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At spærre andre
mennesker inde skal
altid være sidste udvej i
en situation, hvor alle
andre muligheder er
afprøvet.
— 
Emil Sjøberg Falster
Ph.d.-studerende, Forskningscentret
Livet med Mobilitetshandicap, Roskilde
Universitet

TEMA: CORONAVIRUS

REPLIK: Socialchefernes formand fremhæver, at personale skal låse
borgere med handicap inde for at undgå smitte med coronavirussen.
Det er ubevidst diskrimination, skriver RUC-forsker.

Af Emil Sjøberg Falster
Ph.d.-studerende,
Forskningscentret Livet med
Mobilitetshandicap, Roskilde
Universitet

Helle Linnet, der er formand
for Foreningen for Social-,
Sundheds- og
Arbejdsmarkedschefer
(FSD), fremhæver i et
interview i Altinget, at næste

skridt i kampen for at inddæmme covid-19 meget vel kan være, at
personalet skal låse borgere med handicap inde, hvis borgeren er smittet
og umiddelbart ikke forstår konsekvenserne heraf.

Men spis lige brød til. Mennesker med handicap har samme rettigheder
som alle andre. De er ligefrem særlig beskyttet gennem
Handicapkonventionen, hvorfor de naturligvis ikke skal låses inde i eget
hjem.

Vi står i en undtagelsestilstand, og en sådan tilstand er defineret ved, at
eksisterende lovgivning ofte suspenderes for en periode. Men der
forekommer en ikke uvæsentlig andel af mennesker uden handicap, der
umiddelbart ikke følger myndighedernes anbefalinger, og som mere eller
mindre gør, hvad det passer dem.

De personer låser vi ikke inde, og så længe
det ikke er tilfældet, skal vi naturligvis
heller ikke spærre andre mennesker inde –
alene fordi de har et handicap.

Alle mennesker har samme rettigheder
uafhængigt af et handicap eller ej, og det
forhold ikke at forstå konsekvenserne af
ens handlinger er ikke noget, der ubetinget
kan siges at gælde for mennesker med
handicap.

Gruppen bliver menneskeliggjort
At låse døren til et andet menneskes hjem
er indespærring og er på nuværende
tidspunkt ikke et redskab, der eksisterer i
de gældende regler for magtanvendelse,
hvorfor der er tale om en helt ny
bestemmelse, der skal fungere som den
juridiske hjemmel til en handling, der må
forekommer som én af de mest
indgribende i et retssystem.

Vi kan tilbageholde, men aldrig indespærre
– ellers ville der ikke være den store forskel
på et socialt tilbud og et fængsel.

Udtalelsen er derfor et godt eksempel på
den ubevidste form for diskrimination, som
mennesker med handicap så ofte oplever,
hvor de udelukkende på grund af en
kropslig variation, eller fordi de ikke er
neurotypiske, bliver kategoriseret og

behandlet på en måde, hvor de andetliggøres eller ligefrem
umenneskeliggøres som en gruppe, der ikke fortjener de samme
rettigheder som alle andre.

Næste artikel

Formand for socialchefer:
Låste døre kan blive
nødvendigt for at undgå
smitte

Få fokus på tillid til socialpædagoger
Stop med det, og fokusér i stedet på at have tillid til det
socialpædagogiske personale og ikke mindst det generelle fællesskab, der
allerede har hjulpet kommunerne godt på vej med eksisterende initiativer
som for eksempel den nye bekendtgørelse "om mulighed for midlertidig
fravigelse af forpligtelser for det offentlige og af privates rettigheder over
for det offentlige på socialområdet som led i håndtering af covid-19".

Den giver allerede vide beføjelser til at fravige eksisterende forpligtelser og
regler på socialområdet. At spærre andre mennesker inde skal altid være
sidste udvej i en situation, hvor alle andre muligheder er afprøvet, og når
der i øvrigt foreligger en hjemmel i lovgivningen hertil.

Men det er på nuværende tidspunkt ikke tilfældet.

debat@altinget.dk

Vi kan tilbageholde, men aldrig indespærre mennesker med handicap. Ellers vil der ikke være den store forskel på et
socialt tilbud og et fængsel, skriver RUC-forsker. (Foto: Sarah Christine Nørgaard/Ritzau Scanpix)
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Sociale organisationer
bløder millioner:
Hjælpepakkerne passer
ikke til os
NØDRÅB: Store sociale organisationer taber millioner
af kroner på grund af coronakrisen. Men de kan ikke
gøre brug af regeringens hjælpepakker. Pakkerne
passer ikke til organisationer med blandet økonomi,
siger de. Socialministeren vil afdække behovet. 

