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Dansk Handicap Forbund er involveret i et projekt om handicaptoiletter.
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To forskere giver hver deres bud på,
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38 Dansk Handicap Forbund i
glimt gennem de seneste 90 år
Handicap-nyt har set på 90 års historie i vores medlemsblad.
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Sportster A/S, har i
næsten 30 år haft
Danmarks bedste kvalitet
af 3- og 4-hjulede Elscootere
inklusive 3 forskellige modeller
af Golf-scootere.
Bredt sortiment med hastighed op til 15 km/t.
samt rækkevidde op til 80 km. pr. opladning
Gennemtestet kvalitet, der også kører om 10 år.
Serviceaftale muliggør 3 års reklamationsret.
Service på din bopæl og alle reservedele på lager.
Luksusmodeller med lang rækkevidde samt 38 cm.
store hjul, der sikrer stabilitet og muliggør kørsel i løst
underlag. Minibilen er naturligvis også med store hjul.
Ring efter brochure eller se den på hjemmesiden.
Fremvisning og afprøvning er naturligvis gratis og kan foregå hjemme hos dig.

SPORTSTER A/S Tlf.: 97 11 68 46
www.sportster.dk - info@sportster.dk
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I denne tid holdes der fester over hele
landet. Anledningen er forbundets 90 års
jubilæum. Det er en begivenhed, som der
er rigtig god grund til at fejre. Særligt vil
jeg fremhæve, at vi nu igennem en menneskealder har fastholdt et fællesskab,
som bygger på frivillighed, og hvor drivkraften er drømmen om at opnå et godt
liv ved at stå sammen.
Vores fællesskab blev dannet i en tid,
hvor mange mennesker med handicap var
henvist til at leve i fattigdom og af almisser. Senere kom der store statsstyrede institutioner, hvor man var gemt væk fra det
øvrige samfund, og hvor man blev set på
som anderledes og defekte. Tanken var, at
man skulle helbredes eller alternativt opbevares under forhold, hvor der herskede
ro, renlighed og regelmæssighed. De, der
levede uden for institutionerne, var oftest
mennesker med mindre handicap, som
kunne klare sig med støtte fra familien og
det nære netværk. Den hjælp, man kunne
få, var meget begrænset.
I forbundets levetid er der sket en
voldsom samfundsudvikling. Og med den
udvikling er der også sket et ændret syn
på os, der lever med et handicap.
Støtten blev udlagt til de lokale samfund, og man flyttede til andre boformer,
hvor man kunne blive en del af samfundet, og så var der mange, der flyttede i
eget hjem – takket være de kompensationsordninger, som fulgte med udviklingen.
Med denne udvikling fulgte også en betoning af, at mennesker er mennesker, og at
vi som samfund skal sikre ligestilling.
Vi fik rettigheder, og vi blev i højere
grad en del af samfundet.
Hele vejen igennem denne udvikling
har forbundet stået i forreste række, og

vi har – afhængigt af de politiske vinde –
haft mange roller – både som forhandlere,
aktivister og pragmatiske samarbejdspartnere.
Ved 90 års jubilæet fejrer vi de mange
resultater, der er opnået.
Samtidigt står jubilæet i skyggen af en
meget bekymrende udvikling, som siden
finanskrisen har betydet, at vi ikke længere ser udvikling på handicapområdet, men
derimod en afvikling med henvisning til
at økonomien er presset. Vi kæmper for at
fastholde rettigheder, men virkeligheden
er, at der år efter år gennemføres alvorlige
besparelser i kommunerne, som rammer
den enkelte umenneskeligt hårdt. I dette
jubilæumsår er mit største ønske, at vi får
standset ”styrtblødningen”.
Arbejdet er allerede godt i gang. Vi er
et samlet forbund i rivende udvikling og
med fremgang i medlemstallet.
Der arbejdes både socialt med at samle medlemmerne og politisk for at skabe
bedre forhold – både lokalt og nationalt.
Lokalafdelinger, regioner og specialkredse
yder en formidabel indsats. Det er det
fællesskab, som lever. Sammen arbejder
vi for et liv med lige muligheder. Vi vil
igen have handicapområdet på dagsordenen, så vi kan nærme os målet.
Og med den målsætning vil jeg åbne
denne jubilæumsudgave af bladet med at
ønske hele forbundet et stort og stolt tillykke med 90 års jubilæet.

Susanne Olsen
Landsformand
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Af Bente Rødsgaard & Mads Stampe
Foto: Colourbox

Ny lokalafdeling
i Gribskov
Dansk Handicap Forbund fik
5. september en ny lokalafdeling, så
vi i dag har 50 lokalafdelinger fordelt
over hele landet.
To lokale aktive kvinder tog initiativ
til at få en lokalafdeling i Gribskov
Kommune. De ønsker hermed at få en
kraftigere røst og større indflydelse på
kommunens arbejde inden for handicapområdet for børn, unge og voksne.
”I disse tider, hvor livsvilkårene for
mennesker med handicap er under
stærkt pres, er det mere end nogensinde vigtigt, at vi har lokalafdelinger
til både at følge – og reagere på –
kommunens handicappolitik og udfø-

Politisk aftale om hjemmetræning af børn og unge

relsen af den og at være netværk for

Regeringen har indgået en aftale

medlemmerne i lokalafdelingen,” si-

med alle partier i Folketinget om at vide-

ger landsformand Susanne Olsen efter

reføre og forenkle reglerne for hjemme-

ner Forældrekredsen i Dansk Handi-

oprettelsen af den nye lokalafdeling.

træning af børn og unge med handicap.

