilkendegive sin 
mening. Som nævnt i punkt 3.1.3 kan børn, der er fyldt 10 år, i sager om 
forældremyndighed, bopæl og samvær med skilte forældre, anmode myndighederne om at 
mægle, vejlede, rådgive, begrænse forældremyndighed, træffe beslutning om barnets 
bopæl og give retningslinjer om samvær med den ene eller begge forældre.63   
 
I serviceloven, sundhedsloven og forældreansvarsloven, har børn inden for bestemte 
aldersgrænser ret til at udtrykke deres synspunkter, og disse skal tillægges passende vægt. 
Børn, der fyldt 12 år, kan indgive klage over en kommunes beslutning om anbringelse 
uden for hjemmet.64 Børn, der er fyldt 15 år, kan selv give samtykke til behandling. 
Såfremt sundhedspersonen efter individuel vurdering skønner, at et barn, der er fyldt 15 
år, ikke selv er i stand til at forstå konsekvenserne af beslutningen, kan 
forældremyndighedens indehaver give samtykke.65 Forældreansvarsloven indeholder en 
begrænsning, der fastsætter, at børn, hvis inddragelse er skadelig for deres udvikling og 
velvære, ikke skal inddrages i beslutninger.66 Lignende begrænsninger findes i 
serviceloven. 
 

                                          
62 FN's Komité om Barnets Rettigheder generelle bemærkning nr. 12 om barnets rettigheder til at blive hørt, tilgængelig på: 
http://www2.ohchr.org/english/bodies/crc/comments.htm s. 9, art. 20 (senest besøgt den 20. september 2014). 
63 § 35 i forældreansvarsloven. 
64 Serviceloven, § 167. 
65 Sundhedsloven, § 17. 
66 Forældreansvarsloven, § 34, stk. 2. 
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I praksis påpeger en rapport, at børn med psykosociale handicap ikke føler sig 
tilstrækkelig inddraget og informeret om deres situation eller om muligheder og rutiner på 
et psykiatrisk anbringelsessted. De har ikke mulighed for at indgive klager eller for at få en 
kontaktperson, hvis de er under 15 år.67 Begge problemstillinger udpeges som områder af 
særlig bekymring i de afsluttende bemærkninger fra FN's Komité om Rettigheder for 
Personer med Handicap.68 
 
I folkeskolelovens kapitel 1 om folkeskolens formål, der både gælder for almindelige 
folkeskoler og specialskoler, hedder det, at børn skal opdrages i en demokratisk ånd. 
Selvom det ikke siges direkte, så indebærer det, at børn skal opfordres til at udtrykke 
deres synspunkter og overvejelser, og at der skal lyttes ordentligt til dem. § 46 i samme 
lov fastsætter, at børn har ret til et elevråd i alle offentlige skoler, der har femte eller 
højere klassetrin, og gennem disse elevråd har ret til at udtrykke deres synspunkter om 
problemstillinger, der optager dem. Retten til at udtrykke synspunkter og få tillagt dem 
passende vægt som enkeltperson er ikke udtrykkeligt afspejlet i folkeskoleloven.  
 
Folkeskoleloven bestemmer i forhold til inddragelse, at elever ved hver skole, som har 
femte eller højere klassetrin, har ret til at danne et elevråd.69 
 
Der er ingen steder i lovgivningen, hvor forpligtelsen i artikel 7, stk. 3, i 
handicapkonventionen med hensyn til handicap- og alderssvarende bistand er afspejlet 
i forbindelse med barnets muligheder for at udtrykke sine synspunkter. I foråret 2014 
nægtede Børnetelefonen at hjælpe en dreng med intellektuelt handicap, da kommunen ville 
flytte ham fra hans plejefamilie til en plejeinstitution. Grunden til afslaget var, at 
Børnetelefonen ikke betragtede drengen som værende i stand til at udtrykke sine egne 
synspunkter og ønsker, og derfor anvendte de plejefamiliens og de biologiske forældrenes 
synspunkter i stedet for drengens. Sagen nåede ud i medierne70 , men hyppigheden af 
sådanne sager i Børnetelefonen og kommunerne er ikke dokumenteret. 
 
Der består et potentielt spændingsfelt. Det er nødvendigt at beskytte børn, der betragtes 
som ude af stand til at udtrykke deres synspunkter, eller hvor inddragelse betragtes som 
skadeligt for barnets udvikling og velvære. Samtidig er den person, der vurderer et barns 
evner, ofte den selvsamme person, som burde lade sig påvirke af barnets synspunkter - 
også i en retning, som den pågældende ikke måtte være uenig i.  
 
Børn har til en vis grad mulighed for at blive hørt i forbindelse med visse spørgsmål eller 
procedurer, men ofte er denne ret baseret på faste aldersgrænser i stedet for på barnets 
modenhed. FN's Børnekomités generelle bemærkning nr. 12 følges således ikke fuldt ud. 
Endvidere er retten til alders- og handicapsvarende hjælp heller ikke fuldt ud gennemført.71 
Dette leder til en situation, hvor de børn, der har vanskeligst ved at udøve denne ret, 

                                          
67 Børnerådet, 2014, tilgængelig på: http://www.boerneraadet.dk/media/31161/Det-er-bare-almindelige-mennesker-der-har-en-saarbarhed_-til-
web.pdf (senest besøgt den 5. oktober 2014). 
68 FN's Menneskerettighedskontor, afsluttende bemærkninger til FN's Komité om Rettigheder for personer med Handicap - Danmark, 
tilgængelig på:  
http://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=INT%2fCRPD%2fCOC%2fDNK%2f18388&Lang=en, s. 5-6 
og 10, artikel 36-39 og 68. (senest besøgt den 5. oktober 2014). 
69 Folkeskoleloven, § 46. 
70 Nyheder, "Anklage: Børns Vilkår hjælper kun normale børn", 14. marts 2014, tilgængelig på: 
http://ekstrabladet.dk/kup/sundhed/article4671272.ece, (senest besøgt den 9. oktober 2014). 
71 Som det fremgår af art. 7, stk. 3, i konventionen om rettigheder for personer med handicap. 
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samtidig er dem, der har de alvorligste funktionshæmninger, især hvis 
funktionshæmningen har intellektuelle eller kommunikative implikationer.  

3.1.5. Frihed for vold (art. 19 i konventionen om barnets rettigheder; art. 16 i 
konventionen om rettigheder for personer med handicap) og gennemførelsen heraf 

Retten til at være fri for vold er anerkendt gennem forbuddet mod legemlig afstraffelse og 
forbuddene mod vold i straffeloven.  
 
Straffeloven indeholder nogle bestemmelser, hvis formål er at beskytte børn og sårbare 
personer. Den, som hensætter eller forlader en person, der ikke er i stand til at tage vare 
på sig selv, straffes i henhold til straffeloven.72 Domstolene skal idømme strengere straffe, 
hvis ofret betragtes som forsvarsløst.73 Dog betragtes personer med handicap ikke som 
ofre for hadforbrydelser på lige fod med andre grupper, der har risiko for 
forskelsbehandling.  
 
Forældreansvarsloven forbyder legemlig afstraffelse i familien.74 Forældremyndighedens 
indehaver var den sidste, der fik forbud mod brug af legemlig afstraffelse. I 1985 fik 
forældre pligt til at beskytte deres børn mod fysisk og psykisk vold, og i 1997 blev 
forældres ret til brug af legemlig afstraffelse afskaffet. Fortsat brug af legemlig afstraffelse 
betragtes som en forsømmelse, og dette tages i betragtning af socialarbejdere og andre 
fagfolk, der griber ind i familier, hvor børnene ikke trives og udvikler sig. 
 
Beskyttelsen af børn på anbringelsessteder er skrappere end beskyttelsen af andre børn, 
da medarbejdere eller kontaktpersoner, der skaffer sig samleje med beboerne straffes med 
fængsel i indtil 4 år.75 
 
Der findes vejledninger, der skal sikre, at der anvendes positive pædagogiske 
foranstaltninger over for børn i institutioner. Magtanvendelse må kun bruges, når det er 
absolut nødvendigt, dvs. for at undgå skader på andre, på dem selv og/eller på 
faciliteterne. Magtanvendelse må aldrig bruges som en erstatning for legemlig afstraffelse 
eller til nedværdigende behandling.76 
 
I 1951 blev legemlig afstraffelse forbudt i folkeskoler i København, og i 1967 blev dette 
forbud indført i hele landet, herunder på anbringelsessteder for børn og unge. 
 
Center for Ligebehandling af Handicappede iværksatte bestræbelser på at forhindre eller 
begrænse læreres magtanvendelse over for børn med handicap. Centeret udarbejdede og 
omdelte en pjece, der indeholdt oplysninger om de retlige rammer og om udtrykket 
"magtanvendelse" og tilskyndede til åbenhed og debat om magtanvendelse.77 
"Magtanvendelse" er det udtryk, der bruges til at beskrive den handling, fagfolk udfører, 
når de fastholder børn, der sparker eller slår andre børn, sig selv eller møbler og bygninger. 
                                          
72 Straffeloven, § 250. 
73 Straffeloven, § 81, stk. 11, mens handicap ikke er nævnt i § 81, stk. 6, angående hadforbrydelser på baggrund af etnisk oprindelse, tro og 
seksuel orientering. 
74 Forældreansvarsloven, § 2, stk. 2. 
75 Straffeloven, § 218. 
76 Socialstyrelsen, Vejledning om magtanvendelse over for børn og unge, der er anbragt uden for hjemmet, tilgængelig på: 
http://www.socialstyrelsen.dk/omsorgogmagt/lovgivning/vejledning-om-magtanvendelse-1/vejledning-om-magtanvendelse-over-for-born-og-
unge-der-er-anbragt-uden-for-hjemmet(senest besøgt den 4. november 2014). 
77 Centeret blev lukket i slutningen af 2010 i forbindelse med oprettelsen af nye strukturer, der var et led i gennemførelsen af art. 33 i 
konventionen om rettigheder for personer med handicap. Publikationer, der er udarbejdet af centeret, anvendes imidlertid stadig. Den 
publikation, der henvises til her, er fra 2005: "Brug af magtanvendelse i folkeskolen". 
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Dansk Center for Undervisningsmiljø har stort fokus på mobning og fremsætter 
anbefalinger for at forhindre mobning i daginstitutioner, f.eks. børnepasning og 
voksenundervisning. Der er dog ikke noget specifikt fokus på børn med handicap eller 
sårbarhed over for vold.78  
 
I en undersøgelse af børns situation i skolen har Det Nationale Forskningscenter for Velfærd 
påpeget, at børn med handicap oplever flere konflikter end børn uden handicap.79 De 
fastslog, at børn, der er diagnosticeret med ADHD, oplever det højeste niveau af konflikter, 
og børn med andre diagnoser også oplever flere konflikter end børn uden handicap.  
 
Ifølge Socialstyrelsen oplever 4 - 20 % af alle børn i Danmark hvert år vold i hjemmet.80 
Ifølge Det Nationale Forskningscenter for Velfærd er der flere børn, der har været udsat for 
omfattende vold fra deres forældre end det foreliggende tal på 0,12 % af alle børn, der 
dækker de børn, der årligt tilses af læger på hospitalernes skadestuer. På grund af mangel 
på definitioner og uregelmæssig dataindsamling findes der ikke nogen data, der fuldt ud 
kan vise, hvor mange børn, der er berørt. Det eneste sikre er, at det faktiske antal er 
højere end de foreliggende data.81 Der findes ikke nogen data om antallet af børn med 
handicap, der udsættes for vold. 
 
Vold i hjemmet betragtes som ulovligt i henhold til straffelovens bestemmelser om vold. 
Kvindekrisecentre har i nogle tilfælde ikke kun fysisk plads til børn, men også psykologer, 
der er uddannet til at håndtere børn i sårbare situationer. Nogle kvindekrisecentre er også 
tilgængelige for personer med fysiske handicap.82 

3.1.6. Retten til familieliv (art. 9 i konventionen om barnets rettigheder; art. 3, stk. 3, i 
konventionen om rettigheder for personer med handicap) 

Grundloven definerer ikke familien eller retten til familieliv. Dog sikrer § 72 retten til 
privatliv. Den europæiske menneskerettighedskonvention er fuldt ud gennemført i dansk 
lovgivning og derfor gælder konventionens art. 8.83 
 
I henhold til forældreansvarsloven er forældre forpligtet til at træffe beslutninger på 
vegne af børn, der ikke er fyldt 18 år, i overensstemmelse med barnets interesse og behov. 
Endvidere er forældre forpligtet til at behandle deres børn med respekt og lytte til børnenes 
synspunkter. Så længe børn ikke mishandles eller udsættes for forsømmelighed og 
nedværdigende behandling, er der ingen lovgivning, der regulerer barnets position i 
familien eller i familielivet.  
 
Forældreansvarsloven indeholder bestemmelser om, hvorledes barnets ret til begge 
forældre sikres, selvom forældrene ikke er i stand til at etablere og fastholde et 
forældresamarbejde og fælles ansvar for et eller flere børn. 
 

                                          
78  Dansk Center for Undervisningsmiljø, tilgængelig på: http://dcum.dk/(senest besøgt den 4. november 2014). 
79 Signe Bengtsson, Helle Hansen og Maria Røgeskov, København 2011: Børn med en funktionsnedsættelse og deres familier, s. 81. 
80 Socialstyrelsen, Vold i hjemmet, Omfang, tilgængelig på: http://vidensportal.socialstyrelsen.dk/temaer/vold-i-hjemmet/omfang(senest besøgt 
den 24. november 2014 
81 http://vidensportal.socialstyrelsen.dk/temaer/kriminalitet/filer-til-temaet-kriminalitet/vold-mod-born-og-
unge.pdf 
http://vidensportal.socialstyrelsen.dk/temaer/kriminalitet/filer-til-temaet-kriminalitet/vold-mod-born-og-unge.pdf s. 76. 
82 Krisecentre medlem af LOKK, tilgængelig på: http://www.lokk.dk/Faa-hjaelp-her/Oversigt-over-krisecentre/ (senest besøgt den 4. oktober 
2014). 
83 Lov nr. 285/1992 om den europæiske menneskerettighedskonvention  
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Børn har ret til samvær og kontakt med deres forældre og netværk, herunder, uden 
begrænsning, søskende, bedsteforældre, øvrige familiemedlemmer og venner, under 
anbringelse uden for hjemmet. Under hensyntagen til, hvad der er bedst for barnet, skal 
kommunerne sikre, at forbindelsen mellem barnet og forældrene og netværket holdes ved 
lige. Dette kan gøres ved at tillade besøg. Kommunen har i den forbindelse pligt til at sikre, 
at forældrene modtager oplysninger om barnets hverdag, og til at bidrage til et godt 
samarbejde mellem forældrene og anbringelsesstedet.84 
 
Serviceloven indeholder en række bestemmelser, der har til formål at hjælpe forældre 
med at opdrage deres børn inden for familien. Serviceloven fastsætter, at alle borgere har 
ret til rådgivning med det formål at forebygge sociale problemer. Rådgivning kan gives 
anonymt, hvis der anmodes herom. Loven forpligter også kommunerne til at træffe 
forebyggende foranstaltninger for at forhindre vanskeligheder for børn, unge og familier.85 
 
Efter behov kan kommunen også tilbyde familiebehandling for hele familien eller 
plejefamilien for både barnet og en eller begge forældre. For børn med omfattende behov 
for pleje, hjælp og opmærksomhed kan kommunen finde en plejefamilie til barnet 
regelmæssigt for en begrænset periode, f.eks. hver anden weekend.86 Kommunen kan 
træffe afgørelse om at yde økonomisk støtte til familien, hvis dette kan forhindre 
omfattende foranstaltninger såsom plejefamilie eller døgninstitution.87 
 
Kommunen er kompetent til at træffe afgørelse om anbringelse af børn i pleje. Den kan i 
samtykke med forældremyndighedens indehaver og en ung, der er fyldt 15 år, træffe 
afgørelse om anbringelse hos en plejefamilie eller i plejeinstitutioner.88 Børn og unge-
udvalget er kompetent til at træffe afgørelse om anbringelse af børn uden samtykke fra 
forældremyndighedens indehaver og en ung, der er fyldt 15 år, når der er begrundet 
formodning om barnets eller den unges sundhed eller udvikling.89  
 
Når et barn bor hos en plejefamilie eller i en døgninstitution, skal forældrene støttes i at 
bevare kontakten med barnet.90 Endvidere ydes der hjælp til at løse de problemer, der er 
årsag til anbringelse af barnet.91 Om nødvendigt kan afgørelsen træffes uden samtykke fra 
forældremyndighedens indehaver.92  
 
Overordnet set er retten til familieliv sikret i lovgivningen takket være gennemførelse af 
menneskerettighedskonventionen, og lovgivningen sikrer retten til at bevare familiebånd. 
En udtrykkelig anerkendelse i lovgivningen af retten til familieliv ville dog være at 
foretrække. 

3.1.7. Adgang til bistand (art. 23 i konventionen om barnets rettigheder; art. 23, stk. 5, 
art. 26 og 28 i konventionen om rettigheder for personer med handicap) 

Ret til social bistand er ikke udtrykkeligt anerkendt i lovgivningen. Dog fastsætter 
lovgivningen nogle bestemte krav og procedurer, der skal sikre, at der ydes hjælp til børn 

                                          
84 Serviceloven, § 71. 
85 Serviceloven, § 10. 
86 Serviceloven, § 52. 
87 Serviceloven, § 52a: 
88 Serviceloven, § 53. 
89 Serviceloven, § 58. 
90 Serviceloven, § 71. 
91 Serviceloven, § 54. 
92 Serviceloven, § 56.  
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med handicap og deres familier. 
 
Serviceloven fastlægger forpligtelser for kommunerne til at sikre støtte og godtgørelser til 
personer i alle aldre med særlige behov, personer i sårbare situationer og socialt udsatte 
personer. Der skal ydes støtte til familier med børn med handicap, uanset om barnet bor 
hos en eller begge forældre, i en plejefamilie eller i plejeinstitutioner. Kommunerne har 
ansvaret for vurderingen af handicap med henblik på tildeling af sociale ydelser, 
hjælpemidler og tjenester samt støtte til og tilpasning af undervisning. Kommunen er 
forpligtet til at rådgive og sikre inddragelse af de nødvendige fagfolk.93 
 
Den nationale Videns- og Specialrådgivningsorganisation kan rådgive kommunerne, 
navnlig i komplicerede sager. Dette omfatter rådgivning i, hvorledes forældre støttes i 
pasningen af børn med komplicerede eller omfattende funktionshæmninger og deres 
udvikling i familien. Endvidere kan den uvildige konsulentordning for personer med 
handicap støtte og rådgive forældre, der er uenige i eller tvivler på kommunens 
beslutninger eller sagsarbejde.94 
 
Hvis der er brug for det, kan børn med særlige behov deltage i særlige dagtilbud, der til en 
vis grad vil give den nødvendige træning og behandling. Endvidere kan forældre få 
undervisning i og økonomisk støtte til hjælpe- og træningsredskaber, når de træner barnet 
i hjemmet.95 
 
Familier med børn med handicap modtager et månedligt beløb, der skal dække de 
handicaprelaterede merudgifter, f.eks. særlige diæter, bleer og slid.96 I henhold til 
serviceloven er kommunerne forpligtet til at dække løntab op til et bestemt beløb for 
forældre, der passer et handicappet barn i hjemmet.97 Det er en betingelse, at det er 
nødvendigt, at barnet passes i hjemmet, og at det er mest hensigtsmæssigt, at barnet 
passes af en af forældrene.   
 
