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Socialminister Manu Sareen (R) har efter kritik droppet lovforslaget om at give kommunerne frie 
hænder til at flytte mennesker med handicap og undlade at give den hjælp, borgere har behov for 
til at leve et selvstændigt og aktivt liv. Det interessante er, hvor sådanne holdninger kommer fra. 
 
Med 18 års erfaring fra handicappolitisk arbejde på højt niveau, er jeg ikke i tvivl om, at det er et 
kommunalt ønske. Kommuner har forsøgt at flytte mennesker med handicap fra en bolig midt i 
byen til en institution i en lille landsby mod deres vilje, hvor de ikke har en chance for fortsat at 
være en del af samfundet, som FN-konventionen om personer med handicap giver os ret til.  
Personer med handicap er frataget nødvendig ledsagelse til den eneste almene aktivitet, de deltog 
i uden for bostedet. Og yngre med handicap har ikke fået de hjælpemidler, der kunne give dem 
mulighed for at kommunikere selvstændigt – noget af det mest vitale for det at være menneske. 
 
Det er en glæde, at Manu Sareen har lyttet og taget lovforslaget af bordet. Men tror man, at 
højtuddannede ledere i kommunale forvaltninger og ministerier, som fodrer politikerne, ikke forstår 
konsekvenserne af de ønsker, som de argumenterer så hårdt for, at det ender med et lovforslag? 
Naturligvis gør de det, men økonomien er blevet så altafgørende, at man ikke har skrupler med at 
lade mennesker med handicap betale prisen.  
 
Min association går til holdningen til mennesker med handicap for århundreder siden. Samtidigt er 
jeg sikker på, at Djøf’ere og politikere i kommuner og ministerier ikke er bevidste om den 
holdningsmæssige betydning af deres forslag. Det gør det kun mere skræmmende, at de så 
nidkært går efter at fratage os vores muligheder og ret til at bo, som vi vil, og til at deltage i 
samfundslivet på lige fod med andre med den hjælp, som vi også har konventionssikret ret til. 
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