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Bedre muligheder for uddannelse for mennesker med handicap 
 
I forbindelse med økonomiforhandlingerne med kommuner og regioner har man givet 
området et løft på 2.2 mia. kr. og fjernet kravet om, at der hvert år skal effektiviseres med 
2 %. Finanslovsudspillet lader dog noget tilbage at ønske, da vi ikke her ser konkrete 
tiltag på handicapområdet. Fra politisk hold forlyder det, at flere af vores ønsker bæres 
ind til forhandlingerne – blandt andet af støttepartierne. For at sikre maksimal påvirkning 
er vi i gang med en runde hos de nye handicapordførere på Christiansborg. 
 
 
Beskæftigelsesområdet – fortsat med uløste udfordringer 
 
Udviklingen omkring følgerne af reformen af førtidspension og fleksjob har fortsat højeste 
prioritet for os. Trods løfter fra den tidligere beskæftigelses-minister er der fortsat ikke set 
seriøse forandringer på området. 
 
At der i den grad er behov for forandringer, bekræftes af, at der på det seneste er 
offentliggjort en del ny dokumentation. Blandt andet ses der eksempler på, at der er en 
stigning i antallet af personer, som dør umiddelbart efter, at de får tilkendt førtidspension. 
Det ses også, at flere får bevilget pension i forlængelse af, at ressourceforløb er afsluttet. 
54 % af de ældre kommer på pension efter ressourceforløbet, og kun 3 % kommer i 
arbejde. Der ses fortsat mange grelle eksempler på meget lange afklaringsforløb og i 
forlængelse heraf nyttesløse ressourceforløb. Ny undersøgelse bekræfter, at revalidering 
giver en god beskæftigelseseffekt, men desværre skæres der jo voldsomt ned på 
ordningen, hvilket er et udtryk for kortsigtet tænkning. 
 
Her er link til ny relevant dokumentation: 
https://www.nb-nyt.dk/2019/08/21/46214/stigning-i-beskaeftigelse-paa-25-procent-efter-
revalidering-se-din-kommune-her/ 
 
https://bm.dk/arbejdsomraader/aktuelle-fokusomraader/benchmarking/ 

https://www.nb-nyt.dk/2019/08/21/46214/stigning-i-beskaeftigelse-paa-25-procent-efter-revalidering-se-din-kommune-her/
https://www.nb-nyt.dk/2019/08/21/46214/stigning-i-beskaeftigelse-paa-25-procent-efter-revalidering-se-din-kommune-her/
https://bm.dk/arbejdsomraader/aktuelle-fokusomraader/benchmarking/
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https://sund.ku.dk/nyheder/2019/07/faerre-bevillinger-af-foertidspension-resulterer-i-flere-
paa-
midlertidigeydelser/?fbclid=IwAR3ZIh5KqKddxXgkVu9hkXYDEHT8hij739IzWsHwwOsHzl
PEavetLOFADsA 
 
Dansk Handicap Forbund arbejde fortsat tæt sammen med de 63 organisationer under 
initiativet ”VærdigReform”, som arbejder for en justering af området. 
 
Læse her mere om initiativet: 
https://www.vaerdigreform.dk/ 
 
Herudover arbejder vi på at få løsninger på en række barrierer på arbejdsmarkedet, for 
eksempel den forskelsbehandling, der ligger i, at fleksjobbere ikke som andre borgere 
kan få lov til at fortsætte på arbejdsmarkedet efter folkepensionsalderen, selvom der er et 
tydeligt politisk ønske om, at det er det borgene skal. 
 
Samtidig sætter vi spot på det problem, at ledige, som er jobsøgende, har svært ved at få 
bevilget bil, fordi bilen i den situation bliver betragtet som en ’trivsels-bil’, som er sværere 
at få. Problemet er, at man ikke kan få job, fordi man ikke har en bil, og man ikke kan få 
en bil, fordi man ikke har et job. 
 
På beskæftigelsesområdet har vi henover efteråret og vinteren planlagt at gennemføre 
møder med både beskæftigelsesministeren og beskæftigelses-ordførerne. 

