
Er ”Sundhed for alle” også falsk varebetegnelse? 
 
I et læserbrev i Århus Stiftstidende 1. februar stiller Helen Conway-Blake, medlem af 
kommunes handicapråd, spørgsmålet, om ”Aarhus for alle” er en falsk varebetegnelse. 
Helen Conway-Blake henviser til FN’s Handikapkonvention, hvis grundtanke er, at 
mennesker med handicap skal kompenseres for deres funktionshæmning, så de opnår 
ligestilling. I Aarhus er grupper af handicappede, der er afskåret fra at deltage i det 
kulturelle liv på grund af manglende støtte til transport. 
 
Dette har ikke kun trivselsmæssige, men også mulige sundhedsmæssige konsekvenser 
for de pågældende. Manglende muligheder for at deltage i kulturoplevelser, fritids-og 
idrætstilbud skaber isolation og reduceret selvværd. Det går ud over den mentale, såvel 
som den fysiske sundhed.  
 
Et af kernepunkterne i kommunens initiativ ”Sundhed for alle” har været at få flere til at 
dyrke motion. Kommunen har indtil for få år siden givet støtte til transport til deltagelse 
i idræt, til blinde og mennesker med kognitive handicap, som kan gå, men som ikke  kan 
benytte den offentlige transport. Ifølge loven har kun fysisk handicappede ret til at få 
transport .  
 
Både sloganet ”Aarhus for alle” og ”Sundhed for alle” indikerer ligestilling. I kommunen 
har man imidlertid en forudfattet mening om, at bestemte grupper af handicappede 
ikke får noget ud af kulturelle og idrætsmæssige tilbud og derfor ikke er værd at bruge 
penge til transport på. Denne holdning er ikke i overensstemmelse med  hverken 
Ligestillingsloven eller med FN’s Handicapkonvention 
 
I en kommentar til Helen Conway-Blake’s læserbrev skriver borgmester Jacob 
Bundsgaard, at kommunen selvfølgelig overholder loven på transportområdet. Ja, 
kommunen overholder ”skal-forpligtigelsen” vedrørende de fysisk handicappede, men 
har lukket for den ”kan-mulighed”, som også ligger i  lovgivningen. Dette er ikke en 
forbedring, men en klar indskrænkning i tilbuddet til grupper af handicappede 
medborgere i Aarhus.  
 
”Aarhus for alle” og ”Sundhed for alle” fremstår desværre som falske varebetegnelser. 
Derfor opfordrer jeg byrådet, med borgmesteren i spidsen, til at gentænke byens 
handikappolitik. Aarhus var en gang en foregangsby på handicapområdet, - hvis viljen 
er der, kan den blive det igen! 
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