cap Forbund, at det er vigtigt, at man

sker på et solidt fagligt grundlag.
Og for at det kan lade sig gøre, me-

får lyttet til alle relevante kapaciteter

Dansk Handicap Forbund ønsker

Social- og indenrigsminister Karen

den nye lokalafdeling velkommen i

Ellemann indgik tilbage i oktober en

på området. ”Man skal være meget

familien.

aftale med alle partier i Folketinget,

opmærksom på, at kommunens egne

så hjemmetræningsordningen for fa-

fysioterapeuter og ergoterapeuter

milier til børn og unge med handicap

ofte ikke er specielt gode til de for-

kan fortsætte. Der bliver justeret på

skellige hjemmetræningsmetoder, og

reglerne, så de bliver mere enkle at

derfor kan det være nødvendigt, at

bruge for forældre og kommuner.

man får input udefra. Og de forældre,

Det fremgår af en pressemeddelel-

der hjemmetræner, har ofte selv søgt

se fra Social- og Indenrigsministeriet.

og uddannet sig indenfor specialom-

Kommunernes sagsbehandling bliver

Privatfoto

styrket gennem øget inddragelse af

råderne,” siger formand i Forældrekredsen Gitte R. Nielsen.

sundhedsfaglige kompetencer som for

Lovforslaget bliver sendt i høring

eksempel fysioterapeuter og ergotera-

inden jul og forventes fremsat i Folke-

peuter, hvor det er relevant, så afgørel-

tinget i februar 2016.

ser om hjemmetræning af børn og unge

VED
du, at?

Du nu kan få dine
trafikmeldinger
på Krak? Krak har
udvidet sin tjeneste med helt aktuelle
informationer om livetrafik, ulykker
og vejarbejde, så din tur i bilen bliver
nemmere.
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Syv procent færre søgte om støtte til
køb af en handicapbil i 2014 i forhold
til 2013? Og at antallet af bevillinger
faldt med fem procent i samme periode. Det viser tal fra Ankestyrelsen
ifølge Magasinet Pleje.

De Paralympiske Lege i Rio nærmer
sig med hastige skridt, og at jagten på
de eftertragtede pladser for alvor går
ind over de kommende måneder? De
Paralympiske Lege i Rio skydes i gang
den 7. september 2016.

Pressefoto: Bevica Fonden

Vi fravælger
fostre med
handicap
Danmark har formentlig verdensrekord i fravælgelse af fostre, skriver magasinet Vores Børn, som i slutningen af oktober udkom med et stort
tema om såkaldt anderledes børn.
Indtil 2004 var det kun kvinder
sidst i 30’erne, der blev tilbudt en
scanning i løbet af graviditeten med
henblik på at fastslå, om det ufødte

Glad modtager og giver. Mads Brix Baulund (tv) fra Volue og Torben Svanberg fra

barn havde fx Downs Syndrom. Siden

Bevica Fonden.

da er scanningen dog blevet udvidet

Volue vinder Bevica
Fondens tilgængelighedspris 2015

og tilbydes nu til alle, og det har
haft indflydelse på, hvor mange der
vælger at få en sen abort. Således er
antallet ansøgninger om at få foretaget en sen abort steget med over
25 procent fra 666 i 2005 til 890 i
2012. Omkring 60 procent af de sene
sygdom hos barnet. Det skriver maga-

Bevica Fondens Tilgængelighedspris uddeles en gang om året

sinet Vores Børn.

og gives til en person eller en organi-

aborter skyldes et handicap eller en

været stort fokus på den generelle information til mennesker med handicap.
”Vi er meget stolte over at modtage

sation, som gør en særlig indsats for

årets Tilgængelighedspris. Det viser,

Råd Thomas Plough siger til maga-

mennesker med bevægelseshandicap.

at projektet rammer et helt særligt

sinet, at årsagen til, at så mange for-

I år gik prisen til Volue – livemusik for

område inden for tilgængelighed for

ældre vælger at få en abort, hvis der

alle.

mennesker med et handicap, som der

Professor i etik og medlem af Etisk

opdages et handicap eller en sygdom

Prisen, som blev overrakt den 8. ok-

ikke har været meget fokus på tidlige-

hos barnet, skyldes, at forældre i hø-

tober i Handicaporganisationernes Hus

re. Det er rigtigt vigtigt for os at kunne

jere grad end tidligere ikke tager sig

i Taastrup, gik til Volue blandt andet på

skabe bedre musikoplevelser for unge

til takke med det barn, de nu engang

grund af deres brede tilgang til tilgæn-

med handicap, og det føler vi, at Volue

får. Tvært imod ønsker de at give bar-

gelighed, som ikke er begrænset til fx fy-

kan,” fortæller Mads Brix Baulund, der

net de bedst mulige betingelser for

sisk tilgængelighed. Oveni har der nem-

er formand for Sammenslutningen af

et godt liv, og i den sammenhæng er

lig været fokus på attituden på festivaler

Unge Med Handicap og en del af sty-

et handicap ikke en mulighed.

og spillesteder, ligesom der også har

regruppen bag Volue.

Kulturstyrelsens nye publikation ”Folkebiblioteker i tal 2014” viser, at bibliotekerne byder på flere og flere aktiviteter.
Foredrag, debatter og arrangementer
fylder mere og mere på bibliotekerne. I
alt 18.500 af slagsen blev det til i 2014.
Det er en stigning på 38 pct. siden
2011. Men også hjælp til bl.a. løsning
af it-problemer, lektier og brug af selv-

betjeningsløsninger på offentlige hjemmesider lægger bibliotekerne i stigende
grad hus til.

