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Her kommer så nyhedsbrev nr. 2 med ønske om en afslappende ferie. Dette nyhedsbrev indeholder
indledningsvis en omtale sammensætningen af HSK’s bestyrelse efter generalforsamlingen i maj.
Dernæst omtales kørestolstilgængelige studielejligheder – CPH Village på Refshaleøen, som er en
studieby bygget ud af skibscontainer. Herefter følger en omtale af den nye lov mod forskelsbehandling
på grund af handicap, som blev vedtaget 25. maj med ikrafttræden 2. juli 2018. HSK’s årsberetning for
året 2017 bringes derpå og efterfølges af referatet af HSK’s generalforsamling i maj. Endelig bringes en
boganmeldelse af Mette F Baker. God læselyst. For god ordens skyld, har vi indsat HSK`s
privatlivspolitik lige før kolofonen, så vi også kan overholde EU´s GDPR.
HSK’s nye bestyrelse efter generalforsamlingen
Den 3. maj afholdte HSK generalforsamling og bestyrelsen har efterfølgende konstitueret sig som
følger:
Formand Vivi Kløcker
Næstformand Jesper Jarl Jensen
Kassér Vivi Kløcker
Sekretær Jesper Jarl Jensen
Redaktør af nyhedsbrevet René Ruby
Hjemmeside og Facebook ansvarlig Sanne Mie Nielsen
Bestyrelsesmedlem Dilek Tasci
Suppleant Jane Stiesdal.
Kørestolstilgængelige studieboliger på Refshaleøen
HSK har modtaget en henvendelse fra CPH Village på Refshaleøen om vi ville udbrede kendskabet til
at studiebyen også indbefatter fire kørestolstilgængelige studieboliger. I henvendelsen står der:

”Jeg skriver fra CPH Village på Refshaleøen, vi driver en studieby med boliger bygget ud af
skibscontainere. Min rolle er, at skabe et fællesskab blandt de studerende og få skabt et fedt Fælleshus
med et væld af aktiviteter lige fra fredagsbar til filmfremvisninger og inspirerende foredrag. Det er en
vigtig værdi for os, at repræsentere studerende fra mange forskellige studieretninger. Vi har bl.a. både
en kok og astrofysiker blandt de første studerende, der flyttede ind i januar 2018.
Som byen skrider frem bygger vi også fire handicapboliger med tilgængelighed til kørestolsbrugere. Her
kommer i ind i billedet, for vi vil rigtig gerne tilbyde boligerne til studerende med handicap, der har lyst
til at være en del af fælleskabet. Indtil videre har vi modtaget 2300 ansøgninger til de 164 boliger, men
ikke en eneste fra en studerende med handicap.
Handicapboligerne er placeret langs kajkanten med adgangsdæk til Fælleshuset. De resterende
studerende i Village deler én lang container med fælles entré, toilet og bad. Som fx kørestolsbruger er
der behov for lidt mere gulvplads, så handicapboligerne er indrettet i én hel container. Der er i alt fire
boliger til rådighed med forventning indflytning over sommeren.
Opgørelsen i m2 på de nuværende boliger (med to i hver container) er 20m2 brutto, det inkluderer
adgang til fællesarealer og 11 m2 netto. Handicapboligen er det dobbelte.
Her er et link et fotoalbum med fotos af boligerne. I må meget gerne kreditere fotografen: Niklas
Vindelev / Space 10
CPH Village bygger 164 containerboliger til studerende langs kajkanten på Refshaleøen. Sammen
drømmer vi om, at bo sammen på en ny måde som ung. Vi bor småt privat med adgang til en masse
fede fællesarealer. I vores Fælleshus holder vi fællesmiddage, workshops, foredrag, taler sammen og
drikker øl om fredagen. Vil du se fotos og lære mere FAQ så klik
her https://cphvillage.wixsite.com/photos og her https://www.cphvillage.com/faq
Vi har trukket lod blandt 2300 ansøgninger fra vidt forskellige studieretninger, så vi allerede nu har en
astrofysiker, kok og møbelpolstrer i vores community. Desværre modtog vi ikke en eneste ansøgning
fra studerende med handicap. Fire af boligerne bliver bygget til kørestolsbrugere med adgangdæk til
Fælleshuset.
Er du interesseret i at bo i CPH Village, lære mere om boligerne, eller gøre os klogere på hvordan vi gør
byen fed for studerende med handicap, så skriv gerne direkte til Christina på cfl@cphvillage.com
Så kom lov om forbud mod forskelsbehandling på grund af handicap
Den 25. maj vedtog et enigt folketing lov om forbud mod forskelsbehandling på grund af handicap. På
DR.s hjemmeside stod der samme dag: ”Med lovforslaget får personer med handicap "samme
beskyttelse mod forskelsbehandling uden for arbejdsmarkedet, som gælder i forhold til kriterierne køn,
race og etnisk oprindelse".