 

 

Verdensmålene – fra nicheproblem til fælles problem 

 

Henover foråret og sommeren har vi i Dansk Handicap Forbund haft stort fokus på at 

implementere FN’s 17 verdensmål i vores arbejde. Der er stigende fokus på dem i alle 

dele af samfundet. Mange bærer verdensmålsnålen, og både hos kommuner og 

virksomheder ser vi, at man taler sine strategier ind i verdens-målene. Også på dette års 

Folkemøde var temaet verdensmålene, og der var et eksplicit krav om, at man ved alle 

events redegjorde for, hvilke verdensmål de hang sammen med. I forbundet har vi 

naturligvis noteret os den store opmærksomhed på målene, og vi har vurderet, at en 

proaktiv tilgang til målene giver os nye strategiske fordele, når vi ønsker at skabe 

opmærksomhed om handicapsagen. 

 

For mange kan der opstå en træthed, når der løbende introduceres nye begreber og 

principper. Dette gælder også i en organisation som Dansk Handicap Forbund, hvor 

mange tillidsvalgte ikke kan forventes at sætte sig ind i nye begreber, uden at det absolut 

giver mening for dem i deres arbejde. Vi arbejder stadig med at få FN’s handicap-

konvention ud til hele forbundet, da implementering af verdensmålene skal ske med 

inddragelse af en bred kreds af tillidsvalgte, så vi får dialogen om, hvorfor det giver 

mening for os? 

 

Som en del af processen har vi haft besøg af en kommunikationsekspert, som har 

arbejdet strategisk med verdensmålene. Her fik vi et rigtig godt bud på, hvorfor verdens-

målene giver mening for os? Svaret er, at vi indtil nu har arbejdet med vores niche-

problemstillinger og desperat har forsøgt at få andre til at interessere sig for vores 

udfordringer. Her er FN’s handicapkonvention, som bredt set kun i begrænset omfang er 

blevet implementeret i samfundet. 

https://sund.ku.dk/nyheder/2019/07/faerre-bevillinger-af-foertidspension-resulterer-i-flere-paa-midlertidigeydelser/?fbclid=IwAR3ZIh5KqKddxXgkVu9hkXYDEHT8hij739IzWsHwwOsHzlPEavetLOFADsA
https://sund.ku.dk/nyheder/2019/07/faerre-bevillinger-af-foertidspension-resulterer-i-flere-paa-midlertidigeydelser/?fbclid=IwAR3ZIh5KqKddxXgkVu9hkXYDEHT8hij739IzWsHwwOsHzlPEavetLOFADsA
https://sund.ku.dk/nyheder/2019/07/faerre-bevillinger-af-foertidspension-resulterer-i-flere-paa-midlertidigeydelser/?fbclid=IwAR3ZIh5KqKddxXgkVu9hkXYDEHT8hij739IzWsHwwOsHzlPEavetLOFADsA
https://sund.ku.dk/nyheder/2019/07/faerre-bevillinger-af-foertidspension-resulterer-i-flere-paa-midlertidigeydelser/?fbclid=IwAR3ZIh5KqKddxXgkVu9hkXYDEHT8hij739IzWsHwwOsHzlPEavetLOFADsA
https://www.vaerdigreform.dk/
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Med verdensmålene er det omvendt. Verden er enig om, at der er en række udfordringer, 

som vi sammen skal løse. Verdens udfordringer er et fælles problem, og det hænger 

sammen. I forbindelse hermed bruger man også termen ’leave no one behind’, som en 

påmindelse om, at alle skal inkluderes i processen. Set fra vores side er det en kæmpe 

fordel, at der nu er en fælles agenda på tværs af samfundets sektorer, hvor man arbejder 

med at løse verdens udfordringer. Det er noget, som alle er meget optaget af og profilerer 

sig på i medier m.v., som kommunikationseksperten påpegede, så kan handicap-

spørgsmål findes under mange af verdensmålene, og derfor er der en oplagt mulighed for 

at læse vores udfordringer ind i den store fælles udfordring og dermed få interesse for 

sagen på en helt anden måde, end vi tidligere har oplevet. Internt i organisationen har vi 

gennemført en meget interessant workshop, hvor vi bad forbundets hovedbestyrelse 

forholde sig til alle verdens-målene og finde efter en handicapvinkel. Hvor man normalt 

peger på fire til fem af målene som direkte relevante, så skete der det, at hoved-

bestyrelsen fandt handicapvinkler på stort set alle 17 verdensmål. Med denne øvelse er 

der altså rigtig god mulighed for at få et langt større fokus på sagen, end vi har set 

tidligere, idet vi har bevæget os fra at arbejde med et nicheproblem til et fælles problem. 

 

I forhold til arbejdet med de 17 verdensmål på tilgængelighedsområdet kunne en model 

være at hæfte Bygningsreglementet, lokalplaner, vejreglerne og ISO- og CEN 

standarderne m.fl. op på de forskellige verdensmål. 