Hjælpemidler gives efter henvisning og er gratis. Endvidere kan der gives støtte til køb af 
bil til personer med handicap, for hvem det er nødvendigt at have en bil for at kunne 
deltage i aktiviteter, uddannelse og arbejde.98 
 
Der skal omkostningsfrit tildeles hjælpemidler og ydes støtte, som er nødvendig for at 
kunne deltage i folkeskolen, ungdomsuddannelse eller højere uddannelse. 
Hjælpemidler, der gives med instruktioner, giver bedre præstationer i skolen sammenholdt 
med de præstationer, der opnås af børn, der modtager hjælpemidler uden instruktioner.99 
 
Endvidere forpligter art. 12 og 5 i børnekonventionen og art. 7, stk. 3, og art. 3 i 
handicapkonventionen til, at der ydes hjælp i form af en ledsager for børn med handicap, 
der ikke kan færdes alene i samfundet. 
 
Lægebehandling er gratis. Behandlinger varetages af en blanding af private og offentlige 

                                          
93 Serviceloven, § 11, stk. 8 og § 50.  
94 Serviceloven, §§ 13-15. 
95 Serviceloven, § 32. 
96 Serviceloven, § 41. 
97 Serviceloven, artikel 42. 
98 Serviceloven, § 114. 
99 Capacent; Uddannelsesresultater og -mønstre for børn og unge med handicap, 2009, s. 31 -34. 
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hospitaler og klinikker.100 
 
Samlet set er retten til bistand afspejlet på mange forskellige områder i lovgivningen og er 
opfyldt, hvis lovgivningen gennemføres korrekt. I erkendelse af den høje grad af 
kompleksitet, der kendetegner området, er der oprettet forskellige organisationer såsom 
den nationale Videns- og Specialrådgivningsorganisation, der er oprettet for at rådgive 
myndigheder og borgere. 

3.1.8. Retten til inklusiv uddannelse (art. 28 i konventionen om barnets rettigheder; art. 
24 i handicapkonventionen) og gennemførelsen heraf 

Grundloven sikrer ret til fri undervisning i folkeskolen for alle som en del af borgernes 
grundlæggende rettigheder.101 Folkeskoleloven dækker et års forskole samt ti års 
skolegang. 
  
Folkeskoleloven regulerer de almindelige folkeskoler, specialskoler, forskellige former for 
støtte og forpligtelsen til at yde støtte. Der eksisterer mange og forskellige former for 
støtte. Det kan være i form af tilgængelighed og/eller særligt arrangeret materiale, 
elektronisk udstyr, personlig assistance osv. En del af formålet med lovgivningen er at 
indføre mere inklusive tilgange i den almene undervisning. Bygningers tilgængelighed er 
ikke en del af uddannelseslovgivningen og dens krav, og børn kan derfor henvises til andre 
skoler end den nærmeste.   
 
Som et resultat af mere inklusive tilgange indgår der ikke længere i statistikkerne børn, 
der støttes i mindre end ni timer om ugen. Ifølge Undervisningsministeriet var der i 
skoleåret 2010/2013 i alt 577.396 børn i folkeskolen, hvoraf 29.964 var børn inden for 
særlige undervisningsrammer.102 
 
Undervisningsministeriet har oprettet et internetlink med viden og rådgivning om 
inklusion og afdelinger til at støtte kommunerne i deres bestræbelser på at gennemføre en 
inklusiv folkeskole.103 
 
Selvom ungdomsuddannelse, herunder teknisk-faglig uddannelse og højere uddannelse, 
ikke er sikret i Grundloven, er den også gratis for alle. Kommunerne, 
uddannelsesinstitutionerne og staten skal sørge for udstyr, støtte, tilgængelighedsmateriel 
og særlige pædagogiske foranstaltninger for disse typer uddannelse. Derudover eksisterer 
der også en treårig uddannelse for unge med særlige behov. Her er kommunerne forpligtet 
til at yde gratis støtte til den enkelte. 
 
Som udgangspunkt er alle børn forpligtet til at modtage undervisning. Det kan foregå i 
folkeskolen, varetages i hjemmet af forældre eller andre, eller det kan foregå i private 
skoler.  Børn med særlige behov gennemgår en individuel vurdering, hvis det er 
nødvendigt. Efter vurderingen henvises barnet enten til den almindelige folkeskole, til den 
almindelige folkeskole med støtte, til en specialklasse eller -gruppe i en almindelig 

                                          
100 Sundhedsloven, §§ 60 og 81. 
101 Grundloven, § 76. 
102 Undervisningsministeriet, Specialundervisning og segregering, 2012/2013, tilgængelig på: http://uvm.dk/Service/Statistik/Statistik-om-
folkeskolen-og-frie-skoler/Statistik-om-elever-i-folkeskolen-og-frie-skoler/Statistik-om-specialundervisning (last accessed on 4 November 
2014). 
103 Ressourcecenter for Inklusion og Specialundervisning, tilgængelig på: http://www.inklusionsudvikling.dk(senest besøgt den 4. november 
2014). 
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folkeskole eller til en specialskole. Da det er de lokale myndigheder, der er ansvarlige for 
folkeskolen, varierer mulighederne fra kommune til kommune. Der kan i et vist omfang 
gives støtte til børn i den private undervisningssektor.  
 
Deltagelse i en specialgruppe, -klasse eller -skole er dermed ikke et frit valg for den 
enkelte. Forældre har adgang til en klageprocedure, hvis barnet har særlige støttebehov i 
mere end ni timer om ugen. Klageproceduren kan benyttes, hvis indehaveren af 
forældremyndigheden mener, at barnet bør henvises til en specialskole frem for 
undervisning i den almindelige folkeskole eller modtage almindelig undervisning frem for 
specialundervisning. I sådanne tilfælde har barnet ret til at gå i den almindelige 
folkeskole, uanset hvad folkeskolen måtte mene.104 
 
En vurdering og henvisning, som er foretaget, inden barnet begynder i skole, kan ændres i 
løbet af de år, hvor barnet går i skole; f.eks. kan der laves en ny vurderingshenvisning, 
hvis barnet ikke ser ud til at lære, udvikle sig eller trives. 
 
Børn i og retlige repræsentanter fra ungdomsuddannelser for unge med særlige behov 
har mulighed for at indgive klage. De kan klage over mangel på henvisninger til 
ungdomsuddannelser for unge med særlige behov og over kvaliteten af uddannelsen.105 
Inden for den almindelige ungdomsuddannelse kan de indgive klager om niveauet og 
kvaliteten af den modtagne særlige behovsstøtte til Klagenævnet for 
Specialundervisning.106  
 
Adgangen til klageprocedurer er for nyligt blevet begrænset i folkeskolen, hvilket i høj 
grad er årsagen til det lave antal klager, der blev indgivet i 2013 i forhold til 2012.107  
 
De fleste klager drejer sig om støtteniveauet, f.eks. sker det, at forældre finder 
støtteniveauet for lavt. I en række klagesager er forældre uenige i henvisningen af deres 
børn til den almindelige folkeskole og argumenterer for, at deres børn bør henvises til en 
specialskole. I mange tilfælde mener forældrene ikke, at støtten er afpasset efter deres 
barns behov, dvs. behov, der skal være opfyldt for at sikre, at der tages hensyn til barnets 
læringsformåen, og at barnets velfærd beskyttes tilstrækkeligt.108  
 
Kommunerne er forpligtet til at have faguddannede medarbejdere til at udføre 
vurderinger af børn i alle aldersgrupper. De kan henvende sig til den nationale Videns- og 
Specialrådgivningsorganisation for at få råd om vurderingen, men kommunerne ikke er 
forpligtet til at følge dens råd.  
 
Vidensniveauer, efteruddannelse og vejledning blandt lærere, der underviser børn med 
handicap i almindelige skoler, betragtes af handicaporganisationer som for lav til at kunne 

                                          
104 Forældreklager indgives til Klagenævnet for Specialundervisning. Nævnet består af to medlemmer udpeget af 
KL, og to medlemmer udpeget af DH samt en formand, der er udpeget af undervisningsministeren. 
105 Lov nr. 1031/2013 om ungdomsuddannelse for unge med særlige behov, § 12. 
106 Lov om Klagenævnet for Specialundervisning.  
107 Ankestyrelsen, Klagenævnet for Specialundervisnings årsrapport 2013, tilgængelig på: https://ast.dk/publikationer/arsrapport-2013-1. I 2012 
behandlede Ankestyrelsen 265 sager, men i 2013 kun 164 sager(senest besøgt den 9. oktober 2014). 
108 Ankestyrelsen, Klagenævnet for Specialundervisnings årsrapport 2013, tilgængelig på: https://ast.dk/publikationer/arsrapport-2013-1 Den 
årlige rapport fra Klagenævnet for Specialundervisning, 40 % af klagerne fra 2013 drejede sig om afslag på specialskole, s. 21 (senest besøgt 
den 27. september 2014). 
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sikre tilstrækkelig støtte i forhold til barnets behov.109 
 
Der findes forskellige specialskoler. De børn, der i størst omfang går på specialskoler, 
er børn med intellektuelle handicap, og børn med diagnoser, der påvirker deres evne til 
at interagere med andre og til at fokusere på opgaver, f.eks. autisme og ADHD.110 85 % af 
specialskolelederne har en læreruddannelse, og 30 % heraf har en supplerende 
pædagogisk uddannelse.111 Medarbejderne består af 55 % lærere og 35 % pædagoger.112  
 
Specialskoler kan beslutte ikke at undervise i et eller flere af emner i den almene 
undervisningsplan, og børn kan fritages alt efter typen af deres særlige behov. Det anslås, 
at 70 % af børnene i specialskoler undervises på et lavere niveau end børn i samme alders 
i de almindelige folkeskoler.113 I 15-20 % af disse skoler anvendes de nationale test, og 
elevplaner anvendes i 75 % af specialskolerne.114  
 
En undersøgelse har konkluderet, at specialskolerne har udviklet og forbedret sig i de 
senere år, og at specialskolerne bør hjælpe med at forbedre de almene 
undervisningsstandarder for flere elever.115 De undervisningsresultater for børn, der går på 
specialskoler, er mere beskedne end for børn i almindelige folkeskoler.116 Børn med 
handicap deltager i mindre omfang i ungdomsuddannelser117 , hvilket går ud over deres 
fremtidige muligheder for deltagelse på arbejdsmarkedet.118 
 
Den obligatoriske grundskoleuddannelse i Danmark går tilbage til 1739119 - lang tid før 
tankerne om tilgængelighed i det byggede miljø - og et stort antal danske folkeskoler har 
været i brug i mange år. Det gælder også for ungdomsuddannelser. Den faktiske 
gennemførelse af pligten til at gå i skole er øget, og antallet af obligatoriske skoleår er også 
steget. Derfor varierer skolebygningernes alder, den pædagogiske udformning og 
tilgængelighed meget inden for hver enkelt kommune. Generelt hører børn til et 
skoledistrikt på grundlag af deres bopæl. Dog eksisterer der ikke nogen ret til at gå i 
den lokale skole, og børn med fysiske handicap kan henvises til den tilgængelige skole, 
der ligger tættest på deres hjem inden for deres kommune. Kommunen er forpligtet til at 
sørge for transport af barnet i sådanne situationer. 
 
Førskolebørn, der har særlige behov, har ret til gratis støtte inden skolealderen med det 
formål at gøre dem klar til at påbegynde skolen sammen med deres jævnaldrende. I 
sådanne tilfælde er der adgang til klageprocedurer, men kun tre klager blev indgivet i 
2013.120 
                                          
109 Stakeholders interview with disability rights organisations og Danske Handicaporganisationer, Shadow report to the UN Committee on the 
Rights of persons with Disabilities, udateret, tilgængelig på: http://www.handicap.dk/dokumenter/rapporter-notater/2%20-
%20Report%20to%20the%20UN%20Committee%20on%20the%20Rights%20of%20Persons%20with%20Disabilities.doc/view?searchterm=N
one, 2013. s. 41-44 (senest besøgt den 24. november 2014). 
110 Beatrice Schindler Rangvid og Niels Egelund: Faktorer af betydning for kvalitet i specialskoler: En survey-kortlægning blandt specialskoler 
og PPR, 2014, s. 10-11.  
111 Ibid. s. 14-15. 
112 Ibid. s. 17. 
113 Ibid. s. 30. 
114 Ibid. s. 22. 
115 Ibid., s. 51. 
116Rangvid, B. S. og Lynggaard, M.: Specialskoleelevers resultater ved skolegangs afslutning og fem år senere, 2014, s. 28.  
117 Ibid s. 35. 
118 Ibid. s. 46. 
119 Denstoredanske.dk, Dansk skolehistorie, tilgængelig på: 
http://www.denstoredanske.dk/Erhverv,_karriere_og_ledelse/P%C3%A6dagogik_og_uddannelse/Skole_og_SFO/dansk_skolehistorie(senest 
besøgt den 9. oktober 2014). 
120 Ankestyrelsen, Klagenævnet for Specialundervisnings årsrapport 2013, tilgængelig på: https://ast.dk/publikationer/arsrapport-2013-1 s. 30. 
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Børn, der indlægges i en længere periode, har ret til undervisning på hospitalet, og børn 
har ret til undervisning i hjemmet, hvis det er nødvendigt for deres velfærd.  
 
En række inklusive tilgange er ikke uden vanskeligheder, og civilsamfundsrapporten til 
FN’s Komité om Rettigheder for Personer med Handicap kommenterer vidensniveauet om 
handicap i almindelige folkeskoler, processens tempo og forskellene i kommunernes 
rapportering.121 FN's Komité om Barnets Rettigheder rejser også spørgsmålet om lærernes 
viden.122 Handicapkomitéen har fremsat klare henstillinger til den danske stat om at 
overveje forskellene mellem kommunerne, forbedre den handicapspecifikke viden, 
genoverveje processens tempo og forbedre dokumentationen af undervisningsresultater og 
virkningerne af inklusiv undervisning.123  
 
Skiftet fra segregeret undervisning og specialstøtte til inklusiv undervisning har affødt en 
løbende og meget omfattende debat om grundskoleuddannelsen i Danmark.124 Debatten er 
mangefacetteret, da den omhandler betingelserne for grundskoleuddannelsen i form af 
kvalitet, tildeling af ressourcer, indsats, formål og struktur. Debatten handler også 
om arbejdsbyrde, lærernes uddannelse og kompetencer, herunder indflydelse, forældrenes 
krav og forventninger samt børnenes synspunkter: deres rolle, situation og ageren i 
samfundet. 
 
Undersøgelser fra Lærerforeningen fokuserer på niveauet af ressourcer og antallet af 
lærere, der er til rådighed til varetagelsen af de daglige opgaver. De mener, at alt for 
mange børn med særlige behov placeres i almindelige folkeskoler, og at der derfor er 
behov for flere ressourcer.125 Handicaporganisationerne fokuserer også på ressourcer og 
lærernes uddannelse, deres kompetencer og deres muligheder for vejledning vedrørende 
særlige behov og handicapspecifikke problemer.126 Politikerne fokuserer derimod på 
struktur og de tildelte ressourcer til både de almindelige folkeskoler og specialskolerne.127 
Disse er alle legitime og vigtige diskussioner. Disse fokusområder kan imidlertid have 
negative konsekvenser, da der er en tendens til at fokusere mere på problematiske 
spørgsmål og mangel på kompetencer end på løsninger.  

                                          
121 http://www.handicap.dk/dokumenter/rapporter-notater/civilsamfundsrapport-til-den-danske-regerings-foerste-periodiske-rapport-til-fns-
handicapkomite-for-rettigheder-for-personer-med-handicap-1 s. 38-40 (senest besøgt den 5. oktober 2014).  
122 Committee on the Rights of the Child, Concluding observations: Danmark, CRC/C/DNK/CO/4, af 7. april 2011, tilgængelig på: 

http://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=INT%2fCRPD%2fCOC%2fDNK%2f18388&Lang=en, s. 12, 
art. 46d (senest besøgt den 5. oktober 2014). 
123 Committee on the Rights of Persons with Disabilities, Concluding observations on the initial report of Denmark, 
CRPD/C/DNK/CO/1, af 30. oktober 2014, tilgængelig på: 
http://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=INT%2fCRPD%2fCOC%2fDNK
%2f18388&Lang=en, s. 2, art. 12-13 (senest besøgt den 5. oktober 2014). 
124 Undervisningsministeriet, Specialundervisning og segregering, 2012/2013, tilgængelig på: http://uvm.dk/Service/Statistik/Statistik-om-
folkeskolen-og-frie-skoler/Statistik-om-elever-i-folkeskolen-og-frie-skoler/Statistik-om-specialundervisning (senest besøgt den 9. oktober 2014). 
Ifølge Undervisningsministeriet var der i 2012/2013 29.964 elever i segregerede tilbud, og da inklusiv undervisning i disse år undergår 
ændringer både i form og definition, er det vanskeligt at foretage sammenligninger over tid. 
125 DLF "Ni ud af ti Københavner-lærere: Ikke nok støtte til elever med særlige behov", 13. maj 2014, tilgængelig på: 
http://www.dlf.org/nyheder/2014/maj/ni-ud-af-ti-koebenhavnerlaerere-ikke-nok-stoette-til-elever-med-saerlige-behov(senest besøgt den 27. 
september 2014). 
126 Som udtalt i interview med repræsentanter fra handicaporganisationer. 
127 Karen Ravn, "Skoledirektører vil kigge på lærer-arbejdstid og specialundervisning", folkeskolen.dk, den 18. november 2010, tilgængelig på: 
http://www.folkeskolen.dk/65244/skoledirektoerer-vil-kigge-paa-laerer-arbejdstid-og-specialundervisning(senest besøgt den 9. oktober 2014). 
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3.2. Specifikke vanskeligheder for børn med handicap 

3.2.1. Sårbarhed baseret på køn  
Data og statistikker over børn med handicap er opdelt efter køn, og de forskellige 
resultater for drenge og piger med handicap er dermed synlige. For eksempel er der 
flere drenge i specialskoler end piger.128 Al lovgivning anskues imidlertid som kønsneutral; 
ydelser og tiltag afpasses efter den enkelte, og kønsperspektiver og forskelle mellem 
drenges og pigers behov kan dermed meget vel være taget i betragtning i de individuelle 
tilfælde, men der er ikke draget nogen synlige konklusioner heraf.  Der tages ikke hensyn 
til kønsperspektiver ved udformningen af politikker, programmer og strukturen af 
ydelser.129 
 
Folkeskoleloven indeholder en forpligtelse til at give seksualundervisning. Da 
folkeskoleloven dækker både almene folkeskoler og specialskoler, er børn med handicap 
inkluderet, uanset hvilken skole de går i. I specialskolerne er der dog et vist spillerum for 
lærerne, der kan tilpasse undervisningsplanernes omfang og niveau efter elevernes evner. 
Som konsekvens heraf er det op til læreren og skolens leder at beslutte, om der skal 
tilbydes seksualundervisning. 
 