"Historisk dag"
Det fik i dag børne- og socialminister Mai Mercado (K) og formand for Danske handicaporganisationer
(DH), Thorkild Olesen, til at tage en dans i Vandrehallen på Christiansborg.
- Det er en fantastisk dag. Det er en kæmpelandvinding, sagde Mai Mercado, og fik opbakning af
Thorkild Olesen, der kaldte det en "historisk dag".
Lovforslaget betyder, at klager over forskelsbehandling fremover kan indbringes for
Ligebehandlingsnævnet. Loven træder i kraft 1. juli.”

https://www.dr.dk/nyheder/politik/minister-og-handicapformand-tog-en-svingom-det-er-enfantastisk-dag
Denne begejstrede svingom fik formand for Dansk Handicapforbund Susanne Olsen til at skrive
nedenstående ikke helt så begejstrede indlæg på Altinget med titlen ”Vi vil også danse med”: ”Lad os
danse! Sådan lød opfordringen fra vores egen paraplyorganisation, Danske Handicaporganisationer
(DH), i torsdags, da et forbud mod diskrimination af mennesker med handicap blev stemt igennem af
et enigt folketing.
Og danset blev der, da formand for DH Thorkild Olesen og børne- og socialminister Mai Mercado
mødtes uden for folketingssalen for rullende kameraer.
De dansede for en historisk dag, hvor mennesker med handicap nu endelig har en lovbestemt ret til at
blive behandlet fuldstændig ligesom alle andre uden at skulle risikere at blive holdt uden for
fællesskabet på grund af et handicap.
Det er i sandhed noget, vi har kæmpet for i mange år, og derfor er det også historisk.
Med til den dansende jubelhistorie hører dog også et men, som for vores medlemmer er uoverstigeligt
– bogstaveligt talt.
Det er desværre sådan, at den nye lov om forbud mod diskrimination af handicap uden for
arbejdsmarkedet, som træder i kraft den 1. juli, har undtaget kravet om tilgængelighed og rimelig
tilpasning.
Det betyder, at et lille trin på vej ud på dansegulvet ville gøre, at vores medlemmer ville være udelukket
fra dansegulvet.
Frygter store udgifter
Det nye forbud mod diskrimination af handicap vil ikke betyde noget i den sammenhæng.
Et af vores medlemmer ville helt lovligt kunnet blive afvist på baggrund af et trin. Der er i loven ikke
noget krav til for eksempel ejeren af en natklub om, at den fysiske tilgængelighed skal være indrettet på
en måde, så vores medlemmer kan komme ind.
Ministeriet har, så vidt jeg har kunnet læse mig frem til, lovet at se på muligheden for at indarbejde et
krav om rimelig tilpasning i loven, men hidtil har man været bange for, at det ville påføre for store
økonomiske udgifter for dem, som bliver pålagt at udbedre den fysiske tilgængelighed.
Vi har i forbindelse med høringen til lovforslaget selv været på banen med argumenterne om, at en
rimelig tilpasning jo ikke må blive urimeligt byrdefuld for den, som skal udføre den.
Dermed er frygten et langt stykke hen ad vejen ubegrundet. Desværre har høringsprocessen ikke fået
politikerne til at ændre på det.

I Dansk Handicap Forbund har vi tænkt os at blive ved med at arbejde på at få kravet indskrevet i
loven, for vi, som har fysiske handicap, vil også danse med.”
https://www.altinget.dk/social/artikel/handicapforbund-vi-vil-ogsaa-danse-med
Og her følger så selve loven:
Lov om forbud mod forskelsbehandling på grund af handicap
Formål og anvendelsesområde
§ 1. Lovens formål er at forhindre forskelsbehandling på grund af handicap og at fremme
ligebehandling af personer med handicap.
§ 2. Loven gælder for al offentlig og privat virksomhed på alle områder i samfundet, jf. dog stk. 2 og 3.
Stk. 2. Loven gælder ikke, hvis lov om forbud mod forskelsbehandling på arbejdsmarkedet m.v. finder
anvendelse.
Stk. 3. Loven gælder ikke for udøvelse af aktiviteter af rent privat karakter.
§ 3. Loven indebærer ikke en pligt til rimelig tilpasning eller tilgængelighed.
§ 4. Loven kan ikke ved aftale fraviges til ugunst for den, der udsættes for forskelsbehandling på grund
af handicap.
Forbud mod forskelsbehandling på grund af handicap
§ 5. Ingen må udsætte en anden person for direkte eller indirekte forskelsbehandling på grund af dennes
handicap.
Stk. 2. Der foreligger direkte forskelsbehandling, når en person på grund af dennes handicap behandles
ringere, end en anden person bliver, er blevet eller ville blive behandlet i en tilsvarende situation.
Stk. 3. Der foreligger indirekte forskelsbehandling, hvis en tilsyneladende neutral bestemmelse,
betingelse eller praksis vil stille personer med handicap ringere end andre personer.
Stk. 4. Chikane skal betragtes som forskelsbehandling, når en uønsket optræden i relation til en persons
handicap finder sted med det formål eller den virkning at krænke dennes værdighed og skabe et
truende, fjendtligt, nedværdigende, ydmygende eller ubehageligt klima for den pågældende.
Stk. 5. En instruktion om at forskelsbehandle en person på grund af dennes handicap betragtes som
forskelsbehandling.

