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       EM 2020/60 

 

Vi fremsætter hermed følgende forslag til forespørgselsdebat i henhold til § 36 i forretningsorden for 

Inatsisartut: 

 

Forslag til forespørgselsdebat om, hvordan vi kan skabe et mere rummeligt arbejdsmarked således, at 

mennesker med fysiske og psykiske handicaps i endnu højere grad end i dag bliver i stand til at 

bidrage til samfundet. 

(Demokraternes Inatsisartutgruppe) 

 

De fleste mennesker vil gerne være i gang med en uddannelse eller have et arbejde. Der skyldes, at vi 

som mennesker er sociale og nysgerrige skabninger, der gerne vil udvikle os og som gerne vil have det 

bedst mulige liv. Og dette kan den daglige gang på en arbejdsplads bidrage til. 

 

Men vi kommer ikke uden om, at der altid vil være mennesker, der eksempelvis på grund af et fysisk 

eller psykisk handicap ikke er i stand til at bidrage på samme måde som andre. Og det er uanset hvor 

meget de end ville. 

 

I alt for mange år har vi gjort for lidt for at hjælpe disse mennesker til et bedre liv på uddannelses- og 

arbejdsmarkedet. Vores arbejdsmarked er ganske enkelt ikke rummeligt nok til at indtænke mennesker 

med handicap. 

 

Fra Demokraternes side er vi sikre på, at livskvaliteten og selvværdet hos mennesker med handicap ville 

forøges mærkbart såfremt de blev en del af arbejdsmarkedet. Desværre har vi som samfund en tendens 

til at tænke for meget i kasser, hvilket betyder, at der ikke rigtig er plads til mennesker med handicap. 

Det er en stor skam. Vi tror på, at mennesker med handicap vil kunne yde en god indsats på 

arbejdsmarkedet, hvis vi blot bliver i stand til at indrette arbejdsmarkedet på en måde, så der også er 

plads til disse mennesker. 

 

Vi er derfor nødt til at kigge på, hvad vi kan gøre for at skabe et mere rummeligt arbejdsmarked med 

plads til alle. For det første er det vigtigt, at alle arbejdspladser bliver indrettet på en handicapvenlig 

måde. Her tænker vi både på adgangsforhold og arbejdsforhold. For det andet vil det være en god idé at 

kigge på muligheder for deltid og flextid – gerne i kombination med at arbejde hjemmefra. Her har 

udbruddet af COVID-19 været med til at tvinge os alle til at tænke på nye måder at arbejde på, og det 

bør vi udnytte til at skabe et mere rummeligt arbejdsmarked. 

 

I den forbindelse er det vigtigt, at Selvstyret, kommunerne, arbejdsgiverorganisationerne og 

lønmodtagerorganisationerne samarbejder om at skabe de bedst mulige rammer. Det kunne være med 

nytænkende ressource- og revalideringsforløb, der på effektiv vis kunne skabe jobs, som passer til 

personer med fysiske og psykiske handicap. 
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Demokraterne er overbeviste om, at sådanne tiltag ville øge såvel livsglæde som livskvalitet hos de 

pågældende mennesker, og vi er ligeledes overbeviste om, at de vil kunne bidrage på en positiv måde på 

arbejdsmarkedet. 

 

Med disse ord ønsker vi alle en sober og konstruktiv debat. 