Den lovgivning, der regulerer sterilisation, regulerer også sterilisation af børn. 
Bestemmelserne er ikke kønsspecifikke. Sterilisering kan tillades for børn med intellektuelle 
og psykosociale handicap, hvis barnets anmodning støttes af indehaveren af 
forældremyndigheden og godkendes af et uafhængigt råd.130 Lovgivningen tager ikke højde 
for særlige betingelser for sterilisation, f.eks. at en graviditet kan være livstruende. Ifølge 
Regionsrådet for Region Syddanmark foretrækkes det imidlertid, at 
præventionsmulighederne er udtømt, inden der gives tilladelse til sterilisation.131 
 
Det danske Socialforskningsinstitut peger på, at personer med omfattende fysiske handicap 
er betydeligt mere udsat for at blive ofre for vold end andre personer. Kvinder med 
handicap er mere udsat for at blive ofre for vold i nære relationer end mænd, og jo mere 
omfattende funktionsnedsættelsen er, jo mere vold oplever kvinder. Undersøgelsen 
omhandler personer fra 16 år. De kommer ikke med nogen forklaringer og overvejer heller 
ikke, om resultaterne kan overføres på børn med handicap, der ikke er fyldt 16 år. Derimod 
påpeger de, at vold mod personer med handicap er et område med behov for mere 
forskning.132 

3.2.2. Børn som sårbare mistænkte 
Generelt gælder straffeloven ligeså meget for personer med handicap som for alle andre. 
Den kriminelle lavalder er 15 år.133 Børn, der ikke er fyldt 15 år, skal støttes i henhold til 

                                          
128 Undervisningsministeriet: Specialundervisning og segregering, 2014, s. 4: 
http://uvm.dk/~/media/UVM/Filer/Stat/PDF14/140205%20Specialundervisning%20og%20segregeringsgrad.pdf (senest besøgt den 24. 
november, 2014). 
Et andet eksempel er Steen Bengtsson, Helle Hansen og Maria Røgeskov: Børn med funktionsnedsættelse og deres familier, 2011, s. 95.  De 
mener, at drenge med handicap oplever flere konflikter end piger med handicap. 
129 Denne opfattelse afspejles i interview med repræsentanter fra handicapbevægelsen. 
130 Sundhedsloven, §§ 108 - 110. 
131 Region Syddanmark. Årsberetning fra Samrådet for svangerskabsafbrydelse, fosterreduktion og sterilisation, 2009, s. 9: 
http://www.regionsyddanmark.dk/wm324082I Region Syddanmark (en af landets fem regioner) fik ni ansøgere tilladelse til sterilisation i 2009. 
Dataene er ikke opdelt, og såvel personer under 25 år som personer, der betragtes som værende ude af stand til at tage beslutninger for sig selv, 
skal ansøge. Der er ingen kønsspecifikke oplysninger (senest besøgt den 5. oktober 2014). 
132 Steen Bengtsson, Malene Damgaard og Tinne Steffensen: Hverdagsliv og levevilkår for mennesker med funktionsnedsættelse, 2013, s. 151. 
133 Straffeloven, § 15. 
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serviceloven. Personer over 15 år kan henvises til behandling.134 Personer, der kan straffes 
og er mellem 15 og 18 år, kan i nogle tilfælde behandles mere lempeligt end voksne.135 
Ifølge en undtagelsesbestemmelse kan en person, der på gerningstidspunktet havde et 
intellektuelt eller alvorligt psykosocialt handicap, ikke straffes. Denne bestemmelse gælder 
uanset alder.136 
  
I forbindelse med retssager er forældre berettiget til at vælge en forsvarer for deres 
barn.137 I den danske stats rapport til FN's Handicapkomité oplyses det, at børn med 
handicap kan få handicapspecifik støtte i retssager, men der henvises ikke til nogen 
specifik lovgivning.138 Ifølge rapporten ydes der handicapspecifik bistand til personer med 
handicap, der deltager i retssager. Mens politifolk og fængselsmedarbejdere uddannes i 
mindretalsspørgsmål, udbydes en sådan uddannelse ikke til dommere og 
domstolspersonale. 139 
 
Retsplejeloven indeholder bestemmelser om retsmøder, herunder retsmøder, hvor der 
afsiges dom, og hvor børn er involveret. Når et barn er sigtet, har retten mulighed for at 
lukke dørene for offentligheden og beslutte, om medierne må rapportere om sagen.140 
 
Politiet er forpligtet til at begrænse varigheden af varetægtsfængsling, og navnlig er 
muligheden for anvendelse af isolationsfængsling mere begrænset end for voksne. 
 
Domme er generelt kortere for børn, og selvom et antal børn afsoner domme i fængsler 
for voksne, er størstedelen anbragt i sikrede institutioner, hvor formålet er at støtte og 
undervise. 
 
Når politiet anholder børn, der ikke er fyldt 15 år, skal de omgående informere 
indehaveren af forældremyndigheden. Tilbageholdelsen skal være så kortvarig som mulig. 
Hvis det menes, at forældrenes deltagelse under afhøringen hæmmer efterforskningen, 
skader barnets velfærd, eller hvis politiet af en eller anden grund mener, at barnet har 
behov for særlig støtte, skal de informere kommunalbestyrelsen, og en repræsentant herfra 
skal være til stede under afhøringen. Hvis barnet har begået en alvorlig forbrydelse, for 
hvilken en voksen ville få en langvarig straf, har barnet ret til en forsvarer, hvis 
indehaveren af forældremyndigheden eller politiet anmoder om det.141 
 
De foranstaltninger, der gælder for børn, der er i konflikt med loven, er indeholdt i 
serviceloven. Ifølge §§ 46-57 har børn, der har behov for særlig støtte og beskyttelse, ret 
til at modtage dette. Der er mange årsager, herunder risiko for social eksklusion og 
konflikter, der kan lede til lovovertrædelser. Støtten bygges på barnets ressourcer, og 
familie og pårørende skal så vidt muligt inddrages. Støtte til familien kan sigte mod at 
opbygge gode relationer, pædagogisk støtte eller anbringelse af barnet uden for familien i 
en periode. Formålet er at støtte barnets udvikling, skolegang og velfærd. 
 

                                          
134 Straffeloven, §§ 68-70. 
135 Retsplejeloven, § 722. 
136 Straffeloven, § 16. 
137 Retsplejeloven, § 730. 
138 Initial report of States parties CRPD/C/DKN/1 af 7. maj 2013, s. 20. 
139 Initial report of States parties CRPD/C/DKN/1 af 7. maj 2013, s. 20. 
140 § 29. 
141 Retsplejeloven, kap. 75b. 
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Kommunen har mulighed for at meddele forældre pålæg, hvis den mener, at forældrene 
ikke lever op til deres forældreansvar.142 Et pålæg kan bestå i, at forældre skal følge barnet 
i skole hver dag for at undgå ubegrundet skolefravær. Konsekvensen af ikke at følge pålæg 
er, at det månedlige beløb, som alle forældre modtager, bortfalder. Der kan også meddeles 
pålæg til børn mellem 12 og 17 år, hvis kommunen mener, at det er nødvendigt for at 
sikre, at barnet ikke bliver indblandet i kriminalitet, og for at sikre dets udvikling og 
uddannelse.143 
 
Hvis et barn under 18 år mistænkes for at have begået alvorlig kriminalitet, skal 
kommunen mødes med barnet, forældrene og andre relevante parter for at undgå, at 
situationen eskalerer.144 Børn under 18 år skal støttes, inden de løslades, samt støttes i 
mindst seks måneder efter løsladelsen.145 Endvidere skal kommunen sikre, at der er 
mulighed for screening for psykosociale handicap. En sådan undersøgelse forudsætter 
samtykke fra forældrene og barnet. 
 
Indtil videre har Danmark opretholdt et forbehold over for børnekonventionens artikel 
40, stk. 2, litra b, nr. v. Årsagen til dette forbehold er, at den danske lovgivning og det 
danske retssystem ikke giver mulighed for at anke korte domme. Indtil videre har der ikke 
været politisk opbakning til at fjerne forbeholdet.146 

3.2.3. Andre særlige problemer for børn med handicap i Danmark 
Det er dokumenteret, at børn med anden etnisk baggrund og børn fra familier med 
lavt uddannelsesniveau er overrepræsenteret i de segregerede specialskoler.147 Der er 
iværksat tiltag (se punkt 3.1.8) i retning af en mere inklusiv tilgang i undervisningen. I 
disse tiltag tages der ikke særligt hensyn til børn af anden etnisk herkomst og fra 
lavindkomstfamilier. I den almene undervisning er der imidlertid nogle initiativer, der skal 
støtte disse børns resultater i skolen.   Et eksempel er den obligatoriske sprogvurdering i 
daginstitutioner, børnehaveklasser og lektiecafeer, der blev indført med folkeskoleloven i 
2014.148 

                                          
142 Serviceloven, § 57a. 
143 Serviceloven, § 57b. 
144 Serviceloven,§ 57c. 
145 Serviceloven, § 57d. 
146 Forbehold over for FN's konvention om barnets rettigheder, tilgængelig på: https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=60837 
(senest besøgt den 9. oktober 2014). 
147 Undervisningsministeriet, 2014: Specialundervisning og segregering, 2012/2013, s. 5 - 6: 
http://uvm.dk/~/media/UVM/Filer/Stat/PDF14/140205%20Specialundervisning%20og%20segregeringsgrad.pdf (senest besøgt den 5. november 
2014). 
148Undervisningsministeriet: Inspiration til obligatorisk sprogvurdering i børnehaveklassen, 2009: 
http://pub.uvm.dk/2009/sprogvurdering/hele_publikationen.html (Senest besøgt den 5. november 2014). 
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4. VURDERING AF DEN PRAKTISKE GENNEMFØRELSE AF 
RETTIGHEDER OG RETSPRINCIPPER 

HOVEDKONKLUSIONER 

 De retlige repræsentanter for et barn med handicap kan benytte sig af 
retsprocedurer eller klagemekanismer. Der er en række institutioner og tjenester, 
der har til opgave at støtte og rådgive om retlige forpligtelser og procedurer.  

 De primære huller, der er identificeret i forbindelse med den praktiske 
gennemførelse, vedrører den lejlighedsvist beskedne gennemførelse på lokalt og 
regionalt niveau. Endvidere er retsbeskyttelsen mod forskelsbehandling svag, og der 
findes ingen klageprocedure specielt for børn med handicap. 

 Der findes en række bedste praksis-eksempler, hvis formål er at udbrede 
kendskabet til midler og metoder til støtte og undervisning af børn med handicap. 
En række politiske initiativer har resulteret i en ny lovgivning, der skal føre til 
inklusiv undervisning i folkeskolerne. 

 Der mangler data om forskelle mellem børn med og uden handicap, der kan vejlede 
udformningen af politikker og ydelser. Dog offentliggør Ankestyrelsen, Klagenævnet 
for Specialundervisning og Ombudsmanden statistikker over de klager, de modtager 
fra børn med handicap og deres forældre. 

 Anbefalingerne vedrører inkorporeringen af de grundlæggende principper for børns 
rettigheder og mekanismer, der kan sikre en ensartet og kvalificeret gennemførelse 
i alle kommuner. Endvidere bør børn støttes mere i at udtrykke deres synspunkter, 
og det psykiatriske system for børn og unge bør ændres. 

4.1. Håndhævelses- og rapporteringsmekanismer 
Håndhævelsesmekanismer 
Som en del af udformningen af lovgivning overvejer Justitsministeriet, om lovgivningen er i 
overensstemmelse med de forpligtelser på menneskerettighedsområdet, som Danmark har 
tiltrådt. Højesteretsafgørelser om national lovgivning og internationale 
menneskerettighedsinstrumenter kan betragtes som autoritative, og andre domstole kan 
henvise hertil i deres afgørelser, men der er ikke nogen stærk tradition for dette.149  
 
Siden handicapkonventionen trådte i kraft i Danmark i august 2009, er der kun rapporteret 
om en domstolsafgørelse med reference til konventionen, og den var ikke relevant for 
børn.150 Fra 2001 til 2014 har 16 domstolsafgørelser henvist til børnekonventionen, men 
ingen af dem havde handicapspecifikke implikationer.151 Årsagen til de få henvisninger til 
børnekonventionen og handicapkonventionen kan ligge i den omstændighed, at Danmark 
har en dualistisk tilgang til international lovgivning, og at konventionerne endnu ikke er 
inkorporeret i den nationale lovgivning. 
 
Retsbeskyttelse er en grundlovssikret ret, men i nogle tilfælde skal borgeren først have sin 
sag gemmen en administrativ klageprocedure, inden den kan indbringes for domstolen. 

                                          
149 Betænkning nr. 1546/2014. Inkorporering mv. inden for menneskeretsområdet, s. 75.  
150 Betænkning nr. 1546/2014. Inkorporering mv. inden for menneskeretsområdet, s. 61-62. 
151 Betænkning nr. 1546/2014. Inkorporering mv. inden for menneskeretsområdet, s. 62 - 71. 
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Både indgivelse af en klage og indbringelse af en sag for domsstolen skal udføres af den 
retlige repræsentant for det pågældende barn. 
 
Ofre, mistænkte og gerningsmænd har ret til fri proces. Personer, der ønsker at anlægge 
sag mod en anden person, en institution eller en myndighed, kan søge om gratis retshjælp 
og kan henvises til en sådan hjælp, hvis det betragtes som sandsynligt, at de vil få 
medhold, og hvis sagsøger ikke har de nødvendige finansielle midler.152 Endvidere kan 
sagsøger, ofret eller gerningsmanden søge juridisk rådgivning hos Retshjælpen, der er en 
frivillig organisation med advokater, der rådgiver personer, der ikke har de nødvendige 
midler til at betale for en sådan hjælp. 
 
Den Uvildige Konsulentordning på Handicapområdet kan vurdere sager for 
sagsbehandlingsfejl og uregelmæssigheder og på baggrund heraf give indikationer på, om 
yderligere tiltag kan ændre allerede trufne afgørelser.153 
 
Klageprocedurer 
Klager om en kommunes afgørelser i sociale sager skal indgives til kommunen, og derefter 
kan kommunen ændre den tidligere afgørelse, men hvis kommunen ikke er villig til dette, 
skal klager videresendes til den nationale Ankestyrelse. Ifølge Ankestyrelsens statistikker 
blev der i anden halvdel af 2013 behandlet 762 klager, der drejede sig om dækningen af 
handicapbestemte merudgifter for børn med handicap.154 
 
I klagesager om specialundervisning er kommunen forpligtet til at genoverveje en sag, når 
der er indgivet en klage. Hvis en beslutning vedrører mere end ni timers 
specialundervisning om ugen, og den opretholdes, skal kommunen videresende klagen til 
Klagenævnet for Specialundervisning. I 2013 behandlede nævnet 164 af disse 
sager.155 
 
Folketingets Ombudsmand er kompetent til at behandle klager fra børn og fra børns 
retlige repræsentanter. Ombudsmanden offentliggør ikke handicapspecifikke oplysninger 
om antallet af sager.  
 
Organisationen Børns Vilkår kan tilbyde en bisidder til børn, der er i stand til at udtrykke 
deres holdning, med det formål at støtte dem i kontakten med myndighederne.156 Børns 
Vilkår offentliggør ikke handicapspecifikke oplysninger om antallet af sager. 

                                          
152 Justitsministeriet, "Fri proces". Tilgængelig på: http://www.civilstyrelsen.dk/da/Fri_proces/fri_proces.aspx (senest besøgt den 9. oktober 
2014) og retsplejelovens kapitel 31.    
153 Årsrapporterne fra Den Uvildige Konsulentordning på Handicapområdet fokuserer på organisationen, lovgivning, budget og hjemmeside. 
Antal sager og sagernes indhold fremgår ikke. http://www.dukh.dk/(senest besøgt den 8. november 2014). 
154 Ankestyrelsen, tal fra Ankestyrelsen, tilgængelig på: http://ast.dk/tal-og-undersogelser/tal-fra-ankestyrelsen/tal-fra-ankestyrelsen(senest 
besøgt den 24. november 2014). 
155 Klageudvalget, årsrapport for 2013 fra Klagenævnet for Specialundervisning, tilgængelig på: https://ast.dk/publikationer/arsrapport-2013-
1(senest besøgt den 24. november 2014). 
156 Børnebisidder, tilgængelig på: http://www.bornsvilkar.dk/BorneTelefonen/raadgivning/Bisidder.aspx, (senest besøgt den 9. oktober 2014). 
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4.2. Huller i, problemer med og spørgsmål om gennemførelsen  
Som vist i punkt 2 og 3 henhører levevilkår for og støtte til børn med handicap primært 
under kommunernes ansvar og til en vis grad under regionernes. Da kommunerne har 
udstrakte beføjelser til at træffe beslutninger om ressourcer, strukturer og den specifikke 
udformning af ydelser, resulterer dette i forskelle mellem kommunerne. Det omfattende 
ansvar gør det muligt for kommunerne at planlægge og tilpasse i overensstemmelse med 
de lokale forhold. Det indebærer imidlertid også en risiko for, at nogle kommuner ikke er 
tilstrækkeligt grundige eller kvalificerede. Både FN's Handicapkomité og FN's Børnekomité 
har understreget forskellene i kommunernes tilgang og manglen på koordinering i deres 
seneste konkluderende bemærkninger, herunder bekymringer om, hvorvidt politikker og 
ydelser altid har tilstrækkelig kvalitet. Desuden har de to komitéer udtrykt bekymring over, 
om kommunerne besidder tilstrækkelig opmærksomhed over for og viden om de specifikke 
bestemmelser i børnekonventionen og handicapkonventionen.157 
 
Som understreget i interview med en organisation for børns rettigheder og 
handicaporganisationen er lovgivningen god og giver et tilfredsstillende beskyttelsesniveau, 
men den bliver ikke gennemført korrekt på det lokale plan. Derfor oplever mange børn 
med handicap mangler og uregelmæssigheder, der ofte skyldes dårlig kommunikation 
mellem kommunernes forskellige sektorer. I sådanne tilfælde bruger børn og forældre 
megen energi og tid på bureaukratiske ansøgninger om bistand, som de har ret til, og må 
ofte vente længe, inden kommunen bevilger den fornødne støtte.158 
 
Grundloven fastsætter, at alle er lige for loven. Lovgivningen forbyder forskelsbehandling 
på grund af køn, tro og seksuel orientering, mens forskelsbehandling på grund af handicap 
kun er sikret på arbejdsmarkedet (i overensstemmelse med EU-direktivet), mens forbud 
uden for arbejdsmarkedet ikke eksisterer.159 Dermed er der et hul i retsbeskyttelsen. 
Desuden er den klageprocedure, der angår ligebehandling, begrænset til arbejdsmarkedet, 
når årsagen er handicap.  Som følge heraf er omfanget af børn med handicap og familier, 
der oplever forskelsbehandling, ukendt.  
  
Mens serviceloven som omtalt ovenfor følger princippet om barnets interesse, er 
principperne om løbende udvikling af barnets evner og retten til at blive hørt mere 
uklare i lovgivningen. Begge principper er til en vis grad afspejlet i bestemmelsen om, at 
børn skal inddrages i beslutninger. Lovgivningen indeholder faste aldersgrænser. Disse 
afhænger af, om børn betragtes som kompetente til at blive inddraget i forskellige former 
for beslutninger på forskellige alderstrin.  Som følge heraf føler børn med handicap sig ofte 
ikke inddraget ordentligt.160 Aldersgrænserne gælder for en række situationer, der er 
vigtige for barnets hverdag og velfærd. De personer, der vurderer barnets evner, er også 
de personer, der tager stilling til bevilling af ydelser, og disse kan finde barnets beslutning 
problematisk eller forkert. Disse personer oplever måske også ekstra byrder og gener i 
forbindelse med varetagelsen af deres opgaver. Endvidere eksisterer der ingen lovgivning 
eller retningslinjer om den særlige pligt til at støtte børn med handicap med kommunikative 

                                          
157 Concluding Observations from the CRPD Committee, CRPD/C/DNK/CO/1 af 3 oktober 2014. Concluding Observations from the CRC 
Committee. CRC/C/DNK/CO/4 af 7. april 2011. Henh. s. 2, art. 13-14, og s. 4, art. 14 - 15. 
158 Jyllands-Posten: Handicaphjælpen skal til gennemtjek, 19. oktober 2014, tilgængelig på: http://jyllands-
posten.dk/aarhus/meninger/breve/ECE7122904/Handicaphjælpen-skal-til-gennemtjek/ (Senest besøgt den 5. november 2014). 
159 Council Directive of 27 November 2000 establishing a general framework for equal treatment in employment 
and occupation (Senest besøgt den 9. oktober 2014).  
160 Signe Højsteen og Kirsten Plambech: Folk tror, at når man er handicappet, så kan man ingenting, 2005, og Dansk Handicaporganisation: Mød 
mig som et menneske, 2008. Henh. s. 58 og 21.  
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midler eller til at støtte dem i at udtrykke egne synspunkter. De børn, der har de mest 
omfattende handicap, er også dem, der oplever de største udfordringer med at få 
støtte til at udtrykke deres synspunkter, f.eks. vurderinger/vurderingspersoner.  
 