NORDJYSKE Stiftstidende har samlet data
ind fra landets kommuner om ressourceforløb. 79 kommuner har svaret. Ifølge tallene
er 35 danskere døde, mens de var i ressourceforløb. Kun 31 er kommet i et ordinært
job. I Nordjylland er tallene otte dødsfald
og to job ud af 181 ressourceforløb. I Aalborg er der tale om tre dødsfald og nul job.
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Hjulspind

90
1
1925-20

Af Bente Rødsgaard & Mads Stampe

5

Jubilæumshjulspind
Handicap-nyt har været i arkivet og har sakset citater
fra både artikler og læserbreve i forbundets medlemsblade, og inviterer hermed læserne med på en lille
tidsrejse gennem de seneste 90 år.

1927 1928

1937

Dem lader
vi ligge

Stifts-Tidende refererer et foredrag som landsformand arkitekt Rasmus
Rasmussen har holdt for en forsamling.
I foredraget fortalte han, at mennesker
med handicap sagtens kan arbejde og
fortalte, at i Tyskland tvinger man ar-

”Haanden
Nej, tak til
på Hjærtet” almisser

bejdsgiverne til at tage en vis procent in-

Tror du Foreningen bliver

”Vi ønsker ikke en Almisse – den

Invalider, dem, der et helt Liv igennem

stærkere, naar du ikke betaler dit

vilde Samfundet hellere end gerne

er bundet til Sygesengen. ”Dem lader vi

Kontingent, ikke gaar på Møderne

give os, og dermed føle sig beroliget

ligge”, sagde Taleren”, og tilføjede: ”Vi

og aldrig kommer med andet end

i sin Samvittighed. Og ved Velgøren-

lader dem ligge, mange Gange blandt

sur Kritik mod Styrelsen? Mener du

hedens Hjælp kunde vi maaske faa

Mennesker, som hører til Samfundets

virkelig, at Styrelsen kan udrette

Overfold i vor slunkne Kasse, men vi

værste Udskud, blandt Rosset, hvorved

noget i Agitationen, naar du aldrig

ønsker det ikke, for ved alt saadant

jeg forstaar Syfilitikere, Drankere osv.,

gør et eneste Forsøg paa at faa

naar vi kun at spærre Vejen til det, vi

fordi der ikke i Loven findes nogen

et nyt Medlem ind i Foreningen?

vil naa, nemlig: Lige Ret med andre

Hjemmel til at yde dem, hvad der er

Hvordan skal Møderne blive inte-

Medborgere.

nødvendigt og rimeligt til deres Under-

ressante, naar du aldrig er tilstede

H. Madsen, Fredericia 1928,
Vanførebladet nr. 13

og ikke vil være med i Arbejdet?
Du bør derfor betale Kontin-

valider, og det viser sig hurtigt, at det går
godt for begge parter. Herefter omtalte
han: ”de mest beklagelsesværdige af alle

hold. Det er uforskyldt Nød, og det er
meningsløst, at det danske Samfund vil
gøre sig saa fattigt, at der ikke ydes dem

gentet punktlig, besøge Møderne

den nødvendige og haardt tiltrængte

regelmæssigt og tage interesseret

Støtte. Det kan vi ikke være bekendt, vi,

del I foreningens arbejde. Hædre

der – og det paa mange Omraader med

Foreningen ved at opdrage dig selv.

Rette, i Forhold til Udlandet – roser os af

Et eksempel på et debatindlæg
fra Vanførebladet nr. 22,
Underskrevet R. Jensen.

8 • HANDICAP NYT 5 - 2015

vore mange udmærkede sociale Foranstaltninger”.

Vanførebladet nr. 12

1945

Krigen er forbi, og vi kan atter mødes frit!
”Siden Aflæggelsen af forrige Aarsberetning er Danmark blevet befriet for

Tyskernes Voldsherredømme. Og hermed er en Række af de Vanskeligheder, vor
Organisation i Lighed med andre Sammenslutninger har maattet kæmpe med,
forsvundet. Vi har her i Danmark igen faaet en Regering og en Rigsdag, hvortil
vi kan rette Henvendelser; der kan ske Bevillinger paa Finansloven, og der vil
kunne lovgives paa de Omraader, der er af særlig Interesse for de Spørgsmaal,

1945

Tøjgaven

der har Relation til de mange uløste Problemer for invaliderede Personer. Mødeforbud, Afspærringer og mange andre af Tyskernes trufne Foranstaltninger er
ophørt, vi kan paa ny frit udveksle vore Meninger gennem Tale og Skrift og gennem det Samvær, der er af saa stor Betydning for vort Foreningsliv, samles om
fælles Interesser. Forhaabentligt vil der heller ikke gaa alt for lang Tid, førend
Trafikforholdene igen bliver normale, saaledes at vi igen kan faa oprettet en
bedre personlig Kontakt med hinanden indenfor vore forskellige Landsdele.”

Landsformand Frederik Knudsen, Vanførebladet nr. 6

I 1945 indsamlede danskere i
udlandet særligt i USA, Island og Færøerne i alt 400.000 beklædningsgenstande, som blev sendt til Danmark til
uddeling blandt trængende. Medlemmer af Vanføreforeningen kunne også
ansøge om at få tøj. 1000 medlemmer
søgte, og 300 fik del i tøjgaven, som
bestod af habitter, overfrakker, kjoler,
nyt undertøj, metervare stof, strømper
og sko.
”Det er forstaaeligt, at Uddelingen
vakte Glæde blandt de Invaliderede.
Der er vel næppe mange i vort Samfund, på hvem Krigens Tryk har virket
mere knugende. Da det ikke er muligt
at takke hver enkelt Giver, beder
Landsforeningen af Vanføre Arbejdsog Socialministeriet om at bringe
vor tak videre til de Personer, der har
medvirket til at denne Gave naaede
frem til os.”

