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Bestyrelsen
HSK bestyrelse konstituerede sig efter valget således:
Formand/kasserer: Vivi Kløcker
Næstformand: Jesper Jarl Jensen
Sekretær: René Ruby
Bestyrelsesmedlemmer: Ricardo Salvador Lemus Barales og David Palmquist
Suppleanter: Mette Feldtmose Baker, Dorte Line Hammershøj
Revisor: Jeanette Ruby Høyer
Ricardo Lemus blev Facebook-ansvarlig, og Mette F. Baker blev i løbet af året udnævnt til
nyhedsbrevsredaktør. Mette har hele året være en aktiv suppleant og bidraget med mange input.
Lars Bremer har været tilforordnet bestyrelsen og bidraget med ideer og inspiration.

Sekretariat
Sekretariatet har været betjent af tre af bestyrelsesmedlemmer: Ricardo Lemus, René Ruby og Vivi
Kløcker. Rådgivningsarbejdet har været første prioritet. Det har krævet en stor indsats, både med
vedligeholdelse af hjemmesiden, Fb, medlemsopdateringer, fondsansøgninger m.m. – uden
frivillige på sekretariatet. Der er blevet søgt efter frivillige og vi har fået kvalificerede ansøgninger men egentlige aftaler er endnu ikke kommet i stand. Vi kunne især have gavn af frivillige, der
besidder juridiske færdigheder og IT-kompetencer.
Desuden har der været store problemer med at logge ind på vores PC'ere på sekretariatet, efter at
KUA opdaterede og flyttede fra den gamle server til den nye. Af uforklarlige årsager er alle nye
distributionslister både til medlemmer og samarbejdspartnere blevet slettet - og selv HUM-IT
stiller sig uforstående – så mangler du på listen, så send os en mail.

Statistik
I 2014 havde HSK 33 betalende medlemmer, en lille tilgang idet flere af vores tidligere medlemmer
meldte sig ind igen efter den manglende generalforsamling i 2012. Facebook-gruppen har uden
tvivl også en betydning for tilgangen. Vores rådgivning ydes stadig uafhængigt af medlemskab,
men vi opfordrer nu – i modsætning til tidligere – folk til at støtte vores arbejde ved at melde sig
ind. Ofte bærer henvendelserne præg af, at folk føler sig forladt og fanget af systemet.
I 2014 har der været afholdt seks bestyrelsesmøder, det sidste var efterfulgt af vores efterhånden
traditionsrige julefrokost for bestyrelsesmedlemmer og tidligere frivillige kræfter og støtter.