Bygningsreglementet gælder for nye bygninger, men børn med handicap bør også have 
adgang til ældre bygninger - for eksempel er mange ældre folkeskoler utilgængelige. 
Endvidere gælder bygningsreglementet ikke for udearealer.161 Derfor bliver børn med 
handicap i mange sammenhænge ekskluderet fra udearealer såsom parker og 
legepladser.162 
 
Statistikker viser, at 7,2 % drenge og 3 % piger modtager specialundervisning i 
segregerede tilbud.163 Af det totale antal børn med handicap, der er inkluderet i den 
almene undervisning, mener 53 % af mødrene til drenge med handicap og 44 % af 
mødrene til piger med handicap, at hverdagsaktiviteterne påvirkes af handicappet.164 Disse 
forskelle er ikke blevet behandlet eller undersøgt mere indgående og kommer derfor heller 
ikke til udtryk i politikker og programmer, selvom de ville kunne føre til mere kvalificerede 
og frugtbare ydelser og foranstaltninger for det enkelte barn.165 

4.3. Bedste praksis 
Ankestyrelsen foretager undersøgelser af kommunernes praksis i sagsbehandlinger på 
det sociale område. De fokuserer på en eller få specifikke bestemmelser. Resultaterne 
udleveres til kommunerne og bidrager derved til at skabe en ensartet behandling af 
borgerne i alle kommuner.166 Klagenævnet for Specialundervisning har offentliggjort 
retningslinjer til kommunerne for, hvordan sager bør behandles, og giver eksempler på, 
hvordan konkrete sager skal behandles.167 
 
Med det formål at gennemføre retten til inklusiv undervisning og sikre tildeling af mere 
finansiering til de almindelige folkeskoler i stedet for segregerede specialskoler er der 
vedtaget lovgivningsmæssige initiativer, der strammer op om kommunernes, skolernes og 
daginstitutionernes pligt og evne til at sikre en mere inklusiv tilgang og praksis. I 
forbindelse med lovændringerne er der blevet oprettet et Ressourcecenter for Inklusion 
under Undervisningsministeriet, der skal inspirere og fremme eksempler på bedste praksis 
og besvare henvendelser fra kommuner og skoler.168 Centeret har fire fokusområder: 
kommunal strategi for inklusion, en udviklende og lærerende organisation, inkluderende 
læringsfællesskab samt inddragelse og ejerskab. Eksempelvis informerer centret under 
fokusområdet inkluderende læringsfællesskab om, hvordan børns relationer kan 

                                          
161 Regulativer om udearealer:  http://www.sbi.dk/tilgaengelighed/ubebyggede-arealer/udearealer-for-alle/(senest 
besøgt den 8. november 2014). 
162 Organisationen God Adgang tilbyder registrering og offentliggørelse heraf, som betales af institutionen. Der er i øjeblikket registeret 12 
legepladser, der er delvis eller fuldt tilgængelige. http://www.godadgang.dk/dk/steder/soegresultat.asp(senest besøgt den 8. november 2014). 
163 Undervisningsministeriet, 2014: Specialundervisning og segregering 2012/2013, s. 4 
http://uvm.dk/~/media/UVM/Filer/Stat/PDF14/140205%20Specialundervisning%20og%20segregeringsgrad.pdf (senest besøgt den 5. november 
2014). 
164 Steen Bengtsson, S., Hansen, H. og Røgeskov, M.: Børn med funktionsnedsættelse og deres familier, 2011, s. 77. 
165 Dette synspunkt afspejles kraftigt i interviewet med en repræsentant for handicapbevægelsen. 
166 Ankestyrelsen: http://ast.dk/tal-og-undersogelser/praksiskoordinering/ankestyrelsens-praksisundersogelser/ankestyrelsens-
praksisundersogelser (senest besøgt den 8. november 2014). 
167 Klagenævnet for Specialundervisning, Vejledning til kommunale sagsbehandlere i sager om specialundervisning 
til folkeskolebørn, tilgængelig på: https://ast.dk/naevn/klagenaevnet-for-
specialundervisning/udgivelser/vejledning-til-kommunale-sagsbehandlere-i-sager-om-specialundervisning-til-
folkeskoleborn 
 (senest besøgt den 8. november 2014). 
168 Ressourcecenter for Inklusion og Specialundervisning, tilgængelig på: http://inklusionsudvikling.dk/ (senest besøgt den 9. oktober 2014). 
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kontekstualiseres. Der gives eksempler på, hvordan lærere og pædagoger via positiv 
intervention kan sikre inddragelse og inklusion både af børn med og uden særlige behov i 
sociale aktiviteter.169 
 
Der afholdes møder i hver enkelt region for myndigheder, børn med handicap og deres 
familier, hvor der oplyses om mulighederne for en ledsageordning for børn med handicap, 
og hvor der berettes om børnenes egne erfaringer med kultur- og fritidsaktiviteter. 
Muligheder og konkrete oplevelser er efterfølgende offentliggjort i et nyhedsbrev og på 
internettet.170   
 
Ombudsmandsinstitutionen har mandat til at besøge private og offentlige institutioner, 
f.eks. skoler og anbringelsessteder, uden først at skulle underrette institutionen. 
Ombudsmandens Børnekontor blev oprettet i 2012. Det har hidtil aflagt et besøg på et 
behandlingscenter for børn og unge med psykosociale handicap.171 
 
Danske Handicaporganisationer har iværksat et inklusionsprojekt for børn med og uden 
handicap og deres forældre med det formål at fremme en positiv holdning og passende 
viden for at undgå konflikter i inklusionsprocessen. Projektet indebærer udarbejdelse af 
materiale og retningslinjer for forældremøder mv., der skal sikre en positiv proces.172 

4.4. Data og overvågningsmekanismer 
Danmarks Statistik udarbejder generelle statistikker over kommunernes indbyggere og 
udgifter til undervisning, arbejdsmarked, sundhedspleje osv. Disse data indeholder 
oplysninger om de økonomiske ressourcer, der bruges på forskellige ydelser, der i særlig 
grad kommer børn med handicap til gode, f.eks. udgifter til tandpleje for børn med særlige 
behov.173 Statistikkerne oplyser imidlertid ikke om antallet af børn med handicap, der 
modtager støtte og hjælp. Derfor betragtes oplysningerne som for generelle til at 
informere om de særlige forhold for børn med handicap.  
 
Danmarks Statistik bringer imidlertid også data for nogle ydelser efter antallet af personer, 
der modtager dem, f.eks. er der 1.775 børn og unge, der bliver passet i særlige 
dagcentre.174 Dette betyder, at oplysningerne fra Danmark Statistik ikke giver det fulde 
overblik over situationen for personer, der lever med handicap. For mere beskrivende data 
må der anvendes andre kilder. Disse beskrives i det følgende. 
 
Det Nationale Forskningscenter for Velfærd udgiver undersøgelser inden for alle 
velfærdsområder, herunder betingelserne for personer med handicap, som del af 
målgruppen. Disse undersøgelser giver en mere detaljeret viden om de virkninger, som et 
handicap har på handicappede børns liv, udvikling og inddragelse. Denne forskning er 
imidlertid forholdsvis ny, og der er brug for flere undersøgelser for at kunne tage stilling til 
ændringer og udvikling. Undersøgelsen fokuserer på børn med handicap, der er over 11 

                                          
169 Inklusion, Eksempler på systematisk arbejde med børns leg, tilgængelig på: http://inklusionsudvikling.dk/Vores-fire-
fokusomraader/Inkluderende-laeringsfaellesskab/Boernefaellesskaber/Eksempler-paa-systematisk-arbejde-med-boerns-leg(senest besøgt den 8. 
november 2014). 
170 Socialstyrelsen, Ledsageordning for børn og unge med fysisk eller psykisk handicap (Pjece til kommuner og sagsbehandlere), tilgængelig på: 
http://shop.socialstyrelsen.dk/products/ledsageordning-for-born-og-unge-med-fysisk-eller-psykisk-handicap (senest besøgt den 9. oktober 2014). 
171 Oplysning i interview fra september 2014. 
172 Danske Handicaporganisationer, "Skolens fællesskab er for alle - inklusion i grundskolen", tilgængelig på: 
http://www.handicap.dk/projekter/skolens-faellesskab-er-for-alle-inklusion-i-grundskolen (senest besøgt den 9. oktober 2014). 
173 Danmarks Statistik, tilgængelig på: http://www.statistikbanken.dk/statbank5a/default.asp?w=1366 (senest besøgt den 19. november 2014). 
174 Ibid. 
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år.175 Denne undersøgelse viser, at drenge er mere påvirket af et handicap end piger.176 
Den viser også, at børn med handicap trives mindre godt end børn uden handicap, da de 
oftere er mere kede af det, irriterede og sover dårligere.177 Endvidere er familien oftere i en 
mere sårbar situation, da den er mindre integreret på arbejdsmarkedet, og 
sundhedssituationen er dårligere.178 Handicap påvirker fritiden, da børn med handicap ofte 
ikke kan deltage i spontane aktiviteter på grund af behovet for voksen støtte.179 
 
Klagenævnet for Specialundervisning offentliggør årligt statistikker over de sager, de 
behandler. Disse statistikker vedrører genstanden for og afgørelserne om de indgivne 
klager. I 2013 behandlede nævnet 164 sager vedrørende folkeskolen og 100 sager 
vedrørende ungdomsuddannelser for unge med særlige behov.180 I de fleste kommuner 
bliver der indgivet omkring fem klager hvert år, men i 13 kommuner var der mellem seks 
og 10 klagesager i 2013.181 Der blev fundet fejl i sagsbehandlinger i 71 % af klagerne om 
særlige undervisningsbehov. Disse fejl kan relateres til manglen på oplysninger om 
mulighederne for at klage og manglen på skriftlige oplysninger om kommunale beslutninger 
til forældrene.182 40 % af afgørelserne handlede om uenighed mellem kommunerne om, 
hvem der havde henvist til almindelig folkeskole, mens forældrene mente, at barnet havde 
brug for segregeret undervisning.183 Der kan imidlertid også konstateres en vis generel 
viden, da statistikkerne omhandler klager over utilfredsstillende sagsbehandling, mangel på 
inddragelse og kvalitet og ikke kun over undervisning. 
 
Ligebehandlingsnævnet behandler sager om forskelsbehandling, men da EU-direktivet 
om ligebehandling på arbejdsmarkedet er det eneste retlige instrument, der udtrykkeligt 
gælder for personer med handicap, har Ligebehandlingsnævnet kun fået mandat til at 
behandle sager om forskelsbehandling mod handicappede på arbejdsmarkedet. Derfor må 
dette betragtes som havende begrænset interesse for personer under 18 år og slet ingen 
interesse for personer under 14 år. 
 
Institut for menneskerettigheder har oprettet en internetside, hvor der anonymt kan 
registreres tilfælde af forskelsbehandling og hadforbrydelser. Det er dog tvivlsomt, om 
det er en passende procedure for alle børn med handicap. 

4.5. Indstillinger 
Da Danmark er en dualistisk stat formodes det, at den nationale lovgivning udarbejdes og 
vedtages i overensstemmelse med internationale menneskerettighedsstandarder og -
principper. Ikke desto mindre er der visse mangler, selv i forhold til de grundlæggende 
principper og rettigheder, der garanteres i børnekonventionen og handicapkonventionen. 
De politikker og programmer, der er gennemført i hverdagslivet for børn med handicap og 
deres familier, bygger således ikke på disse principper. Endvidere er de nationale domstole 
tilbageholdende med at henvise direkte til internationale menneskerettighedsinstrumenter 
bortset fra den europæiske menneskerettighedskonvention.184 Derfor bør 

                                          
175 Steen Bengtsson, Helle Hansen og Maria Røgeskov: Børn med funktionsnedsættelse og deres familier, 2011.. 
176 Ibid s. 35. 
177 Ibid s. 44. 
178 Ibid s. 60-61. 
179 Ibid s. 98. 
180 Klagenævnet for Specialundervisning, årsrapport, 2013: s. 8. 
181 Ibid s. 13. 
182 Ibid s. 18. 
183 Ibid s. 21-22. 
184 Betænkning nr. 1546 om inkorporering mv. inden for menneskeretsområdet. Betænkning nr. 1546, s. 75. 
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børnekonventionen og handicapkonventionen inkorporeres i dansk lovgivning, og 
den valgfri protokol nr. 12 til den europæiske menneskerettighedskonvention og den valgfri 
protokol nr. 3 til børnekonventionen bør samtidig ratificeres. 
 
Forskellene mellem kommunerne er somme tider ret store, hvad angår niveauet for ydelser 
og gennemførelsen af rettigheder for børn med handicap og deres familier. Derfor bør der 
sikres koordineringsmekanismer og bedre retshåndhævelse.185 
 
Der udarbejdes undersøgelser for at dokumentere handicappede børns og deres familiers 
situation og velfærd. De underliggende årsager til situationen afdækkes imidlertid ikke, og 
der er derfor brug for flere undersøgelser, der kan give de oplysninger, der er relevante for 
udformningen af informerede politikker og for revisionen af programmer og ydelser, så de 
kan imødekomme de faktiske behov.186 
 
Børn og unge i psykiatriske systemer og plejeinstitutioner bør kunne føle sig sikre og 
støttet, da dette er en forudsætning for, at de kan lære at overkomme deres personlige 
skrøbelighed og psykosociale handicap. Derfor bør praksis og lovgivning ændres, og brugen 
af fastspænding og anden tvangsbehandling bør afskaffes.187 
 
 

                                          
185 Concluding observations on the fourth report of Denmark to the CRC Committee CRC/C/DNK/CO/4, af 7. april 
2011. Concluding observations on the initial report of Denmark to the CRPD Committee CRPD/C/DNK/CO1, af 3. 
oktober 2014. Henh. s. 4, art. 14-14, og s. 2, art. 13 - 14. 
186 Steen Bengtsson og Maria Røgeskov. Det Nationale Forskningscenter for Velfærd, København, 2011: Børn med funktionsnedsættelse og 
deres familier. 
187 Børnerådet, 2014: Det er bare almindelige mennesker, der har en sårbarhed, samt Concluding observations on the initial report of Denmark to 
the CRPD Committee CRPD/C/DNK/CO1, af 3. oktober 2014, s. 5-6 og 10, art. 36-39 og 68. 
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5. KONKLUSIONER 
Overordnet set er princippet om barnets tarv gennemført i den danske servicelov. Det 
forventes at ligge til grund for alle afgørelser, der træffes om børn i forbindelse med deres 
familieliv og fritid. Princippet er dog ikke udtrykkeligt fastsat i lovgivningen på områder 
som undervisning og sundhedspleje. 
 
Andre grundlæggende rettigheder og principper, der garanteres i børnekonventionen og 
handicapkonventionen, er ikke fuldt ud gennemført. Der eksisterer aldersgrænser, som 
anerkender den løbende udvikling af barnets evner og retten til at blive hørt i bestemte 
situationer, men principperne er ikke til stede som en overordnet bestemmelse. Der bør 
rettes særlig opmærksomhed mod at sikre barnets rettigheder for de børn, som på 
grund af handicap har sværest ved at udøve disse rettigheder. 
 
Særligt bekymrende er det, at der mangler en bestemmelse, der beskytter børn med 
handicap mod forskelsbehandling, og en klageprocedure til værn for dette forbud, hvilket 
kan betragtes som en udfordring for en korrekt gennemførelse af menneskerettighederne.  
 
Regeringen sætter i høj grad sin lid til, at kommunerne gennemfører lovgivningen og 
opfylder deres menneskerettighedsforpligtelser. Kommunerne har imidlertid et spillerum, 
når de gennemfører, opfylder og træffer afgørelser om niveauet for ydelser, der er store 
forskelle mellem kommunerne. I nogle kommuner er kendskabet til og opmærksomheden 
omkring de retlige forpligtelser ikke tilstrækkelig til, at alle opgaver kan varetages korrekt 
eller blot på et acceptabelt niveau. 
 
I de senere år har politikerne arbejdet på at indføre et inklusivt undervisningssystem. 
Det primære fokus er imidlertid på placeringen af børn, og mange skoler har behov for 
tilpasning af bygningerne. Desuden forefindes der ikke altid viden, vejledning og adgang til 
specialydelser. 
 
Vold mod sårbare personer straffes hårdere end vold mod andre personer. Personer med 
handicap betragtes imidlertid ikke som ofre for hadforbrydelser på lige fod med 
andre grupper, der er udsat for forskelsbehandling. 
 
Som konklusion er rettighederne for børn med handicap ulige sikret, og mens barnets 
interesse er sikret i lovgivningen, er der nogle signifikante huller i lovgivningen og i praksis, 
f.eks. manglen på beskyttelse mod forskelsbehandling og den ulige gennemførelse i 
kommunerne af politikker og love, der har betydning for børn med handicap.  
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BILAG 1 - RESUMÉ 

Analyse af den retlige gennemførelse af rettigheder og principper fastlagt i handicapkonventionen og børnekonventionen 

National lovgivning Kommentarer til/vurderinger af 
gennemførelsen 

Barnets interesse 

Bekendtgørelse af lov om social service (Serviceloven) § 19 fastsætter, at alle tiltag 
beskrevet i lovgivningen skal gennemføres i overensstemmelse med princippet om barnets 
interesse. Serviceloven regulerer børns liv vedrørende alle sociale ydelser, hvad angår 
forældreansvar, adoption på grund af fratagelse af forældremyndighed, fælles eller delt 
forældremyndighed og beskyttelse af børn og unge i straffesager, hvor børn og unge er i konflikt 
med loven. 
 
Generelt forventes indehaveren af forældremyndigheden at beskytte barnets interesse. På 
bestemte områder har børnene dog ret til inddragelse fra de er fyldt 12 år, og på andre områder 
fra de er fyldt 15 år. 
 
Servicelovens § 32 forpligter kommunerne til at tilrettelægge særlige dagtilbud til børn, der har 
behov for særlig støtte og behandling. Endvidere er der mulighed for støtte i form af kurser og 
træningsredskaber til forældre, der træner et barn i hjemmet efter særlige metoder. Forældrene 
kan efter særlige regler få hjælp til dækning af tabt arbejdsfortjeneste. 
 
Servicelovens §§ 41-42 giver forældrene mulighed for i et vis omfang at få kompensation for 
tabt arbejdsfortjeneste ved pasning af et barn i hjemmet. Endvidere kan de få en dækning af 
merudgifter, der er relateret til handicap. 
  
