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IBM LEDER EFTER NYE MEDARBEJDERE:
OPFORDRER MENNESKER MED
HANDICAP TIL AT SØGE
IBM søger nye medarbejdere til deres Client Innovation Center, som slår
dørene op i København den 1. januar 2017.
Dansk Handicap Forbund har gennem vores advisory board (et rådgivende netværk
af virksomheder) fået et tip om, at IBM søger et større antal medarbejdere med ITkompetencer.
IBM opfordrer også mennesker med handicap til at byde ind på disse jobåbninger.
Er du interesseret, og vil du vide mere, så læs mere på HER.
Interesserede kan også kontakte rekrutteringschef Kasper Bach på e-mail:
kasperbach@dk.ibm.com eller pr. telefon: 51 63 87 23.
IBM er en del af Dansk Handicap Forbunds Erhvervsklub.

Kilde: http://danskhandicapforbund.dk/da/nyheder/ibm-leder-efternye-medarbejdere-opfordrer-mennesker-med-handicap-til-soge
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Regeringens SU-udspil rammer mennesker med
handicap
Udtalelser fra Danske Handicaporganisationer og Dansk
Handicap Forbund
Thorkild Olesen, Formand for Danske
Handicaporganisationer, udtaler bl.a.:
Et SU-år mindre vil særligt ramme handicappede
Der er god grund til at være kritisk: Mange studerende med
handicap er ofte længere tid om at gennemføre studiet. Det
kan være på grund af udtrætning, hospitalsindlæggelser,
behandlinger, ventetid på hjælpemidler eller lavere
studiehastighed/-intensitet som følge af eksempelvis ordblindhed eller kognitive
vanskeligheder.
Afskaffelsen af det ekstra SU-år rammer denne gruppe. De studerende med
handicap kan typisk ikke bare ”tage sig sammen” og gennemføre studiet på
normeret tid. Hvis man fjerner muligheden for at få et ekstra års SU, vil der være
flere unge med handicap, der vil være nødt til at tage slutlån for at kunne
færdiggøre studiet.
Jeg frygter, at de risikerer at havne i en gældsfælde, de ikke kan komme ud af.
Samtidig har studerende med handicap ofte ikke overskud til at klare et job ved
siden af studierne. De kan derfor ikke bare vælge at arbejde (mere) ved siden af
studiet for at undgå at tage lån.
I Danske Handicaporganisationer hører vi lige nu om flere studerende med
handicap, der er bekymrede for konsekvenserne af regeringens SU-forslag.
Hvis SU forslaget bliver vedtaget, er jeg bange for, at konsekvensen bliver, at
færre unge med handicap vil tage en videregående uddannelse. Det gavner
hverken den enkelte unge eller samfundet.
I Danske Handicaporganisationer mener vi, at studerende med handicap skal
bevare muligheden for 12 måneders ekstra SU ...
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Der er mange, der fejlagtigt tror, at studerende, der har et handicap, automatisk
får handicaptillæg, når de studerer. Det er ikke tilfældet. Handicaptillægget
tildeles på baggrund af den studerendes erhvervsevne - og ikke deres studieevne...
Kilde: Altinget 16. 0ktober 2016 http://www.altinget.dk/artikel/handicaporganisation-et-su-aarmindre-vil-saerligt-ramme-handicappede
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Susanne Olsen. Landsformand for Dansk Handicap Forbund
udtrykker også sin bekymring over konsekvenserne af forslaget
om en SU-reform:
800 kroner mindre om måneden efter skat. Det er, hvad
studerende med handicap, som får handicaptillæg, kan se frem
til, hvis regeringen kommer igennem med sit udspil til en
reform af SU’en. Dansk Handicap Forbund bekymrer sig.
Landsformand for Dansk Handicap Forbund Susanne Olsen
udtaler dig til Jyllands-Posten
Mennesker med handicap, som i dag modtager et særligt
handicaptillæg, kan se frem til at få udbetalt 800 kroner mindre om måneden,
hvis regeringen kommer igennem med sit SU-udspil.
Selvom handicaptillægget forbliver det samme i regeringens udspil, så vil den
generelle sænkning af SU-stipendiet, som vil gælde for alle, ramme de studerende
med handicap. I samme ombæring lægger regeringen dog op til bedre lånevilkår,
hvor blandt andet lånebeløbet hæves, og lånet bliver gjort rentefrit.
På trods af det bekymrer det Susanne Olsen, landsformand i Dansk Handicap
Forbund, at de studerende med handicap, som ikke tager lån, har udsigt til at få
mindre i SU, hvis reformen bliver en realitet.
”Under studiet har man ikke mulighed for at supplere sin SU med et studiejob,
som kan gøre, at man ikke behøver at låne så mange penge. Det kan skabe noget
ulighed. De penge skal jo betales tilbage igen, og mange mennesker med
handicap kommer fra start med færre point end studerende uden handicap,”
siger Susanne Olsen til Jyllands-Posten.
Kilde: http://danskhandicapforbund.dk/da/nyheder/regeringens-su-udspilrammer-mennesker-med-handicap/
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DF og LA vil have indflydelse på regeringens nye SU-system
Regeringen kan ikke mønstre et flertal for sin nye SU-system i
blå blok, da Dansk Folkeparti og LA er imod.
13. september 2016 kl. 14:07