Rådgivning og henvendelser
Den problematik, der er årsag til flest henvendelser, er manglen på dispensationer til eksamener.
Ændring af dispensationsmuligheder sker vilkårligt fra fakultet til fakultet. Eksempelvis på LIFE
hvor man nu ikke kan søge dispensation til eksamener med en varighed på halvanden time eller
derunder. Så hvis man fx har en svær dysleksi skal man kunne klare en multiple choice eksamen på
samme tid som studerende uden en funktionsnedsættelse. – Ordblindhed kan desværre ikke
forsvinde selv i kort tid…
Det er heller ikke længere muligt at få udbetalt SU, hvis man er mere end 30 ects point forsinket i
sit studium – på trods af at det er ens funktionsnedsættelse, der er grunden. Der er også stadig
problemer med at få udløst de tolv ekstra SU-klip, hvis man er forsinket på grund af sit handicap.
Udover sit handicap skal man være "heldig" at gå ned med stress/pådrage sig en hjernerystelse/et
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kompliceret benbrud eller anden sygdom! Det giver ingen mening, at man på nogle studier kan få
lov til at studere på nedsat tid, samtidig med at der ikke skabes et økonomisk grundlag at gøre det
på, og der dispenseres aldrig for mere end 10 ects ad gangen, hvilket giver utryghed i forhold til at
færdiggøre sit studium. Desuden tilkendes revalidering efterhånden yderst sjældent –
førtidspension ligeså. Vi får også henvendelser fra handicappede, der så endelig har fået en
førtidspension, men er meget bekymrede for at påbegynde et studium af frygt for at miste
pensionen igen. Et nummer af Praksisnyt fra DUKH, Den Uvildige Konsulentordning på
Handicapområdet, gennemgår dette emne, og der er linket til det på vores hjemmeside. HSK er
endnu ikke bekendt med at en førtidspension er blevet frataget en person, der er begyndt at
studere, og lovgivningen giver også mulighed for revalidering selvom man er førtidspensionist
(Aktivlovens §46).
Øvrige henvendelser i den forgangne periode er desværre gengangere fra de sidste år og kan
kategoriseres i følgende overordnede grupper:
Problemer med overgangen imellem studium og job
Tab af handicaptillæg under praktik og krav om praktik på fuldtid
Manglende optagelses- og eksamensdispensationer
Langsom eller manglende tildeling af handicaptillæg
Manglende forhåndsgodkendelse på forlængelse af handicaptillæg
HSK er blevet kontaktet af Katrine Absalon Kappel, der er intiativtager til ”KAN DU SE MIG”kampagnen. Oplysningskampagne informerer om kroniske sygdomme, og dens formål er at sætte
fokus på alle de aspekter, udfordringer og livsforandringer, mennesker med usynlige sygdomme
oplever. Kampagnen arbejder på tværs af diagnoser, og ”KAN DU SE MIG” ønsker at sætte fokus
på menneskene bag diagnoserne. Henvendelsen har endnu ikke ført til et formaliseret
samarbekde med HSK, men interesserede kan finde flere oplysninger på www.kandusemig.nu eller
https://www.facebook.com/kandusemig
Rækværk er et initiativ, der blev indledt af Sammenslutningen af Unge Med Handicap i 2013.
Hensigten bag Rækværk har været at lave netværk for studerende med forskellige former for
handicap, diagnoser og kroniske sygdomme på landets 8 universiteter. Rækværk er for de
studerende og af de studerende, der selv skaber og definere deres netværk. Der er allerede
etableret netværk på flere universiteter. Gennem et samarbejde mellem HSK og SUMH blev
Rækværks afdeling på Københavns Universitet etableret ved et arrangement den 15. Januar 2014,
og deres møder afholdes i HSK’s lokaler.
Rækværks aktiviteter defineres som nævnt af dem selv og kan eksempelvis være sparring
vedrørende handicaptillæg, SPS, gode fifs vedrørende studium i udlandet, sparring vedrørende
gruppearbejde, sociale arrangementer, etc.
Rækværk er endnu meget ung, og indholdet præges af de studerende, der vælger at indgå i
netværket. Indtil videre består samarbejdet i, at Rækværk låner HSK’s lokaler til arrangementer, og
vi har holdt et oplæg for dem – hvilket beskrives nedenfor. Rækværk har hovedansvaret for at
planlægge – og markedsfører arrangementerne i samarbejde med HSK. Dermed tiltrækkes og
synliggøres tilbuddet for studerende med handicap. HSK har løbende i årene forud fået
henvendelser fra studerende, der ønskede at indgå i diverse netværk. Organisatorisk har vi ikke
kunne løfte denne opgave og hilser initiativet meget velkomment…
Desuden har vi fået en henvendelse fra 2 journaliststuderende, der havde fået til opgave at skrive
2 artikler. De omhandler studiefremdriftsreformen samt problemer vedrørende tilkendelse af
handicaptillæg. Den førstnævnte artikel er bragt i det første nyhedsbrev i år.

Arrangementer
Maria Ventegodt Liisberg, ansat ved Institut for Menneskerettigheder – IMR, indledte
generalforsamlingen i 2014 med et oplæg om Dansk Handicappolitik og FN’s Handicapkonvention.
Maria er leder af teamet, der arbejder med at fremme og overvåge gennemførelsen af FN’s
Handicapkonvention i Danmark. Marias oplæg omhandlede Dansk Handicappolitik, som i mange år
har været baseret på grundlæggende principper om individuel kompensation og god vilje. Dette
diskuterede hun i forhold til FN’s Handicapkonvention, der i stedet bygger på grundlæggende
principper om inklusion og rettigheder. Maria påpegede, hvad der skal gøres for at sikre lige
muligheder for personer med handicap, og hvad mennesker med handicap kan forvente. Hvor er
der sket fremskridt, og hvorfor er det så svært at skabe forandringer i Dansk Handicappolitik? De
overordnede problemstillinger belyses med eksempler fra bl.a. arbejdsmarkeds- og
uddannelsesområderne.
Vivi Kløcker repræsenterede HSK og holdt et oplæg på et Rækværk-arrangement d. 1. oktober
2014. Det omhandlede bl.a. SpecialPædagogisk Støtte – SPS, den gode dispensationsansøgning og
eksamensdispensation. Oplægget lagde vægt på, at man skal tage udgangspunkt i FN’s
Handicapkonvention artikel 24 og fokusere på, at man som funktionsnedsat studerende er
rettighedsbærer. Idet man er vant til at fokusere på sine styrker, ender det ofte med, at man
underkompenseres ved eksamensdispensation – fordi man har søgt for lidt hjælp eller for kort tid.