§ 6. Forbuddet i § 5, stk. 1, 4 og 5, omfatter også forskelsbehandling af en person på grund af dennes
forhold til en person med handicap, såfremt forskelsbehandlingen sker på grund af den anden persons
handicap.
Undtagelser fra forbuddet mod forskelsbehandling
§ 7. Forskelsbehandling er ikke i strid med forbuddet i § 5, stk. 1 og 5, når den er objektivt begrundet i
et sagligt formål, er nødvendig for at opnå formålet, og der er et rimeligt forhold mellem det ønskede
mål, og hvor indgribende forskelsbehandlingen er for den eller dem, som bliver stillet ringere.
§ 8. Loven er ikke til hinder for at opretholde eller vedtage specifikke foranstaltninger, der har til formål
at forebygge eller opveje ulemper knyttet til handicap.
Stk. 2. Specifikke foranstaltninger, der iværksættes i henhold til stk. 1, kan alene opretholdes, indtil
formålet med dem er opfyldt.
Forbud mod repressalier
§ 9. Ingen må udsættes for repressalier i form af ufordelagtig behandling eller ufordelagtige følger som
reaktion på en klage eller nogen form for retsforfølgning, der iværksættes med det formål at sikre, at der
ikke sker ulovlig forskelsbehandling.
Bevisbedømmelse, godtgørelse m.v.
§ 10. Påviser en person, der anser sig for krænket ved overtrædelse af forbuddet mod
forskelsbehandling, jf. §§ 5 og 6, faktiske omstændigheder, som giver anledning til at formode, at der er
udøvet forskelsbehandling, påhviler det modparten at bevise, at der ikke er sket ulovlig
forskelsbehandling.
§ 11. En person, der er krænket ved overtrædelse af forbuddet mod forskelsbehandling, jf. §§ 5 og 6,
kan tilkendes en godtgørelse.
Stk. 2. En person, der er krænket ved overtrædelse af forbuddet mod repressalier, jf. § 9, kan tilkendes
en godtgørelse.
§ 12. Klager over overtrædelse af forbuddet mod forskelsbehandling, jf. §§ 5 og 6, og klager over
overtrædelse af forbuddet mod repressalier, jf. § 9, kan indbringes for Ligebehandlingsnævnet.
Ikrafttræden og ændringer i anden lovgivning m.v.
§ 13. Loven træder i kraft den 1. juli 2018.
§ 14. I lov om Ligebehandlingsnævnet, jf. lovbekendtgørelse nr. 1230 af 2. oktober 2016, foretages
følgende ændringer:

1. I § 1, stk. 1, ændres »stk. 2-5« til: »stk. 2-6«.
2. I § 1, stk. 4, udgår »endvidere«.
3. I § 1 indsættes efter stk. 4 som nyt stykke:
»Stk. 5. Nævnet behandler klager over overtrædelser af forbuddet mod forskelsbehandling og over
overtrædelser af forbuddet mod repressalier efter lov om forbud mod forskelsbehandling på grund af
handicap.«
Stk. 5-7 bliver herefter stk. 6-8.
4. I § 2, stk. 1, ændres »stk. 2-5« til: »stk. 2-6«.
5. I § 2, stk. 2, ændres »stk. 2-4« til: »stk. 2-5«.
6. I § 7, stk. 2, ændres »jf. § 1, stk. 5« til: »jf. § 1, stk. 6«.
§ 15. Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland.
Årsberetning for Handicappede Studerende & Kandidater 2017

Årsrapport 2017
Bestyrelsen
HSK’s bestyrelse konstituerede sig efter valget således:
Formand/kasserer: Vivi Kløcker
Næstformand: Jesper Jarl Jensen
Sekretær: Jesper Jarl Jensen og René Ruby
Redaktør af nyhedsbrevet: René Ruby
Bestyrelsesmedlem: Dilek Tasci
Suppleanter: Jane Stiesdal
Revisor: Jeanette Ruby Høyer
Facebook-ansvarlig: Vivi Kløcker
Hjemmesideansvarlig: Vivi Kløcker

Sekretariat
Sekretariatet har været betjent af to af bestyrelsesmedlemmerne: René Ruby og Vivi Kløcker.
Rådgivningsarbejdet har som altid været første prioritet. Det har krævet en stor indsats – samtidig
med vedligeholdelse af hjemmesiden, Facebook, medlemsopdateringer, fondsansøgninger m.m. –
uden nye frivillige på sekretariatet. I stedet for nye frivillige har HSK indgået et samarbejde med

Plan & Handling omkring praktikanter i virksomhedspraktik. I første halvdel af 2017 havde vi
således Tanja 6 timer ugentligt, og i efteråret har vi haft Sanne først 8 timer ugentligt og senere 18
timer ugentligt. Sanne har bistået med diverse ad hoc opgaver.

Hjemmesiden
I 2017 har vi fået lavet hel ny hjemmeside, som er mere brugervenlig og i tidssvarende layout. Vi
har brugt en del tid på at opbygge og lægge indhold ind på hjemmesiden, men vi modtager fortsat
meget gerne input og gode idéer til udvidelsen af siden.