 

I juli 2023 skal Danmark huse en verdenskongres for 10.000 – 15.000 arkitekter fra hele 

verden. Kongressens tema er de 17 verdensmål, og den skal resultere i en officiel 

deklaration med anbefalinger til FN’s videre arbejde med verdens-målene. Kongressen 

afholdes i samarbejde med blandt andre Arkitekt-foreningen og Bevica Fonden for at 

sikre, at vi som mennesker med handicap medtages som i verdensmålenes hensigt om 

’leaving no one behind’, og hvor princippet om universelt design vil være et grund-

læggende redskab. 

 

Her er samlet en række links til brug for arbejdet med verdensmålene: 

 

FN’s 17 Verdensmål: 

https://www.verdensmaal.org/ 

 

Danske Handicaporganisationer har kortlagt de 17 verdensmål i relation til handicap: 

https://international.handicap.dk/strategi-og-politik/fns-verdensmaal/handicap-i-

verdensmaalene/ 

 

Baseline og verdensmål: 

https://www.kl.dk/media/18028/baseline-for-verdensmaalene_publikation_januar2019.pdf 

 

Folkemødet på Bornholm stod i Verdensmålenes tegn: 

https://mailchi.mp/brk/inspirationsguide-verdensml-for-begyndere-og-

ungdomscampen?e=7e3e932a59 

 

https://mailchi.mp/brk/folkemdet-2019-i-verdensmlenes-tegn?e=7e3e932a59 

 

  

https://www.verdensmaal.org/
https://international.handicap.dk/strategi-og-politik/fns-verdensmaal/handicap-i-verdensmaalene/
https://international.handicap.dk/strategi-og-politik/fns-verdensmaal/handicap-i-verdensmaalene/
https://www.kl.dk/media/18028/baseline-for-verdensmaalene_publikation_januar2019.pdf
https://mailchi.mp/brk/inspirationsguide-verdensml-for-begyndere-og-ungdomscampen?e=7e3e932a59
https://mailchi.mp/brk/inspirationsguide-verdensml-for-begyndere-og-ungdomscampen?e=7e3e932a59
https://mailchi.mp/brk/folkemdet-2019-i-verdensmlenes-tegn?e=7e3e932a59
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Altinget om verdensmål på Folkemødet: 

https://www.altinget.dk/artikel/folkemoedet-lancerer-nyt-koncept-fns-verdensmaal-bliver-

hovedtema 

 

FN’s egen side om verdensmål: 

https://www.verdensmaalene.dk/fakta/verdensmaalene 

 

 

Valgkamp med fokus på handicap 

 

Foråret var præget af valgkampen frem imod folketingsvalget den 5. juni. For første gang 

i mange år oplevede vi en valgkamp, som direkte fik fokus på handicap. Vi er vant til, at 

det nærmeste vi kommer, er, når der tales om ældre eller velfærd i bred forstand. Men i 

denne valgkamp har det været anderledes, hvilket hænger sammen med, at området 

efterhånden er så udpint, at vi nærmer os et sammenbrud, hvis ikke der sker en anden 

prioritering. Under valgkampen har mange politikere talt om handicapområdet, og der er 

kommet deciderede handicapudspil fra flere partier og sågar så vi en hel tv-debat, som 

fokuserede på området. Det store fokus har også udmøntet sig konkret ved, at handicap-

området er nævnt i det forståelsespapir, som ligger til grund for regeringsdannelsen. 

 

Fra forbundets side har vi udsendt et valgmateriale til alle interesserede. Materialet inde-

holdt konkrete spørgsmål og temaer, som man har kunnet tage med til valgmøder og ved 

kontakt til medier m.v. 

 

Se materialet her: 

https://danskhandicapforbund.dk/da/nyheder/sa-er-valget-til-folketinget-skudt-i-gang-find-

dit-valgmateriale-her/#gsc.tab=0 

 

 

Kampagnen #enmillionstemmer 

 

Kampagnen #enmillionstemmer opstod på de sociale medier som en spontan idé mellem 

en række pårørende, som på nærmeste hånd har oplevet de kritiske tilstande på 

handicapområdet. Serviceniveauet er absurd lavt, og de fleste anmodninger om hjælp 

fører til hårde kampe bare for at få hjælp til det mest basale. Familier slides op, og 

besparelserne på handicapområdet begynder at påvirke massivt også hos pårørende i 

forhold til deres mulighed for at fungere i hverdagen. 