For at sikre sammenhængende og holistiske tiltag og ydelser i forhold til børnene, skal 
kommunerne udarbejde en plan for en sammenhængende børnepolitik i medfør af § 19, 

Ufuldstændig gennemførelse 
 
 
Der findes ingen bestemmelser, der 
kræver systematisk hensyntagen til 
barnets interesse i alle tiltag, der 
vedrører dem. Dog eksisterer der 
retssikkerhedsgarantier i den forstand, 
at barnets interesse er det rådgivende 
princip for sociale tjenester, familielov 
og ungdomsbeskyttelse, selv om 
lovgivningen anvender en formulering, 
ifølge hvilken "tilbud (...) udføres i 
samarbejde med forældrene og på en 
sådan måde, at det fremmer børns og 
unges udvikling, trivsel og 
selvstændighed".  
 
Princippet nævnes ikke udtrykkeligt i 
folkeskoleloven, og foranstaltningerne 
tager udgangspunkt i princippet om 
retten til uddannelse og om at mangel 
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Analyse af den retlige gennemførelse af rettigheder og principper fastlagt i handicapkonventionen og børnekonventionen 

National lovgivning Kommentarer til/vurderinger af 
gennemførelsen 

stk. 3-5, i serviceloven. Denne politik skal være i overensstemmelse med princippet om barnets 
interesse og tage særligt sigte på børn med handicap eller særlige behov, på børn, der har været 
udsat for vold og overgreb og på forebyggelse af kriminalitet. Endvidere er kommunerne ifølge 
servicelovens § 11 forpligtet til at tilbyde gratis og eventuelt anonym rådgivning til børn og 
familier i vanskelige situationer.  Kommunerne er også forpligtet til at rådgive og give gratis 
bistand og hjælpemidler til børn med handicap og deres familie.     
 
Servicelovens § 50 forpligter kommunerne til at foretage en undersøgelse af et barn, der 
trænger til særlig støtte. Undersøgelsen skal gennemføres i samarbejde med 
forældremyndighedsindehaveren og unge, der er fyldt 15 år. Undersøgelsen skal gennemføres så 
skånsomt og helhedsbetragtende som muligt, og må ikke være mere omfattende, end formålet 
tilsiger. Forhold, der skal overvejes om nødvendigt, er udvikling og adfærd, familieforhold, 
skoleforhold, sundhedsforhold, fritidsforhold og venskaber og andre relevante forhold. Hvis 
barnet har en passende modenhed, vil en samtale finde sted uden samtykke fra 
forældremyndighedens indehaver og uden dennes tilstedeværelse, når hensynet til barnets 
bedste taler herfor. 
 
Ifølge § 74 i serviceloven kan børn adopteres uden samtykke fra forældrene, hvis fire ud af 
fem medlemmer af kommunens børn og unge-udvalg mener, at det er i barnets interesse. De 
giver anbefaling til Ankestyrelsen, der træffer den endelige beslutning. Børn, der er fyldt 12 år, 
har ret til at udtale sig i sådanne sager.  
 
Ifølge § 11 i forældreansvarsloven har forældre fælles forældremyndighed, hvis de levede 
sammen, da barnet blev født eller kort forinden. Retten kan kun ophæve den fælles 
forældremyndighed, hvis der er grund til at antage, at forældrene ikke kan samarbejde om 
barnets forhold til barnets bedste. 

på uddannelse er skadeligt for barnets 
udvikling og fremtidige udsigter.  
 
Følgelig betragtes den retlige 
implementering af barnets interesse 
som ufuldstændig. 
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Analyse af den retlige gennemførelse af rettigheder og principper fastlagt i handicapkonventionen og børnekonventionen 

National lovgivning Kommentarer til/vurderinger af 
gennemførelsen 

 
Ifølge folkeskolelovens § 1 skal folkeskolen i samarbejde med forældrene give eleverne 
kundskaber og færdigheder, der giver dem lyst til at lære mere, gør dem fortrolige med dansk 
kultur og historie, giver dem forståelse for andre lande og kulturer, bidrager til deres forståelse 
af menneskets samspil med naturen og fremmer den enkelte elevs alsidige udvikling. 
 
§ 57d i serviceloven forpligter kommunerne til at give unge under 18 år et tilbud om udslusning 
efter at have afsonet frihedsstraf eller have været varetægtsfængslet. Tilbuddet skal etableres 
inden løsladelsen og have en varighed på mindst seks måneder. Kommunen er endvidere 
forpligtet til at tilbyde screening med henblik på at afdække psykiatriske problemer til alle unge 
på sikrede institutioner, der er fyldt 15 år. Screeningen forudsætter samtykke fra 
forældremyndighedsindehaver og fra unge, der er fyldt 15 år.  
Straffelovens § 74a fastsætter, at en person under 18 år, der har begået grovere personfarlig 
kriminalitet, kan underkastes en struktureret, kontrolleret og socialpædagogisk behandling i 2 år 
for at forebygge yderligere lovovertrædelser. Kommunen kan på grundlag af § 54a i 
serviceloven tilknytte en koordinator til unge for at støtte vedkommende. 

Forbud mod forskelsbehandling 

 Generelle bestemmelser 
Ifølge grundloven er alle borgere lige forloven. Endvidere beskytter de gældende love mod 
diskrimination på grund af race, etnicitet og køn. Men der er hverken vedtaget forbud mod 
diskrimination på grund af handicap uden for arbejdsmarkedet eller generelt forbud mod 
diskrimination. 
Den indledende statusrapport til handicapkomitéen betragter dansk lovgivning som værende ikke-
diskriminerende, da lovgivningen gælder for alle. 

Ufuldstændig gennemførelse 
 
Retten til ikke-forskelsbehandling på 
grund af handicap er kun udtrykkeligt 
sikret på arbejdsmarkedet. Derfor 
omfatter klagemekanismen for 
diskrimination kun handicap på 
arbejdsmarkedet, selv om den burde 



Temaafdeling C: Borgernes rettigheder og konstitutionelle anliggender 
__________________________________________________________________________________________________ 
 

52 
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På arbejdsmarkedet er direkte eller indirekte diskrimination på grund af handicap udtrykkeligt forbudt 
gennem bekendtgørelsen af lov om forbud mod forskelsbehandling på arbejdsmarkedet m.v.   
 

 Køn 
I § 7 i folkeskoleloven fastsættes der forpligtelse om at give sundheds- og 
seksualundervisning. Folkeskoleloven regulerer både den almindelige folkeskole og specialskoler. 
 
Sundhedslovens § 107 fastsætter, at sterilisering af personer under 18 år kun må tillades af 
særlige årsager, dog uden at klargøre, hvad disse særlige årsager er. § 110 fastsætter, at for 
personer, der ikke er fyldt 18 år, eller personer, der har intellektuelle eller psykosociale handicap, 
skal forældremyndighedens indehaver eller værgen inddrages. Et lægefagligt råd skal ifølge § 
112 tillade sterilisationen.  
 
Ifølge straffelovens § 216 er den maksimale straf for voldtægt fængsel i 8 år. Dette gælder 
også, hvis ofret ikke er i stand til at modsætte sig handlingen på grund af et handicap. Men hvis 
gerningsmanden udnytter et offer med mental retardering, vil den maksimale straf i medfør af § 
218 være begrænset til 4 år.  
 
Generelt finder al lovgivning om børn og specifikke bestemmelser for børn med handicap og 
særlige behov anvendelse uanset køn.  
 
Sundhedslovens § 111. Er den, på hvem indgrebet skal foretages, en person under 18 år med et psykosocialt eller 
intellektuelt handicap, eller findes det i øvrigt på grund af ansøgerens sjælelige tilstand, herunder svag begavelse, 
betænkeligt, at denne på egen hånd anmoder om sterilisation, kan sterilisation tillades af et særligt råd efter anmodning fra 
den pågældende og forældremyndighedens indehaver eller en særligt beskikket værge. 
 

omfatte andre former for 
diskrimination.  
 
Retten til rimelige tilpasninger er ikke 
anerkendt uden for arbejdsmarkedet. 
Dog er et af den danske 
handicappolitiks nøgleprincipper netop 
"handicapkompensation". Princippet 
dækker i et vist omfang rimelige 
tilpasninger, men der er stadig ikke 
tale om en komplet sikring af 
rettigheden. 
 
De danske bygningsregulativer sikrer 
bygningernes tilgængelighed. De 
gælder dog ikke for toetagers 
bygninger, det private boligmarked 
eller fritidsområder udenfor. Nogle 
ældre bygninger er renoveret og i 
denne proces blevet gjort mere 
tilgængelige, men der er ikke opstillet 
en tidsplan eller et budget for 
forbedring af ældre bygningers 
tilgængelighed. 
 
Myndigheder og institutioner opfordres 
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 Skjult 
Serviceloven forpligter kommunerne til at yde støtte og hjælpemidler for at kompensere for handicap i hjemmet og i 
forbindelse med fritidsaktiviteter og sociale aktiviteter. Folkeskoleloven forpligter kommunerne til at yde støtte og 
kompensation i folkeskolen, og lovgivningen om ungdomsuddannelser fastsætter også forpligtelsen der.   Endvidere 
indeholder lovgivning om arbejdsmarkedet forpligtelser til at sikre rimelige tilpasninger.  
  

 Tilgængelighed 
Bygningsreglementet forpligter til sikring af tilgængelighed. Alle nye bygninger, der er højere end 
to etager, skal følge bestemmelserne.  
 
Ifølge Servicelovens § 45 skal kommunen tilbyde 15 timers ledsagelse om måneden for børn og 
unge mellem 12 og 18 år, som ikke kan færdes alene på grund af betydelig og varigt nedsat 
fysisk eller psykisk funktionsevne. Dette gælder ikke for børn og unge, der har et døgnophold. 
Barnet har ret til udpege en person til at ledsage sig. Kommunen skal godkende og ansætte 
vedkommende. Der kan normalt ikke ske ansættelse af personer med meget nær tilknytning til 
barnet.  
 
Sundhedslovens §§ 120-126 forpligter kommunerne til omkostningsfrit at tilbyde forebyggende 
sundhedsydelser til alle børn og unge.  §§ 122 og 123 omhandler specifikt børn og unge med 
særlige behov.  Paragrafferne fastsætter, at alle børn med særlige behov skal tilbydes en øget 
gratis indsats, indtil undervisningspligten ophører. I særlige situationer kan ydelsen forlænges. 
Kommunerne er forpligtede til at nedsætte en tværfaglig gruppe for at sikre den enkeltes 
udvikling, sundhed og trivsel. Endvidere sikres at, der i tilstrækkeligt omfang formidles kontakt til 
læger og psykologer. 
 
Sundhedslovens §§ 127-130 forpligter kommunerne til at tilbyde alle børn gratis tandpleje. §§ 

til at give adgang til oplysninger og 
hjemmesider, og der er opnået 
resultater, men der findes ingen 
forpligtelser vedrørende adgang til 
tjenester og oplysninger. 
 
Det kan således konkluderes, at den 
retlige gennemførelse af retten til 
ikke-forskelsbehandling er 
ufuldstændig på grund af store huller i 
anerkendelsen af handicap og rimelige 
tilpasninger uden for 
arbejdsmarkedssektoren. 
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133-134 forpligter kommunerne til at tilbyde gratis specialtandpleje til alle børn med særlige 
behov.  
 
Ifølge Grundlovens § 76 har alle børn ret til gratis undervisning i folkeskolen, og også 
ungdomsuddannelser og højere uddannelser er gratis.  
Ifølge folkeskolelovens § 3 skal der sikres specialundervisning til børn, der har behov for det. 
Ifølge § 49 er kommunerne forpligtet til omkostningsfrit at tilbyde hjælpemidler, materialer og 
støtte i forbindelse med folkeskolens almindelige undervisning og specialundervisning. Endvidere 
forpligter § 4 kommunerne til at tilbyde socialpædagogisk bistand til børn, der endnu ikke har 
påbegyndt skolegangen, for at sikre, at de er parate til at starte i folkeskolen sammen med deres 
jævnaldrende. § 23 forpligter kommunerne til at sikre undervisning af børn, der er 
hospitalsindlagt eller hjemme, når de af hensyn til deres velfærd ikke kan undervises i skolen.  
Nogle få specialskoler drives af regionerne. Regionerne har her præcis samme forpligtelser til at 
tilbyde støtte som kommunerne. 
 
Der er også forpligtelse til at yde gratis støtte ved særlige behov i forbindelse med 
ungdomsuddannelserne. Det kan være i form af hjælpemidler, materialer og bistand. Endvidere 
kan HF færdiggøres på tre år i stedet for to, mens handelsskoler og tekniskskoler kan 
færdiggøres på fire år i stedet for tre, hvis den studerende på grund af handicap ikke er i stand til 
at færdiggøre uddannelsen på tre år. (§ 40 i lov om uddannelse til studentereksamen, § 36 i 
lov om uddannelsen til højere forberedelseseksamen, §§ 40-42 i lov om uddannelserne 
til højere handelseksamen og §§ 117-18 i bekendtgørelse om uddannelsen til højere 
teknisk eksamen)  
Endvidere sikrer bekendtgørelse om ungdomsuddannelse for unge med særlige behov 
unge under 24 år, som ikke har været i stand til at færdiggøre en ungdomsuddannelse, 
omfattende hjælp.  
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Ifølge § 2 i bekendtgørelse om vejledning om valg af ungdomsuddannelse og erhverv 
findes der en forpligtelse til at tilbyde vejledning til alle mellem 15 og 17 år. Endvidere er der en 
forpligtelse til at tilbyde vejledning til unge under 24 år, som ikke har færdiggjort en uddannelse 
eller ikke er under uddannelse. Bekendtgørelsen (§ 10) fastsætter, at der er en særlig 
forpligtelse til at vejlede børn og unge, der har øget risiko for ikke at påbegynde eller 
gennemføre en ungdomsuddannelse. Som følge af lovgivningens §§ 6 og 16 er der forpligtelse til 
at vejlede, rådgive og støtte børn, der udtrykker ønske om at færdiggøre en ungdomsuddannelse 
i henhold til bekendtgørelse om ungdomsuddannelse for unge med særlige behov. 
Ifølge straffelovens § 15 kan handlinger begået af unge, der ikke er fyldt 15 år, ikke straffes. 
Derimod er børn i vanskelige omstændigheder beskyttet under og støttet af den sociale 
lovgivning.  
 
Retsplejelovens § 730 fastsætter, at sigtede er berettiget til at vælge en forsvarer, og at hvis 
sigtede ikke er fyldt 18 år, kan forældremyndighedens indehaver vælge en forsvarer på sit barns 
vegne.  
 
§ 821 indeholder størstedelen af bestemmelserne vedrørende børn under 15 år. Børnene kan 
observeres, undersøges m.v., men ifølge § 821b kan der ikke tages personfotografi, fingeraftryk 
eller foretages spyt- eller blodprøver med henblik på senere identifikation. Politiet må heller ikke 
opbevare oplysninger, der er fundet under en legemsundersøgelse. 
I situationer, hvor en voksen ville have accepteret at samarbejde, skal 
forældremyndighedsindehaveren acceptere at samarbejde. 
Ved vurdering af, om tilbageholdelsen eller andre straffeprocesser vil være et uforholdsmæssigt 
indgreb, skal der lægges vægt på den særlige belastning, som indgrebet på grund af den 
pågældendes unge alder kan indebære. 
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Når en mistænkt under 15 år tilbageholdes, skal politiet snarest muligt underrette 
kommunalbestyrelsen, således at en repræsentant derfra kommer til stede. 
Hvis tilbageholdelsen har været kort, er det ikke nødvendigt at underrette kommunen. 
Hvis politiet har grund til at antage, at barnet har brug for særlig støtte, skal kommunen dog 
altid underrettes. 
Politiet skal altid underrette indehaveren af forældremyndigheden, da vedkommende også har 
ret til at overvære politiafhøringen. Politiet kan se bort fra denne forpligtelse, hvis 
forældremyndighedsindehaverens tilstedeværelse vil forhindre afhøringen eller er skadelig for 
barnet. I sådanne tilfælde underrettes kommunalbestyrelsen, således at en repræsentant herfra 
er til stede. 
Efter anmodning fra forældremyndighedens indehaver eller fra politiet kan der beskikkes en 
advokat for en person under 15 år, hvis barnet er sigtet for en lovovertrædelse, der normalt 
medfører fængselsstraf. 
 
Hvis sigtede er under 18 år, kan retssagen foregå for lukkede døre (§ 29, stk. 3, stk. 1) eller 
retten kan forbyde offentlig gengivelse af sagen (§ 30, stk. 1). Ifølge § 718a skal politiet hurtigt 
træffe beslutning om tiltalefrafald eller tiltalerejsning, når sigtede er under 18 år. Kommunen er 
under nogle omstændigheder forpligtet til at være til stede, når unge under 18 år stilles for 
retten. 
 
Ifølge § 768a, stk. 2, kan unge under 18 år ikke varetægtsfængsles i mere end 4 
sammenhængende måneder, medmindre personen er sigtet for en lovovertrædelse, der efter 
loven kan medføre fængsel i 6 år, eller 8 sammenhængende måneder, hvis lovovertrædelsen kan 
medføre fængsel i mere end 6 år. 
 
Ifølge § 770b kan personer under 18 år kun under særlige omstændigheder isoleres i op til fire 
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sammenhængende uger - og længere, hvis lovovertrædelsen har været en trussel mod landets 
sikkerhed eller terrorisme. 

Løbende udvikling af barnets evner 

Denne specifikke ordlyd - løbende udvikling af barnets evner - afspejles ikke i lovgivningen. Dog 
er en række bestemmelser forsynet med aldersgrænser, som sikrer forpligtelse til at høre 
børnene. 
 
§ 35 i forældreansvarsloven fastsætter, at børn, der fyldt 10 år, kan anmode 
statsforvaltningen om at indkalde forældrene til et møde om forældremyndighed, barnets bopæl 
og samvær med forældrene. 
 
§ 45 i serviceloven tilbyder børn og unge fra 12 år en ledsager, hvis de ikke kan færdes alene. 
 
Når myndighederne finder det i overensstemmelse med barnets interesse, kan barnet adopteres, 
og hvis barnet er fyldt 12 år, skal myndighederne høre barnets synspunkter om sagen 
(Serviceloven § 74). 
 
Børn, der er fyldt 12 år, kan uafhængigt indbringe en kommunal afgørelse for Ankestyrelse, der 
omhandler anbringelse uden for hjemmet, samvær med forældre og overvågning af børn 
(servicelovens § 167)  
 
Hvis det antages, at et barn trænger til støtte, gennemføres der en undersøgelse med tilladelse 
fra den unge over 15 år. (servicelovens § 50). Hvad angår anbringelse i institutioner, skal børn, 
der er fyldt 15 år, rådføres. (servicelovens §§ 57 og 68).  
 

Ufuldstændig gennemførelse 
 
Princippet om den løbende udvikling af 
barnets evner afspejles ikke 
udtrykkeligt i lovgivningen. Al 
lovgivning referer til den faste 
minimums aldersgrænse, og selvom 
ældre børn kan betragtes som ude af 
stand til at deltage individuelt, kan 
yngre børn ikke betragtes som i stand 
til at deltage som individuelt. 
 
Forpligtelsen at tilbyde handicap- og 
aldersspecifik støtte til at udtrykke sig 
selv (konventionen om rettigheder for 
personer med handicap art. 7, stk. 3, 
er ikke afspejlet i lovgivningen). 
 
Følgelig betragtes den retlige 
gennemførelse som ufuldstændig. 
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Servicelovens § 76 og sundhedslovens § 17 giver mulighed for at forlænge foranstaltninger 
for unge, der ikke er i stand til at føre en selvstændig tilværelse, selvom de er myndige (18 år). 
   

