Årsrapport
2011
Studerende og færdiguddannede
med særlige behov

HSK
Handicappede Studerende & Kandidater

Årsrapport 2011
Statistik
I år 2011 havde HSK 30 betalende medlemmer og der er ingen ændring i forhold til det
forgangne år - hovedparten er stadigvæk studerende. Der tegner sig et billede af, at vi mister
gamle støttemedlemmer, hvilket opvejes af tilgangen af nye medlemmer. Dette kunne tyde på,
at vores medlemspleje ikke er god nok, men at vores rådgivning fungerer. Der er dog heldigvis
en lille stabil kerne af gamle støttemedlemmer – tak til jer!

Sekretariatet
Sekretariatet er fortsat i en turbulent periode. Mette Justesen stoppede sin sekretariatsfunktion i
det tidlige forår og Ricardo Lemus har været på rekonvalescens. Anne Mette Thiel Hansen
stoppede sit bestyrelsesarbejde i august hvilket skyldes at hun var i ”lykkelige omstændigheder”
og René Ruby har været fraværende frem til 30. september pga. aflevering og forsvar af sin
Ph.d. Til gengæld er Francesca Edwards begyndt som frivillig i sekretariatet og har været den
primære ansvarlige for hjemmesidens opdateringer samt bistået med andre opgaver.
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Samarbejdspartnere
Vi har fortsat et samarbejde med Sammenslutningen af Unge Med Handicap (SUMH),
Handicapidrættens Videnscenter, Danske Studerendes Fællesråd (DSF) og
Studenterrådgivningen. Vi er stadigvæk godt støttet af Frivilligcenter Amager og har kontakt til
diverse rådgivningsfunktioner. Der har været kontakt med Socialpolitisk Forening om et muligt
samarbejde. Hensigten er at inddrage dem i de politikområder, vi får kendskab til via
henvendelser til HSK’s sekretariat.

Rådgivning og henvendelser
Der er stadigvæk mange henvendelser vedrørende langsom tildeling af handicaptillæg til SU’en
- eller endnu værre - afslag på ydelsen. Det er oftest de ordblinde, der kommer i klemme.
Derudover er der igen praktikproblematik og henvendelser fra psykisk syge, der forespørger
om muligheden for at studere på nedsat tid.

Der er også henvendelser fra udenlandske forskere. I 2011 var det en antropolog fra Adelaide,
Australien, der skulle lave et sammenlignende studie af kompensationen for handicappede
mellem sit hjemuniversitet og Københavns Universitet, samt en forsker fra New Castle
University, England, som søgte interviewpersoner til sit studie af internettets fordele for
handicappede studerende. Endvidere har ergoterapetistuderende undersøgt Tietgenkollegiet
tilgængelighed, og journaliststuderende har skrevet om handicaptillægproblematikken.
Vi har ikke fået nogen respons på socialt netværk trods annoncering. Vi får sporadisk
henvendelser fra folk med psykiske problemstillinger og Ph.d.’er der ønske at deltage i et
netværk, så det arbejder vi i det kommende år.
Handicappolitikker På Uddannelsesinstitutionerne - HPU – er et 4-årigt projekt, som SUHM
påbegyndte i sommeren 2009 og som har til formål at flere unge med handicap gennemfører
en lang eller mellemlang videregående uddannelse. Rektor Ralf Hemmingsen er nu opfordret til
at udfærdige konkrete handicappolitikker og handleplaner på KU.

HSK arrangementer


Den 10. marts 2011 var der fyraftensmøde ”Handicap, seksualitet og tabuer”. HSK
ønskede at rejse en debat om seksualitet hos mennesker med fysisk handicap. Da HSK
omfatter mange forskellige handicapgrupper som sanse-handicap, bevægelseshandicap,
m.v. var ønsket at temaet blev diskuteret bredt. Aftenen indledtes med et oplæg af
sexolog Mette Justsen, Mikkel Lund og Torben Pehrsson, der alle selv har et fysisk
handicap. Mikkel og Torben har erfaring i arbejde med handicap og fordomme, samt
handicappedes fordomme om andre og sig selv. Den sidste del af aftenen var afsat til
debat og diskussion. Der var et godt fremmøde med ca. 20 deltagere og en livlig og
engageret debat.



Den 14. april 2011 var der generalforsamling indledt af Niels Frandsen. Han viste sin
prisbelønnede dokumentar ”Epidemien - jeg husker ikke noget, men jeg glemmer det
aldrig.” En rørende beretning om polioepidemien i begyndelsen af 1950’erne - en
epidemi alle i Danmark var påvirket af i større eller mindre grad. Dokumentaren
afspejlede en fantastisk samhørighed i samfundet om indsatsen for at få de ramte
personer så helt igennem som muligt - også i forhold til at få en tilknytning til
arbejdsmarkedet efterfølgende - tankevækkende set i lyset af dagens debat tone.

Konferencer og repræsentation


Den 8. juni markerede Dansk Blindesamfund sin 100 års stiftelse. Jubilæet blev blandt
andet markeret ved en reception på Post- og Telemuséet indledt af protektor Grevinde
Alexandra, som samtidig åbnede udstillingen ”You See” - om blindes
kommunikationsmuligheder gennem tiden. Vivi Kløcker og René Ruby deltog i
receptionen som repræsentanter for HSK.



