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"Mennesker med fysiske eller psykiske handicap hører ikke blot til de dårligst stillede 
mennesker i verden, men er også ofte de mest forsømte." Amartya Sen

Spørgsmålet om handicappede er et udviklingsspørgsmål. Faktisk er det er en af de vigtigste 
udfordringer for udviklingspolitikken i dag. Omkring 650 mio. mennesker i verden er 
handicappede, og 80 % af dem lever i udviklingslandene. I henhold til FN's konvention om 
handicappedes rettigheder (CRPD) er retten til at deltage fuldt ud og effektivt i samfundet og 
inddragelse for alle en grundlæggende rettighed, som skal udvides til alle mennesker, som har 
et handicap.

Når man ser på de fattigste i samfundet, bliver tallene endnu tydeligere og afslører den 
forskelsbehandling, som skal overvindes, hvis handicappede skal kunne udfolde deres 
potentiale og blive produktive samfundsborgere. Omkring 20 % af verdens fattigste 
mennesker har en eller anden form for handicap. Hvis ikke udviklingspolitikken lever op til 
denne udfordring, vil fremtiden for disse mennesker i udviklingslandene se endnu mere dyster 
ud. På globalt plan har en tredjedel af de 75 mio. børn, som ikke modtager grundlæggende 
uddannelse, et handicap, men ifølge tal fra UNESCO går over 90 % af de handicappede børn i 
udviklingslandene ikke i skole. Trods disse chokerende tal er der grund til at nære håb. FN's 
højkommissær for menneskerettigheder, Navi Pilla, formulerer det således:

"Hvis bestemmelserne i konventionen bliver hurtigt indarbejdet i de nationale love og 
politikker, kan og bør handicappedes muligheder for at løfte sig selv ud af fattigdommen og 

marginaliseringen blive forbedret betydeligt."

Den Blandede Parlamentariske Forsamling EU-AVS kan og skal bidrage til at løse denne 
udfordring.

Forskelsbehandling

En stor del af de handicappede udsættes for mangesidet eller sammensat forskelsbehandling 
ikke kun på grund af deres handicap, men også fordi de tilhører en anden minoritetsgruppe. 
Man bør særligt være opmærksom på handicappede kvinders behov, idet mange af dem lider 
under dårlig adgang til oplysning og sundhedspleje i forbindelse med svangerskab og børn, 
hvilket kan føre til øgede fødselsrelaterede sundhedsproblemer både hos kvinderne selv og 
hos deres børn. 

Juridiske instrumenter og klageadgang

Konventionen om handicappedes rettigheder (CRPD) blev vedtaget af De Forenede Nationers 
Generalforsamling den 13. december 2006 og trådte i kraft den 3. maj 20081. Konventionen 
specificerer visse forpligtelser, som skal opfyldes for fuldt ud at gennemføre konventionens 

                                               
1 Blandt de otte ledende principper for konventionen findes: respekt for menneskets naturlige værdighed, 
personlige autonomi, herunder frihed til at træffe egne valg, og uafhængighed af andre personer; ikke-
diskrimination; fuld og effektiv deltagelse og inklusion i samfundslivet; respekt for forskellighed og accept af 
personer med handicap som en del af den menneskelige mangfoldighed og af menneskeheden; lige muligheder; 
tilgængelighed; ligestilling mellem mænd og kvinder; respekt for de udviklingsmuligheder, som børn med 
handicap har, samt respekt for deres ret til at bevare deres identitet.
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indhold1. 

EU har underskrevet CRPD og er derfor bundet af konventionens artikel 32, ifølge hvilken 
alle konventionens parter skal medtage handicap og handicappede i deres internationale 
samarbejdsbestræbelser. EU må opfylde denne forpligtelse ved at prioritere mennesker med 
handicap i alle sine udviklingsprogrammer og yde bistand til udviklingslandenes indsats for at 
gennemføre konventionen. 

29 AVS-lande og 17 EU-lande har allerede underskrevet konventionen, men det går langsomt 
med at få den gennemført fuldt ud. Mange flere mangler endnu at underskrive. Denne 
betænkning opfordrer alle AVS- og EU-lande, som ikke allerede har gjort det, til at ratificere 
CRPD og dens valgfrie protokol.

Alle AVS- og EU-lande er bundet af ligebehandlingsbestemmelsen, der blev indføjet i 
Cotonouaftalen i 2010, og som fastslår, at den politiske dialog mellem EU og AVS-landene 
"(…) bør fokusere på bl.a. (…) enhver form for forskelsbehandling på grundlag af race, farve, 
køn, sprog, religion, politisk eller anden overbevisning, national eller social oprindelse, 
ejendom, fødsel eller anden status." Artikel 8, stk. 4.

Der findes en omfattende lovgivning, der specificerer de rettigheder, som handicappede bør 
have. Alligevel undlader mange lande at håndhæve disse love. Handicappede og deres 
organisationer bør have oplysning om deres rettigheder i henhold til international og national 
lovgivning. De bør ydes hjælp til at klage, når disse rettigheder nægtes dem. 