 

Under hashtagget enmillionstemmer begyndte gruppen at dele deres historier om de 

umulige betingelse, som mange mennesker med handicap er stillet i, og i løbet af meget 

kort tid var personhistorierne over det hele, og tusindvis af mennesker fulgte gruppen.. 

Med en #enmillionstemmer refereres der til alle mennesker med handicap og deres 

pårørende i Danmark, som samlet set udgør en femtedel af befolkningen. Det er rigtig 

mange mennesker, og pointen er klar – en million stemmer kan ikke ignoreres! 

 

I Dansk Handicap Forbund har vi fra starten været i tæt dialog med gruppen og har 

støttet den, alt hvad vi kunne. Vi mener kampagnen er et udtryk for en ny-udvikling af 

Danmark som foreningssamfund. Foreningslysten er ikke mindre, men det er over-

skuddet til at engagere sig i de traditionelle foreningsformer. Her har vi et smukt 

https://www.altinget.dk/artikel/folkemoedet-lancerer-nyt-koncept-fns-verdensmaal-bliver-hovedtema
https://www.altinget.dk/artikel/folkemoedet-lancerer-nyt-koncept-fns-verdensmaal-bliver-hovedtema
https://www.verdensmaalene.dk/fakta/verdensmaalene
https://danskhandicapforbund.dk/da/nyheder/sa-er-valget-til-folketinget-skudt-i-gang-find-dit-valgmateriale-her/#gsc.tab=0
https://danskhandicapforbund.dk/da/nyheder/sa-er-valget-til-folketinget-skudt-i-gang-find-dit-valgmateriale-her/#gsc.tab=0
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eksempel på, at vi kan bruge hinanden konstruktivt. Kampagnen er ekstremt effektiv til at 

skabe opmærksomhed både bredt, men også meget hurtigt. Det styrker vores sag, at vi 

så effektivt får resten af samfundet til at se i vores retning, og det giver os et nyt 

momentum i forhold til at få båret en række mærkesager løftet på det politiske niveau. 

 

Og så får kampagnen gennem det tætte samarbejde med os en god mulighed for at få 

deres budskaber båret ind i de forhandlinger, som mange af vores repræsentanter 

deltager i – både nationalt, men i særdeleshed også lokalt – hvor mange af de vigtige 

beslutninger tages. Samarbejdet med kampagnen har været fantastisk positiv oplevelse, 

og vi tror på, at vi i fremtiden kan styrke handicapsagen endnu mere ved at indgå 

alliancer med denne type græsrodsbevægelser. 

 

 

Ny regering giver håb 

 

Danmark har fået en ny socialdemokratisk regering med større fra EL, RV og SF. Den ny 

regering har sendt en række positive signaler om handicapområdet – både under valg-

kampen og med egentlige udspil fra flere af partierne pegede på et nyt fokus på området. 

 

I forbindelse med regeringsdannelsen fortsatte man intentionerne ved at indskrive 

handicap, som et område, hvor der skal ske et løft i den kommende periode. Overordnet 

set er det slået fast, at der skal ske et generelt løft af velfærden, og man taler om, at den 

økonomi, som sendes ud til kommunerne, skal følge det demografiske træk. Det vil med 

andre ord sige, at hvis behovet bliver større, så skal økonomien også afspejle det. 

 

Regeringens fokuspunkter på handicapområdet er: 

 

- Forbedret økonomi til kommunerne 

- Styrkelse af retssikkerheden 

- Overgange fra barn til voksen 

- Igangsættelse af specialeplanlægning 

 

 

Forbundets konkrete fokusområder 

 

I Dansk Handicap Forbund er vi meget glade for regeringens fokus på området, og i den 

forbindelse har vi en række fokuspunkter, som vi fremhæver som særligt vigtige. 

 

 

Forbedrede rammevilkår 

 

Vi mener, det er helt afgørende, at man effektivt får løftet den serviceramme, som 

kommunerne arbejder indenfor. De foreløbige tiltag i økonomiaftalen er ikke øremærkede 

midler, og derfor skal der ses yderligere tiltag i form af midler til løsning af konkrete 

udfordringer og gerne et opgør med den budgetlov, som straffer kommunerne for at over-

skride budgetter – hvilket år for år har betydet, at de bruger mindre, end de selv har 

budgetteret med. Som en del af dette punkt håber vi på at se et løft af den kommunale 

service – for eksempel gennem stop for yderligere forringelser af de kommunale service-

standarder. 
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Genetablering af specialviden og finasieringsreform 

 

En af de store udfordringer, som vi har kæmpet med siden kommunalreformen i 2007 er 

den generelle afspecialisering af handicapområdet. Tidligere havde vi på amtsniveau 

både specialviden og medfinansiering. Det betød, at der i højere grad blev sammensat 

individuelle løsninger – baseret på høj faglighed. I dag træffes alt for mange beslutninger 

af generalister, og de tilbud, man får, er i højere grad lokale ikke specialiserede tilbud. 