Statistik
I 2017 havde HSK 20 betalende medlemmer.
I 2017 har der været afholdt 7 bestyrelsesmøder.

Nyhedsbrevene
Der udkommer nu løbende et nyhedsbrev ca. hvert kvartal. Der udkom således i 2017 fire
nyhedsbreve. Mette F. Baker udtrådte af bestyrelsen ved generalforsamlingen på grund af
sygdom, og René Ruby overtog hvervet som redaktør. Mette F. Baker har lagt et stort engagement
i nyhedsbrevene, og vi skylder Mette et stort tak for engagementet og ikke mindst for, at Mette
fortsat bidrager med idéer, artikelforslag og anmeldelser til nyhedsbrevene.
Til nyhedsbrevet er der et stort ønske om flere personlige bidrag, om gode eller dårlige oplevelser
fra virkeligheden! Hermed er opfordringen givet videre…

Rådgivning og henvendelser
• I 2017 har sekretariatet haft åbent for personlig og telefonisk rådgivning tirsdag og torsdag fra kl.
11 til 14 samt på akuttelefonen 24/7. De fleste henvendelser er stadig fra studerende med diverse
funktionsnedsættelser – lige fra ordblindhed, ADHD til svært bevægehandicappede –og det kan
også være henvendelser fra forældre til funktionsnedsatte. Der er desuden stadig problemer med
tab af handicaptillæg under praktik og krav om praktik på fuldtid.
Mange af henvendelserne ender med at relatere sig til problemer i forhold til SU og manglende
dispensationer. Det sker især når de studerende bliver udsat for forsinkelser, når de ikke tilkendes
rimelig tilpasning til deres eksamener. Dette betyder ofte, at de dumper og skal ud i lange
ansøgninger/klagesager for at få et 4. forsøg. Ofte medfører det, at de skal klage til to instanser,
hvilket lægger yderligere pres på studerende med handicap. Problemer med dispensationer opstår
i forhold til mange studienævns manglende indsigt på handicapområdet.
Et tilbagevendende problem er også manglende tildeling af handicaptillæg. Vi har f.eks. haft en
henvendelse fra en studerende med ADHD, som fik afslag på ansøgning om handicaptillæg. Hun
klagede over afgørelsen og fik efterfølgende medhold. Desværre halter ordblindeområdet stadig

væk bagefter. Det ekstra arbejde det er at tage en uddannelse med ordblindhed, anerkendes ikke
af SU-styrelsen. De lægger vægt på, at det ikke er en fysisk funktionsnedsættelse og henviser de
studerende til at varetage et fysisk studiejob.
Vi oplever også problemer med forsørgelsesgrundlag i overgang fra uddannelse til job Det er
stadig paradoksalt, at studerende som har modtaget SPS-hjælp og handicaptillæg, skal stå til
rådighed fuldtid for arbejdsmarkedet, når de melder sig ledig som dimittend. Det tager
minimum et halvt år og ofte helt op til et år at blive visiteret til et fleksjob.
Desværre er der ikke den store udvikling på alle ovennævnte områder – det er sørgeligt at kunne
konstatere, at dette afsnit faktisk kan kopieres fra forrige årsrapporter og sættes ind igen.
Henover sommeren fik vi en henvendelse fra en tysk studerende på et Erasmus ophold i Danmark.
Den studerende er kørestolsbruger og havde problemer med at finde en handicapvenlig
studiebolig i København. HSK kunne i den forbindelse være behjælpelig med at skaffe en egnet
bolig, som den studerende skulle leje i et år gennem PTU. Desværre opsagde hun lejemålet før
aftalt tid, hvilket har medført, at HSK ikke længere har henvisningsret til lejligheden.

Arrangementer, konferencer og repræsentation
Den 10. januar var der møde mellem HSK og Jobnetværket af jobkonsulenter mv. HSK er inviteret
til fremtidigt at indtræde i Jobnetværket. HSK har allerede trukket på netværket og dets viden i
vores rådgivning.
Den 17. februar deltog Vivi Kløcker i et vejledningsmøde i Odense omkring ansøgning til
Satspuljen. Mødet var arrangeret af Socialstyrelsen. På baggrund heraf søgte HSK handicappuljen
fra Satspuljen om 500.000 kr. til et projekt om etableringen af en database med praktiksteder i
socialansvarlige virksomheder, målrettet studerende med handicap. Tilknytning til
arbejdsmarkedet via enten praktik eller studiejob er en afgørende faktor for at komme i
beskæftigelse efter afsluttet studie. Da det kan være ganske vanskeligt for studerende med
handicap at finde et praktiksted, var intentionen således at opbygge en database over
virksomheder, som var positive i forhold til at tage studerende med handicap i praktik. HSK fik
desværre afslag på ansøgningen. Nu har vi imidlertid gjort os erfaringer med en sådan
ansøgningsprocedure, og vi er nu bedre rustet til at søge igen.
I februar afholdt HSK et møde med direktør for Landsforeningen af Polio-, Trafik- og
Ulykkesskadede - PTU, Philiph Rendtorf. Mødet var overordentligt positivt og mundede blandt
andet ud i, at HSK nu har fået henvisningsret til PTU’s handicaptilgængelige klubværelse i Åbenrå i
København. Fra august 2017 til februar 2018 har vi således stillet klubværelset til rådighed for en
tysk udvekslingsstuderende i kørestol. Fra sommeren 2018 er klubværelset atter frit for
interesserede.