Omkostningerne ved udstødelse

Handicappede er ikke kun udsat for samfundsmæssig forskelsbehandling, men bliver også 
udelukket fra tjenesteydelser, som ville sætte dem i stand til at sørge for sig selv. Der bliver 
kun ydet hjælp til et lille antal handicappede inden for sundhedstjenesterne, 
uddannelsessystemet, arbejdsmarkedet og andre centrale samfundsområder. Langt 
størstedelen af de 450 mio. handicappede i udviklingslandene, som er i den arbejdsdygtige 
alder, er arbejdsløse. Som en direkte følge af dette lever 82 % af de handicappede under 
fattigdomsgrænsen2. Den Internationale Arbejdsorganisation er nået frem til, at udstødelse har 
markante økonomiske konsekvenser. De økonomiske tab som følge af udstødelse af 
handicappede fra arbejdsstyrken ligger på mellem 3 og 7 % af afrikanske landes BNP. 

Det er ikke kun en moralsk forpligtelse at sikre, at handicappede får mulighed for at spille 
fulde og aktive roller i de samfund, de lever i, det er også en økonomisk forpligtelse. Prisen 
for at udstøde handicappede, både for økonomien og for samfundet, viser klart, at 
udviklingspolitikken bør fokusere på langsigtede investeringer for handicappede, ikke på 

                                               
1 Disse forpligtelser omfatter afskaffelse af diskriminerende lovgivning og praksis, beskyttelse og fremme af 
handicappede i alle politikker og programmer, fremme af forskning i og udvikling af nye teknologier, som kan 
hjælpe handicappede, sørge for tilgængelig information om hjælpemidler, uddannelse af personale, som arbejder 
med handicappede, og indsættelse af tilgængelige ressourcer til en gradvis gennemførelse af handicappedes 
økonomiske, sociale og kulturelle rettigheder. Konventionen fastsætter endvidere, at handicappede bør inddrages 
i alle relevante beslutningsprocesser frem mod gennemførelsen af disse målsætninger.
2 Det Internationale Arbejdsbureau.
3 "The price of exclusion: The Economic consequences of excluding people with disabilities from the world of 
work", Sebastian Buckup, Det Internationale Arbejdsbureau, Genève, 2009.
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kortsigtede udgifter for at opnå midlertidige mål. Omkostningerne ved at integrere er ofte ikke 
store. Prisen for at udstøde er en pris, vi ikke længere bør tolerere.

Manglende data

En af udfordringerne ved at formulere virkelig integrerende udviklingspolitikker har været 
manglen på konkrete data om handicappede. Dette har været nævnt som en begrundelse for 
ikke at investere tilstrækkeligt i handicappede. Millenniumudviklingsmålene fremhævede 
denne mangel og krævede forbedringer i indsamlingen af data om handicappede i 
udviklingslandene. Det er afgørende at støtte de statistiske kapaciteter i udviklingslandene. 
Indsamlingen af statistiske data kunne øges ved at indarbejde den i eksisterende 
dataindsamlingssystemer1. Dataindsamlingen bør omfatte indikatorer, som kan måle 
udstødelsen, og skal følges op af fastsættelse af mål for integrationen.

Synlighed:

To af de største forhindringer for inddragelsen af handicappede i samfundet er deres relative 
"usynlighed" og de negative holdninger til dem. Der skal arbejdes på at ændre holdningerne 
gennem uddannelsessystemet og medierne. 

Medierne skal spille en mere aktiv rolle i forbindelse med at udfordre stereotyper og fremme 
integrationen. Regeringerne bør indføre uddannelsesprojekter under deres nationale 
udviklingsplaner med henblik på at øge opmærksomheden på dette spørgsmål. Hvis der skal 
ske en virkelig ændring, er det nødvendigt at ændre tankegangen i befolkningen2. 

Uddannelse:

Ligesom uddannelse kan føre til en samfundsmæssig ændring i holdningen til handicappede, 
bør uddannelse også være et redskab til at integrere handicappede børn. De beskedne 
fremskridt i at skaffe grundlæggende uddannelse til handicappede børn viser, at handicappede 
er relativt usynlige på de internationale udviklingsdagsordener, f.eks. 
millenniumudviklingsmålene. Skoler og uddannelsessystemer bør kunne honorere hvert 
enkelt barns specifikke behov. Uddannelse og videreuddannelse af speciallærere bør styrkes. 
Det endelige mål bør være at ændre uddannelseskulturen og udfordre de aktuelle holdninger.

