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Hermed fremsættes følgende beslutningsforslag i henhold til § 33 i Forretningsordenen for
Inatsisartut:
Forslag til Inatsisartutbeslutning om, at Naalakkersuisut pålægges senest til FM2020 at
fremlægge en national handlingsplan for, hvorledes man sikrer, at Grønland overholder FN’s
konvention om rettigheder for personer med handicap.
(Inuit Ataqatigiit’s medlemmer i Inatsisartut)
Begrundelse:
FN’s Konvention om Rettigheder for Personer med Handicap blev vedtaget i FN den 13. december
2006. Konventionen er en menneskerettighedskonvention. Den tager udgangspunkt i at handicappede
reelt set ikke har de samme muligheder som personer der ikke har et handicap, selv om de rent formelt
har de samme juridiske rettigheder. Vi tillader mig os komme med et par eksempler: Hvis ikke det
sker en universel tilpasning af nye bygninger der opføres, har personer der sidder i kørestol ikke
nødvendigvis mulighed for at benytte disse, selv om de som udgangspunktet er åbne for alle.
Tilsvarende har blinde uddannelsessøgende ikke den samme mulighed til uddannelse som andre
uddannelsessøgende, med mindre vedkommende får adgang til hjælpemidler der gør vedkommende
i stand til at følge med i undervisningen.
Der er mange tiltag i gang for de mennesker som har brug for omsorg i vort land. Over en årrække
har vi nu politisk arbejdet for forbedringer indenfor det sociale område. Men fortsat er det brug for at
handicapområdet prioriteres. Vi havde ikke haft vores talsmand for de handicappede særligt længe,
før det kom frem, at det fra det offentliges side er mange og store udfordringer med hensyn til
overholdelsen af handicappedes rettigheder. På flere områder overholder det offentlige ikke sin pligt
til at sikre disse personers rettigheder. Dette er bekymrende.
Derfor må arbejdet startes, således at vi kan få et overblik over udfordringerne. De handicappede bør
sikres muligheder for at deltage i samfundet på lig linje som andre borgere.
Fra Inuit Ataqatigiit ønsker vi at arbejde med familierne og de enkelte mennesker som en helhed.
Tilioq har afdækket, at ikke alle rettigheder for de handicappede overholdes. Vi ønsker at bane vejen
for, at vi med en landsdækkende handlingsplan vender denne udvikling.

Vi vil gerne opfordre til, at man involverer kommunerne og andre relevante parter i dette arbejde. En
tværfagelig tilgang vil sikre samspil mellem områdets øverste myndighed og kommunerne der skal
levere ydelserne til den handicappede. Dette vil medvirke til at det ikke er initiativer der falder mellem
to stole.
Inuit Ataqatigit er opmærksomme på at Naalakkersuisut arbejder på fremsættelse af forslag til
Inatsisartutlov om støtte til personer med handicap. Dette er et godt skridt på vejen. Inuit Ataqatitit
er dog af den opfattelse at dette lovgivningsinitiativ ikke kan stå alene, og at det bør understøttes af
en handleplan for at sikre forbedringer for de handicappede.
Med disse ord giver vi dette forslag videre til Inatsisartut.
Økonomiske og administrative konsekvenser for det offentlige:
Alle departementerne skal bidrage til denne handlingsplan, og derfor vil det være nødvendigt med en
koordinering og planlægning af dette tværfaglige samarbejde. Udarbejdelsen af denne handlingsplan
som skal godkendes af Naalakkersuisut vil kræve et årsværk for en AC fuldmægtig, altså 500.000 kr.
Implementeringen af denne landsdækkende handlingsplan vil medføre økonomiske og administrative
udgifter. Omfanget af disse udgifter afhænger dog af de i initiativer der fremkommer, og kan derfor
ikke estimeres på det nuværende tidspunkt.
Økonomiske og administrative konsekvenser for det private:
Ingen
Økonomiske og administrative konsekvenser for borgerne:
Handlingsplanen tager sigte på at arbejdet med de initiativer der sker i forlængelse af planen, vil
medføre en styrkelse af handicappedes rettigheder.