I starten af april afholdt HSK et møde med den nye formand og næstformand for Danske
Studerendes Fællesråd - DSF. Mødet var meget positivt, og vi ser frem til et tættere samarbejde
med DSF.
Den 20. april afholdtes HSK’s generalforsamling. Tidligere professor på jura på KU Kirsten Ketscher
holdt oplæg efter generalforsamlingen. Hun fokuserede på problemer i forhold til SU- og
studiefremdriftskrav for studerende med handicap – især i forhold til de varslede ændringer i SUsystemet.
Den 24. april afholdtes et netværksmøde for Netværkere og interessenter, om bedre administrativ
praksis for funktionsnedsatte på KU. KU’s arbejde på udvikling af en strategi for studerende med
funktionsnedsættelse blev vedtaget i november 2015 - sammen med en handleplan 2016-2018 - af
KU’s øverste ledelse. Baggrunden for tiltaget var massiv kritik fra bl.a. Danske
Handicaporganisationer, som fik KU til at iværksætte en samlet strategi for de studerende med
enten fysisk eller psykisk handicap. Formålet skulle således fremadrettet være at sikre alle
studerende med en funktionsnedsættelse bedre vejledning mm. KU har til dette formål defineret
nogle mål, som skal understøtte de studerende i deres studier, og som forpligter KU på at sikre
ligebehandling og fælles retningslinjer i sagsbehandlinger og afgørelser. HSK ser frem til, at tiltaget
implementeres og bliver en del af kulturen på KU. KU er nok den videregående
uddannelsesinstitution, som har haltet mest bagud på området.
I maj var der endnu en gang indbrud i HSK’s lokaler, og indbruddet resulterede i tabet af en
nyindkøbt bærbar computer. Det er naturligvis ganske irriterende. Vi har imidlertid besluttet ikke
at oprette en forsikring, da der under alle omstændigheder vil være en selvrisiko på 2000 kr.,
hvorfor det ikke kan svare sig.
Den 26. september deltog HSK i en konference på Christiansborg omhandlende KLAPjobordningen, som Landsforeningen LEV har haft stor succes med. KLAP ordningen laver job til
mennesker med kognitive vanskeligheder, der får førtidspension. Ordningen her skabt mere end
2400 skånejobs i Danmark og har indgået samarbejdsaftaler med mere end tyve landsdækkende
virksomheder. Konferencen afsluttede med en paneldebat med Maria Bille Høeg (chefkonsulent,
Dansk Arbejdsgiverforening), Christian Sølyst (Socialpolitisk konsulent LO), Lars Midtiby (direktør i
Danske Handicaporganisationer), Hans Andersen (beskæftigelsesordfører Venstre), Karina Adsbøl
(handicapordfører Dansk Folkeparti), Orla Hav (handicapordfører Socialdemokratiet) og Anni
Søren (formand LEV).
Alle i panelet var enige om, at KLAP ordningen var en stor succes, hovedsagelig fordi KLAP
fungerer som et effektivt bindeled mellem virksomheder og handicappede. Ordningen gør det
nemt for virksomhederne, fordi KLAP konsulenterne klæder virksomheden på til at tage sig af den
handicappede og sørger for alt administrativt. Meget mindre bureaukrati end i kommunerne og en
meget simpel og gennemskuelig ordning for virksomhederne.
KLAP er finansieret af Satspuljemidlerne og fik en ny bevilling pr. 1. januar 2018.
Det ville være godt, hvis der fandtes en lignende ordning for handicappede med videregående
uddannelser.

I 2017 fyldte HSK 25 år, og det blev markeret med en jubilæumsreception den 16. november. HSK
blev som bekendt oprettet i 1992 af en gruppe studerende med henblik på at forbedre
adgangsforholdene for studerende kørestolsbrugere på KU. Efterfølgende er HSK blevet
landsdækkende, og vores rådgivning dækker som bekendt betydelig flere områder. Receptionen
var blevet grundigt annonceret via diverse kanaler, og receptionen var derfor ganske velbesøgt.