Der mangler specialviden og en finasieringsreform, som fordeler udgifter på handicap-

området mellem kommunerne. 

 

 

Stop for underminering af BPA-ordningen 

 

Som vi har beskrevet gennem længere tid, så har vi store udfordringer med BPA-

ordningen. 

 

Et akut problem er den manglende overvågningshjemmel på BPA-ordningen, efter § 95, 

stk. 3, hvor mennesker, som har brug for pårørendes støtte til at varetage deres ordning, 

ikke kan få bevilget overvågning i hjemmet, fordi de falder under en anden paragraf. 

Problemet betyder, at ellers velfungerende ordninger reduceres til et minimum af hjælp, 

og de pårørende må påtage sig opgaven frivilligt. En konsekvens er, at de ramte borgere 

tvinges på botilbud eller plejehjem. 

 

To socialministre har ignoreret problemet. Nu skal vi have en konkret løsning på det, og 

vi noterer os, at social- og indenrigsminister Astrid Krag har stillet os en løsning i udsigt – 

både i brev og i et interview i seneste nummer af Handicap-nyt. 

 

 

Stop for underminering af BPA-ordningen generelt 

 

BPA-ordningen er et andet område, hvor vi har behov for at få en konkret løsning. Vi har 

igennem længere tid set, hvordan kommunerne af sparehensyn reducerer i udmålingen 

af timer til ordningen. Dels bliver administrationsbeløbet til BPA-foreninger og  

-virksomheder mindre og mindre. Herudover ser vi, hvordan man reducerer på forskellige 

løndele, så det bliver umuligt at overholde de overenskomstmæssige forpligtelser, man 

har over for hjælperne. 

 

Samtidig skal der fokus på, at denne ordning måske slet ikke hører hjemme i en 

kommunal sammenhæng. Reglerne er kompliceret, financieringen adskiller sig fra andre 

typer af hjælp, og vi mener, der bør kigges på, at få placeret ordningen et sted, hvor vi 

sikrer, at der er den rette faglige viden og finansiering. Med en sådan konstruktion er det 

vores håb, at vi kan få stoppet tendensen til fortsat udhuling af de enkelte BPA-ordninger. 

 

 

Andre fokusområder 

 

Vi ser fortsat problemer med, at generelle besparelser og grænsesøgende kommunale 

afgørelser fører til praksisglidning, hvor flere og flere mister deres hjælp. Et af de om-

råder, hvor vores rådgivning oplever et stigende pres, er merudgiftsdækning efter 
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servicelovens § 100, hvor flere og flere dømmes ude af personkredsen – vel og mærke 

mennesker, som har været inde i personkredsen i mange år. I en survey blandt vores 

medlemmer fandt vi op imod 200 eksempler på forringelser af denne ordning i løbet af de 

seneste år. Det er særligt mennesker med paraplegi, der dømmes ude, og derfor gik vi i 

foråret til Folketingets socialudvalg og beskrev konsekvenserne af problemet. 

 

 

Velfærdsteknologi 

 

Velfærdsteknologi er fortsat på vores dagsorden, da der flere og flere steder tales om ind-

fasning af nye teknologiske løsninger. Dansk Handicap Forbund ser to fronter i denne 

diskussion. På den ene side systemets håb om, at velfærds-teknologiske løsninger kan 

spare samfundet for manuel hjælp. På den anden side står vi med ønsket om at få de 

gode løsninger ind, men kun der, hvor det giver mening for den enkelte. Vi oplever, at 

vores medlemmer ikke er imod velfærdsteknologi. Tværtimod er mange positive, men det 

forudsætter, at implementering sker på den rigtige måde – nemlig at borgeren er i 

centrum i processen, så man får en individuel løsning, hvor egen motivation – med den 

rette støtte – er driveren. 