Socialministeren vil give
nødhjælp til skrantende
sociale foreninger 
HÅNDSRÆKNING: Regeringen vil lave en nødpulje, der
skal sikre, at små sociale foreninger ikke bliver slået
omkuld af udgifter forårsaget af coronakrisen, lød
budskabet fra socialminister Astrid Krag (S) på et
pressemøde fredag. 

København gør klar til at
teste hjemløse og udsatte
for corona
TEST: Som svar på et stigende behov for at teste flere
socialt udsatte borgere for coronavirus har Region
Hovedstaden besluttet at sende en bus på gaden, der
skal teste for sygdommen blandt hjemløse. Initiativet
får ros fra Rådet for Socialt Udsatte.

Forsker til FSD-formand:
Sociale tilbud vil med låste
døre minde om fængsler
REPLIK: Socialchefernes formand fremhæver, at
personale skal låse borgere med handicap inde for at
undgå smitte med coronavirussen. Det er ubevidst
diskrimination, skriver RUC-forsker.

Hård kritik af
myndigheder: Mangel på
oversættelse øger risiko for
smittespredning
KOMMUNIKATION: Mange mennesker i landets udsatte
boligkvarterer er ikke tilstrækkeligt oplyst om
coronavirussen, da informationen på
Sundhedsstyrelsens hjemmeside og danske medier
primært er på dansk. Dermed risikerer man, at de ikke
beskytter sig selv og andre nok, og at smitten spreder
sig, mener en professor. 

Podcast: Sådan presser
coronavirussen de socialt
udsatte
AJOUR: De socialt udsatte bliver for tiden også
udfordret af spredningen af coronavirussen. Altingets
socialredaktør, Simon Lessel, forklarer i dagens
udsendelse om de seneste udfordringer for hjemløse
og stofbrugere samt nye tiltag på socialområdet.

Tuborgfondet sætter fem
millioner af til fællesskaber
under coronakrisen
AKUTPULJE: Frem til 1. april kan
ungdomsorganisationer søge penge i en akutpulje til
at styrke fællesskaber for dem, der er særligt udsatte
under coronakrisen. Vores fællesskab er vigtigere end
nogensinde, mener Tuborgfondet.

Forfatter: Politikere
forringer sikkerhed for
livsvigtig hjælp på
socialområdet
DEBAT: I ly af coronakrisen giver bekendtgørelse
kommunerne vide beføjelser til midlertidigt at
prioritere personaleressourcer og at fravige
grundliggende retskrav til sagsbehandling i
forvaltningsloven og retssikkerhedsloven, skriver
Lisbeth Riisager Henriksen.

Formand for socialchefer:
Låste døre kan blive
nødvendigt for at undgå
smitte
COVID-19: Social isolation og visse udsatte gruppers
manglende mulighed for at forstå coronasmitte er
noget af det, medarbejdere i kommunerne skal
håndtere. Der er behov for at se på mulighed for
magtanvendelse, vurderer socialchefernes formand.

Sådan håndterer din
forening eller
civilsamfundsorganisation
coronakrisen
GUIDE: Store dele af Danmark er lukket ned for at
forhindre covid-19 i at sprede sig. Den nye situation
rejser en række spørgsmål for civilsamfundet: Hvordan
mødes vi digitalt? Hvordan kommunikerer vi klart? Og
hvad gør vi med generalforsamlinger og andre frister,
vi under normale omstændigheder skal overholde? Få
en del af svarene her. 

Vibe Klarups corona-
dagbog: "Nu slår
coronavirussen
kassetænkningen i
stykker"
JOURNAL: Vibe Klarup er som formand for Rådet for
Socialt Udsatte helt tæt på coronavirussens
indflydelse på livet for landets socialt udsatte. Læs
hendes dagbog om socialområdets bekymringer og
løsninger på coronakrisen hver dag på Altinget Social.

Partier overvejer at placere
karantæneramte hjemløse
på tomme hoteller
FORSLAG: Både V, K og DF ser muligheder i at placere
hjemløse, der udviser tegn på coronasmitte, på tomme
hoteller eller i tomme lokaler ude i kommunerne.
Samtidig stiger utålmodigheden efter nye tiltag på
socialområdet blandt de blå partier.