Nyt bevillingssystem for de videregående uddannelser
I juli fremlagde Danske Handicaporganisationer – DH – en undersøgelse under titlen ”Studerende
med handicap mistrives og kvitter studiet”. Undersøgelsen viser, at mange studerende med
handicap har udfordringer på studiet, og de er forsinkede, må kvitte studiet eller mistrives i en
grad, så de er i fare for at ryge ud af studiet. De studerende peger blandt andet på, at
fremdriftsreformens manglende fleksibilitet er svær at håndtere med et handicap.
Mange interesseorganisationer – heriblandt selvfølgelig også HSK – ventede derfor med spænding
på, at regeringen sammen med alle partier i Folketinget i november vedtog et nyt bevillingssystem
for de videregående uddannelser. Det nye bevillingssystem træder i kraft pr. 1. januar 2019. I det
nye system vil uddannelsesinstitutionerne modtage et tillæg til den normerede studietid, opgjort
på baggrund af andelen af studerende med SU-tillægsklip på grund af sygdom og studerende der
modtager handicaptillæg. På denne måde vil universiteterne ikke blive straffet for at inkludere
studerende med handicap, som det er i det nuværende system. Og de studerende vil derfor i
mindre grad skulle søge dispensation og forhåbentlig opleve et mindre pres for at gennemføre
studiet hurtigt.
HSK har henvendt sig til de politiske beslutningstagere ved at sende skrivelser til Uddannelses- og
forskningsminister Søren Pind og alle uddannelses- og forskningsordførere. Vi har haft en god
dialog med Jens Henrik Thulesen Dahl, uddannelses- og forskningsordfører for DF og har også af
flere omgange modtaget henvendelser fra Søren Pind og Undervisnings- og Forskningsministeriet.

Lov om forbud mod diskrimination på grund af handicap
Siden februar 2017 har børne- og socialminister Mai Mercado været på trapperne med et
lovforslag imod diskrimination af handicappede. Det håber vi at kunne skrive positivt om i
årsberetningen for 2018.

Fonde
HSK’s arbejde er blevet støttet af fonde i 2017 – dette er vi meget taknemlige for – uden den
støtte er vores arbejde ikke mulig.
Kr. 10.000 fra Frk. Helvig Tornveds Fond

Referat af generalforsamling torsdag den 3. maj 2018 i HSK – Handicappede
Studerende og Kandidater
Dagsorden
1. Valg af dirigent
2. Valg af referent
3. Godkendelse af dagsorden
4. Formandens beretning
5. Godkendelse af regnskab
6. Fremtidigt arbejde
7. Behandling af indkomne forslag
8. Valg til bestyrelse samt revisor
9. Evt.
Ad punkt 1: Vivi Kløcker bød velkommen. Herefter valgtes Sanne Mie Nielsen til dirigent. Sanne
erklærede generalforsamlingen for rettidigt indkald og dermed lovlig. Det konstateredes at der var 8
stemmeberettigede til stede og to hjælpere.
Ad punkt 2: René Ruby valgtes til referent.
Ad punkt 3: Dagsordenen godkendtes uden bemærkninger.
Ad punkt 4: Vivi Kløcker undskyldte for at årsberetningen ikke var blevet udsendt forud for
generalforsamlingen. Den er imidlertid ikke blevet færdiggjort men vil blive udsendt snarest.
Udformningen af årsberetningen har ikke mindst betydning for legatansøgninger mv. hvor den
vedlægges ansøgningerne. Vivi Kløcker gennemgik herefter hovedpunkterne i bestyrelsens beretning.
Indledningsvis gennemgik hun bestyrelsens sammensætning i det forløbne år. I 2017 har der ikke været
nye frivillige men derimod tre praktikanter: Tanja, Sanne og Thomas gennem et samarbejde med Plan
& Handling.
I 2017 fik HSK en ny hjemmeside som nu fungerer upåklagelig. Vivi opfordrede alle til give en melding
om fejl eller mangler på hjemmesiden.
HSK har i 2017 haft det laveste medlemsantal på 20. Derimod har bestyrelsen været ganske aktiv og
afholdt 7 møder. Nyhedsbrevet udkommer fortsat kvartalsvis og Vivi opfordrede til at indsende enten
personlige historier eller gøre opmærksom på sådanne.
Herefter redegjorde Vivi for sekretariatet som i det forløbne år har haft åben tirsdag og torsdag. Vivi
gennemgik de forskellige typer af henvendelser som rådgivningen modtager. Det vil eksempelvis sige
klager over afgørelser, manglende forsørgelsesgrundlag på grund af SU-reglerne, etc.
Videre gennemgik Vivi de forskellige konferencer, arrangementer og repræsentationer som HSK har
deltaget i. I november blev HSK’s 25 års jubilæum markeret ved en godt besøgt reception.
I efteråret 2017 blev de videregående uddannelsers bevillingssystem ændret. Forud herfor har HSK
været særdeles aktiv og været i løbende kontakt med en række af de uddannelsespolitiske ordfører
ligesom i kontakt med Forsknings- og Uddannelsesminister Søren Pind. Vivi fremhævede ikke mindst

