
Positive tilbagemeldinger på EU projektet PINE-D 

 

I forsommeren 2016 deltog ISAAC Danmark sammen med projektdeltagerne fra Østrig, Italien, Polen og 

England i afslutningen af EU projektet PINE-D og medvirkede til indsamlingen af centrale temaer til den 

petition (officiel anmodning), som efterfølgende blev sendt til EU. PINE-D projektets formål har været at få 

belyst, hvad der skal til, for at man som handicappet dels føler sig som en del af det omgivende samfund, 

dels føler sig som en del af Den Europæiske Union – med referencer til the European Disability Strategy 

2010-2020, hvor Deltagelse og Aktivt medborgerskab er en af grundpillerne. 

 

Fra Danmark har ASK brugerne på en tidligere brugersamling arbejdet med forskellige temaer i relation til 

området, og der var samlet mange væsentlige synspunkter og opfordringer, som blev givet med til det 

samlede projekt.  

ISAAC Danmark har efterfølgende informeret de 13 danske EU-parlamentsmedlemmer om projektet og 

petitionen.  

 

Her i foråret har PINE-D projektet så fået positiv respons fra EU's Petitions Komité. 

Det er meget glædeligt, at Petitions Komitéen nu lover at følge handicappedes situation tæt. De har bedt 

den europæiske kommission om at undersøge de forskellige problematikker nærmere, som beskrives i 

petitionen.  De mener desuden, at Europa parlamentet skal se nærmere på temaerne i Komitéen for 

beskæftigelse og sociale anliggender. 

Link til dokumentet fra EU's petitions komité 

 

Vi mener, det er banebrydende for handicapområdet, at det nu i europæisk regi anerkendes, at det er 

nødvendigt at undersøge de mange problematikker og anbefalinger nærmere, som PINE-D projektet har 

samlet. Det er centralt, at forskellige grupper af borgere med komplekse handicaps i den grad har været 

aktivt involverede. De ved om nogen, hvor skoen trykker vedr. mulighederne for at være en aktiv del af de 

demokratiske processer i eget liv og hverdag. 

 

Et udsnit af de problematikker, de danske ASK-brugere peger på: 

 

- Der er behov for større smidighed og øget viden i forhold til bevilling og vedligeholdelse af 

kommunikationshjælpemidler. Der opleves videnstab som konsekvens af kommunalreformen i 

2007. 

- Der er behov for øget tilgængelighed til EU-stof for personer med behov for tegnstøtte, 

symbolstøtte, oplæsning eller andre typer af alternativ og supplerende kommunikation.  

- Alle EU hjemmesider bør have mulighed for oplæsning af tekster, tegnstøtte eller en præsentation 

af teksten i forenklet form evt. som film på YouTube. Dette gælder alle emner relevante for borgere 

i Danmark og i Det Europæiske Fællesskab. Facebook, TV og radio er også medier, hvor der er 

behov for øget kommunikativ tilgængelighed. 

- Der ligger fortsat en stor opgave i at udvikle et mere tilgængeligt og inkluderende samfund. Der er 

brug for et velkoordineret samarbejde mellem EU og de nationale lande for at ændre holdningen til 

mennesker med handicap. 

 

http://www.isaac.dk/wp-content/uploads/petn-.-PETITION-.-Answer-from-Committee-.-20170321.pdf


ISAAC Danmark har nu informeret de danske EU parlamentsmedlemmer om tilbagemeldingen fra petitions 

komitéen og stillet spørgsmål til den fremtidige indsats.  

 

Der blev som en del af projektet fremstillet en lille videofilm fra ASK-brugersamlingen med EU temaet. Link 

til video 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.dropbox.com/s/t6wno500g186q5r/ISAAC_USERMEET_v3_ENG_SUBS.mp4?dl=0
https://www.dropbox.com/s/t6wno500g186q5r/ISAAC_USERMEET_v3_ENG_SUBS.mp4?dl=0