Den 15. og 16. november afholdt Socialpolitisk Forening høringen ”Den Gode
Socialpolitik”. To spændende dage, der kom vidt omkring. Blandt andet blev der sat
fokus på nødvendigheden af at tale om inklusion samt at ændre retorikken, der er
blevet temmelig hård. Der blev påpeget at socialpolitikken er blevet reduceret til
arbejdsmarkedspolitik, hvor der bør være meget større sammenhæng mellem social- og
sundhedspolitik. Herved er socialpolitikken gået fra at være kompenserede til at være
en mobiliserende politik. Udviklingen er gået fra socialgrupper med rettigheder og
ønsket om at skabe lighed, til matchgrupper - hvor der lægges vægt på individuelt
ansvar, villighed og egnethed. Anbefalingen var, at der skulle tages udgangspunkt i
rettighedstænkning i forhold til den nuværende nytteværdianskuelse. Blandt andet blev
det påpeget at mange borge ikke forstår den sociale sikring. Det er et forsikringssystem
- en måde at sikre alle et grundlag. Vi skal derfor synliggøre den sociale sikring og have
et bæredygtigt system som i Norge og Sverige, så fattigdoms tendensen forsvinder. I
Danmark er grund – og menneskerettigheder usynlige. Ligesom den sociale sikring,
skal de synliggøres for at beskytte folks værdighed.



Den 23. november afholdt Rådet for Socialt Udsatte debatkonferencen ”Grænser For
Frivillighed” på Borups Højskole i anledning af EU’s frivillighedsår 2011.
Oplægsholderne bestod dels af repræsentanter for offentlige myndigheder, som
benytter det frivillige område og dels af repræsentanter for frivillighedsområdet. HSK
opererer lige netop i det grænseland, der er imellem offentlig forpligtigelse (rådgivning
ved uddannelsesvalg for folk med funktionsnedsættelse er et sektoransvar) og den
frivillige opgaver i forhold til at påpege behov for ændringer indenfor området. Vi har
derfor valgt at trykke hele referatet på bagsiden af årsberetningen.



Den 30. november afholdt Kommunernes Landsforening - KL - Handicap- og
Psykiatrikonference i Nyborg, hvor temaet var ”Nye Veje Til Morgendagens
Indsatser”. Prioriteringsdebatten var selvfølgelig central, men der blev også forsøgt at
skue fremad. Arbejdet skal fremover tilrettelægges mere tværsektorielt, at finde den
rette balance imellem økonomi og faglighed skal i endnu højere grad i fokus. En god
økonomistyring blev blandt andet udråbt som løsningen!



Den 15. december deltog HSK i den årlige konference ”Uddannelse og Handicap”
afholdt af Ministeriet for Børn og Undervisning i samarbejde mellem Danske
Handicaporganisationer og Kommunernes Landsforening. Formålet med konferencen
var at øge opmærksomheden på undervisnings- og uddannelsesmuligheder for børn,
unge og voksne med handicap. Dette års tema var ”Kvalitet i inklusionen i hele
uddannelsessystemet” Afsættet var at hele uddannelsessystemet nu har gjort sig en
række erfaringer med inklusion, hvilket rejser spørgsmål om blandt andet status og
dilemmaer i arbejdet med inklusion på uddannelsesområdet? Nogle af hoved
konklusionerne var: at lærerne føler sig bedst til at inkludere elever med
indlæringsvanskeligheder, og dårligst til elever med psykiske problemer. Overordnet
synes det ikke muligt at få skabt en skole der er fuldt ud inkluderende. Ikke alene på
grund af regeringens fokus på test og resultater, men fordi inklusion er et kvalitativt og
subjektivt fænomen, frem for et kvantitativt og objektivt. Det er en kompleks opgave
fordi at processen er dynamisk og ikke statisk. Inklusion er med andre ord et begreb,

der følger med samfundets forandringer, hvilket betyder at realiseringen af begrebet vil
være under konstant forandring. Den inkluderende skole er en kompleks opgave, fordi
den forudsætter at samfundet er inkluderende.

Øvrige aktiviteter


I vinteren 2010-2011 afholdt Historisk Selskab for Handicap og Samfund, som også
udgiver tidsskriftet Handicap Historisk Tidsskrift, en vinterhøjskole under ledelse af
historikeren Birgit Kirkebæk. Vinterhøjskolen var udformet som en række temaaftner
med oplægsholdere som præsenterede træk af de forskellige handicapgruppers historie
med en sidste opsamlende aften. Vinterhøjskolen var ganske godt besøgt og fra HSK’s
bestyrelse deltog Vivi Kløcker og René Ruby.



Den 9. april holdt HSK oplæg for ForeningeN af Unge med Gigt - FNUG - i
Svendborg. Det handlede om handicap og uddannelse - med fokuserede på den svære
overgang og at man ikke kan forvente at kompensation kommer af sig selv, men man
skal huske at man er rettighedsbærere og mærke efter hvilke behov der er for
kompensation.



Den 13. september var der kursus i motivation på Frivilligcenter Amager. Her blev der
sat fokus på spørgsmålene: Hvad er motivation? Hvilke forhold understøtter frivilliges
motivation på kort og lang sigt? Hvordan kan man som forening arbejde med frivilliges
motivation? Første del af kurset forløb med oplæg omkring de ovenstående emner.
Anden del omhandlede vidensdeling og debat om konkrete udfordringer i arbejdet med
frivilliges motivation i foreninger. Oplægsholder var Kirstine Moos, cand.psych,
psykolog i NetOpNu. Det var et konstruktivt kursus – der rent konkret udmundede i
et indkøb af en stor dåse chokolade til sekretariatet!



Den 30. september forsvarede HSK’s næstformand René Ruby sin Ph.d.-afhandling
”Afvigelsens Dilemmaer – Blindes organisering i det 20. århundrede” i historie ved
Københavns Universitet. René Ruby er dermed den første helt blinde Ph.d.’er i
Danmark.

Årsrapporten er udarbejdet af René Ruby og Vivi Kløcker marts 2012