en meget god og konstruktiv dialog med DF’s uddannelsespolitiske ordfører Jens Henrik Tullesendal.
Det er derfor med nogen tilfredshed at ændringen af bevillingssystemet udmundede i at de
videregående uddannelsesinstitutioner fremtidigt må have en 10 % overskridelse af studietiden for
studerende som følge af sygdom eller funktionsnedsættelser.
Efter formandens fremlæggelse blev beretningen godkendt uden bemærkninger.
Ad punkt 5: Regnskabet blev ligeledes gennemgået af Vivi Kløcker. I 2017 har der været kr. 13.000,- i
indtægter og udgifter på xxx. Det vil sige at regnskabet i 2017 udviser et underskud på kr. 17.959,84.
Ved udgangen af 2017 havde HSK kr. 30.407,25 i egenkapital.
Efter enkelte opklarende spørgsmål blev årsregnskabet enstemmigt godkendt.
Ad punkt 6: Vivi Kløcker redegjorde for det kommende års arbejde i HSK. Det vil blandt andet sige
påvirkning af de uddannelsespolitiske ordfører med henblik på at få ændret SU-systemet og et forbedret
forsørgelsesgrundlag ved forlængelser.
Endvidere vil HSK have fokus på overgangen fra gymnasium til videregående uddannelse og
overgangen fra uddannelse til beskæftigelse. I 2017 søgte HSK en pulje med henblik på at få opbygget
en praktikbank i forhold til CSR-virksomheder med begrundelse i, at lette studerendes adgang til
praktik. Selvom der i 2017 blev givet afslag på puljeansøgningen har HSK ikke opgivet idéen og vil søge
den realiseret i samarbejde med Plan & Handling så frem nye puljeansøgninger skulle give positivt
resultat.
HSK vil også have opmærksomhed på rusintro i forhold til at udbrede kendskabet til HSK og
rådgivningen her. Herunder samarbejder HSK med Studenterrådet og HSK vil få en artikel med i den
kommende års Studenterhåndbog.
HSK er med praktikanternes hjælp ved at udarbejde en ny pjece om den rådgivning vi tilbyder.
Desuden vil HSK igangsætte en kommunikationsstrategi med henblik på at blive bedre til at nå ud til de
studerende med funktionsnedsættelser. Vivi har meget på sinde at få øget HSK’s medlemsantal og vil gå
i gang med kontakte tidligere medlemmer og mennesker vi har haft kontakt med i rådgivningen med
henblik på medlemshvervning.
Efter formandens redegørelse for det fremtidige arbejde var der spørgsmål og kommentarer. Herunder
foreslog Dilek Tasci at benytte LinkedIn som en rekrutteringsmulighed. Jane Stiesdal nævnte at HSK
skal være opmærksom på forsørgelsesgrundlaget under praktik idet
praktikken ofte fylder langt mere end de etcs point som er afsat af studiet og som udløser SU-klip.
Ad punkt 7: Der var ingen indkomne foreslag.
Ad punkt 8: Jeanette Rubyb Høyer blev genvalgt som revisor via fuldmagt. Som bestyrelsesmedlemmer
genvalgtes: Dilek Tasci, Jesper Jarl Jenssen, Vivi Kløcker og René Ruby. Endvidere blev Sanne Mie
Nielsen indvalgt i bestyrelsen. Som suppleant genvalgtes Jane Stiesdal.
Ad punkt 9: Under punktet eventuelt ønskede ingen ordet. Herefter takkede Vivi praktikanterne for
deres store arbejde og de fik et bifald. Herefter takkede dirigenten for god ro og orden. Endelig takkede
Vivi Kløcker dirigenten og forsamlingen for fremmødet.
Torsdag den 3. maj 2018 René Ruby (referent)

Boganmeldelse ved Mette F. Baker

Nørgaard, Irene
Take it away Evald : en biografi om Evald Krog. - Turbine, 2017. - 351 sider : ill.
Evald Krog var i mange år formand for Muskelsvindfonden, en organisation han selv havde været
initiativtager til.
Biografien bygger på interviews med Evald Krog selv og en række personer, som har kendt Evald
gennem et langt liv. F.eks. fortæller forstanderen på Egmont Højskole om den dramatiske start på
dannelsen af Muskelsvindfonden. Det skete på Vanføreforeningens kongres i 1971. Da Evald kom på
scenen, "lagde han op til at skabe en undergruppe til fordel for folk med muskelsvind. Frederik
Knudsen [bestyrelsesformand i Vanføreforeningen] protesterede højlydt. 'Det bliver over mit lig' fik
han sagt og slog fast, at det aldrig kom til at ske. 'Godt' sagde Evald, 'Så starter jeg min egen forening!'
" Den episode er typisk for Evald Krog, som gennem hele livet har gjort oprør mod autoriteterne og
altid er gået kompromisløst og målrettet efter det, han ville.
Evald er opvokset i nærheden af Silkeborg. Hans mor var hjemmegående, og familien ville ikke sende
Evald på institution. Han blev bogstavelig talt båret på hænder - hvad han faktisk blev hele livet. Hans
ældre bror Henning var utroligt kærlig over for sin lillebror med muskelsvind og bar ham overalt.
Evalds oprør startede, da han som voksen nægtede at indordne sig på en institution. Hele livet
kæmpede han for en fundamental ændring af synet på mennesker med handicap og behandlingen af
dem. Hans oprør har ikke mindst været rettet mod arrogante og bedrevidende læger. Mennesker med
handicap skulle ikke nøjes - en holdning der har haft enorm betydning for dansk handicappolitik. I
offentligheden er han sikkert bedst kendt for at have startet de grønne koncerter, men han har taget
mange andre initiativer som f.eks. det fantastiske Musholm, som siges at være verdens mest
handicapvenlige feriecenter.
Han har rejst verden rundt for at holde møder og foredrag og har dermed haft en betydning for
forbedring af forholdene for mennesker med handicap, der rækker langt ud over Danmarks grænser. At
et menneske med muskelsvind, der sidder i kørestol og er totalt afhængig af hjælp har mod til at rejse,
må afgjort forbavse mange af os. Men noget af forklaringen er måske, at han er meget lille og spinkel og
derfor nemt kan transporteres - selv med menneskehænder. Men alle Evalds aktiviteter skyldes først og
fremmest en ukuelig og fandenivoldsk livskraft. En af bidragsyderne til bogen udtaler: "Evald har
efterladt mange helt konkrete aftryk på handicappolitikken i Danmark. Men det, han har givet os
internt, er lige så stort. Jeg og alle de andre medlemmer har en grundlæggende tro på, at tingene kan
lade sig gøre. Vi lader os ikke slå ud, og vi har en ukuelighed. Om noget tager ti år - så lad det tage ti år.
Men det vil lykkes..."

