Valgmøde

mandag d. 8. november 2021 kl. 14:30-17:30
i Festsalen på Rådhuset

Handicaprådet, Dialogforum på psykiatriområdet og Danske Handicaporganisationer inviterer til valgmøde, hvor
politikere, københavnere med fysiske eller psykiske funktionsnedsættelser, pårørende mv. har mulighed for at debattere emner som retssikkerhed, forholdene på de kommunale botilbud, tilgængelighed, trivsel og ensomhed mm.

Program
14.30 - 14.40

Velkomst ved Janne Sander, formand for Handicaprådet

14.40 - 15.20

Partierne præsenterer deres politik på handicap- og psykiatriområdet

15.20 – 15.45

Debat med fremmødte i salen

15.45 – 16.15

Dialog ved mindre borde med rådhuspandekager og kaffe

16.15 – 17.00

Debat med fremmødte i salen

17.00 – 17.20

Partiernes kandidater får afsluttende bemærkninger

17.20 – 17.30

Tak for i aften og godt valg til alle!

Ordstyrer: Mogens Wiederholdt, Direktør CP- Danmark og medlem af Det Centrale Handicapråd, vil hjælpe med
at styre tiden og holde fokus på en god tone og en konstruktiv dialog.

Deltagende politikere
• Mia Nyegaard – Radikale Venstre

• Jens-Kristian Lütken - Venstre

• Laura Rosenvinge - Socialdemokratiet

• Niels Peder Ravn – Nye Borgerlige

• Cheanne Nielsen – Dansk Folkeparti

• Line Ervolder – Det Konservative Folkeparti

• Sisse Marie Welling – Socialistisk Folkeparti

• Line Barfod - Enhedslisten

• Franciska Rosenkilde - Alternativet

• Alexander Ryle - Liberal Alliance

Deltagelse er gratis, men kræver tilmelding senest den 3. november på mail: handicapraad@sof.kk.dk. – Her har du
også mulighed for at stille et spørgsmål, som vi vil gøre vores bedste for på dagen at videreformidle til politikerne.
Læs mere om Dialogforum for psykiatriområdet her og Handicaprådet i København her.

LEAVE NO ONE BEHIND – er sloganet for FN’s Verdensmål for 2030. Ordene, der betyder, at ingen skal lades tilbage, minder om, at også udsatte grupper, som fx
mennesker med fysiske og psykiske funktionsnedsættelser skal medtænkes i målene om at reducere fattigdom, styrke adgangen til sundhed, uddannelse mv., ellers
risikerer vi, at disse målgrupper bliver endnu mere marginaliseret. Københavns Kommune arbejder aktivt med de 17 verdensmål.