Konference og repræsentation
Dobbeltminoritet
Projekt Dobbeltminoritet blev afsluttet d. 28. maj med konferencen: ”Rimer foreningsliv på
mangfoldig deltagelse?” som afslutning på Danske Handicaporganisationers (DH) projekt 'En
Dobbeltminoritet i FOKUS'. Et samarbejde mellem DH, Frivillignet og Marhaba. Projektet
Dobbeltminoritet har været i gang i små 3 år, og Ricardo Lemus har i hele perioden repræsenteret
HSK i dette arbejde. Projektet har sat fokus på, hvad det vil sige at være en dobbeltminoritet (at
have etnisk minoritetsbaggrund og en funktionsnedsættelse), og de forhindringer disse
medborgere møder i deres forsøg på at være en del af det danske foreningsliv. Projektet har
forsøgt at bygge bro mellem DH's medlemsorganisationer, som tæller godt og vel 32
organisationer med det bredeste spektrum, man kan forestille sig indenfor funktionsnedsættelser
og forskellige etniske minoritetsforeninger, som er nærmest ligeså forskelligartede i etnicitet og
kultur som verdenskortet.
Man har opbygget alliancer på kryds og tværs af etnicitet og handicap, og man har opbygget
teams af frivillige, som er klædt på til at bygge bro mellem personer med dobbeltminoritetsbaggrund, deres nærmiljø og DH's organisationer og andre instanser, som netop har til formål at
hjælpe personer med funktionsnedsættelser uanset etnicitet. Ved at fokusere på de forskellige
parters styrker har man, i løbet af den korte tid projektet har kørt, været i stand til at overkomme
forudopfattelser, som hver især havde om hinanden og skabt reel gensidig respekt og forståelse.
Især har Roskilde og Aalborg været forgangskommuner lige fra projektets spæde start. Nærmere
information findes på: www.dobbeltminoriteter.dk, www.handicap.dk/dobbeltminoriteter eller på
Facebook.