Som det ser ud nu, kan Dansk Folkeparti ikke gå med til regeringens model for et nyt SUsystem.
Det siger uddannelsesordfører Jens Henrik Thulesen Dahl (DF) forud for en teknisk
gennemgang af regeringens forslag i Finansministeriet.
- Vi kan i hvert fald ikke bakke op om den model, som den ligger her. Den løser faktisk ikke
hverken det ene eller andet problem, siger han.
Spørgsmål: Er det et endeligt nej til modellen, som den er nu?
- Hvis man kan få nogle passende justeringer, så kan vi tale om det. Vi er ikke ultimative på
noget som helst, men der skal justeres, før det giver mening at tale om, siger Jens Henrik
Thulesen Dahl.
Han fremhæver særligt to ting, som er vigtige for Dansk Folkeparti under forhandlingerne om
2025-planen, som skal udstikke den økonomiske kurs det næste årti, og er den overordnede
ramme for et nyt SU-system.
Han er bekymret for, hvordan modellen rammer handicappede studerende. Endvidere skal
der sættes ind over for studerende, der kommer fra andre EU-lande og modtager uddannelse
og SU i Danmark.
Også Liberal Alliance kræver indrømmelser.
- Hvis man sænker SU'en uden at sænke skatten bagefter, kan det i ringere grad betale sig at
uddanne sig, og så har vi et problem.
- Når man kommer ud efter uddannelse, får man en højere løn, men den skal man betale en
høj skat af. Hvis man så i processen får en mindre SU, så kan det i ringere grad betale sig (at
dygtiggøre sig, red.), siger finansordfører Ole Birk Olesen til TV2 News.
Kilde: http://sn.dk/Danmark/DF-og-LA-vil-have-indflydelse-paa-regeringens-nye-SUsystem/artikel/600383
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Avisen.dk m.fl.skriver den 5. sept. 2015:

Handicappede og forsørgere rammes af regeringens SU-udspil
Reformudspil om SU tager ikke højde for, at handicappede og forsørgere bliver
ramt hårdt af besparelser. Flere politikere kritiserer forslaget, mens
Uddannelsesminister Ulla Tørnæs forsvarer forslaget
Se.: http://www.avisen.dk/df-og-s-afviser-su-reform-den-rammer-socialtskaevt_404475.aspx
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Ankestyrelsens principafgørelse 110-15 om merudgifter forhøjet husleje – boligskift
21-12-2015
En kommune skal yde dækning af nødvendige merudgifter ved den daglige
livsførelse til personer med varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne.
Forhøjet husleje som følge af nedsat funktionsevne kan dækkes som en
nødvendig merudgift.
Læs hele afgørelsen på Retsinformation:
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=176840
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Ny Facebook gruppe:

Aktivistisk Uddannelsesnetværk
Vi vil også gøre opmærksom på den nye Facebook gruppe ”Aktivistisk
uddannelsesnetværk”. Det er en lukket gruppe for medlemmer af SUF
(Socialistisk UngdomsFront) og Enhedslisten, som ønsker at kaste sig aktivt ind i
kampen for et bedre uddannelsessystem.
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Bøger