 

Vi har gennemført en survey om emnet, som tydeligt bekræfter denne tese: 

https://danskhandicapforbund.dk/da/nyheder/velfaerdsteknologi-er-godt-men-det-skal-

gores-med-udgangspunkt-i-brugeren/#gsc.tab=0 

 

Emnet er efterfølgende behandlet i det teknologiske webmedie ’Techst’: 

https://techst.dk/hvem-er-velfaerdsteknologien-til/ 

 

 
Digitalisering 
 
Digitalisering på godt og ondt er et andet tema, som Dansk Handicap Forbund har fokus 
på. Danmark er et af de lande i verden, som er hurtigst digitaliseret. Det giver en række 
fordele, men efterhånden, som mere og mere bliver digitaliseret, rejses en række etiske 
og retssikkerhedsmæssige dilemmaer. Det sker i særdeleshed, når der tales om at ind-
føre brug af kunstig intelligens til ’screening’ eller måske rettere ’overvågning’ af borgerne 
for at forebygge og lette sagsbehandling. 
 
Dansk Handicap Forbund har stort fokus på, at anvendelsen af digitale løsninger skal 
bruges der, hvor det giver mening, men når vi taler om mennesker, som har brug for 
massiv støtte fra det offentlige, så må samfundet have et skærpet fokus på retten til et 
privatliv og retten til at sige til og fra (eje egne data). Mange områder kan simpelthen ikke 
varetages maskinelt, men kræver menneskelig kontakt, og en generel overvågning af 
vores data er uacceptabel, da vores medlemmer pr. definition vil være særligt udsatte for 
at blive stemplet negativt af systemet, og så rejser spørgsmålet sig om, hvad alle disse 
data i øvrigt kan bruges til. Det er nødvendigt med en kritisk stillingtagen til nye løsninger, 
så vi ikke giver køb på retssikkerheden. Udfordringen er stor, fordi digitaliseringen drives 
af fagpersoner, og det generelt er svært for den almindelige borger at forstå, hvad de nye 
tiltag handler om. For at få fokus på denne udfordring har vi på dette års Folkemøde haft 
møde med Tænketanken Justitia, som har fået plads i det nye Det Dataetiske Råd. 
Tænketanken Justitia vil gerne medvirke til at bygge bro mellem vores medlemmer og 
rådet. 
 
 

https://danskhandicapforbund.dk/da/nyheder/velfaerdsteknologi-er-godt-men-det-skal-gores-med-udgangspunkt-i-brugeren/#gsc.tab=0
https://danskhandicapforbund.dk/da/nyheder/velfaerdsteknologi-er-godt-men-det-skal-gores-med-udgangspunkt-i-brugeren/#gsc.tab=0
https://techst.dk/hvem-er-velfaerdsteknologien-til/
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”Det gode liv” – handicapbevægelsens nye samlede socialpolitik 
 
Den 10. oktober lanceredes Danske Handicaporganisationer (DH) en ny socialpolitik ”Det 
gode liv”, som hele bevægelsen står bag. Politikken har taget et år og er et flot symbol 
på, at vi ser i samme retning og har et klart fælles mål, nemlig en genrejsning af den 
socialpolitik, som i mange år er blevet nedprioriteret til fordel for et fokus alene på 
beskæftigelse og økonomisk styring. 
 
Dansk Handicap Forbund har siddet med i arbejdsgruppen bag politikken og har 
eksklusivt – forud for lanceringen – testet den af blandt vores tillidsvalgte på Handicap-
politisk seminar. Vores indtryk er, at vi står med et stærkt manifest i hånden, som 
potentielt vil kunne få stor betydning for handicapområdet i den nærmeste fremtid. 
 
I Dansk Handicap Forbund er vi stolte af, at vi i Danmark står samlet som en fælles 
handicapbevægelse, hvor alle 35 organisationer i DH er i stand til at formulere et fælles 
budskab og tale med én stemme. 
 
Link til DH’s nye socialpolitik ”Det gode liv”: 
https://handicap.dk/detgodeliv 
 
Man kan også her læse mere om vores arbejde med DH’s nye socialpolitik via dette link: 
https://danskhandicapforbund.dk/da/nyheder/tillidsvalgte-kickstarter-
socialpolitikken/#gsc.tab=0 
 

https://handicap.dk/detgodeliv
https://danskhandicapforbund.dk/da/nyheder/tillidsvalgte-kickstarter-socialpolitikken/#gsc.tab=0
https://danskhandicapforbund.dk/da/nyheder/tillidsvalgte-kickstarter-socialpolitikken/#gsc.tab=0