Kirsten Koch, Vanførebladet nr. 12
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1955

Hjemmebesøg
af vanførekonsulenten
I 1955 ansættes en konsulent
til at rejse rundt i landet og komme i
kontakt med mennesker med handicap. I bladet skriver han om sit virke,
her følger nogle citater: ”Jeg har aflagt
70 besøg på kommune – og socialkontorer, 44 besøg på ambulatorierne
i Kolding, Odense, Aalborg og Aarhus
og 125 i private hjem på eget initiativ
eller efter anmodning, i fire tilfælde
endog under de pårørendes protest.
Der er anvist fast arbejde til 5, og på
”Danfoss” er antaget 10 invalider”.
”Ikke sjældent støder man på folk,
der føler sig forurettede og bitre på
samfundet, men ved fælles hjælp finder vi som regel alligevel frem til en
løsning. Disse mennesker er ofte de
mest taknemmelige – og når man ser
en familie, der har været langt nede,
genvinde troen på livet ved produktiv
beskæftigelse og i nogenlunde trygge
kår, har man fået mere end tak nok for
det arbejde, der er udført.”

Uddrag af artikel af hjemmekonsulent Tidemand Jensen fra Vanførebladet nr. 12

1959

Den mest velegnede
og velskabte partner
Et ungt medlem skrev i et debatindlæg i Vanførebladet nr. 7, 1959, at det er
svært at finde en kæreste, som ikke har et handicap.
”Nu hører jeg i mit indre en flok kvinder råbe i kor: ” Jeg ville aldrig tage mig
af, at en mand var vanfør, hvis jeg ellers syntes om ham.” En ting er imidlertid
at fremsætte en sådan udtalelse, og som noget ganske andet er virkelig at vie
sit liv til sådan en mand”. Hans erfaringer med kvinder, som er gift med vanføre,
inddeler han i kategorier: De som er dårligere begavede end manden, de der
vil forsørges, især hvis den vanføre mand er velhavende samt fraskilte kvinder
med små børn: ”Endelig er de meget få tilfælde, hvor en vanfør mand har opnået den lykke at få en velskabt kvinde af kvalitet; men det drejer sig sikkert
her om en blanding af stærkt udviklet moderfølelse, medlidenhed og sympati
fra kvindens side – og ikke egentlig kærlighed på samme måde som overfor den
raske mand.
Mange vanføre mænd – og særligt unge – tror eller vil gerne tro, at de er ligesom
andre, og at de sagtens kan vinde en velskabt kvinde, - og det er måske også godt,
at det er sådan; men det forandrer jo ikke kendsgerningerne. At det er, et problem
for den vanføre, at det forholder sig sådan, det skal jeg være den første til at indrømme.”
I det næste nummer tager to medlemmer til genmæle. Den ene opfordrer skribenten til at tænke over de signaler, han udsender og tror, at hvis han gør sig rigtig umage, skal der nok være en kvinde, der falder for ham en dag. Til slut nævner
debattøren (som selv er en mand), at det muligvis er endnu sværere for kvinder
med handicap at få en mand uden handicap. Den anden mandlige skribent mener,
at livet er for mangfoldigt til at udelukke noget som helst, heller ikke på kærlighedsområdet.

Vanførebladet nr. 7
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Af Bente Rødsgaard & Mads Stampe

1977

Anti-kørestolsmærkat
Ungdomskredsen har fået
lavet nogle mærkater til opsætning,
som symboliserer ”Ingen adgang for
handicappede”.
Formålet med disse mærkater er,
at man lige så vel, som der eksisterer
mærkater, som symboliserer ”handicap-venligt byggeri”, skal sætte dem
op, hvor der ikke er handicap-venligt.
Som eksempel kan nævnes offentlige kontorer, biografer og posthuse. I
kan sikkert finde flere eksempler selv,
der hvor I bor. Mærkaterne er gratis
og kan bestilles hos Jan Jørgensen
(adresse, red) i Ringkøbing.
Her sluttede teksten, men med til
historien hører, at mærkaten blev flittigt brugt til en aktion i Skanderborg.
Ledelsen i Vanføreforeningen var

1986

Fra kongressen 1986

uenige i metoden og tog som forening

”Hvor er de danske handicappede

afstand fra aktionen. De unge blev

henne, når det drejer sig om inter-

dog i forbundet og kæmpede for nye

nationalt bistandsarbejde? Spurgte

tilgangsvinkler, og Jan Jørgensen blev

Hans Jørgen Møller de delegerede.

omkring 20 år senere Landsformand
for Dansk Handicap Forbund.

