Retten til respektfuld behandling
Alle i Danmark burde have retten til at blive behandlet med respekt. I respektfuld behandling ligger blandt
andet ens ret til privatliv og til ikke at få krænket sin blufærdighed, men det er desværre ikke altid en
realitet. Mange unge med handicap oplever at deres blufærdighed bliver krænket i alt for mange tilfælde.
For eksempel er det et problem når ens efterskole eller højskole, som står for ansættelsen af hjælpere, ikke
mener at det er et problem for en teenagepige at have en mandlig hjælper. Andre tilfælde kan være når ens
sagsbehandler uden blusel forlanger meget intime og personlige detaljer om hvordan man går på toilettet,
eller hvordan man går i seng med sin kæreste og så videre. Ydermere kan ens blufærdighed blive krænket i
helt absurde tilfælde hvor man rutinemæssigt skal udfylde et ”samtaleskema” som spørger om alt fra
familieliv til sexliv, selvom man blot er ved at ansøge om dækning af merudgifter i forbindelse med ens
bilforsikring.
Et andet eksempel er at de der hjælpes af hjemmehjælpere ikke har faste hjemmehjælpere som sådan. Der
bliver skiftet rigtigt meget ud i ens hjælpere. Dette kan være problematisk da denne person også skal bade
person med handicap. Med en så intim handling er løsningen, for at gøre det mere anstændigt for personen
med handicap, at have et mere fast team, så der kun er 3-4 forskellige personer i stedet for en ny ”hver”
gang. Et andet problem ved dette er også at hjemmehjælperne skifter i køn, så den unge med handicap
bliver hjulpet i bad både af mænd og kvinder. Dette kan være meget grænseoverskridende og krænkende
for den enkeltes blufærdighed.
Retten til at blive behandlet respektfuldt burde være en ret for alle mennesker i Danmark, også personer
som lider af et handicap. Dermed berører dette punkt principielt samtlige personer med handicap i Danmark.
Dermed er det mere end 700.000 mennesker der kunne få gavn af dette. 1
Vi mener ikke i SUMH at det kan være rigtigt at man skal udstille sit privatliv blot for at søge om dækning af
merudgifter til sin bilforsikring. Selvom man har ret til kun at svare når det er relevant for den konkrete sag
burde man ikke blive ’spurgt’ i første omgang. Samtaleskemaet bør tilpasses den enkelte så det blot er
relevante spørgsmål der bliver stillet. Ydermere mener ikke at det er hensigtsmæssigt at teenagere og andre
ikke bliver behandlet respektfuldt fordi andre syntes det er okay at hjælpere der skal assistere med badet er
af det modsatte køn.
I SUMH mener vi at løsningen til dette er at der skal etableres mere faste teams af hjælpere så den unge
med handicap kan blive mere fortrolig med disse mennesker og ikke har vildt fremmede til at bade dem.
Ydermere mener vi SUMH at der er brug for en oplysningskampagne for at sætte fokus på
problemstillingerne. Denne oplysningskampagne skal både være med til at oplyse om problemstillingen i
almindelighed, men samtidigt skal der også sendes et signal, eventuelt via en vejledning, til kommunerne.
SUMH mener at alle mennesker i Danmark har ret til et værdigt liv, hvor den enkeltes blufærdighed ikke
bliver krænket og deres ret til privatliv bliver accepteret.

FN’s Handicapkonvention
FN’s handicapkonvention trådte i kraft i Danmark den 23. august 2009. Dette betyder, at Danmark er
forpligtet til at sikre handicappedes rettigheder, sådan som konventionen foreskriver. Det indebærer på den
ene side, at eventuelt eksisterende love, som diskriminerer handicappede, skal fjernes, og at nye love, der
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sikrer, at handicappede ikke diskrimineres, skal vedtages. Jævnfør ovenstående mener vi, at følgende
artikler ikke bliver overholdt som de burde.


Citat fra FN’s handicapkonvention artikel 22 stk. 1: ”Ingen person med handicap må uanset bopæl eller
boform udsættes for vilkårlig eller ulovlig indblanding i sit privatliv eller familieliv, sit hjem eller sin
brevveksling eller andre former for kommunikation, eller for ulovlige angreb på sin ære og sit
omdømme. Personer med handicap har ret til lovens beskyttelse mod sådan indblanding eller sådanne
angreb.”



Citat fra FN’s handicapkonvention artikel 22 stk. 2: ”Deltagerstaterne skal sørge for fortrolig behandling
af personlige, helbredsmæssige og rehabiliteringsmæssige oplysninger om personer med handicap på
lige fod med andre.”

Med en oplysningskampagne og vejledning til kommunerne vil der blive sat fokus på problemet. Dette vil
medvirke at der især fra kommunernes side vil blive taget større hensyn til den unge med handicap og
dennes rettigheder. Dette vil formindske unødvendig og vilkårlig indblanding i privat- og familielivet og sikre
fortrolighed omkring personlige oplysninger.

