Handicappolitikken er kommet under voldsomt pres
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Der var næsten tale om en humanistisk revolution, da handicappede, mennesker med psykiatriske
diagnoser og andre inden for det socialpædagogiske område op gennem 80’erne og 90’erne flyttede fra
de gamle centralinstitutioner og ud i egen bolig. Samtidig fik de tilbageblevne på de tidligere
centralinstitutioner i samme periode deres bolig og sociale forhold markant forbedret.
Det var denne succeshistorie kommunerne overtog, da de hjemtog stort set hele området fra amterne til
kommunal forvaltning den 1. januar 2007.
Socialpædagogerne, der som faggruppe til dagligt beskæftiger sig med disse grupper af borgere, så
forventningsfuldt frem til, at kommunerne overtog området. Kommuner – ikke mindst de sydjyske – var
ikke i tvivl om, hvad de ville med det specialiserede sociale område.
De forsikrede borgerne, de pårørende, brugerorganisationer og medarbejderne på området, om at de
som nye og større kommuner ville videreudvikle området.
Hvordan er det så gået her knap 10 år efter?
Efter Socialpædagogerne opfattelse er socialpolitikken og ikke mindst handicappolitikken kommet under
voldsomt pres – særligt indsatsen i forhold til mennesker med meget betydelige og komplekse handicap.
Regeringen prioriterer tilsyneladende ikke handicapområdet som en del af kernevelfærden, og området
har været udsat for omfattende besparelser i landets kommuner.
På den baggrund har Socialpædagogerne, FOA og LEV rejst debatten om den aktuelle udvikling på bl.a.
handicapområdet på tre debat-arrangementer landet over her i maj måned.
Organisationerne lægger ikke skjul på, at de oplever, at mange af de kommunale beslutningstagere ikke
kender den grundlæggende fortælling om udviklingen fra særforsorgen til servicelovens
rammebestemmelser om individuel hjælp og støtte.
Man må stille sig selv spørgsmålet, om det virkelig kan være rigtigt, at tre store organisationer skal gå
sammen for at skabe debat om medmenneskers værd, værdighed og ligeret i 2016 – svaret er, ja
desværre! De seneste ti år har tendensen været, at grundlæggende handicappolitiske værdier og
menneskesyn bliver udfordret.
Det er blandt andet værdier, der er basale for de fleste – for eksempel retten til et værdigt hverdagsliv,
eget hjem og daglige miljøskifte – som for mange mennesker med udviklingshæmning og handicap ikke
længere er selvfølgelige. Særligt for de grupper, som har størst støttebehov og er mest udfordrede i deres
udvikling, er en insisteren på menneskeværd uanset udviklingspotentiale og arbejdsmarkedsperspektiv
vigtig. Det er et område, der i den grad savner politisk fokus. Det er mennesker, som for en stor dels
vedkommende ikke selv kan gøre opmærksom på deres forhold.
Socialpædagogerne i Sydjylland vil gerne opfordre alle, som kan, til at synliggøre, hvordan de oplever
konsekvenserne af de senere års besparelser. Det gælder såvel borgere, pårørende, medarbejdere og
ledere inden for området.
I øjeblikket forhandler KL med Finansministeren om helt urealistiske krav omkring kommunernes
økonomi for 2017. Og forhandlingerne er sat på stand-by da parterne er langt fra hinanden.
Det er nødvendigt, at KL og kommunerne står fast, for de svageste borgere bliver taberne.
Om ganske kort tid følger kommunerne op med den årlige budgetrunde.
Ingen kan være i tvivl om det økonomiske pres der i disse år er lagt på kommunernes økonomi.
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Men tiden må være inde til selvransagelse og større anstændighed i de kommunale forvaltninger, når de
om ganske kort tid fremlægger deres forslag til næste års kommunale budget.
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