Fremme af integrationen

Hensigten med inddragelsesprincipperne er at fjerne barrierer, som hindrer handicappede i at 
opnå deres rettigheder. Inddragelse handler ikke kun om den fysiske adgang til bygninger og 
offentlige områder, men også om adgang til uddannelse, information, teknologi, 
kommunikation og det økonomiske og sociale liv. Tilgængeligt bygningsdesign, 
informationer skrevet i blindskrift eller letlæselige formater, tegnsprog samt hjælp og støtte 
kan sikre, at handicappede har adgang til arbejdsmarkedet, underholdning, stemmebokse, 
transport, retssale og andre ting, som gør det muligt at spille en aktiv rolle i samfundet. Har 

                                               
1 F.eks. den nationale folketælling.
2 Dette gælder især for mennesker med intellektuelle handicap eller mentale og psykosociale handicap -
http://www.un.org/disabilities/default.asp?id=1545
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man ikke adgang til information eller mulighed for at bevæge sig frit, vil også andre af de 
handicappedes rettigheder blive begrænset1. 

Handicaporganisationer

Handicaporganisationerne bør spille en central rolle i integrationen af handicappede, og de 
bør støttes af såvel nationale myndigheder som af udviklingsstøtte. Støtte til 
handicaporganisationer i AVS-lande er ofte et spørgsmål om midler. Uddannelse til 
mennesker med og uden handicap inden for forvaltning og ledelse bør inddrages i 
udviklingsprogrammer til hjælp for handicaporganisationer2.

Ægte integration er et resultat af repræsentation og politisk deltagelse som vælgere og som 
valgte repræsentanter. Handicappede skal blive aktive deltagere i samfundet, hvis de skal
anerkendes som fuldgyldige borgere og have indflydelse på den politik, som berører dem. 
Stærke og veluddannede borgere giver en merværdi til samfundet, som mindsker de 
økonomiske tab, der følger af udstødelse af handicappede3. 

EU's rolle

EU mangler en politik om integrerende udvikling4. I lyset af artikel 32 i CPRD bør EU 
anerkende de positive erfaringer med integration og fremme af handicappede i internationalt 
samarbejde mellem handicaporganisationer, ngo'er, private organisationer og offentlige 
myndigheder samt støtte grænseoverskridende uddannelsesprogrammer eller peer-to-peer-
uddannelsesprogrammer5. 

Der er mange punkter, som denne betænkning vil tage op:

 EU-projekter og fælles projekter bør kontrolleres før godkendelse for at sikre, at 
handicapaspektet er medtaget. 

 Kommissionen bør gennemføre en undersøgelse af praksis hos andre internationale 
donorer inden for inddragelse af handicapaspektet i udviklingspolitikken6. 

 Der bør indføres en EU-kodeks på linje med USAID Disability Inclusion samt støtte 
og uddannelse til EU-delegationernes personale.

                                               
1 Etiopien og Uganda har aktive politikker for nye bygninger, og alle ministerier skal medtage 
handicapspørgsmål i deres arbejdsprogrammer. Dette er et eksempel, som andre lande bør følge.
2 Den Blandede Parlamentariske Forsamling bør bidrage til at organisere et forum for handicaporganisationer i 
AVS-lande, hvor man kan udveksle viden om eksisterende nationale og regionale handicapplaner, erfaringer fra 
fællesskabsbaseret rehabilitering og god praksis.
3 En række lande fremmer kvotering i offentlige stillinger. Dette gælder for både Uganda og Sydafrika, hvor 
sidstnævnte kræver, at 2 % af alle offentlige stillinger skal gå til handicappede. Dette er igen et prisværdigt 
eksempel, som bør udvides til alle udviklingslande.
4 I ikkebindende dokumenter som f.eks. EU's vejledning om handicap og udvikling for EU-delegationer og 
tjenester, fremmer EU en dobbeltstrenget model for inddragelse, nemlig mainstreaming af handicapaspektet i 
alle sektorer og projekter og specifik støtte til handicappede
5 EU's handicapstrategi 2010-2020 indeholder nogle forpligtelser for EU's støtte til handicappede gennem dets 
eksterne relationer, og disse bør styrkes og gennemføres.
6 EU's støtteprojekter bør tage ved lære af andre store aktørers modeller på dette område, f.eks. USAID, GTZ og 
AusAid. 
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 EU bør inkludere handicappede og deres organisationer i sin støtte til civilsamfundet 
og i sine projekter for at fremme adgangen til retssystemet1. 

 EU-støttede infrastrukturprojekter bør autoriseres for at sikre, at de er tilgængelige.
 EU-delegationer i tredjelande bør bygges eller ombygges, så de passer til 

handicappede. 
 AVS-regeringer bør også opfordres til at formulere en handicapplan som supplement 

til deres nationale udviklingsplaner med henblik på at inddrage handicapaspektet.
 EU bør fremme integrationspolitikker i alle relevante FN-fora og internationale fora. 

Handicapspørgsmålet, som i dag savnes i mange internationale diskussioner på højt 
niveau2, skal sættes højt på den politiske dagsorden. 

Den Blandede Parlamentariske Forsamling AVS-EU bør planlægge en 
opfølgningsmekanisme for at sikre, at vedtagne resolutioner bliver gennemført. 

                                               
1 Den zambiske regering blev indbragt for retten, fordi nye regeringsbygninger ikke var tilgængelige, og 
handicappede borgere derfor blev nægtet deres forfatningsmæssige rettigheder.
2 F.eks. Rio+20 og OECD-dagsordenen.