Barnets ret til at give udtryk for sine synspunkter/ret til at deltage 

§ 46, stk. 3, serviceloven fastsætter, at i forbindelse med støtte til børn med særlige behov skal 
man altid inddrage barnets synspunkter med passende vægt i overensstemmelse med barnets 
alder og modenhed. § 45 om ledsagelse fastsætter, at børn, der er fyldt 12 år, kan vælge deres 
ledsager. § 48a fastsætter, at alle børn, der er fyldt 15 år, kan vælge deres egen besidder, der 
skal være fyldt 15 år og er omfattet af tavshedspligt. § 68 om anbringelse i døgninstitution 
fastsætter, at et barn, der er fyldt 15 år, har ret til at udtale sig, hvis kommunen ønsker at flytte 
barnet til en ny institution. § 74 om adoption fastsætter, at børn, der er fyldt 12 år, har ret til 
udtale sig, hvis de adopteres uden samtykke fra forældremyndighedsindehaveren. 
Ifølge § 34 i forældreansvarsloven skal et barn inddrages under en sag om 
forældremyndighed, barnets bopæl eller samvær, så dets synspunkter kan komme til udtryk. 
Forpligtelsen kan fraviges, hvis det er til skade for barnet. § 35 fastsætter, at et barn, der er 
fyldt 10 år, kan anmode statsforvaltningen om at indkalde forældrene til et møde om 
forældremyndigheden, barnets bopæl eller samvær. 
 
I forbindelse med sundhedspleje er der flere områder, hvor børn inden for de fastsatte 
aldersgrænser selv træffer beslutninger, hvis de anses for at være i stand til det.  
 
Formålet med folkeskolen. § 1 i folkeskoleloven angiver, at børn skal opdrages i en demokratisk 
ånd. Ifølge § 46 har eleverne ret til at oprette et elevråd i alle skoler fra det 5. klassetrin. 
Bestemmelsen gælder både for folkeskolen og specialskoler. 
 

Ufuldstændig gennemførelse 
 
Barnets ret til at blive hørt i alle 
beslutninger, som påvirker hende/ham 
er ikke integreret i lovgivningen. Dog 
findes der en række bestemmelser, 
hvor børn inden for bestemte 
aldersgrænser har ret til at udtrykke 
deres synspunkter, hvis de menes at 
være i stand til det og ønsker det. 
Disse bestemmelser vedrører barnets 
bopæl, samarbejde med forældre om 
anbringelse uden for hjemmet og 
sundhedsspørgsmål samt retten til 
elevråd i skoler. 
 
Den retlige gennemførelse af retten til 
at blive hørt betragtes således som 
ufuldstændig på grund af mangel på 
generelle rettigheder. 
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Alle børn har ret til at indbringe klager til Ombudsmandens Børnekontor. 

Retten til frihed for vold 

§ 2 i forældreansvarsloven fastsætter, at barnet har ret til respekt, og at legemlig afstraffelse eller anden krækende 
behandling er forbudt. 
 
Børn, der ikke er fyldt 15, kan ifølge straffelovens § 15 ikke straffes. 
Ifølge § 16 kan personer, der på gerningstidspunktet var utilregnelige på grund af sindssygdom eller mentalt retarderede, 
ikke straffes, men derimod henvises til behandling i henhold til §§ 68-70. 
I henhold til § 81, stk. 11, udstedes der længere straffe for mishandling af og vold mod værgeløse personer, mens 
hadforbrydelser mod personer med baggrund i andres etniske oprindelse, tro og seksuelle orientering specifikt omtales i § 
81, stk. 6, og dermed udlader handicap. 
Straffeloven fastlægger retten til frihed for vold i alle andre aspekter i livet. § 250 fastsætter, at den, der hensætter en anden 
i hjælpeløs tilstand eller forlader andre i hjælpeløs tilstand, straffes med fængsel, og § 254 fastsætter, at den, der uagtsomt 
overlader et barn under 15 år, en sindssyg, mentalt retarderet eller beruset person et farligt våben eller sprængstof, straffes 
med fængsel. 
 
Ifølge § 216 er den maksimale straf for voldtægt mod voksne fængsel i 8 år. Dette gælder også, 
hvis ofret ikke er i stand til at modsætte sig handlingen på grund af et fysisk handicap. Straffen 
er strengest, når ofret er under 12 år og strengere, når ofret er mellem 15 og 18 år. Men hvis 
gerningsmanden udnytter et offer med mental retardering, vil den maksimale straf i medfør af § 
218 være begrænset til 4 år. Dette gælder også, når en ansat eller tilsynsførende på et 
psykiatrisk hospital og opholdssted for børn, unge og personer med intellektuelle handicap har 
samleje med en person, der et optaget i institutionen.  
 
Generelt er al lovgivning om børn og specifikke bestemmelser for børn med handicap og særlige 

Fuldstændig gennemførelse 
 
Retten til frihed for vold er ikke 
udtrykkeligt anerkendt i en overordnet 
bestemmelse. Dog er retten fuldt ud 
sikret i forældreansvarsloven, der 
forbyder legemlig afstraffelse, og i 
staffeloven, der straffer vold mod børn 
og fastlægger skærpende 
omstændigheder. Derfor betragtes 
den retlige gennemførelse af denne 
rettighed som fuldstændig. 
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behov gældende uanset køn.  

Retten til et familieliv 

Ifølge servicelovens §§ 10-11 skal kommunerne sørge for, at alle har mulighed for at få gratis, 
og om nødvendigt anonym rådgivning for at forebygge sociale problemer og hjælpe den 
pågældende over øjeblikkelige vanskeligheder. § 13 sikrer, at børn med betydeligt og varigt 
nedsat fysisk eller psykisk funktionsevnemodtager gratis specialrådgivning inden for familien og i 
kommunal sammenhæng samt i skolen. 
 
§ 32 forpligter kommunerne til at tilbyde særlige dagtilbud med træning og behandling, og 
forpligter også kommunerne til at sørge for kurser og uddannelse af forældre og for 
træningsfaciliteter i hjemmet, når forældrene træner et barn eller en ung i hjemmet. 
 
Ifølge § 41 skal kommunerne dække handicaprelaterede merudgifter, og § 42 fastsætter, at når 
det er den bedste løsning, skal forældre have dækket tabt arbejdsfortjeneste, når de forsøger 
barnet i hjemmet. 
 
Ifølge servicelovens § 54 skal forældremyndighedsindehaveren tilbydes en støtteperson, der 
kan hjælpe vedkommende med at forstå barnets vanskeligheder og bevare kontakten med 
barnet.  
Ifølge forældreansvarslovens § 2 skal forældre drage omsorg for deres børn og behandle dem 
med respekt.  
Ifølge forældreansvarslovens kapitel 4 skal børn, der bor sammen med en forælder, støttes i 
at bevare samværet med den anden forælder. Hvis en eller begge forældre er døde eller 
ukendte, støttes barnet i at bevare samværet med barnets nærmeste pårørende. 
 

Fuldstændig gennemførelse 
 
Retten til et familieliv er ikke 
udtrykkeligt anerkendt i den danske 
lovgivning, men den sikres ved 
integrationen i den europæiske 
menneskerettighedskonvention. 
Endvidere er anerkendelsen af retten 
tydelig, idet der opstilles 
bestemmelser til sikring af retten til at 
bevare familiebåndet. Den retlige 
gennemførelse betragtes som 
fuldstændig, selv om en udtrykkelig 
anerkendelse af retten til et familieliv i 
lovgivningen ville være at foretrække. 
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Analyse af den retlige gennemførelse af rettigheder og principper fastlagt i handicapkonventionen og børnekonventionen 

National lovgivning Kommentarer til/vurderinger af 
gennemførelsen 

Når barnet er anbragt uden for hjemmet, skal kommunerne ifølge servicelovens § 54 yde støtte 
til, at forældre igen kan varetage omsorgen for barnet i hjemmet og bevare samvær med barnet 
under anbringelsen.  

Ret til bistand 

Ifølge § 41 i serviceloven skal kommunerne dække de nødvendige merudgifter ved forsørgelse i 
hjemmet af et barn under 18 med et betydeligt og varigt handicap. Minimumsbeløbet er 
DKK 2424,00 om måneden, men der kan ydes et højere standardbeløb. 
 
Ifølge § 42 i serviceloven skal kommunerne dække tabt arbejdsfortjeneste op til et vist beløb, 
når det er nødvendigt at barnet passes i hjemmet, og det er mest hensigtsmæssigt, at det er en 
af forældrene, der passer det. 
 
I Servicelovens § 112 er det fastsat, at kommunen skal yde støtte til hjælpemidler til personer, 
når hjælpemidlet i væsentlig grad kan lette barnets daglige tilværelse og aktiviteter. Endvidere 
fastsætter § 114, at der skal ydes støtte til køb af bil for at opnå og fastholde et arbejde, 
gennemføre en uddannelse eller deltage i aktiviteter uden for hjemmet. Denne bestemmelse kan 
også bruges til at sikre aktiviteter for og inddragelse af børn med handicap.  
 
Endvidere er der fastsat en ret til personlig bistand afhængigt af den løbende udvikling af barnets 
evner, og retten til at have hjælpemidler og personlig bistand i folkeskolen er beskrevet under 
retten til undervisning.  

Fuldstændig gennemførelse 
 
Lovgivningen tilbyder forskellige 
former for bistand til familier med 
handicappede børn, og specifik hjælp 
til børn med handicap ydes af 
kommunerne. Endvidere suppleres 
lovgivningen af en klageprocedure for 
at sikre den praktiske gennemførelse. 
Den retlige gennemførelse betragtes 
derfor som fuldstændig. 

Retten til uddannelse, herunder inkluderende undervisning. 

Grundlovens § 76 Ufuldstændig gennemførelse 
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Analyse af den retlige gennemførelse af rettigheder og principper fastlagt i handicapkonventionen og børnekonventionen 

National lovgivning Kommentarer til/vurderinger af 
gennemførelsen 

Alle børn i den undervisningspligtige alder har ret til fri undervisning i folkeskolen. Forældre eller 
værger, der selv sørger for, at børnene får en undervisning, der kan stå mål med, hvad der 
almindeligvis kræves i folkeskolen, er ikke pligtige at lade børnene undervise i folkeskolen.  
 
Folkeskolelovens § 2 forpligter kommunerne til at tilbyde gratis undervisning til alle børn i 
kommunen.  
 
 
§ 1 i folkeskolen fastsætter folkeskolens formål. Den har til formål at forberede børnene til 
videre uddannelse, give dem lyst til at lære mere, gøre dem fortrolige med dansk kultur og 
historie, give dem forståelse for andre lande og kulturer, bidrage til deres forståelse for 
menneskets samspil med naturen og fremme den enkelte elevs alsidige udvikling. Folkeskolen 
skal udvikle arbejdsmetoder og skabe rammer for oplevelse, fordybelse og virkelyst, så eleverne 
udvikler erkendelse og fantasi og får tillid til egne muligheder og baggrund for at tage stilling og 
handle. Endvidere er folkeskolen forpligtet til at forberede eleverne til deltagelse, medansvar, 
rettigheder og pligter i et samfund med frihed og folkestyre.  Skolens virke skal derfor være 
præget af åndsfrihed, ligeværd og demokrati. 
 

 
Undervisningen er gratis og 
obligatorisk fra børnehaveklassen og i 
de efterfølgende år. 
  
Selv om inkluderende undervisning er 
en del af politikken for børn med 
handicap, er der ikke nogen sikret ret 
til inkluderende undervisning, da 
barnet eller forældrene ikke selv kan 
vælge.  
  
Børn kan henvises til specialskoler 
eller til inkluderende undervisning 
uden samtykke fra forældrene. I 
sådanne tilfælde kan forældrene 
indgive en klage til Klagenævnet for 
Specialundervisning. Klageproceduren 
er dog begrænset til elever, der 
modtager mindst ni timers støtte eller 
specialundervisning om ugen. Endelig 
har børn med handicap gratis adgang 
til udstyr og støtte i forbindelse med 
inkluderende undervisning og 
specialundervisning, når de henvises 
hertil. 



Landerapport om Danmark til studie om medlemsstaternes politikker for handicappede børn 
__________________________________________________________________________________________________ 

 

63 

 

Analyse af den retlige gennemførelse af rettigheder og principper fastlagt i handicapkonventionen og børnekonventionen 

National lovgivning Kommentarer til/vurderinger af 
gennemførelsen 

 
Eftersom retten til inkluderende 
undervisning ikke er sikret, er det op 
til kommunerne at vælge mellem en 
almindelig folkeskole og specialskole, 
og gennemførelsen af denne rettighed 
betragtes derfor som ufuldstændig.  
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BILAG 2 - STATISTISKE OPLYSNINGER 
Antal 

overtrædelse
r188 

 
 
År 

 
Vold 

 
Køns 

diskrimination 

Anden 
diskrimination 

Mistænkte 

 
2009 

    

 
2010 

    

 
2011 

    

 
2012 

    

 
2013 

    

 
Der foreligger ikke statistikker om disse forhold i tilknytning til handicap. 
Ligebehandlingsnævnet er kun beføjet til at behandle sager om handicaprelateret 
diskrimination på arbejdsmarkedet og har ikke hidtil offentliggjort nogen anonymiserede 
sager om personer med handicap under 18 år. Vold, kønsdiskrimination og antallet af 
mistænkte for kriminelle handlinger registreres ikke i forhold til nedsatte funktionsevner.  

                                          
188 Sager rapporteret til de relevante organer; med forbehold for datatilgængeligheden. 
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BILAG 3 - STUDIE OM MEDLEMSSTATERNES POLITIKKER 
FOR BØRN MED HANDICAP - RESUMÉ 
Der er omkring 100 millioner børn i Den Europæiske Union og omkring 80 millioner 
europæere med handicap. Mens antallet af børn og antallet af personer med handicap er 
veldokumenteret, kan der ikke siges det samme om børn med handicap. Børn med 
handicap kombinerer forskellige sårbarhedsfaktorer. Som børn kræver beskyttelsen af 
deres rettigheder, at der træffes de særlige foranstaltninger, der er anerkendt af FN's 
konvention om barnets rettigheder. Som individer med handicap er de særligt sårbare EU-
borgere, som fortjener specifikke sikkerhedsgarantier og beskyttelse, hvilket er anerkendt i 
FN's konvention om rettigheder for personer med handicap. 
 
Børn med handicap og deres familier møder dagligt specifikke problemer såsom manglende 
bistand og støtte til at blive inkluderet i skolerne, oplevelser med vold og mangel på 
ordentlige redskaber til at indberette dem, vanskeligheder med at få adgang til bygninger 
eller ydelser og problemer med at blive hørt og deltage i beslutninger, der påvirker deres 
liv. 
 
Konventionerne indeholder bestemmelser til afhjælpning af disse bekymringer og beskytter 
retten til at nyde alle menneskerettigheder og frihedsrettigheder uden forskelsbehandling, 
idet de sikrer 

 lige muligheder og tilgængelighed, 
 hensyntagen til barnets interesse i alle handlinger, der påvirker dem, 
 hensyntagen til løbende udvikling af barnets evner i afgørelser, 
 der påvirker dem, 
 retten til at blive hørt i retssager og i afgørelser, der påvirker 
 barnet og retten til en fuld og effektiv deltagelse, 
 retten til et familieliv, 
 retten til reel adgang til undervisning og inklusiv undervisning, 
 ret til sundhedspleje, 
 retten til hjælp og 
 frihed for vold. 

Dette studie har til formål at afspejle de krav i de to konventioner, der vedrører de vigtigste 
rettigheder for børn med handicap, som generelt bør gennemføres i EU som følge af 
medlemsstaternes høje ratifikationsgrad. Endvidere tiltrådte EU i december 2010 
konventionen om rettigheder for personer med handicap. Ved at gøre dette anerkendte EU 
de vanskeligheder, personer med handicap møder, når de forsøger at udnytte deres 
rettigheder, og påtog sig ansvaret for dens gennemførelse sammen med medlemsstaterne. 
EU's ansvar for gennemførelsen af konventionen om barnets rettigheder er af en anden 
størrelsesorden. På trods af EU's manglende ratifikation ligger børnekonventionens 
rettigheder og principper til grund for EU's politikker og tiltag, da traktaten anerkender 
barnets rettigheder som en EU-målsætning. 
 
Dette studie vurderer den nuværende situation angående handicappede børns rettigheder i 
EU og behovet for EU-lovgivning eller for andre foranstaltninger. Mulighederne for at handle 
på EU-plan er afgrænset af de i traktaterne fastlagte beføjelser, som enten består i 
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enekompetence, delt kompetence eller understøttende kompetence (art. 2 TEUF). 
Den EU's nuværende lovgivning og politiske rammer anerkender de i konventionerne 
fastsatte rettigheder og principper, der gælder for børn med handicap, og sikrer en vis grad 
af gennemførelse. Den nuværende EU-lovgivning, der er relevant på dette område, er 
imidlertid hovedsaglig sektororienteret (f.eks. arbejdsmarked eller indvandring). 
Lovgivningen omhandler situationen for personer med handicap og barnets rettigheder 
adskilt fra hinanden, men der er behov for lovgivning om børn med handicap, da de møder 
flere forskellige former for forskelsbehandling - både på grund af deres alder og på grund af 
deres handicap, samt for at tilpasse foranstaltningerne for at sikre, at deres rettigheder 
respekteres. 
 
A. Komparativ analyse af nationale retlige rammer 
Den komparative analyse af de nationale retlige rammer for handicappede børns 
rettigheder i 18 medlemsstater189 er baseret på et sæt kriterier, der er udviklet for at 
muliggøre en vurdering af sammenlignelige data fra de enkelte landerapporter. Kriterierne 
er baseret på de forpligtelser, der er knyttet til hver enkelt rettighed og princip, der 
betragtes som relevant for handicappede børns situation190. Kriterierne er udledt af de to 
konventionstekster og FN's Børnekomités generelle bemærkninger til deres fortolkning. 
 
Generelt er der i alle de 18 medlemsstater fastlagt omfattende retlige rammer, der 
afspejler de vigtigste aspekter af de rettigheder og principper, der fremgår af 
handicapkonventionen og børnekonventionen.  Mens det kan fastslås, at handicappede 
børns rettigheder i vidt omfang er anerkendt i de nationale retssystemer enten gennem 
generel eller specifik lovgivning, har den praktiske gennemførelse vist sig at være 
problematisk i de fleste medlemsstater. 
 
Overordnet set er princippet om barnets tarv anerkendt i de nationale lovgivninger. Dog 
er gennemførelsen oftest begrænset til familien, og afgørelser om social beskyttelse, der 
vedrører børn, og de specifikke behov, som børn med handicap har, er ikke anerkendt. 
Landerapporterne fandt en mangel på forståelse af, hvad princippet indebærer, samt en 
utilstrækkelig udfoldelse af det gennem lovgivning eller retspraksis og en generel mangel 
på gennemførelsesbestemmelser. 
 
Retten til ikke-forskelsbehandling på grund af handicap eller alder afspejles i de 
nationale lovgivninger, men gennemførelsen af denne ret er kun delvis, og 
foranstaltningerne til rimelige tilpasninger er generelt utilstrækkelige til at sikre den.  I 
praksis er tilgængelighed et stort problem i de fleste medlemsstater. De 
multidiskriminationsfaktorer, som børn med handicap eller piger med handicap står over 
for, er sjældent anerkendt. Der mangler overvågningsresultater af og data om sager om 
krænkelser af rettigheder, der vil kunne være en hjælp til fastlæggelse af mere effektive 
foranstaltninger. 
 