Vanførebladet nr. 2

Svaret er meget nemt, de er der slet

90
1925-20

ikke. Heller ikke De Samvirkende Invalideorganisationer er interesseret i
internationalt arbejde. DSI har kun afsat 1 kr. til internationalt arbejde på sit
budget, og det er ikke engang nok til
at købe et frimærke for at fortælle, at
man ikke arbejder med internationalt
arbejde, sagde Hans Jørgen Møller,
hvis indlæg høstede klapsalver fra salen. (Herefter blev der nedsat et udvalg
og starten til vores ulandsarbejde var
lagt). (Red)

Vanførebladet nr. 11/12
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Af Mads Stampe - Foto: Pressefoto, Viktoria Wendel Skousen

Drop illusionen
om den normale
krop
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Den unge digter Caspar Eric har skrevet et langdigt, som dels handler om et banalt brud
med en kæreste, dels at leve med et handicap og insistere på at det rent faktisk er dét,
det er, og tage det seriøst

C

aspar Eric er 28 år, bor
på Vesterbro i København,
og han har for nylig vundet debutantprisen for sin
første bog 7/11; han kan noget med
ord, ingen tvivl om det.
Det bekræftes også i hans anden
bog, NIKE, som er udgangspunktet
for denne artikel. Heri går han i kødet på sig selv og noget af det, der
har fyldt meget hos ham gennem
hans liv: hans handicap, hans spastiske lammelse, hans CP. Kært barn
har mange navne, og tankerne omkring det kommer fra et nyligt brud
med en kæreste, som fik ham til at
reflektere over sig selv, sit liv og sin
udfordring med et handicap.

Slut med at pakke ind i vat
Handicap-nyt møder ham på en café
på Vesterbro ikke langt fra den lejlighed, som han midlertidigt deler
med en god ven. Inden længe er
det dog planen, at han flytter sammen med sin kæreste, som i øvrigt
er den samme, som han bryder med
i bogen. En del af bogen er altså allerede forældet, en anden del står
lige så klart i nutid, som den gjorde,
da bogen blev skrevet:
Tankerne og følelserne omkring
handicappet, som bruddet afstedkom, har betydet, at Caspar Eric i
en alder af 28 år er færdig med at
pakke sig selv og sin omverden ind
i vat i forhold til det handicap, han
nu engang har.

Færdig med at leve op til
illusionen om det normale
”Jeg har brugt så meget af mit liv
på at insistere på, at jeg kan leve op

til det normale. Det gider jeg ikke
mere. Jeg gider heller ikke relativere
mit handicap i forhold til, at så mange andre har det værre end mig,”
fortæller han, mens han forklarer,
hvordan hans forældre altid har insisteret på, at han ikke skulle identificere sig med sit handicap. Det har
på den ene side gjort hans situation
nemmere at håndtere, men på den
anden side, har den også afstedkommet en normalisering, som han
blandt andet forsøger at sætte ord
på i NIKE.
”Jeg vil have lov at insistere på,
at jeg har et handicap. Jeg bærer
alle erfaringer med mig – også de
svære. Derfor forstår jeg også andre
minoriteter på en anden måde end
mange af mine venner, fordi jeg selv
er en del af en sådan. Det vil jeg
have lov at tale om,” siger han.
Og når Caspar Eric taler om det,
så betyder det også, at han taler
om det på en måde, som ikke passer ind i den ramme, der er blevet
sat omkring ham. Den ramme har
tidligere gjort ham ude af stand til
at sige noget om, hvordan det er at
have et handicap, for det er jo ikke
ham. Han er jo ikke rigtigt handicappet, ville hans forældre og venner
sige.

Sproget skaber opfattelser
Caspar Erics forældre og venners
måde at anskue hans handicap
på er måske netop et produkt af
blandt andet den måde, vi taler om
handicap på. Det har arbejdet med
NIKE fået Caspar Eric til at tænke
over, og derfor er han selv begyndt
at sige, at han har et handicap, frem

for at sige, at han er handicappet.
For det betyder noget, hvordan vi
taler om det, mener han.
”Jeg tror, det gør noget ved folks
bevidsthed, at vi opretholder en
eller anden form for standard i
sproget. Jeg er meget skeptisk
overfor det, man kunne kalde
"er-kategorier", som er med til at
stoppe folk i nogle kasser, hvor de
ikke nødvendigvis hører hjemme.
Folk er jo mennesker med nogle
handicap. De er ikke handicappede
mennesker,” siger han.
Caspar Eric understreger flere
gange under interviewet, at han
ikke vil gøre det til en ren sproglig
diskussion om, hvordan vi taler om
handicap; alligevel mener han, at
sproget og de normalitetsopfattelser, det skaber, har haft konsekvenser for ham gennem det meste af
hans liv.
”Jeg kan ind imellem mærke, at
folk kigger på mig på en måde, som
gør, at jeg føler mig anderledes
og til tider mindre værd. Selvom
jeg ikke kan påvise, at det har
forbindelse til, hvordan "det handicappede" generelt bliver anset
i samfundet, så har jeg bestemt
en formodning om, at det betyder
noget. Det betyder derfor også noget, hvordan vi taler om handicap,”
konstaterer han.

Fortæller en anden historie
Med NIKE har Caspar Eric startet et
opgør, som handler om at fortælle
historier om mennesker med handicap, hvor ikke kun handicappet
er i fokus. Det handler om at ændre
opfattelsen af, hvad der er normalt.
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Anmeldelse 

Han ønsker sig et opgør med normalitetsbegrebet, som har fyldt
så meget i hans liv, og som derfor
muligvis også fylder meget i andre mennesker med handicaps
liv.
”Jeg bliver altid stoppet ind i
den gode succeshistorie. Hvor
er det modigt, at du har skrevet
den bog, siger folk. Jeg bliver
rost for at klare mig som en
normal person. Det er da sørgeligt,” siger Eric med en tænksom
mine.
Det er den ramme, han er
vokset op i. Og som han gennem
lange perioder af sit liv har forsøgt at passe ind i. For eksempel
tænker Caspar Eric, at han ikke
kan tillade sig at sige bestemte
ting, som for eksempel at en anden person går mærkeligt.
De tanker, oplever Caspar Eric,
er et produkt af den strukturelle
normalisering, han har oplevet.

