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Vedrørende høring om Forslag til Folketingsbeslutning om Danmarks ratifikation 
af FN’s Handicapkonvention 

Ergoterapeutforeningen og Danske Fysioterapeuter har med glæde set, at Danmark nu ratifice-
rer af FN’s Handicapkonvention, og at forslag til Folketingsbeslutning er blevet sendt i høring 
på Høringsportalen.  

Med ratificeringen af FN’s handicapkonvention tager dansk lovgivning på handicapområdet et 
stort skridt i den rigtige retning. FN’s konvention sætter nye lovgivningsmæssige rammer for 
handicappedes sociale rettigheder, og den understreger, at handicappede er civile borgere med 
samme rettigheder som alle andre borgere. Vores foreninger er derfor tilfredse med, at Dan-
mark nu skal ratificere konventionen. 
 
Ergoterapeutforeningen og Danske Fysioterapeuter beklager dog, at Danmark ikke tiltræder 
den frivillige tillægsprotokol og dermed siger nej til et internationalt FN klageorgan. Vi undrer 
os over, hvorfor mennesker med handicap i Danmark ikke skal have samme klagemuligheder 
som mennesker med handicap i fx Sverige eller et af de 28 andre lande, der har ratificeret til-
lægsprotokollen? Ved ikke at tiltræde tillægsprotokollen signalerer man, at Danmark alligevel 
ikke tager konventionen alvorligt. Vi ved jo, at der er konkrete problemer med f.eks. tilbud 
om træning af børn i kommunerne, der kunne have gavn af en vurdering i et internationalt 
klageorgan. 

 
Ergoterapeutforeningen og Danske Fysioterapeuter har ikke fuldt overblik over, hvorvidt FN’s 
handicapkonvention er opfyldt i dansk lovning i det omfang, som velfærdsministeren beskri-
ver det. Vi deler dog ikke helt velfærdsministerens positive opfattelse af, at dansk lovgivning 
lever op til de rettigheder, konventionen fastlægger. Vi håber derfor, at Folketinget løbende vil 
følge med i, at Danmark overholder konventionen og de rettigheder, der følger af den.  
 
Venlig hilsen            

                          
                       Gunner Gamborg  Johnny Kuhr 
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