De fleste medlemsstater tager delvist hensyn til den løbende udvikling af barnets 

                                          
189 Til den første del af dette studie er 18 udvalgte medlemsstaters retlige rammer blevet analyseret: Belgien, Det 
Forenede Kongerige, Estland, Finland, Frankrig, Grækenland, Irland, Italien, Malta, Nederlandene, Norge, Polen, 
Rumænien, Slovenien, Spanien, Sverige, Tjekkiet og Tyskland. Disse lande er udvalgt af Europa-Parlamentet i 
specifikationerne til dette studie. 
190 Otte rettigheder og principper er identificeret som de mest relevante for situationen for børn med handicap: 
barnets tarv, retten til ikke-forskelsbehandling, løbende udvikling af barnets evner, retten til deltagelse/til at blive 
hørt, retten til frihed for vold, retten til familieliv, retten til bistand og retten til undervisning. 
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evner, hovedsagligt på grundlag af betragtninger om barnets alder, modenhed og 
udvikling. Dog anerkendes handicappede børns situation ikke specifikt. Gennemførelsen er 
begrænset til en vis type afgørelser, og medlemsstaterne har en tilbøjelighed til primært at 
tage hensyn til barnets alder, hvilket for børn med handicap måske ikke er så relevant, og 
hvilket reelt kan udelukke dem fra beslutningsprocesser, der angår dem. 
 
Retten til deltagelse og retten til at blive hørt i beslutningsprocesser, der berører børn 
med handicap, er anerkendt i de 18 medlemsstaters lovgivninger. Dog er gennemførelsen 
ofte begrænset til procedurer for bestemte sektorer, især inden for familieret og i et vist 
omfang undervisning. I praksis bliver børn med handicap ikke systematisk inddraget og 
deltager ikke i det offentlige og private liv i samme grad som deres jævnaldrende uden 
handicap. 
 
Generelt er frihed for vold anerkendt i medlemsstaternes lovgivning. Ikke desto mindre er 
overgreb mod børn med handicap et stort problem, der fremgår af alle landerapporter. Vold 
i institutioner er en særlig bekymring. Da der mangler systematiske data, og det er 
vanskeligt for ofrene at anmelde overgreb, er det ikke muligt at få det overblik over 
situationen, der er nødvendigt for at kunne vedtage passende politikker og 
foranstaltninger. 
 
Retten til familieliv er i vidt omfang anerkendt i de udvalgte medlemsstaters 
lovgivninger. Dog er utilstrækkelig rådgivning og støtte til familier til inddragelse af et barn 
med handicap og utilstrækkelig hjælp i hverdagen et stort problem i de fleste af de 18 
medlemsstater. Uden den fornødne hjælp er der risiko for, at familier med særlige 
udfordringer frasiger sig deres ansvar, og at institutionsanbringelse, da der ikke kan findes 
alternative løsninger, bliver det eneste svar. 
 
Generelt anerkendes retten til forskellige former for bistand (finansiel, social, 
sundhedspleje, osv.) til børn med handicap og deres familier i lovgivningen eller i 
administrative forskrifter. Igen er bistanden imidlertid i de fleste tilfælde sektorbestemt 
(navnlig social og sundhed) og utilstrækkelig (finansiel og menneskelig bistand). Den 
økonomiske krise har bidraget til at fjerne eller mindske bistanden i de fleste 
medlemsstater. Adgang til bistand opfattes oftest ikke som et instrument, der beskytter 
rettigheder, men snarer som en skønsmæssig foranstaltning underlagt 
budgetbegrænsninger. 
 
Alle medlemsstater anerkender retten til undervisning i deres forfatninger eller retlige 
rammer; dog forbliver muligheden for adgang til den ønskede skole for børn med handicap 
meget udfordrende i praksis. Almindelige skoler er i vid udstrækning utilgængelige for børn 
med handicap i mange medlemsstater, mens skolerne i andre lande har utilstrækkelige 
ressourcer, og støtten til børn med handicap er knap. Desuden mangler lærere i 
almindelige skoler uddannelse i og opmærksomhed på handicappede børns behov, og 
programmerne er ikke systematisk tilpasset dem. 
 
Overensstemmelsesmekanismerne er svage og mangler tilpasning til situationen for 
børn med handicap. Der mangler information og rådgivning til familier med børn med 
handicap om deres rettigheder, og procedurer og kompetente myndigheder vanskeliggør 
deres muligheder for at få adgang til disse redskaber. 
 
På baggrund af disse resultater fremsætter studiet konklusioner og henstillinger til EU-tiltag 
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under hensyntagen til de kompetencer, EU er tillagt i traktaterne på en lang række 
områder, herunder handicap og børns rettigheder. 
 
B.1 Den Europæiske Unions rolle 
EU har ikke eksplicit kompetence for børn med handicap. Dog indeholder EU-rammen 
bestemmelser, der anerkender EU's ansvar for fremme af beskyttelsen af barnets 
rettigheder som et EU-mål såvel som dets beføjelse til at bekæmpe forskelsbehandling på 
grund af handicap. Endvidere anerkender Den Europæiske Unions charter om 
grundlæggende rettigheder, der har samme retlige værdi som traktaterne, i art. 21 retten 
til ikke-forskelsbehandling på grund af handicap og i artikel 24 barnets rettigheder.  Selv 
om denne anerkendelse er vigtig, kan den ikke udvide de beføjelser, som EU er tildelt i 
traktaterne.  
 
EU er, sammen med medlemsstaterne på de områder, hvor der er delt kompetence eller 
national kompetence, bundet af forpligtelserne i handicapkonventionen og skal træffe de 
fornødne foranstaltninger for at bekæmpe forskelsbehandling på grund af handicap inden 
for rammerne af art. 19 TEUF eller i andre forhold, der falder ind under EU's kompetence. 
Art. 19, stk. 1, TEUF indeholder retsgrundlaget for EU-foranstaltninger (se bl.a. forslaget til 
ligebehandlingsdirektiv fra 2008191), men kravet om enstemmighed gør det svært at opnå 
en aftale på dette retsgrundlag. Art. 19, stk. 2, giver EU mulighed for at vedtage 
grundprincipper og tilskyndelsesforanstaltninger til støtte for medlemsstaternes aktioner 
med henblik på at bekæmpe forskelsbehandling efter den almindelige 
lovgivningsprocedure.  
 
Hverken ovenstående forslag til et ligebehandlingsdirektiv eller andre EU-foranstaltninger 
giver en definition af handicap. Forud for vedtagelsen af handicapkonventionen 
definerede EU-Domstolen i en dom fra juli 2009 i en sag vedrørende beskæftigelsespolitik 
handicap i overensstemmelse med handicapkonventionen som "en begrænsning, bl.a. som 
følge af fysiske, mentale eller psykiske skader, der hindrer, at vedkommende kan deltage i 
erhvervslivet."192 EU-domstolen har for nylig videreudviklet denne definition193 , idet den 
har fastslået, at handicap er en følge af barrierer, der forhindrer den berørte persons fulde 
og effektive deltagelse i arbejdslivet på lige fod med andre arbejdstagere, og opfordret 
arbejdsgiveren til at træffe rimelige tilpasningsforanstaltninger. 
 
EU-tiltag er også mulige i tilknytning til andre politikområder inden for EU's beføjelser. Flere 
spørgsmål om rettigheder for børn med handicap er knyttet til EU-politikker som 
socialpolitik, økonomisk, social og territorial samhørighed, transport, frihed, sikkerhed og 
retfærdighed, som alle har delt kompetence. Desuden har EU mulighed for at træffe 
foranstaltninger for at støtte medlemsstaternes politikker på en række områder, der 
påvirker børn med handicap, såsom uddannelse, sport, ungdom og sundhed. 
 
B. 2 Eksisterende relevant afledt EU-ret 
Barnets tarv som primært hensyn i tiltag vedrørende børn er et grundlæggende 

                                          
191 Forslag til Rådets direktiv om gennemførelse af princippet om ligebehandling af alle uanset religion eller  
tro, handicap, alder eller seksuel orientering, COM/2008/0426, tilgængelig på: http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/DA/TXT/PDF/?uri=CELEX:52008PC0426&from=en (senest besøgt den 6. maj 2013). 
192 Domstolen dom af 11. juli 2006 i sag C-13/05, Sonia Chacón Navas mod Eurest Colectividades, præmis 43. 
193 Domstolens dom i de forenede sager C-335/11 og C-337/11, HK Danmark som mandatar for Jette Ring mod 
Dansk almennyttigt Boligselskab(C-335/11) og HK Danmark som mandatar for Lone Skouboe Werge mod Dansk 
Arbejdsgiverforening som mandatar for Pro Display A/S (C-337/11), præmis 47. 
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krav, der er anerkendt i EU-lovgivning. Art. 7 i direktiv 2008/52/EF194 om mægling kræver, 
at mæglere skal tage hensyn til barnets tarv, når der tages stilling til, om et barn kan 
afgive vidneforklaring i en retssag. Direktivet om ret til familiesammenføring195 kræver, at 
medlemsstaternes myndigheder tager hensyn til børns tarv, når de behandler ansøgninger 
om familiesammenføring (art. 5)196. Beskyttelse af barnets tarv omtales udtrykkeligt i 
Rådets direktiv 2004/81/EF197 om ofre for menneskehandel som led i ulovlig indvandring. 
 
Ikke-forskelsbehandling på EU-plan er i øjeblikket reguleret i fire EU-direktiver, der 
bekæmper forskelsbehandling på grund af beskyttede årsager som køn, race eller etnisk 
oprindelse, religion eller tro, alder og seksuel orientering, hvoraf de fleste er begrænset til 
arbejdsmarkedet198. De fastsætter regler for "bekæmpelse af forskelsbehandling (...) med 
henblik på gennemførelse i medlemsstaterne af princippet om ligebehandling"199. 
Handicap anerkendes som årsag til forskelsbehandling i direktiv 2000/78/EF, og endvidere 
gælder beskyttelsen af ligebehandling af mænd og kvinder i forbindelse med beskæftigelse 
og erhverv under direktiv 2006/54/EF for personer med handicap. Direktiv 2000/43/EF om 
ligebehandling af alle uanset race eller etnisk oprindelse anerkender ikke handicap som en 
beskyttet grund. Direktiv 2004/113/EF om ligebehandling af mænd og kvinder i forbindelse 
med adgang til og levering af varer og tjenesteydelser henviser til forskelsbehandling på 
grund af køn, men ikke på grund af alder eller handicap. 
 
Kommissionen har erkendt, at der er forskelle i den beskyttelse, der ydes, i forhold til de 
forskellige grunde, og offentliggjorde et forslag til direktiv i 2008 med det formål at 
supplere den retlige ramme for antidiskriminationslovgivning og sikre et mere ensartet 
beskyttelsesniveau200.  
 
Andre foranstaltninger på politikområder såsom det indre marked eller transport har 
indvirkning på adgangen til ydelser for børn med handicap. For eksempel kræver direktiv 
2001/85/EF om køretøjer, der anvendes til personbefordring, at der er adgang til disse for 
bevægelseshæmmede og for personer med nedsat syn. Andre instrumenter omfatter 
rettigheder for personer med handicap, når de rejser med fly, adgang til elevatorer, ved 
udførelse af offentlig indkøb eller i forbindelse med telekommunikation201. 
 
Inden for rammerne af sine beføjelser supplerer EU sin indsats til bekæmpelse af 
forskelsbehandling med aktiviteter, der ledes af EU-institutionerne, til forbedring af viden 
                                          
194 Direktiv 2008/52/EF om visse aspekter af mægling på det civil- og handelsretlige område 
195 Rådets direktiv 2003/86/EF om ret til familiesammenføring. 
196 Developing indicators for the protection, respect and promotion of the rights of the child in the European Union. 
Det Europæiske Agentur for Grundlæggende Rettigheder (FRA), marts 2009, tilgængelig på: 
http://fra.europa.eu/sites/default/files/fra_uploads/358- 
RightsofChild_summary-report_en.pdf. 
197 Rådets direktiv 2004/81/EF om udstedelse af opholdstilladelser til tredjelandsstatsborgere, der har været ofre 
for menneskehandel, eller som er indrejst som led i ulovlig indvandring. 
198 Direktiv 2006/54/EF om gennemførelse af princippet om lige muligheder for og ligebehandling af mænd og 
kvinder i forbindelse med beskæftigelse og erhverv (omarbejdet); direktiv 2004/113/EF om gennemførelse af 
princippet om ligebehandling af mænd og kvinder i forbindelse med adgang til og levering af varer og 
tjenesteydelser; direktiv 2000/43/EF om gennemførelse af princippet om ligebehandling af alle uanset race eller 
etnisk oprindelse og direktiv 2000/78/EF om generelle rammebestemmelser om ligebehandling med hensyn til 
beskæftigelse og erhverv. 
199 Artikel 1 i direktiv 2000/43/EF, 
200 Forslag til Rådets direktiv om gennemførelse af princippet om ligebehandling af alle uanset religion eller tro, 
handicap, alder eller seksuel orientering (COM(2008)0426). Det er på nuværende tidspunkt blokeret i Rådet. 
201 "Study on challenges and good practices in the implementation of the UN Convention on the Rights of Persons 
with Disabilities VC/2008/1214", Europa-Kommissionen, Bruxelles, 2010, Resumé, tilgængelig 
på:http://www.efc.be/programmes_services/resources/Documents/UN_Covention_Summary_EN.pdf. 
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om forskelsbehandling (f.eks. ved at skabe større opmærksomhed), og der ydes støtte 
(f.eks. til NGO'er, arbejdsmarkedets parter og ligebehandlingsorganer) til at forbedre deres 
evne til at bekæmpe forskelsbehandling og til at tilskynde til udveksling af god national 
praksis. 
 
Hensyntagen til børns løbende udvikling af evner er anerkendt i Bruxelles 11a-
forordningen (2201/2003), som kræver, at retten hører barnets synspunkt under 
hensyntagen til barnets alder eller modenhed. Den samme formulering findes i EU-
lovgivning om indvandring og asyl i forbindelse med uledsagede mindreårige. 
 
Børns ret til deltagelse er anerkendt i nogle af Kommissionens strategiske dokumenter, 
herunder "Europæiske ungdomspolitikker" fra 2005, "EU-strategi for børns rettigheder" fra 
2006, "Aktive unge"-programmet og EU-dagsordenen for børns rettigheder fra 2011. EU-
lovgivning om indvandring og asyl anerkender barnets ret til at blive hørt under retssager i 
overensstemmelse med Bruxelles IIa-forordningen (2201/2003). 
 
EU har vedtaget en række foranstaltninger til beskyttelse af børn mod vold202 
vedrørende børnehandel, seksuel udnyttelse af børn og beskyttelse af ofre, herunder flere 
direktiver203 vedtaget for at erstatte nogle af disse instrumenter. For eksempel fokuserer 
direktiv 2011/36/EF om forebyggelse og bekæmpelse af menneskehandel og beskyttelse af 
ofrene herfor på beskyttelsen af børn, der er mere sårbare end voksne, og fastsætter 
strengere sanktioner, når lovovertrædelsen er begået mod sårbare personer såsom børn og 
personer med handicap. 
 
Direktiv 2012/29/EU om minimumsstandarder for ofre for kriminalitet med hensyn til 
rettigheder, støtte og beskyttelse og om erstatning fastsætter, at ofre for kriminalitet under 
ingen omstændigheder må forskelsbehandles, heller ikke på grund af alder eller handicap.  
Endelig omhandler direktiv 2011/92/EU om bekæmpelse af seksuelt misbrug og seksuel 
udnyttelse af børn og børnepornografi204 og om erstatning behovet for specifik beskyttelse 
af børn med handicap. 
 
Retten til familieliv og fastholdelse af barnet i dets familiesammenhæng er 
hovedformålet med Rådets Bruxelles IIa-forordningen (2201/2003)205.  Under 
indvandringspolitikken er barnets ret til familieliv sikret gennem reglerne om 
familiesammenføring206 og bestemmelserne i direktiverne om asyl207 i forbindelse med 

                                          
202 Rammeafgørelse 2002/629/RIA om bekæmpelse af menneskehandel; Rådets direktiv 2004/81/EF om 
udstedelse af opholdstilladelser til tredjelandsstatsborgere, der har været ofre for menneskehandel, eller som er 
indrejst som led i ulovlig indvandring; Rådets rammeafgørelse 2004/68/RIA om bekæmpelse af seksuelt misbrug 
og seksuel udnyttelse af børn og børnepornografi; Rådets rammeafgørelse 2001/220/RIA om ofres stilling i 
forbindelse med straffesager; Rådets resolution 2001/C 283/01 om civilsamfundets bidrag til eftersøgning af 
forsvundne eller seksuelt udnyttede børn; Rådets afgørelse nr. 1351/2008/EF om etablering af programmet for 
sikrere internet 2009-2013. 
203 Direktiv 2011/36/EU om forebyggelse og bekæmpelse af menneskehandel og beskyttelse af ofrene herfor, og 
om erstatning af Rådets rammeafgørelse 2002/629/RIA, direktiv 2011/92/EU om bekæmpelse af seksuelt misbrug 
og seksuel udnyttelse af børn og børnepornografi og om erstatning af Rådets rammeafgørelse 2004/68/RIA, 
direktiv 2012/29/EU om minimumsstandarder for ofre for kriminalitet med hensyn til rettigheder, støtte og 
beskyttelse og om erstatning af Rådets rammeafgørelse 2001/220/RIA. 
204 Artikel 1 i direktiv 2011/92/EU. 
205 Rådets forordning (EF) nr. 2201/2003 om kompetence og om anerkendelse og fuldbyrdelse af retsafgørelser i 
ægteskabssager og i sager vedrørende forældreansvar. 
206 Rådets direktiv 2003/86/EF om ret til familiesammenføring; Rådets forordning (EF) nr. 343/2003 om 
fastsættelse af kriterier og procedurer til afgørelse af, hvilken medlemsstat der er ansvarlig for behandlingen af en 
asylansøgning, der er indgivet af en tredjelandsstatsborger i en af medlemsstaterne; Rådets direktiv 2004/83/EF 
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uledsagede mindreårige og respekt for familieenheden. 
 
Princippet om maksimal inklusion i samfundet af børn med handicap er afspejlet i 
strategidokumenter såsom Handicapstrategien 2010-2020208 og i EU's 2020-program i 
forbindelse med undervisning og uddannelse.209 Rådets resolution fra 2003 om lige 
uddannelsesmuligheder for handicappede elever og studerende210 omhandler problemet 
med adgang til uddannelse for børn med handicap. Europa-Parlamentets beslutning om 
mobilitet og integrering af børn med handicap fra 2010211 understregede behovet for at 
sikre fuld respekt for barnets rettigheder, herunder retten til uddannelse og til deltagelse i 
samfundslivet. EU-institutioner støtter også Det Europæiske Agentur for Udvikling af 
Undervisning af Personer med Særlige Behov, som er en uafhængig organisation, der 
fungerer som platform for samarbejde om særlige undervisningsbehov og fremme af fuld 
deltagelse inden for almindelig uddannelse og erhvervsuddannelse212. 
 
C. Henstillinger til EU-indsats 
I forbindelse med vurderingen af behovet for specifikke henstillinger til forbedring af 
situationen for børn med handicap er det vigtigt at understrege, at børn med handicap først 
og fremmest er børn med samme behov som alle andre børn og bør være omfattet af alle 
de rettigheder, der er anerkendt i børnekonventionen. Deres inhærente forskel i forhold til 
deres jævnaldrende skal anerkendes for at gøre det muligt at udarbejde passende 
lovgivningsmæssige og politiske foranstaltninger. 
 