Konference om social handicapforskning i praksis
Det Nationale Forskningscenter for Velfærd (SFI) og Danske Handicaporganisationer (DH) afholdte
den 18. september konference om handicapforskning, og om hvordan forskningen anvendes i
praksis. Formålet med konferencen var således at udbrede den viden, der ligger heri og vise nogle
eksempler på, hvordan der kan skabes bedre forhold for mennesker med handicap. Fokus på
konferencen var blandt andet på hørehandicap. SFI har blandt andet kigget på levevilkårene for
den første generation af børn, der var født døve og voksede op med et Cochlear Implantat (CI).
Resultater fra denne rapport blev sammenholdt med resultater fra en undersøgelse, som DH har
lavet om inklusion i folkeskolen, men der blev også lagt et bredere perspektiv på forhold for
mennesker med hørehandicap. Der var ligeledes fokus på synshandicap, beskæftigelse og
hverdagsliv, samt på de forskelle som mennesker indenfor socialpsykiatrien oplever i
kommunerne.
I konferencen medvirkede følgende nuværende og tidligere SFI medarbejdere: Malene Damgaard,
Kamilla Ryding, Mette Sommer Lindsay og Steen Bengtsson. Desuden medvirkede Dan Schimmel
fra Landsforeningen LEV og Maria Holsaae og Karen Il Wol Knudsen fra DH.
Socialøkonomisk Årspris 2014
Den 28. oktober 2014 samlede Fonden Socialøkonomi interesserede til en inspirationsdag, hvor
den socialøkonomiske årspris 2014 blev uddelt. Det var femte gang, en socialøkonomisk
virksomhed blev hædret. Arrangementet foregik på AFUK (Akademiet For Utæmmet Kreativitet),
og HSK var repræsenteret ved René Ruby.
Dagens tema var partnerskaber, hvilket vil sige partnerskaber mellem forskellige socialøkonomiske
virksomheder, kommuner, foreninger, private virksomheder og brugere. Spørgsmålene var: hvad
er de største udfordringer og faldgruber ved socialøkonomi? Og hvordan kan de undgås? Imellem
deltagernes samtaler indeholdt programmet inspirationsoplæg.
Der var 5 nominerede til prisen:
•
BOAS specialisterne
•
Cafe Kaffegal
•
Blindes Arbejde
•
Kaffe Fair
•
Skovsgård-modellen
Prisen gik til Skovsgård-modellen, som udgør tre socialøkonomiske virksomheder. Skovsgårdmodellen blev blandt andet hædret for sin evne til at opbygge partnerskaber. Skovsgård-modellen
fik overrakt en check på 100.000 kroner, en statuette samt rådgivning i virksomhedsudvikling. Med
prisen blev Skovsgård-modellen anerkendt for sin evne til at opbygge partnerskaber med både
andre socialøkonomiske virksomheder, private virksomheder, kommuner og civilsamfundet.
Google Partner Summit
Google Partner Summit var et to dages event i Googles hovedsæde i Dublin den 10. - 11. juli.
HSK blev kontaktet af deres diversitets konsulent og inviteret til at sende en repræsentant til
deltage – en opgave Vivi Kløcker påtog sig – med alt betalt. Her var fokus på mangfoldighed, og
deltager fra Europa, Mellemøsten og Afrika. Programmet for de to dage var delt op i to spor
henholdsvis ”karriere service/mangfoldigheds” spor samt et ”lad os blive digitale” spor –
sidstnævnte kun for undervisere. Her blev de forskellige programmer Google har præsenteret,
herunder deres BOLD program – Building Opportunities for Leadership and Development.

Formålet med disse programmer er at vise de udstrakte muligheder ”online industrien” byder på,
for den gruppe studerende, der tilhører minoriteter – såsom en anden etnicitet, handicap, køn og
race etc.. Herved ønsker Google at inspirere til en fremtidig karriere indenfor området – og helst i
egen virksomhed for at fastholde dem fremadrettet. Der ligges ikke vægt på, om ens baggrund er
en BA eller en Master – det er motivationen der tæller…
Herunder er der et link til Googles forskellige programmer.
http://www.google.com/about/careers/students/
Deres overordnede diversitetspolitik finder du på dette link:
http://www.google.com/diversity/at-google.html
Deres ”special needs network” finder du her:
http://www.google.com/diversity/at-google.html#tab=special-needs-network
Google ønsker at talentstrømmen skal være så mangfoldig som muligt, for at fange
underrepræsenterede grupper.
Når Google søger praktikanter, søger de udelukkende i deres interne netværk, interesserede kan
orientere sig via HSK’s hjemmeside og Facebook. Vær opmærksom på at det ikke kun er tekniske
retninger der er interessante for Google, men er bred vifte af uddannelsesretninger.

Dødsfald
Holger Kallehauge gik bort d. 6. Juni 2014. Herved mistede dansk handicappolitik en af sine
allerstørste forkæmpere. Blandt mange af Kallehauges bedrifter, var et af de vigtigste
handicappolitiske resultater, vedtagelsen af FN’s Handicapkonvention, hvor han deltog i den
danske delegation. HSK har altid været støttet og opmuntret af Kallehauge, der var medstifter af
vores lille organisation. Vi mindede ham med en krans med inskriptionen: ”Du gjorde en forskel”.

Fonde
HSK’s arbejde er blevet støttet af 3 fonde i 2014 – dette er vi meget taknemlig for.
Kr. 10.000 fra Jascha Fonden
Kr. 10.000 fra Frk. Helvig Tornveds Fond
Kr. 10.000 fra PTU

Opmærksomme læsere vil have bemærket, at det nye logo der har været omtalt, nu endelig er
blevet taget i brug.

