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Mere om regeringens SU-udspil, der rammer mennesker med
handicap

SU-reform kan give 20 procent højere uddannelsesfrafald
Af Nikolaj Houmann Mortensen
Den nye regering vil videreføre Venstres forslag til en SU-reform. Men den lavere SU kan
ifølge en ny undersøgelse betyde 20 procents højere årligt frafald på uddannelserne. De ekstra
udgifter til afbrudte uddannelser vil koste 300 millioner kroner årligt, vurderer FTF
Læs mere: https://www.information.dk/indland/2016/11/su-reform-kan-give-20-procenthoejere-uddannelsesfrafald
Kilde: Information 29-11-2016

Handicappede studerende mister SU’en, hvis de bliver
forsinket
af Mattis Løfqvist
FORSKELSBEHANDLET – Handicappede studerende er kommet i klemme på grund af
fremdriftsreformen. Selv hvis det lykkes dem at få dispensation fra reformens krav om at blive
hurtigt færdige, ryger deres SU, hvis de kommer bagud. »Horribelt,« siger talsmand for de
studerende.
Det er flere gange blevet lovet at fremdriftsreformen ikke skulle ramme funktionsnedsatte
studerende ekstra hårdt. Men selv med en dispensation fra fremdriftsreformens aktivitetskrav,
fratages handicappede studerende deres SU hvis de falder bagud.
I 2014 sagde Lykke Friis til Uniavisen at »det er helt legitimt, at nogle studerende med
handicap har brug for ekstra tid til at gennemføre deres studie, men det tager
studiefremdriftsreformen også højde for. De studerende med handicap kan fx søge om
dispensation fra reformens krav om, at de skal være tilmeldt 30 ECTS-point pr. semester .«
Men Lykke Friis’ løfter tager ikke højde for SU-lovens krav om studieaktivitet.
.........
Ifølge Handicappede Studerende og Kandidater (HSK) er der dog også noget galt med nogle af
de forhold for de handicappede studerende, som KU har indflydelse på.
Hos foreningen er de ikke imponerede over universitetets fortolkning af
studieaktivitetsreglerne. De mener, at kravene til studieaktivitet har ramt studerende med
funktionsnedsættelser særligt hårdt.
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»Det skyldes dels, at muligheden for at studere på nedsat tid forsvandt med
fremdriftsreformen, og dels er reglerne om dispensation til forlængelse er blevet fortolket på en
absurd restriktiv måde,« siger René Ruby.
Læs mere: http://universitetsavisen.dk/uddannelse/handicappede-studerende-mister-su-en-hvisde-bliver-forsinket
Kilde: Universitetsavisen 16-11-2016

Studerende med børn og handikappede får skåret 800 kr. af
SU'en
Studerende med børn har ikke mulighed for at supplere SU'en med erhvervsarbejde, lyder det
fra Mødrehjælpen.
En børnefamilie på SU er i forvejen udfordret af at finde den svære balance mellem pensum
og familieliv. Derfor er det også særligt kritisk, hvis uddannelsesstøtten sænkes for studerende
med børn, siger Mødrehjælpens direktør Mads Roke Clausen.
Regeringens udspil til en 2025-plan lægger ifølge Jyllands-Posten op til, at SU-nedskæringer vil
betyde, at studerende med børn og handikappede vil få udbetalt 800 kroner mindre om
måneden efter skat.
Læs mere: http://politiken.dk/indland/politik/ECE3369611/studerende-med-boern-oghandikappede-faar-skaaret-800-kr-af-suen
Kilde: Politiken 05-09-2016

Handicappede frygter SU-besparelse: De rammer helt skævt
Handicaporganisation påpeger behovet for et åbent arbejdsmarked med regeringens udspil til
SU-forringelser.
Så længe arbejdsgiverne ikke er mere åbne over for at ansætte personer med et handicap, vil
det være "hamrende skævt" at skære i SU'en for netop den gruppe. Sådan siger formanden for
Danske Handicaporganisationer, Thorkild Olesen.
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Læs mere: http://sn.dk/Danmark/Handicappede-frygter-SU-besparelse-De-rammer-heltskaevt/artikel/598514
Kilde: SN.dk 06-092016