Horisontale spørgsmål 

 Som en første og generel henstilling bør alle EU-medlemsstater, der ikke allerede 
har ratificeret, ratificere de to konventioner, der henvises til i dette studie, og 
gennemføre deres bestemmelser ved at vedtage national lovgivning og sikre 
dens praksis. 

 Europa-Kommissionen bør i samarbejde med FN's Sekretariat for 
Handicapkonventionen og FN's Sekretariat for Børnekonventionen sikre, at 
medlemsstaterne forstår og gennemfører flere af de definitioner i 
konventionerne, der er hjørnestene i gennemførelsen af rettighederne for børn 
med handicap, navnlig definitionen af "handicap", "barnets tarv" og "løbende 
udvikling af barnets evner". De bør føre an i gennemførelsen af initiativer, der 
kan sikre, at der tages hensyn til de særlige forhold for børn med handicap.  

Med henblik herpå anbefales det, at Kommissionen tager initiativ til at skabe klarhed på 

                                                                                                                                     
om fastsættelse af minimumsstandarder for anerkendelse af tredjelandsstatsborgere eller statsløse som flygtninge 
eller som personer, der af anden grund behøver international beskyttelse; direktiv 2008/115/EF om fælles 
standarder og procedurer i medlemsstaterne for tilbagesendelse af tredjelandsstatsborgere med ulovligt ophold. 
207 Rådets direktiv 2001/55/EF om minimumsstandarder for midlertidig beskyttelse; Rådets direktiv 2003/9/EF om 
minimumsstandarder for modtagelse af asyllandssøgere; Rådets direktiv 2004/83/EF om fastsættelse af 
minimumsstandarder for anerkendelse af tredjelandsstatsborgere og statsløse som flygtninge eller som personer, 
der af anden grund behøver international beskyttelse; Rådets direktiv 2005/85/EF om minimumsstandarder for 
procedurer for tildeling og fratagelse af flygtningestatus i medlemsstaterne. 
208 Aktionsområder 5 i Kommissionens meddelelse: Den europæiske handicapstrategi 2010-2020: et nyt tilsagn 
om et Europa uden barrierer" (COM(2010)0636). 
209 Rådets konklusioner af 12. maj 2009 om en strategiramme for det europæiske samarbejde på 
uddannelsesområdet ("ET 2020") (EUT C 119 af 28.5.2009, s. 2). 
210 Rådets resolution af 5. maj 2003 om lige uddannelsesmuligheder for handicappede elever og studerende 
(2003/C 134/04). 
211 Europa-Parlamentets beslutning af 25. oktober 2011 om mobilitet og integrering af personer med handicap og 
den europæiske handicapstrategi for 2010-2020 (2010/2272(INI)). 
212 Hjemmeside for Det Europæiske Agentur for Udvikling af Undervisning af Personer med Særlige Behov, 
tilgængelig på: http://www.europeanagency.org/about-us. 
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EU-plan om handicapkonventionens definition af "handicap", da den betragtes som for bred 
i praksis og derfor er vanskelig at gennemføre på nationalt plan.  Udarbejdelse af 
vejledende dokumenter, udveksling af bedste praksis og fremme af eksisterende materiale 
anbefales. 

 Kommissionen bør træffe foranstaltninger for at fremme, at børn med handicap 
tages i betragtning i eksisterende generelle initiativer vedrørende ikke-
forskelsbehandling og ligebehandling. 

 Parlamentet, Rådet og Kommissionen bør fremme udviklingen af nationale 
informationsværktøjer til at hjælpe familier med børn med handicap til at forstå 
de retlige rammer, der gælder for dem, herunder adgang til 
hjælpeforanstaltninger, kompetente myndigheder, procedurer og 
overensstemmelsesmekanismer. Et særligt værktøj for disse familier kunne være 
en EU-webportal, der, hvor det er muligt, kan forbindes med nationale portaler 
og således give fuldstændige oplysninger om rettigheder, krav, kriterier for 
gennemførelse, kompetente myndigheder og samordningssystemer. Et sådant 
initiativ ville kunne bringe borgerne tættere på EU. 

 EU-institutionerne bør påtage sig en ledende rolle i forbindelse med fremme af 
opmærksomheden om spørgsmål om handicappede børns rettigheder, tarv og 
særlige behov, hvilket er en forudsætning for den fulde gennemførelse af 
princippet om hensyntagen til barnets tarv. Parlamentet og Rådet kan også 
udnytte deres budgetbeføjelser til at sørge for tilstrækkelig finansiering af 
oplysningskampagner. 

 
Barnets tarv 

 Mens de fleste lande har lovgivning, der anerkender princippet om barnets tarv, 
er der kun få medlemsstater, hvis lovgivning indeholder et generelt krav om, at 
det systematisk skal tages i betragtning i alle beslutninger, der berører børn. 
Nogle medlemsstater (Sverige og Det Forenede Kongerige) har indført 
børneorienterede konsekvensanalyser af lovforslag. Det anbefales, at 
Kommissionen fremmer udveksling af disse initiativer og udvikler en 
metodevejledning til gennemførelse af børneorienterede konsekvensanalyser, 
der kan bidrage til implementering af princippet om barnets tarv. 

 
Retten til ikke-forskelsbehandling 

 Der er behov for større klarhed omkring og udvikling af princippet om rimelig 
tilpasning i forhold til handicappede børns specifikke situation, således at der kan 
blive fastlagt nogle grænser, der forhindrer uforholdsmæssige byrder. EU bør 
gennem Kommissionen støtte dette gennem udveksling af bedste praksis på 
nationalt plan vedrørende gennemførelsen af rimelige tilpasninger inden for 
forskellige situationer. Dette vil kunne være en hjælp til at få fastlagt nogle 
kriterier for, hvornår offentlige myndigheder har pligt til at sikre respekt for 
denne ret, og forhindre, at den bliver til genstand for diskussioner om 
uforholdsmæssigt store omkostninger. 

 Forslaget til Rådets direktiv om gennemførelse af princippet om ligebehandling af 
alle uanset religion eller tro, handicap, alder eller seksuel orientering fra 2008 
vil, hvis det bliver vedtaget, kunne sikre hensyntagen til handicappede børns 
situation. Europa-Parlamentets ændringsforslag 37 henviser til 
forskelsbehandling af flere årsager. I denne forbindelse kunne det i 
betragtningerne til det forslåede direktiv præciseres, at situationen for børn med 
handicap indgår i direktivets anvendelsesområde. 
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 Europa-Kommissionens forslag til en kommende europæisk lov om 
tilgængelighed bør udtrykkeligt dække adgang til varer og tjenester for børn 
med handicap, i det mindste med henvisning til tilfælde med forskelsbehandling 
af flere årsager. 

 
Løbende udvikling af barnets evner 

 Europa-Parlamentet bør også overveje, hvordan man kan øge kendskabet til og 
fremme hensyntagen til den løbende udvikling af børns evner, herunder børn 
med handicap, med det formål at få princippet gjort gældende i alle 
beslutningsprocesser, som påvirker dem. 

 Enhver ny lovgivning om børnevenlig retspleje bør omfatte overvejelser om 
handicappede børns evne til at blive hørt i retssager, der påvirker dem. 
Kommissionen bør sikre, at sådanne bestemmelser indgår i den forventede nye 
lovgivning om særlige beskyttelsesforanstaltninger for mistænkte eller tiltalte, 
som er sårbare, herunder børn, eller den forventede lovgivning om anerkendelse 
og fuldbyrdelse af afgørelser om forældremyndighed. 

 
Endvidere anbefales det, at Kommissionen, Rådet og Parlamentet fremmer brugen af 
Europarådets retningslinjer om børnevenlig retspleje og støtter kurser for relevante fagfolk 
på alle planer. 
 
Retten til inddragelse for børn med handicap 

 Den forventede europæiske lov om tilgængelighed kunne indeholde en 
bestemmelse om udvikling af redskaber, der sikrer inddragelse af børn med 
handicap i høringsfasen om lovgivningsmæssige og politikinitiativer, der påvirker 
dem. 

 Parlamentet bør undersøge mulighederne for at øge kendskabet til retten til 
deltagelse for børn med handicap gennem konkrete foranstaltninger såsom 
simulering af plenarmøder i Parlamentet, der involver børn med handicap, 
sikring af fysisk adgang til Parlamentets bygninger eller udformning af redskaber 
til at sikre ikkefysisk deltagelse. 

 
Retten til at blive hørt for børn med handicap 

 Hvis der skal sikres en effektiv gennemførelse af retten til at blive hørt for børn 
med handicap, er det nødvendigt med holdningsændringer blandt domstolenes, 
forvaltningernes og de retshåndhævende myndigheders personale. Parlamentet, 
Rådet og Kommission bør opfordre medlemsstaterne til at udvikle 
bevidstgørende tiltag og uddannelse henvendt til offentlige myndigheder. 

 Under udarbejdelsen af loven om en børnevenlig retspleje bør Kommissionen 
sikre, at der bliver taget passende skridt til at identificere børns evne til at 
udtrykke deres synspunkter i retssager, der påvirker dem, til at skabe et 
tillidsforhold mellem barnet og domstolens og de retshåndhævende 
myndigheders personale og til at sørge for rimelige tilpasninger, der kan sikre, at 
retten til at blive hørt for børn med handicap reelt bliver efterlevet. 

 
Frihed mod vold 

 Det anbefales, at Parlamentet, Rådet og Kommissionen fremmer udarbejdelsen af 
statistiske oplysninger om situationen med hensyn til vold, der påvirker børn og 
navnligt børn med handicap. Endvidere bør de fremme udviklingen af indikatorer 
(såsom handicap, børn, piger, familiemiljø), som bør integrereres i andre 
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politikker eller generelle undersøgelser for at tilvejebringe systematiske 
oplysninger om situationen for børn med handicap.  

 Europa-Kommissionen og Parlamentet bør pålægge Agenturet for 
Grundlæggende Rettigheder (FRA) at undersøge situationen med hensyn til vold 
mod børn, navnlig i institutioner, herunder børn med handicap, da de er særlig 
sårbare. Den nødvendige finansiering bør foreslås budgetmyndigheden. 

 Kommissionen bør bl.a. tage hensyn til behovet for foranstaltninger på EU-niveau 
med det formål at mindske antallet af sager om vold mod børn, navnlig børn 
med handicap, i medlemsstaterne (både i hjemmet og på institutioner). 
Kommissionen kan påbegynde det indledende arbejde ved at nedsætte 
arbejdsgrupper bestående af eksperter fra medlemsstaterne, der skal overveje: 

 forslag med henblik på at sikre, at medlemsstaterne træffer præventive 
foranstaltninger og indfører passende overvågningssystemer for at 
opdage tilfælde af vold og overgreb mod børn, 

 indførelse af kontrolmekanismer og regelmæssige inspektioner, 
 peer-undersøgelser eller den åbne koordineringsmetode til gennemførelse 

af forslag, 
 adgang til oplysninger og kommunikationstjenester med det formål at 

forbedre klageordningen i forbindelse med børns ret til frihed fra vold. 
 Kommissionen bør fremme afholdelsen af specialiserede uddannelseskurser og 

workshopper for fagfolk fra hele EU, der skal omhandle deling af viden om 
klageprocedurer, indberetningsforanstaltninger og adgang til 
kommunikationstjenester for børn med handicap, navnlig for børn med flere 
handicap eller intellektuel funktionsnedsættelse. Budgetmyndigheden bør 
afsætte tilstrækkelige midler til disse aktiviteter. 

 
Ret til familieliv for børn med handicap 

 Kommissionen, Rådet og Parlamentet bør tilskynde medlemsstaterne til at 
opbygge passende støttestrukturer for familier med handicappede børn for at 
mindske risikoen for, at børn mister familielivet, samtidig med at der lægges 
vægt på barnets tarv. 

 Inden for den åbne koordineringsmetode bør Kommissionen udvikle retningslinjer 
om mindstekrav til anbringelsesinstitutioner med henblik på børn med handicap. 
Retningslinjerne skal have til formål at sikre, at anbringelsesinstitutioner har et 
begrænset antal brugere og evnen til at tage sig af børn med autisme eller med 
intellektuelle handicap. 

 Kommissionen bør foreslå budgetmyndigheden at benytte EU-midler til at 
beskytte børns rettigheder til familieliv og prioritere midler til familier og 
samtidig sikre, at anbringelsesinstitutioner forbliver af høj kvalitet. 

 
Ret til bistand 

 Der bør oprettes et særligt nationalt organ (med regionale kontorer) med ansvar 
for forvaltningen af tjenester, budget og bistand til børn og deres familier for at 
sikre ensartethed, koordinering, effektivitet, øge tilgængeligheden og sikre bedre 
rådgivning til familier om mulighederne for finansiel støtte. 

 Parlamentet bør fortsætte med at gennemføre foranstaltninger vedrørende børn 
med handicap for at oplyse medlemsstaterne om de negative virkninger af 
budgetbesparelser på gennemførelsen af deres rettigheder, navnlig på 
uddannelses-, socialbeskyttelses- og sundhedsområdet. 

 I forbindelse med det europæiske semester bør Kommissionen fremsætte 
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passende henstillinger til medlemsstaterne om, hvordan de eksisterende 
ressourcer kan anvendes mere effektivt i stedet for blot at skære i den 
nødvendige bistand til børn med handicap, der er de mest sårbare borgere. 

 
Adgang til inklusiv undervisning 

 Kommissionen bør udvikle foranstaltninger til at støtte medlemsstaterne med at 
forbedre undervisningssystemerne for børn med handicap gennem den åbne 
koordinationsmetode eller peer-bedømmelser, samtidig med at deres generelle 
kompetencer i undervisningsrelaterede spørgsmål respekteres. Indsatsen på EU-
plan kan omfatte: 

 udarbejdelse af vejledninger i bedste praksis og henstillinger om de 
mindsteressourcer, der er brug for i almindelige skoler, og om forældres 
og handicappede børns rolle i beslutningsprocesser, der påvirker børn 
med handicap eller udviklingen af undervisningsmål; 

 fremme af uddannelse for lærerne i bedre forståelse for handicappede 
børns behov og løbende udvikling af evner, undervisningsmetoder og 
håndtering af børn med særlige handicap i en klasse med børn uden 
handicap; 

 fremme af undervisningsredskaber, der kan være en hjælp ved inklusion 
af børn med handicap i skoler og uden for skoler så som Europa-Rådets 
Compass-vejledning; 

 fremme af initiativer mod mobning og stigmatisering, herunder 
oplysningskampagner for at fremme inklusion af børn med handicap og 

 udvikling af kvalitetsmålsætninger for den undervisning, der tilbydes børn 
med handicap, og fremme af initiativer til at bevare støtten i forbindelse 
med undervisning på senere trin. 

 
EU-finansiering 

 Parlamentet, Rådet og Kommissionen bør fremme brug af strukturfondene i 
medlemsstaterne for at bidrage til udviklingen af sociale ydelser af høj kvalitet til 
børn med handicap og samtidig fremme gennemførelsen af den frivillige 
europæiske kvalitetsramme for sociale tjenesteydelser. 

 Parlamentet, Rådet og Kommissionen bør fremme udviklingen af familie- og 
samfundsbaserede alternativer med det formål at afinstitutionalisere. 

Parlamentet, Rådet og Kommissionen bør fremme brug af strukturfondene til forbedring af 
tilgængelighed og inklusiv undervisning. 
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BILAG 4 - OVERSIGT OVER TILKNYTTEDE STUDIER  

Studiets navn PE-nummer  ISBN-nummer  

Studie om medlemsstaternes politikker for 
handicappede børn  

PE 474.416 978-92-823-4548-1 

Landerapport om Belgien til studie om 
medlemsstaternes politikker for 
handicappede børn 

PE 474.417 978-92-823-4542-9 

Landerapport om Tjekkiet til studie om 
medlemsstaternes politikker for 
handicappede børn  

PE 474.418 978-92-823-4549-8 

Landerapport om Estland til studie om 
medlemsstaternes politikker for 
handicappede børn  

PE 474.419 978-92-823-4561-0 

Landerapport om Finland til studie om 
medlemsstaternes politikker for 
handicappede børn  

PE 474.420 978-92-823-4552-8 

Landerapport om Frankrig til studie om 
medlemsstaternes politikker for 
handicappede børn  

PE 474.421 978-92-823-4562-7 

Landerapport om Tyskland til studie om 
medlemsstaternes politikker for 
handicappede børn  

PE 474.422 978-92-823-4553-5 

Landerapport om Grækenland til studie 
om medlemsstaternes politikker for 
handicappede børn  

PE 474.423 978-92-823-4563-4 

Landerapport om Ungarn til studie om 
medlemsstaternes politikker for 
handicappede børn  

PE 474.424 978-92-823-4554-2 

Landerapport om Irland til studie om 
medlemsstaternes politikker for 
handicappede børn  

PE 474.425 978-92-823-4564-1 

Landerapport om Italien til studie om 
medlemsstaternes politikker for 
handicappede børn  

PE 474.426 978-92-823-4555-9 

Landerapport om Malta til studie om 
medlemsstaternes politikker for 
handicappede børn  

PE 474.427 978-92-823-4565-8 

Landerapport om Nederlandene til studie 
om medlemsstaternes politikker for 
handicappede børn  

PE 474.428 978-92-823-4556-6 
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Landerapport om Polen til studie om 
medlemsstaternes politikker for 
handicappede børn  

PE 474.429 978-92-823-4566-5 

Landerapport om Rumænien til studie om 
medlemsstaternes politikker for 
handicappede børn  

PE 474.430 978-92-823-4567-2 

Landerapport om Slovenien til studie om 
medlemsstaternes politikker for 
handicappede børn  

PE 474.431 978-92-823-4557-3 

Landerapport om Spanien til studie om 
medlemsstaternes politikker for 
handicappede børn  

PE 474.432 978-92-823-4558-0 

Landerapport om Sverige til studie om 
medlemsstaternes politikker for 
handicappede børn  

PE 474.433 978-92-823-4568-9 

Landerapport om Det Forenede Kongerige 
til studie om medlemsstaternes politikker 
for handicappede børn  

PE 474.434 978-92-823-4559-7 

 

Landerapport om Østrig til studie om 
medlemsstaternes politikker for 
handicappede børn 

PE 519.195 978-92-823-6950-0 

Landerapport om Bulgarien til studie om 
medlemsstaternes politikker for 
handicappede børn 

PE 519.196 978-92-823-6971-5 

Landerapport om Kroatien til studie om 
medlemsstaternes politikker for 
handicappede børn 

PE 519.197 978-92-823-6977-7 

Landerapport om Cypern til studie om 
medlemsstaternes politikker for 
handicappede børn 

PE 519.198 978-92-823-6981-4 

Landerapport om Danmark til studie om 
medlemsstaternes politikker for 
handicappede børn 

PE 519.199 978-92-823-6985-2 

Landerapport om Letland til studie om 
medlemsstaternes politikker for 
handicappede børn 

PE 519.200 978-92-823-6989-0 

Landerapport om Litauen til studie om 
medlemsstaternes politikker for 
handicappede børn 

PE 519.201 978-92-823-6950-0 

Landerapport om Luxembourg til studie 
om medlemsstaternes politikker for 
handicappede børn 

PE 519.202 978-92-823-6954-8 
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Landerapport om Portugal til studie om 
medlemsstaternes politikker for 
handicappede børn 

PE 519.203 978-92-823-6957-9 

Landerapport om Skotland til studie om 
medlemsstaternes politikker for 
handicappede børn 

PE 519.204 978-92-823-6961-6 

Landerapport om Slovakiet til studie om 
medlemsstaternes politikker for 
handicappede børn 

PE 519.205 978-92-823-6965-4 
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