Smadre illusionen om den
normale krop
NIKE har udviklet sig fra at være
fortællingen om et banalt brud
med en kæreste, til at handle
om de tanker og følelser, der er
forbundet med at leve med et
handicap, over til helt konkret
at ændre den måde, som forfatteren selv omtaler sit handicap,
for til sidst at ende med en
opfordring til at gøre op med illusionen om, at der overhovedet
findes en normal krop.
”Vi må simpelthen smadre illusionen om den normale krop. I
al min kunst forsøger jeg at sige
noget vigtigt om den verden, jeg
lever i. Det gør jeg også denne
gang med NIKE. Jeg forsøger at
gøre opmærksom på, at det er et
reelt samfundsmæssigt problem,
at kroppen er normaliseret. Det
har jeg erfaret på min egen krop,
og det vil jeg have lov at sige,”
slutter han. n
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Af Bente Rødsgaard

At være eller
have et handicap.
Det er spørgsmålet.
Eller er det?

C

aspar Eric er en ung forfatter. NIKE er hans anden
bog og er et digt på 88
sider med mange linjeskift
og uden tegnsætning. Fortællerjeget
er ked af det, da et kærlighedsforhold til kvinden Viktoria er slut. I
den romerske mytologi er Viktoria
sejrsgudinden og på græsk hedder
hun NIKE. Fortælleren har en smule
spasticitet i benene, som medfører
lidt halten, når han går. Noget han
lever med, men det interesserer
ham meget, hvordan hans handicap
opfattes af andre mennesker.
Da han er en del af ungdomskulturen, så handler det i høj grad om
at spejle sig i andres øjne, og det
medfører en følelse af ufrivilligt
at komme til kort. Som eksempel
nævner han, at hans kæreste ”accepterede hans handicap”, og om
at falde, når han danser. ”Handicap”
fylder enormt inde i hans hoved, og
når mennesker, han træffer, giver
ham komplimenter, så opleves de
ikke som kærlige forsøg på at nå
ind til ham, men som meget tunge
guldkæder om halsen, som han ikke
kan returnere.

rationer, hospitaler og børn med
omfattende handicap, så er der
åbnet flanker af sårbarhed, nærhed
samt ubehag, som skildres hudløst.
Selve digtet vrimler med referencer til film, sange, Facebook osv. i
relation til kærlighed eller handicap.
Men om alle de kulturting trøster
ham må stå hen i det uvisse. For i
fx film er mennesker med handicap
uegnede at spejle sig i, da de enten
er statister eller har ubehagelige
roller. Og i virkeligheden kan det
også se sort ud, når fx atleten Oscar
Pistorius med handicap, som har reklameret for firmaet Nike, skyder sin
kæreste, så er han ifølge fortælleren
med til at cementere fordommen
om, at et fysisk handicap kan gøre
folk utilregnelige.
Alt i alt giver NIKE et godt indblik
i en yngre mands tanker om ophør
af et forhold, handicap, vores kultur
eller mangel på samme.

Selvværd og selvtillid
Selvværdet er nogle gange i bund,
men selvtilliden fejler ingenting.
Der er morsomme pasager om,
hvordan han sætter medbeboerne
på plads i det kollektiv, han bor i.
Det sker med stort sprogligt overskud og vid, men når det gælder
barndommens erindringer om ope-

Nike er udgivet af Gyldendal,
pris kr. 175.

”

Moby Dick

strømper
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Diskrimination

Tekst af foto: Jonathan Møller Nielsen

Louise Eriksen bor i en
plejebolig i Viby ved
Aarhus. Lejligheden er i
ét plan, så hun kan selv
komme ind og ud ad
døren.

Når ligestilling ligger
på anden sal
23-årige Louise Eriksen er født spastiker. Hun mærker, hvordan den manglende
handicaptilgængelighed i Danmark skaber en kulturel kløft i samfundet

L

ouise Eriksen droppede ud af gymnasiet. Ikke
fordi hun ikke havde lyst til at være der, men
fordi hun ikke kunne. Det gymnasium, kommunen
havde placeret hende på, var meget lidt handicapvenligt. Der var flere af lokalerne, hendes kørestol ikke
kunne komme ind i, og det betød, at hun ikke kunne deltage i undervisningen. Til sidst kunne Louise ikke følge
med længere.
Den unge Århusianers oplevelser i gymnasietiden var
blot et af hendes mange møder med den haltende handicaptilgængelighed i Danmark. Manglen på et generelt
forbud mod diskrimination på grund af handicap gør, at
den offentlige transport og mange andre institutioner
ikke er forpligtet til at sikre fuld tilgængelighed. Det har
sat sine spor i Louises selvbillede:
"At det ikke bare er en selvfølge at kunne komme rundt
er begrænsende. Man bliver gjort opmærksom på, at man
er anderledes. Jeg ved godt, at jeg er anderledes, men jeg
vil bare gerne være en del af det normale," siger hun.
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De sociale konsekvenser
Det er i det hele taget ikke det praktiske besvær med at
komme rundt i hverdagen, der rammer Louise mest. Det
er derimod de sociale og kulturelle følgevirkninger af begrænset tilgængelighed. Hun droppede således ikke ud
af gymnasiet alene på grund af, at hun ikke kunne følge
undervisningen:
"Jeg stoppede, fordi jeg på en måde blev udstødt. Det,
at jeg ikke kunne være med overalt på skolen, gik meget
ud over det sociale," siger hun.
Når hun den dag i dag støder på tilgængelighedsproblemer, er det i høj grad også de sociale aspekter, der
dominerer:
"Når jeg er sammen med mine veninder, så vil jeg bare
gerne være veninde i stedet for at være handicappet.
Det kan godt være svært, hvis man er i byen og skal bæres ind på en bar, fordi kørestolen ikke kan komme ind,"
siger Louise.