For ikke at forfalde til ren heltedyrkelse skal det tilføjes, at Evald er umådelig selvbevidst. Han har et
kæmpe ego. Nogle bidragydere hævder, at han har for vane at tage æren for diverse succeer, selvom
andre måske fortjener at have del i den ære.
Selvom Evald har ydet en kæmpe arbejdsindsats i en alvorlig sags tjeneste, har det bestemt ikke afholdt
ham fra at nyde livet. Han er en livsnyder, elsker det gode liv, vin kvinder jazz og kunst - og flot tøj. Se
f.eks. billedet af den elegante gentleman på vej til audiens hos dronningen i anledning af, at han var
blevet udnævnt til Ridder af Dannebrog. Hans handicap har heller ikke afholdt ham fra at have
kærester. Alle falder for hans charme, karisma og ikke mindst hans humor. Han skal have udtalt, at
mangel på humor er det største handicap.
Bogen er både letlæst og fængslende, At den består af klip fra en række interviews m.m. generer ikke
læsningen. Men fysisk er bogen et digert værk på 351 sider. Den er trykt på kraftigt papir, hvad der gør
den unødigt tung at håndtere, hvis man mangler kræfter i hænderne. Derfor er det godt, at den også
skal udkomme som e-bog. Jeg savner imidlertid en indholdsfortegnelse og henvisninger til litteratur først og fremmest den der omtales rundt om i teksten. Det ville også være rart med en fortegnelse over,
hvem de enkelte bidragydere er, gerne som del af et personregister.
Mette Feldtmose Baker
HSK´s privatlivspolitik
Du modtager denne nyhedsmail, da du er medlem af HSK eller på et tidspunkt har udtrykt ønske
om at modtage nyhedsbreve fra HSK eller har samarbejdet med os. Det betyder, at vi registrerer
dit navn og mail og for medlemmer også en postadresse og telefon nummer.
Grunden til, at vi ønsker mere end mail på vores medlemmer, er at mange glemmer at oplyse om
ændring af mailadresse, og det kan derfor være nødvendigt at sende en opkrævning af kontingent
med posten eller kontakt via telefon.
HSK bruger kun din mail til at udsende nyhedsbreve, opkræve kontingent. Det kan også være at vi
kontakter dig i forbindelse med eksempelvis en henvendelse fra journalist, som ønsker at skrive
om et bestemt emne, som er relevant for foreningens medlemmer. Vi videregiver aldrig dine
personoplysninger til tredjemand uden dit samtykke.
Ved indmeldelse i HSK spørger vi gerne om karakteren af din funktionsnedsættelse for at have et
overblik over sammensætningen af vores medlemmer. Denne oplysning registreres også i vores
medlemskartotek og er vigtig for foreningens arbejde.
Hvis du ikke ønsker, at vi opbevarer dine personoplysninger, kan du sende en mail til os, og vi vil
fjerne dig fra vores medlemskartotek. Du kan altid henvende dig for at få oplyst, hvilke oplysninger
vi har gemt om dig.

Kolofon
HSK er en frivillig 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.

Adresse:
Københavns Universitet, Søndre Campus, Njalsgade 130/Emil Holms Kanal 8, Lokale 24.0.50 , 2300
København S
Tlf.: 51958100/51959109. Kontortid: tirsdag og torsdag kl. 11-14
E-mail:
hsk@hum.ku.dk
Hjemmeside:
http://www.hsknet.dk
Du kan også finde os på Facebook:
https://www.facebook.com/HandicappedeStuderendeKandidater
Medlemsskab 150 kr., indbetalt på giro +01 0580597 (husk navn og adresse)
HSK Nyhedsbrev udkommer ca. 4 gange om året
redaktør af nyhedsbrevet: René Ruby
Ønsker du ikke længere at modtage nyhedsbrevet, så send en mail til hsk@hum.ku.dk