Foto: Karsten Jensen

Brudsikkert livsmod : svage knogler kræver en stærk forening : 12 fortællinger om et liv med
handicap / redaktør: Berit Landbo ; tekst af Jesper Bækgaard Rosenquist [...] ; foto og
fototekst: Karsten Jensen. – Dansk Forening for Osteogenesis Imperfecta, 2010. – 127 sider :
ill.
Osteogenesis Imperfecta er den latinske betegnelse for det, der på dansk kaldes medfødt
knogleskørhed. Bogen fortæller 12 historier om mennesker, der alle har det til fælles, at de
lider af denne arvelige sygdom, som manifesterer sig forskelligt fra person til person. Nogle
diagnostiseres først i voksenalderen, mens andre fødes med den, d.v.s. så bogstaveligt, at de
fødes med brud på visse knogler. Nogle sidder i kørestol, mens sygdommen hos andre ikke er
umiddelbart synlig. Som titlen antyder, er et gennemgående tema et positivt livssyn. Her er ikke
plads til beklagelser endsige kritik af de forhold, som samfundet tilbyder. Bogen henvender sig
ikke kun til patienter med denne specielle diagnose, men til alle, der interesserer sig for
livsvilkår for personer med et fysisk handicap. Desværre skæmmes den af en del trykfejl.
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Holmgren, Søren

Blind tillid : vejen til personlig success – People’s Press, 2009. – 276 sider.
Som 17-årig fik Søren Holmgren (f. 1971) at vide, at han ville
blive blind, men det knækkede ikke hans optimisme og
kampånd. 2 guldmedaljer i goalball og en karriere som
konsulent har han opnået. Og udviklet syv livsfilosofier som
han lever efter og nogle værktøjer, der har hjulpet ham til
succes. En af dem lyder: Se muligheder i stedet for
begrænsninger. Han er desuden foredragsholder.
I et såkaldt mentorportræt af Søren Holmgren på Instituttet for
Blinde og Svagsynedes hjemmeside siger han bl.a.:
”Jeg er 38 år, er uddannet EDB-assistent og har videreuddannet

mig indenfor salg. Jeg har dyrket idræt på eliteniveau. Mit syn
er blevet svækket siden teenageårene, og i dag er jeg næsten blind. ... Mit første faglige job var
projektopgave med at implementere IT hos en supermarkedskæde. Jeg hørte om det fra en
medstuderende, der arbejdede for firmaet. Bagefter fik jeg job som underviser og
hjælpemiddelkonsulent. Jeg har søgt mange job og har typisk fået afslag med det svar, at synet
var i vejen, men har dog fået hul igennem til nogle firmaer. Mit seneste job fik jeg ved at ringe
til personalechefen i den danske afdeling af et større internationalt firma. Jeg præsenterede mig
og sagde, at jeg ikke kunne se noget, men havde valgt, at jeg gerne ville arbejde for dem. Jeg
kom til samtale og fik et job på ordinære vilkår!...”
Han giver gode råd til andre i samme situation og siger bl.a.: ”... Jeg ville aldrig sende en

jobansøgning uden at nævne mit handicap, da det ville være et brud på det tillidsforhold, man
skal have til sin arbejdsgiver. Mit synshandicap betyder intet i det daglige arbejde eller for
samværet med andre. Der er ganske få praktiske problemstillinger...”. Læs hele
portrætartiklen her: http://www.ibos.dk/job-studie/ibos-ementorordning/mentorportraetter/mentor-portraet-soeren-holmgren.html
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Bergmann, Asger

Tegnsprog – hvorfor ikke? – Danske Døves Landsforbund, 2015. –
318 sider : ill.
Forfatteren, der er døvelærer, kalder bogen Erindringer om kampen
for sproglig og kulturel ligestilling. Han fortæller især om den
banebrydende kamp for døves ret til at blive behandlet som
ligeværdige medborgere, og ikke mindst om sin egen kamp for at få
en uddannelse til døvelærer. I prologen fortæller han ganske
rørende, hvordan han som 14-årig startede sin karriere med på
temmelig ureglementeret vis at undervise nogle såkaldt svagtbegavede
elever i tegnsprog. Han blev den første, som tog studentereksamen
med hjælp fra en tegnsprogstolk. I et interview har han udtalt, at det
var ”primært under min gymnasieuddannelse, at jeg oplevede de
største frustrationer”1. P.g.a. afslag fra Lærerhøjskolen får han chancen for at læse til døvelærer
ved det amerikanske Gallaudet College, som er et universitet for døve. Han blev døvelærer og
senere undervisningskonsulent, uddannelseschef ved Døves Center for Total Kommunikation
m.m.m.
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Bredholt, Nis-Christian
Freischwimmer. – Gladiator, 2016. – 94 sider.
Forlaget skriver, at denne bog har genrebetegnelsen
Mixed media, og man må sige, at
indholdet er blandet. Bogen består at en række ultra
korte, flimrende, flaksende udsagn, den
skleroseramte forfatters bekendelser og reflektioner
over sin tilværelse.
Et par eksempler:

Nogle har empati
Den dag. Da jeg pludselig skulle pisse på
søspejdernes bro på Thurø, og hun skulle hjælpe
1

Forfatterinterview: Asger Bergmann / v. LOUD. – 11/04/2016: http://loud.land/2016/04/forfatterinterviewasger-bergmann
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mig, skærme for mig, og der var andre, så jeg for første gang sorgen i hendes øjne.
......

Men vreden kan komme op i ham, når nogle beklager sig over deres egne små problemer som
f.eks. varmen

Forstår de det overhovedet?
Har de lært noget om det?
......

En dag får han, hvad han kalder En Grå Giraf

Hvad sker der?
Det er synd for ham!
Jeg må hjælpe, jeg skal hjælpe
Han har hovedpine.
Min mor er en medsammensvoren.
Det er synd for ham, at jeg, hans søn, har fået sklerose!
Kun når jeg spiller, har jeg lov.
......
En morgen stod der en grå giraf i min stue.
’Her skal jeg være,’ var det som om den sagde ....
Endelig afsløres det, at ”Den Grå Giraf” er en Guldmann-lift til låns fra kommunen.
Undertiden skriver forfatteren i rimeligt lange passager, som øger læserens forståelse af, hvad
der foregår. Men også de flimrende løsrevne sætninger lader som regel den solidariske læser
genkende fra egen erfaring, hvad det handler om

En dag kunne jeg ikke mere skrive mit navn.
En dag kunne jeg ikke mere stå på skøjter.
Den springende stil til trods er bogen faktisk ret let læst
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Kørestolen
Af Mette Feldtmose Baker. Frit efter Halfdan Rasmussen *)

Kørestolen gør mig bange
også hospitalets gange.

Du må være positiv!
Pligten til taknem’lighed

Må jeg gå i gården, frøken?
Må jeg få en hjælper med,
som kan sætte mig på potten,

gør dig tem’lig sensitiv
stresset og til tider vred

trække mine bukser ned

ikke hospitalets gange

Ikke kørestolen gør mig bange

Må jeg ta’ en tur til Århus?

Men den nådesløse verdens blinde

Må jeg gå i biffen?
Hvad med Frida Kahlo?

ligegyldighed

Kan hun gå?
- nej ingen adgang!

*) Halfdan Rasmussens digt ”Ikke bødlen gør mig
bange” handler om tortur. Det findes flere
steder på nettet

HSK er en frivillig organisation, og vi har åbent for personlig, telefonisk og skriftlig rådgivning.
HSK er en organisation, der arbejder for at synliggøre og løse de problemer, som studerende
med handicap møder på deres uddannelsesinstitutioner. Studerende kan have mange former
for handicap - de kan være kørestolsbrugere, blinde, døve, ordblinde, gangbesværede osv.
For HSK er det vigtigt, at alle studerende, med eller uden handicap, skal have de samme
muligheder for uddannelse og job efterfølgende.
HSK Nyhedsbrev udkommer ca. 4 gange om året
Adresse:
Københavns Universitet, Njalsgade 130, Lokale 24.0.50 , 2000 København S
Tlf.: 51958100/51959109. Kontortid: mandag og fredag kl. 11-14
Du kan også finde os på Facebook:
https://www.facebook.com/HandicappedeStuderendeKandidater
Medlemsskab 150 kr., indbetalt på giro +01 0580597 (husk navn og adresse)
Bestyrelsen: Formand/Kassérer: Vivi Kløcker (VK); Næstformand: Jesper Jarl (JJ);
bestyrelsesmedlemmer: Dilek Tasci (DT), René Ruby (RR), Mette Feldtmose Baker (MB) og
David Palmquist (DP); Redaktør af nyhedsbrevet: Mette Feldtmose Baker
Husk at vi opfordrer læserne til at sende indlæg – korte eller lange. Har du f.eks. erfaringer
med konsekvenserne af fremdriftsreformen, så del det med andre enten her i nyhedsbrevet
eller på vores Facebook.
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