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Forum tilrettelægges af værtslandet, dvs. i år af den polske komité,

med introduktion til tematiske sessioner, paneldiskussioner,

workshops og rundbordssamtaler, der danner grundlag for

slutdokumentet.

Som noget af det sidste der blev drøftet i Forum var vilkårene for

mennesker med funktionsnedsættelse (især understreget af Marek

Oluhnowicz, ansvarlig for afviklingen af Forum). Det er ikke nævnt

i slutdokumentet, men skulle gerne komme i rapporterne (lægges

på hjemmesiden) fra de enkelte workshops.

Baltic Sea NGO Network er et internationalt netværk af NGO’er fra

de lande, der er repræsenteret i Østersørådet, dvs. Danmark,

Tyskland, Polen, Litauen, Letland, Estland, Rusland, Finland,

Sverige, Norge og Island. BS NGO Network planlægger og

gennemfører et årligt NGO Forum, der historisk er knyttet til

oprettelsen af Østersørådet, hvor det har status som strategisk

samarbejdspartner, og hvor slutdokumentet hvert år har udgjort et

”folkeligt” bidrag til Østersørådets topmøder.

Sammen med repræsentanter fra 9 danske NGO’er deltog DEH i 14.

Baltic Sea NGO Forum i dagene 10 – 11. juni, i Det Europæiske

Solidaritetscenter i Gdansk under overskriften ”Solidarity as a new

dimension in Baltic Sea regional cooperation”.

15th Baltic Sea NGO Forum afholdes i 2017 i Island.

Slutdokumentet i 2016 findes på http://www.bsngoforum.net/
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Digitalisering af handicaphistoriske dokumenter

DEH har længe haft et ønske om at lægge op til dialog om, hvad der kan

bidrage til at sikre viden om handicaphistorien og forholdene for

mennesker med funktionsnedsættelse i Danmark, især viden på

handicapområdet før 1980 og frem (bl.a. kommunalreformen i 1970,

socialreformen 1974, særforsorgens udlægning 1980 og

strukturreformen 2007, hvor kommunerne overtog ansvaret for

handicapområdet fra amterne).

Vi har derfor haft møde med en række centrale interessenter omkring

digitalisering af handicaphistoriske dokumenter, hvor især

scanningsaktiviteten har DEHs interesse.

Vi oplever i dag jævnligt, at der generelt kun er et begrænset kendskab

til udviklingen indenfor handicapområdet og kun i begrænset omfang et

tværfagligt grundlag, der giver mulighed for en enkel og overskuelig

adgang til denne viden – en viden og adgang som vi i DEH gerne vil være

med til at udvikle, så brugere, organisationer og andre får adgang til

denne viden på en informationsplatform.

Vi mener, at der hos bl.a. tidligere medarbejdere på institutioner og i

centraladministrationen ligger materiale i papirform, der indeholder

vigtige erfaringer af stor betydning for forståelsen af udviklingen på

handicapområdet, men som aldrig er blevet digitaliseret.

Sikring af det historiske materiale er afgørende for en synliggørelse af

mennesker med funktionsnedsættelse og deres historie og dermed sætte
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de aktuelle diskussioner om integration og inklusion i perspektiv og

kontekst.
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