PORTRÆT

Louise er ikke overrasket over, at Danmark ikke har et
diskriminationsforbud. “Det er nok bare blevet en vane,”
siger hun.

Louise har hjælper i 24 timer i døgnet. Hun har et godt forhold
til sine hjælpere, men hun vil gerne bare være sammen med sine
venner uden dem på slæb. Det er svært, når hun er afhængig af
hjælp til at slå rampen ud, hvis hun skal med bussen.

Bedre forhold i udlandet

synes Louise, at man ofte overser de kulturelle konsekvenser. Når mennesker med handicap bliver afskåret fra
at deltage i samfundet på grund af dårlig tilgængelighed,
skabes der ifølge Louise en kløft i samfundet. ”Handicap”
bliver ikke en naturlig del af hverdagen, og der opstår en
berøringsangst over for mennesker med handicap.
Den franske handicaporganisation Noemi udsendte
i foråret en video på de sociale medier, der tydeligt illustrerede den berøringsangst, Louise omtaler. I videoen
bliver børn og voksne sat foran en skærm. Frem toner videoklip af folk, der laver fjollede ansigter. Både børnene
og de voksne er med på legen og efterligner, og snart er
deres ansigter også krøllede i grin og grimasser. Men da
det pludselig er en pige med handicap, der laver grimasser på skærmen, stopper de voksne op i skam, mens børnene ufortrødent aber videre.
Ifølge Louise Eriksen kan berøringsangsten mærkes i
Danmark. Ofte skal folk have drukket sig mod til, før de
tør snakke med hende. Hun håber på, at en bedring af
tilgængeligheden herhjemme kunne have samme positive indflydelse, som hun kan se, den har haft på de forhold, mennesker med handicap har i udlandet:
"Det største problem ved diskriminationen er den
berøringsangst, der følger med. Hvis tilgængeligheden
i tog, busser og på uddannelsessteder blev bedre - så
ville mennesker med handicap blive en mere naturlig
del af hverdagsbilledet. Jeg tror, det er vigtigt for de næste generationer, at handicap bliver en naturlig ting og
dermed også en mere naturlig ting at snakke om," siger
Louise. ■

Den manglende tilgængelighed mærker Louise særligt i
forbindelse med offentlig transport. Ofte har bussen ikke
plads til at have en kørestol med, og det er heller ikke en
selvfølge, at liften på togstationen virker. Hun benytter
derfor sjældent den offentlige transport. Normalt kører
hun med en af sine hjælpere i sin bil. Det er nemmere,
men også dyrere. Bilens omkostninger presser Louises
budget, som består af kontanthjælp.
I udlandet er forholdene ifølge Louise meget anderledes. Da hun gik på Egmont Højskolen, var hun både i
Frankrig og Barcelona. Hun har for eksempel oplevet, at
der er blevet sat ekstra bybusser ind for at gøre plads til
kørestolene. Den øgede tilgængelighed i udlandet har givet mennesker med handicap en meget anderledes rolle
i samfundet, end den hun oplever i Danmark:
"I Barcelona blev vi overraskede over, at der var så
mange handicappede i bybilledet. Men de kunne jo selv
komme rundt. Det har gjort, at handicappede dernede er
blevet en mere naturlig del af samfundet," siger Louise.

Et kulturelt problem
Selvom den manglende handicaptilgængelighed besværliggør hverdagen for mange mennesker med handicap,

Det er et sats, hvis Louise skal tage bussen. Ofte er der ikke
plads til hendes stol, og andre gange stopper bussen slet ikke for
hende. Denne gang måtte hun også give fortabt, fordi bussens
handicapplads var proppet med barnevogne.
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Dansk Handicap Forbund byder
julen velkommen med nye julekort
Juletid betyder tid til julekort fra nær og fjern. Måske er man selv en flittig kortskriver,
eller måske er man den glade modtager. Uanset hvem man er – så er forbundet
leveringdygtig i julekort

D

ansk Handicap Forbund er igen i år rundt
på gader og stræder for at sprede den gode
julestemning, og i år bliver det med noget nyt i
tasken.
I samarbejde med illustrator Niels Poulsen har forbundet fået tegnet fire nye julekort, som med finurlige tegninger leder tankerne hen på det faktum, at mennesker
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med handicap lever og skal have mulighed for at leve et
liv med de samme muligheder som alle andre.
De nye julekort vil blive tilføjet til udvalget af eksisterende julekort fra forbundet.
Vi ønsker alle en god jul.
Priser: Nye julekort: 40 kr. pr sæt. (4 stk.) inkl. kuverter.

