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Min mening, Min stemme
Seks europæiske lande skal gennem det
toårige projekt Min mening, Min stemme
fremme valgdeltagelsen for mennesker
med udviklingshæmning.
AF TINA MOU JAKOBSEN
Der kan være flere grunde til, at mange
mennesker med udviklingshæmning står uden
for demokratiet. De er måske ikke blevet
undervist i demokratiske institutioner,
beslutningsprocesser etc. i de
uddannelsesmæssige sammenhænge, de
indgår i. En anden grund kan være – hvilket en
dansk undersøgelse peger på – at mange
mennesker med udviklingshæmning ikke
oplever en naturlig forventning i deres opvækst
om, at de danner sig en mening og tager et
personligt ansvar.
Men det handler også om en manglende
offentlig bevidsthed om, at mennesker med
udviklingshæmning skal udøve deres politiske
rettigheder som alle andre – ikke mindst fordi
livet for mennesker med udviklingshæmning
ofte er under indflydelse af, hvilke beslutninger
der træffes på kommunalt eller nationalt
niveau. Og helt konkret mangler der
tilgængelighed til valghandlinger og til
materialer om demokrati og valg, som specifikt
er målrettet mennesker med
udviklingshæmning.
Undervisning, oplysning og bevidstgørelse
En betydelig vej til viden går gennem
undervisning, og det er vigtigt, at mennesker
med udviklingshæmning – ligesom alle andre –
modtager undervisning i demokrati og
politikforståelse. I Min mening, Min stemmeprojektet udarbejdes der derfor et
undervisningsprogram om demokrati og
valgdeltagelse bestående af to
undervisningsmoduler med ti enheder i hvert
modul, som specifikt er målrettet mennesker
med
udviklingshæmning.Undervisningsprogrammet
udarbejdes og testes i løbet af foråret 2009.
Samtidig skal pårørende, personale på
bosteder og professionelle gøres bevidste om,
hvilken rolle de har i at udbrede kendskabet til
politiske rettigheder. Derfor gennemføres der
også en oplysningskampagne, der skal gøre
opmærksom på vigtigheden af, at også
mennesker med udviklingshæmning bruger
deres politiske rettigheder.
Oplysningskampagnen gennemføres også
blandt politikere forud for valget til
Europaparlamentet i juni og kommunalvalgene
i november 2009.
Brugerne i følgegruppe
Brugerinddragelse er en grundtanke i
projektet, og derfor er der i hvert land nedsat
en følgegruppe med fire mennesker med
udviklingshæmning. Følgegrupperne skal
løbende give input til projektet samt teste de
undervisningsmaterialer og den hjemmeside
for projektet, som bliver udarbejdet undervejs.
I slutningen af januar måned i år mødtes alle
følgegrupper og projektpartnere i Bruxelles.
Formålet med turen var at få indblik i Den
Europæiske Unions opbygning og funktion
gennem besøg i EU-Parlamentet og
EU-Kommissionen.
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Følgegrupperne mødtes også med European
Disability Forum (EDF), som er en ikke-statslig
organisation, der arbejder for at fremme
ligebehandlingen af de 50 millioner mennesker
med funktionsnedsættelse, som EDF anslår bor
i EU. Ud over mødet i Bruxelles skal
følgegrupperne mødes i september 2009 i
Budapest og i maj 2010 i Rom.
Projektet afsluttes i efteråret 2010 med
etableringen af et europæisk observatorium,
som skal følge den demokratiske deltagelse og
udøvelse af politiske rettigheder for mennesker
med udviklingshæmning på europæisk plan.
FAKTA
Initiativtager til projektet Min mening, Min
stemme er den italienske organisation for
mennesker med Down Syndrom AIPD.
Center for Ligebehandling af Handicappede
deltager i projektet sammen med Fundacio
Projecte AURA og Universitat Ramon Llul fra
Spanien, SIO2 fra Italien, Down Syndrome
Ireland, Nemadomfel fra Ungarn, University of
Malta og Equal Partners fra Malta.
Projektet er støttet af EU-midler fra Lifelong
Learning Programme of Education, Audiovisual
& Cultural Agency.
Læs mere om projektet i CLH’s statusberetning
2008 og på projektets hjemmeside
www.myopinionmyvote.eu
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