Lars Løkke Rasmussens SU-besparelser i 2025-planen rammer
studerende med børn og handicappede.
Handicappede og forsørgere mister 800 kr. om måneden efter skat i
regeringens SU-udspil på trods af ministerløfte om, at de går fri for
besparelser.
Af Simone Skyum
Selvom finansminister Claus Hjort Frederiksen tirsdag forsikrede, at handicappede og
studerende med børn er »friholdt« af planerne om SU-besparelser under sin præsentation af
regeringens 2025-plan, bliver de to grupper ramt af samme SU-nedskæring som alle andre
studerende, viser reformudspillet

Kilde: Jyllands Posten 04-09-2016
Læs mere: http://jyllands-posten.dk/politik/ECE8975555/lars-loekke-rasmussenssubesparelser-i-2025planen-rammer-studerende-med-boern-og-handicappede/

Af Cordelia Weber - 08/09-16 04:00; Opdateret: 08/09-16 08:55

Løkke vil tage penge fra studerende
som Charlotte
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Regeringen vil afskaffe revalideringsordningen i deres nye helhedsplan,
men det kan få alvorlige konsekvenser for tusindvis af studerende,
advarer Danske Handicaporganisationer
En alvorlig hjernerystelse, trafikulykker eller svær depression. Hvert år får tusindvis af danske
studerende økonomisk hjælp i form af revalidering til at komme gennem deres uddannelse,
hvis de af fysiske, psykiske eller sociale årsager har begrænsninger i arbejdsevnen
En hjælp, som regeringen lægger op til at spare væk i deres nye helhedsplan. Men det vil ifølge
Danske Handicaporganisationer kunne få alvorlige konsekvenser for uheldige unge, der
rammes af et handicap under deres uddannelse.
Kilde: http://www.mx.dk/nyheder/danmark/story/20760024

Unge med diabetes risikerer SU-klemme
Studerende med diabetes på videregående
uddannelser risikerer at blive klemt, hvis
regeringens planer om en SU-reform bliver til
virkelighed. Ikke i orden, mener
Diabetesforeningen.
Endnu færre penge at leve for og mere tidspres ved siden af den kroniske sygdom diabetes.
Det kan blive resultatet af regeringens forslag til omdannelse af SU-systemet i den fremlagte
helhedsplan.
- Unge med diabetes, der læser på videregående uddannelser, er i forvejen hårdt presset
økonomisk, fordi de typisk ikke har overskud til at passe et studiejob og ikke kan få adgang til
støtteordninger. SU-forslagene vil blot forværre deres vanskelige situation. Det er ikke i orden,
siger jurist Charlotte Rulffs Klausen fra Diabetesforeningen.
Læs merre: http://www.diabetes.dk/aktuelt/nyheder/nyhedsarkiv/2016/unge-med-diabetesrisikerer-su-klemme.aspx
Kilde: Diabetes Foreningen 05-09-2016:

5

Eksperter: Regeringens udspil går hårdt ud over handicappede
Ifølge et notat fra Socialministeriet kan handicappede blive frataget nogle af de rettigheder, de
har i dag.
Det vil blive sværere for handicappede at få ret til blandt andet hjælp, botilbud og beskyttet
beskæftigelse i fremtiden, hvis regeringens udspil til en ny servicelov bliver vedtaget.
Det vurderer en række kilder efter at have læst et fortroligt notat fra Socialministeriet, som
Jyllands-Posten er i besiddelse af.
Med den nuværende servicelov har folk med handicap krav på en række ydelser, hvis de er i
målgruppen for dem.
Men i fremtiden skal kommunerne foretage en udredning og handleplan for den enkelte
borger, og på den baggrund skal borgeren tildeles ydelser. ....
En 'rettighedsmassakre'
Kirsten Ketscher, professor i socialret ved Københavns Universitet, kalder
regeringens udspil for "en rettighedsmassakre":
- Det vil gå hårdt ud over personer med handicap.
- Man tager rettighederne fra mennesker, og så skal kommunerne skønne over,
hvad de eventuelt kan få. Det er et meget stort tilbageskridt, lyder det fra
Kirsten Ketscher.
Kilde: DR.dk 11-09-2016. Læs mere: http://www.dr.dk/nyheder/politik/eksperter-regeringensudspil-gaar-haardt-ud-over-handicappede

