
 

 

Handicappede i bekæmpelsen af fattigdom og social isolation  

Sandsynligheden for at handicappede personer står uden arbejde og har en 
lav indkomst er større end for personer uden et handicap. Ofte finder 
handicappede det også svært at skaffe sig adgang til de varer og services, 
som de fleste mennesker tager for givet. Tilsammen betyder dette, at 
handicappede har betydelig større risiko for at opleve fattigdom og social 
isolation. 

En af de mest effektive måder at undslippe fattigdom på er ved at få et job og 
bevare det. Desværre er det en stor udfordring for mange handicappede at 
deltage på arbejdsmarkedet. 

En sjettedel af arbejdsstyrken i EU er klassificeret som handicappede, men 
de kæmper for at få et arbejde. Beskæftigelsesgraden for handicappede i EU 
er omkring 50 % sammenlignet med 68 % for resten af befolkningen. Og kun 
omkring 20 % af svært handicappede personer deltager på arbejdsmarkedet. 

Handicappede går glip af meget  
Uddannelse er en af de vigtigste veje ud af fattigdom. Men også her er 
oddsene imod personer med handicaps, og sandsynligheden for at 
handicappede får en videregående uddannelse er kun halvt så stor som for 
EU borgere uden et handicap. Selv højtuddannede personer med et handicap 
har langt mindre sandsynlighed for at sidde i højtkvalificerede jobs end deres 
ikke-handicappede kolleger. 
Ulykkeligvis er også social isolation lige så stor en trussel for handicappede 
som økonomisk marginalisering. For eksempel har en ud af to handicappede 
aldrig deltaget i fritids- eller sportsaktiviteter. 
 
En tredjedel af Europas handicappede har aldrig rejst udenlands eller bare 
været på en dagstur på grund af problemer med utilgængelige steder og 
service. Selv det at være social er en udfordring fordi handicappede er mindre 
tilbøjelige til at se venner og familie regelmæssigt.   
 

EU gør noget ved det 
Det er estimeret, at der er omkring 65 millioner handicappede i EU. Så hvad 
bliver der gjort for at hjælpe til i kampen mod fattigdom og social isolation? 

EU har hjulpet handicappede til at opnå lighed og inklusion gennem den 
såkaldte Disability Action Plan (DAP) 2004-2010. Målet har været at sikre, at 
handicappede kan deltage på lige fod med andre i samfundet og træffe deres 
egne valg. DAP er derfor blevet brugt til at forbedre beskæftigelsen og 
uddannelsesmulighederne for handicappede og sætte skub i adgangen til 
varer og services.  

Planen har været med til at sikre, at spørgsmål om handicappede er 
integrerede - og gjort fremtrædende – i den relevante EU politik. Den 



 
 

 

 

 

Europæiske Kommission rådgiver sig i skrivende stund omkring en ny EU 
handicapstrategi for 2010-2010. 

EU har desuden underskrevet FN’s konvention om rettigheder for personer 
med handicaps, som er den første menneskerettighedskonvention 
underskrevet af EU. Formålet med konventionen er at fremme, beskytte og 
sikre fuld og lige adgang til udøvelse af menneskerettigheder og 
grundlæggende friheder for alle mennesker med handicaps samt at fremme 
respekten for deres naturlige værdighed. 

Herudover opfordrer den europæiske beskæftigelsesstrategi (European 
Employment Strategy) medlemslandene til at skabe initiativer, som hjælper 
handicappede til at trives på arbejdsmarkedet og på arbejdspladsen. 

EU’s lovgivning spiller også en rolle i at forbedre livet for handicappede 
personer.  
 
Beskæftigelsesdirektivet forpligter arbejdsgivere til at foretage rimelige 
tilpasninger til fordel for handicappede på arbejdspladsen. Det kan for 
eksempel omfatte at sætte kørestolsramper op i bygninger eller tilbyde 
teknologiske hjælpemidler til blinde. Direktivet giver også mulighed for at 
tilpasse arbejdsordninger til handicappede. 

Takket være nye EU regler har handicappede nu også bestemte rettigheder 
når de rejser med fly. De skal tilbydes gratis assistance og information i 
lufthavnen og af luftfartselskabet. Og reservationer kan ikke afslås 
udelukkende på grund af handicap. Passagerer med nedsat førlighed og 
handicaps er også garanteret assistance, når de rejser med tog, og der er sat 
gang i lignende lovgivning for færge- og busrejser. 

Mere generelt er der udstedt antidiskriminationslovgivning fra kommissionen 
der sikrer ligebehandling uden for arbejdsmarkedet. Hvis medlemslandene 
indfører lovgivningen vil de nye regler i høj grad hjælpe til med at forbedre 
adgangen til varer og tjenesteydelser såsom banker, uddannelse, transport 
og sundhed. 

Det europæiske år for bekæmpelse af fattigdom og social udstødelse vil 
fortsætte med at sætte fokus på de vanskeligheder, som handicappede 
møder såvel som de forbedringer, der sker, så handicappede kan tage fuld og 
lige del i samfundet. 
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