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Varige og positive ændringer i leve
vilkår, deltagelse og inklusion af men
nesker med handicap, så menneskeret
tighederne opfyldes og beskyttes.

STRATEGI
2019-21

FORANDRING
SKER NÅR
der nationalt er stærke, uafhængige og demo
kratiske handicaporganisationer med en
stærk lokalt forankret medlemsbase af aktive
mennesker med handicap og deres pårørende,
og som står samlet som handicapbevægelse,

FORDI

GRUNDLAGET FOR
DET INTERNATIONALE
UDVIKLINGSSAMARBEJDE

…en stærk handicapbevægelse af menne
sker med handicap og deres pårørende kan
skabe opmærksomhed om og holde beslut
ningstagere løbende ansvarlige for at sikre
en rettighedsbaseret bæredygtig udvikling,
der omfatter mennesker med handicap.

 Vi ser FN’s menneskerettigheder som et uomgængeligt grundlag for ethvert samfund, og særligt Handicapkonventionen er fundamental for vores arbejde.

 FN’s Verdensmål og deres løfte om, at ingen skal lades i stikken, er en løftestang for at sikre en retfærdig og socialt

VI BIDRAGER TIL
FORANDRING VED

bæredygtig global udvikling.

 I lande i det Globale Syd arbejder vi primært i partnerskab med organisationer, der består af og repræsenterer mennesker med handicap og deres nærmeste pårørende.

 Vi arbejder for at fremme bæredygtige organisationer, hvor samarbejdet bygger på organisationernes prioriteringer.
 Vi bidrager med erfaringer med organisering af mennesker med handicap, der står til rådighed og kan konsulteres
og involveres aktivt i alle spørgsmål, der vedrører dem, jf. Handicapkonventionen.

 Vi arbejder handicap-til-handicap, hvor konkrete erfaringer mellem mennesker med handicap og mellem vores
organisationer bringes i spil i det mellemfolkelige møde.

at Danske handicaporganisationer engage
rer sig og omfatter et bredt engagement i
internationalt udviklingssamarbejde, står
sammen i et lærende fællesskab, der tilfører
værdi til partnerskaber i Syd, og arbejder
for fortsat forankring indenfor som udenfor
handicapbevægelsen i Danmark,

 Koordinering og samarbejde skaber resultater, der er bedre forankret.

SAMT VED

 Demokratiske beslutningsprocesser, gode rammer for lige adgang til deltagelse, inddragelse og ikke-diskrimination
i organisationerne er en forudsætning for fuld inklusion.

 Læring og forandring dokumenteres og deles med andre, så nye ideer kan genereres og effektive måder at over
komme samfundsmæssige barrierer på demonstreres.

at Handicaporganisationer i Danmark arbej
der individuelt og samlet med og indgår i
værdibaserede partnerskaber med handicap
bevægelser i Syd gennem at udveksle og ska
be fælles erfaringer og læring,

FORDI

DH

Danske Handicaporganisationer

DETTE ER EN OVERSIGT OVER STRATEGI 2019-21. FOR UDDYBNING, SE DET FULDE DOKUMENT PÅ INTERNATIONAL.HANDICAP.DK

Styrket organisatorisk og politisk kapacitet
hos handicapbevægelser i udvalgte lande

1.1 Handicaporganisationer og –bevægelser i Syd anerkendes som legi
time, samarbejder, fungerer demokratisk og gennemsigtigt med be
hørig indflydelse fra solid medlemsbase og er bæredygtige organisa
tioner i stand til at fremme rettigheder for mennesker med handicap.

1.2 At holde beslutningstagere ansvarlige for at opfylde og beskytte

rettigheder anses som en strategisk kerneopgave for den samlede
handicapbevægelse i lande i Syd, og bevægelsen arbejder kvalificeret
med fortalervirksomhed, der trækker på internationale erfaringer.

1.3 Mennesker med handicap i Syd, der involveres direkte i aktiviteter
under samarbejdet mellem handicaporganisationerne i Danmark
og i Syd, får på bæredygtig vis opfyldt og beskyttet rettigheder og
oplever forbedrede levevilkår.

2
3

Folkelig forankring gennem øget engagement blandt DH’s medlemsorganisationer i det internationale udviklingssamarbejde.
ganisationer involverer sig i internationalt udviklingssamarbejde.

og egenarten blandt organisationerne i Danmark og i Syd.

medlemsorganisationer og donorer om udviklingssamarbejdet.

1

STRATEGISKE MÅL OG DELMÅL

2.1 Flere handicaporganisationer og flere frivillige fra de engagerede or

 Vi fremmer medejerskab til samarbejdet og bidrager aktivt og i gensidig respekt og forståelse for mangfoldigheden

 Vi udviser og forventer af partnerorganisationer åbenhed, gennemsigtighed og ansvarlighed overfor medlemmer,

Vi arbejder for, at mennesker med
handicap kan leve et liv som alle
andre ved at deltage, bidrage og
være en del af fællesskabet.

…danske organisationer har mange
år
ige, stærke og relevante erfaringer og en
værdibaseret tilgang funderet på rettigheder
og fordi vi gennem at udveksle erfaringer, sa
marbejde om at udvikle os og fortælle bredt
om vores arbejde fortsat kan sikre relevans
af vores erfaringer og rolle i partnerskaberne.

2.2 Kendskabet og opbakningen til internationalt udviklingssamarbejde,

der inkluderer mennesker med handicap, øges i handicapbevægel
sen og i befolkningen.

2.3 Sammen opbygger den danske handicapbevægelse kapacitet til at
styrke det internationale udviklingssamarbejde.

Inklusion af mennesker med handicap i international udviklingsbistand og i opfyldelse af Handicapkonventionen og FN’s Verdensmål.

3.1 Danske kerneaktører indenfor international humanitær- og ud
viklingsbistand har færdigheder og redskaber til at sikre inklusion af
mennesker med handicap i politikker og projekter.

3.2 Det danske udenrigsministerium deltager i international koordinering
omkring inklusion af mennesker med handicap i international hu
manitær- og udviklingsbistand ligesom de bidrager til at støtte op om
andre aktørers arbejde med inklusion af mennesker med handicap.

3.3 Stærkere stemme og repræsentation af mennesker med handicap fra

Syd bidrager til at fremme Handicapkonventionen og dens implemen
tering i internationale fora og skaber stærke fortalere i egne lande.