Astrid Krag lancerer nye
coronatiltag for socialt
udsatte
TILTAG: En nyoprettet hotline skal vejlede personale og
faggrupper, der arbejder med socialt udsatte, om
håndtering af myndighedernes anbefalinger til at
undgå coronasmitte. Senere i dag meldes der nye
retningslinjer ud til kommunerne.

Fonde til nervøse
støttemodtagere: Ro på, vi
står klar til at hjælpe jer
PENGEKNIBE: Foreninger må aflyse aktiviteter, de
allerede har fået støtte til. Nu frygter de, at de skal
aflevere pengene tilbage, selv om de har afholdt
omkostninger. Men der er beroligende meldinger til
støttemodtagerne fra en stribe af de store fonde.

Debat: Mennesker med
udviklingshandicap skal
også være en del af
foreningslivet
DEBAT: Tilgængelighed og inddragelse skal bekæmpe
ensomhed og fremme inklusion for mennesker med
udviklingshandicap, der ellers kan have svært ved at
blive en del af foreningslivet, skriver projektleder for
Hverdagsaktivisterne. 

Ventilen: Afsæt ressourcer
til relationer i det sociale
arbejde
DEBAT: Socialt udsatte skal have både tid og råd til
relationer. Hvis de er ensomme uden et netværk, er
vejen ud af udsathed alt for lang, skriver Ventilens
sekretariatsleder og formand. 

Brugernes Akademi: Stop
tvungent fremmøde for
stofbrugere under
coronaepidemien
DEBAT: Stofbrugerne er blandt de særlig udsatte for
coronavirus, men mange kommuner holder fortsat fast
i, at der er tvunget fremmøde på rusmiddelcentre for
at hente medicin. Centrene bør i stedet udlevere
medicin for mindst 14 dage ad gangen, skriver Anja
Plesner Bloch.

DGI: Vi skal turde tale om
ensomhed
DEBAT: Ensomhed er et overset samfundsproblem, vi
skal turde tale om, skriver DGI's formand, der bakker
op om Røde Kors og Ældre Sagens ønske om en
national ensomhedsstrategi. 

Her er de mest centrale
pointer fra regeringen og
KL's coronastatus på
socialområdet
CORONA: Der er nye retningslinjer på vej for håndtering
af coronasmitte blandt udsatte. Og så er det
kommunernes ansvar at placere hjemløse i karantæne.
Altinget giver dig overblikket over torsdagens
meldinger om håndtering af covid-19 på
socialområdet.

Se pressemødet: Børn skal lære hjemmefra, og der
bliver nødpasning for visse familier 
TV: Undervisningsminister Pernille Rosenkrantz-Theil (S), social- og indenrigsminister Astrid Krag (S),
uddannelses- og forskningsminister Ane Halsboe (S) og KL-formand Jacob Bundsgaard oplyste om
pasning, hjemmeundervisning, praktikanter og tilbud for socialt udsatte. Se pressemødet her.

Se flere artikler »

Isabella Arendt: Udsatte
børn rammes ekstra hårdt
derhjemme lige nu
DEBAT: Når både skole og fritidsaktiviteter er aflyst,
er børn og unge, der lever i hjem med misbrug,
endnu mere udsat. Regeringen bør lave et
nødberedskab for 122.000 børn og unge, som
mangler voksne omkring sig, skriver Isabella Arendt.

Juraprofessor: Nødret kan
gøre det muligt at låse
døre på plejehjem og
bosteder
SMITTE: Rækker reglerne for magtanvendelse ikke i
forsøget på at forhindre covid-19-smitte på
plejehjem og bosteder, kan det ifølge ministerium
være nødvendigt at gribe til nødret. Professor bakker
delvist op.

Afdæmpet festdag i
krisens skygge
50 ÅR: Jonas Keiding Lindholms runde fødselsdag
onsdag bliver noget mere rolig end oprindelig
planlagt.

Vibe Klarups corona-
dagbog uge 2: "Det kan
potentielt være mange
menneskers udvikling, der
sættes tilbage"
JOURNAL: Vibe Klarup er som formand for Rådet for
Socialt Udsatte helt tæt på coronavirussens
indflydelse på livet for landets socialt udsatte. Læs
hendes dagbog om socialområdets bekymringer og
løsninger på coronakrisen hver dag på Altinget
Social.
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