Mulle er spastiker: Hun vil bryde tabuerne med gode grin
Mulle Skouboe oplever, at mange ikke ved, hvordan de bør opføre sig
over for handicappede. Hun vil gerne gøre folk klogere på det
spørgsmål
Af Søren Ploug Lilmoes
Det kan godt være, at vi ser lidt anderledes ud og har større armbevægelser end gennemsnittet,
men I skal ikke behandle os på en anden måde.
Sådan lyder det overordnede budskab fra Mulle Skouboe, der tager rundt og holder foredrag
for at bryde tabuerne omkring det at være spastiker.
- Der er så mange uvidende mennesker, der sidder derude og dummer sig, fordi de prøver
på at være flinke, men det behøver de slet ikke være, siger Mulle Skouboe og uddyber:
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- Vi er ligesom alle jer andre. Vi er hverken bedre eller værre. Vi har bare større
armbevægelser.
Kilde TV2 Østjylland 23. November 2016.
Læs mere: http://www.tv2oj.dk/artikel/mulle-er-spastiker-hun-vil-bryde-tabuerne-med-gode-grin

Tema: Handikamp er klassekamp
Rød+Grøn : medlemsblad for Enhedslisten, november 2016, nr. 85
”Vi kan alle sammen få sclerose eller komme til skade i en ulykke. De fleste oplever handicap,
hvis de lever længe nok. Samtidig er vilkårene for mennesker med handicap dybt filtret ind i
klassestrukturer. De strukturer kan og skal vi ændre på” som det hedder på bladets forside
Af indholdet: Revision af serviceloven : en kamp om retssikkerhed for mennesker med
handicap / af Jakob Sølvhøj ; Handicap vedrører os alle / af Sarah Glerup ;
Handicapkonvention som politisk hverdagsredskab / af Thorkild Olesen ; Pligt til job uden ret
til skolegang : folk med omfattende handicap henvises i dag til at forsørge sig selv. Samtidig har
politikerne gjort det sværere for gruppen at få den uddannelse, der er forudsætningen for
selvforsørgelse / af Sarah Glerup ; Vi skal gentænke menneskeværd / af Peter Grønlund Koed
Mikkelsen ; Handicamp: Sådan skal vi sætte ind / af Aktivisten (Sif Holst), Kunstneren (Caspar
Eric) og Politikeren (Jakob Sølvhøj)
Læs mere: https://enhedslisten.dk/medlemsblad/temaintro-handikamp-er-klassekamp og
https://enhedslisten.dk/medlemsblad/handikamp-saadan-skal-vi-saette-ind

Ifølge en pressemeddelelse fra Det Centrale
Handicapråd er Handicaprådet og Frivilligrådet
blevet lagt sammen med fælles sekretariat. Det
kommer ikke bag på os i HSK. Vi ved jo godt,
at handicapsagen er en sag for frivillige!
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Sarah Glerup modtager Frederiksberg
Kommunes Handicappris
Den ukuelige Sarah Glerup er bl.a. kendt som
folketingskandidat for Enhedslisten, det første
folketingsmedlem i kørestol. Hun blev også kendt som
succesrig deltager i X Factor (med respirator). Nu kan
hun fejre endnu en sejr: hun modtager Frederiksberg
Kommunes Handicappris 2016

Stig Langvad modtager
Fredensborg
Kommunes
Handicappris 2016
Handicapprisen uddeles for at hædre en ulønnet og frivillig
indsats, der i særlig grad fremmer lige muligheder for
mennesker med handicap i lokalsamfundet
Stig Langvad har været formand for Danske Handicaporganisationer i 14 år og aktuelt arbejder
han med handicappedes vilkår inden for en række områder – både lokalt og internationalt bl.a.:




Formand for Den Uvildige Konsulentordning på Handicapområdet
Medlem af FNs Handicapkomité
Bestyrelsesmedlem i Institut for Menneskerettigheder

Læs mere: http://apps.vocast.com/r/pressframe/23fp4w/view/8233be82c1884d24

HSK SIGER TIL LYKKE TIL SARAH OG STIG
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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.
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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