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Tilmelding til årsmøde! 

Demokrati, holdninger til mennesker med handicap og løsningsforslag til, hvordan vi 

kan fremme netop demokratiet og de positive holdninger, er fokus for Det Centrale 

Handicapråds årsmøde, som finder sted: 

Tirsdag den 3. februar 2015 på Nyborg Strand, kl. 9.30 – 16.00.

Har vi alle lige adgang til demokratiet? Hvordan har synet på mennesker med 

handicap ændret sig gennem tiderne? Hvad kan medierne gøre for at skabe mere 

mangfoldighed? Hvordan fremmer vi positive holdninger til handicap? Hvorfor er 

inklusion så vigtig?

Det er nogle af de spørgsmål, vi diskuterer og bliver klogere på til årsmødet. 
Journalist Anja Bo guider os igennem, og du kan bl.a. bidrage med dine synspunkter 
i afstemninger dagen igennem.

TILMELD DIG HER! [1] (Prisen er 900 kroner)

Oversigt over temaer og oplæg:

Årsmødet er inddelt i tre blokke, som du kan læse mere om nedenfor.  Et endelig 
program kommer inden længe!

1. Demokratisk ligeværd

Alle kan deltage i demokratiet! Det er i hvert fald, hvad de fleste danskere forventer. 
Desværre gælder det ikke altid mennesker med handicap. Vi sætter fokus demokratisk 
ligeværd og ser på udviklingen i samfundets syn på mennesker med handicap og 
andre grupper. Du kan høre: 

Anne Engelst Nørgaard, Ph.d. studerende ved Institut for Kultur og Samfund, Århus 
Universitet.
Birgit Kirkebæk, ekspert i handicaphistorie.

Jonas Christoffersen, direktør for Institut for Menneskerettigheder.
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2. Holdninger, hvor står vi?

Holdninger til personer med handicap har betydning for både det enkelte menneske og 
den måde, vi indretter samfundet på. Men holdninger er ikke bare holdninger. Det 
handler også om de skjulte fordomme, som kan gøre, at man kommer skævt ind på 
hinanden. Det udforsker vi i en spritny undersøgelse, som vi præsenterer på 
årsmødet.

Manu Sareen, minister for børn, ligestilling, integration og sociale forhold, sætter 
scenen ved at fortælle, hvorfor holdninger er så vigtige, at regeringen har sat gang i en 
strategi for at flytte holdninger og gøre op med fordomme om handicap.

3. Hvad gør vi nu?

Det er ikke nok at erkende problemerne. Vi skal også finde ud af, hvad vi gør ved dem. 
Derfor præsenterer vi en vifte af vidt forskellige tiltag, som kan bane vejen for et mere 
inkluderende samfund. Vi er spændte på, hvad vores gæster tror mest på. Du kan 
møde:

Sarah Glerup, cand.mag. i film- og medievidenskab.
Jacob Kwon, sportschef ved Danmarks Radio.
Sigrid Stilling Netteberg, næstformand i Sammenslutningen af Unge Med Handicap.
Finn Juel Larsen, næstformand i Skole og Forældre.

Vi vil også høre dit bud!

Udover oplæggene fra eksperter, politikere og repræsentanter fra handicapverdenen, 

så vil du som deltager blive inddraget i debatten. Det sker blandt andet gennem live-

afstemninger, der tager udgangspunkt i dilemmaer, vi diskuterer.

Deadline for tilmelding er den 13. januar 2015.

Arrangementet finder sted:

Nyborg Strand
Østerøvej 2
5800 Nyborg

Tirsdag, 3 februar, 2015

Nøjagtig webadresse (Hentet den 04.12.2014 - 14:11): http://www.dch.dk/Nyheder/tilmelding-til-%
C3%A5rsm%C3%B8de

Links:
[1] http://www.dch.dk/tilmelding-til-aarsmoede-2015
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