Jens Bouets klumme

Hpv-vaccinen og afklaring af bivirkninger
Som det sikkert er de fleste bekendt,
har vi i Dansk Handicap Forbund
valgt at hjælpe en gruppe piger og
kvinder, fordi de over en årrække
totalt har mistet tilliden til vores
sundhedssystem. Og med god grund,
synes rigtig mange at bemærke, da
der ikke i vores sundhedssystem
er noget afklarings- eller behandlingsforløb for personer
med mistænkte bivirkninger fra HPV vaccinen.
Der er uomtvisteligt (jf. Sundhedsstyrelsen), at HPVvaccinen forebygger bl.a. livmoderhalskræft. Men både
Kræftens Bekæmpelse og lægestanden i Danmark er
enige om, at hvor der er virkninger fra en vaccine, er der
også bivirkninger. En vaccine kan indføres i det danske
sundhedssystem baseret på forventninger, tro og håb,
hvorimod en bivirkning først kan diskuteres i sundhedssystemet, når der foreligger konkrete beviser.
Vi har nu gennem en periode på godt et år haft korrespondance med både sundheds- og ældreministeren,
Sundhedsstyrelsen, Lægemiddelstyrelsen og det lægefaglige miljø for at sikre forståelse for pigernes/kvindernes
situation og sikre et reelt afklarings- og behandlingsforløb

A

C

B

D

E

F

med efterfølgende diagnosticering. Vi er derfor glade for at
konstatere, at vores anstrengelser ikke har været forgæves.
Vi ser nu frem til – med Sundhedsstyrelsen for bordenden – at regionerne bliver pålagt en række foranstaltninger, der skal hjælpe med en ensartet afklaring og
behandling i alle fem regioner. Og at de mennesker, der
har ansvar for patientforløbne, også har de rigtige uddannelser/specialer samt at der sker en fælles opsamling af
viden og videndeling gennem fælles database-system
for alle regionerne.
Der er endvidere afsat et større millionbeløb til forskning i mulige bivirkninger fra HPV-vaccinen gennem
satspuljerne. Et fantastisk initiativ som, hvis det håndteres korrekt og ikke deles ud til mange små projekter eller
til personer, der tidligere har været på vaccineproducentens lønningsliste, kan skabe både tillid og tryghed for de
ramte og deres familier.
Forbundet går nu selv forrest og tager initiativ til dannelse af en følgegruppe for alle disse initiativer, så der
løbende er uvildig opfølgning og brede diskussionsfora
på HPV området.
Jens Bouet, direktør i Dansk Handicap Forbund

G

H
Pris
Pakke A – H: kr. 40,00
Pakke I: kr. 50,00
Til prisen skal lægges forsendelse.
Bestil julekortene på tlf. 39 29 35 55,
email: dhf@dhf-net.dk eller i
webshoppen på hjemmesiden.

... og du kan stadig få de gode gamle
A: Henry Heerup julekort “Nisse på stige”, 6 stk. enkelte julekort med kuverter.
B: Henry Heerup julekort ”Den hellige familie”, 4 stk. dobbelte julekort med kuverter.
C: Henry Heerup julekort ”Den lille pige med svovlstikkerne”, 4 stk. dobbelte julekort med kuverter.
D: Henry Heerup julekort ”Nisse med violin”, 4 stk. dobbelte julekort med kuverter.
E: Henry Heerup julekort ”Grantræet“, 4 stk. dobbelte julekort med kuverter.
F: Lise Arildskov de Marco ”Julegaven”, 4 stk. dobbelte julekort med kuverter.
G: Lise Arildskov de Marco ”Juletræsturen”, 4 stk. dobbelte julekort med kuverter.
H: Christine Swane "Juletræet", 4 stk. dobbelte julekort med kuverter.
I: Ni forskellige julekort med kuverter.
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FIAT DUCATO:

Fiat med

450
MERE END

KOMBINATIONSMULIGHEDER

Størrelse er ikke meget værd uden fleksibilitet – derfor kan Fiat Ducato opbygges og indrettes,
så den passer 100% til dine behov – lige fra antallet af sæder, længde, højde til specialudstyr
såsom kørestolslift eller MTA-gear. Et højt niveau af sikkerhed, komfort og en – for en bil af
den størrelse – meget imponerende økonomi er naturligvis standard. Besøg din nærmeste
Fiat Professional-forhandler og få en uformel samtale om Ducatos mange muligheder.

FIATPROFESSIONAL.DK
D

- F

BASERET PÅ FAKTA.

Brændstoføkonomi v. blandet kørsel: 11,2-16,1 km/l. CO 2-udledning: 164-236 g/km.

0348_Ducato_183X258_K1.indd 1
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DET SKER i DHF
November 2015

FIND DHF på nettet: www.danskhandicapforbund.dk
Dansk Handicap Forbunds hjemmeside finder du
på adressen: www.danskhandicapforbund.dk

Du kan skrive til DHF på flere e-mail adresser:
Forbundets hovedadresse:

dhf@dhf-net.dk

Landsformand:

susanne@dhf-net.dk

Medlemsservice

dhf@dhf-net.dk

Politisk konsulent:

konsulent@dhf-net.dk

Rådgivning

social@dhf-net.dk

Handicap-nyt:

bente@dhf-net.dk

Informationsmedarbejder:

mads@dhf-net.dk

Ulandssekretariatet:

uland@dhf-net.dk

Forældrekredsen:

fk@dhf-net.dk

Ungdomskredsen:

uk@ungdomskredsen.dk

RYK:

info@ryk.dk

▼

Amputationskredsen:

ak@dhf-net.dk

NYT FRA AFDELINGERNE

Assens
Tirsdag den 24. november kl. 19.00: Juledekorationer. Der
vil være ler og gran til alle. Medbring selv lys og det, du vil
lave din dekoration på. Øl/vand/kaffe og brød sælges til lave
priser.
Tirsdag den 8. december kl. 18.00: Julefrokost med banko.
Mad fra ”Menu” i Aarup. Pris kr. 110. Bindende tilmelding senest den 1.12 til Lena Boesen, tlf. 21 64 79 25.
Tirsdag den 26. januar kl. 19.00: Generalforsamling. Vi starter med et par håndmadder, hvor afdelingen er vært. Dagsorden iflg. vedtægterne. Af hensyn til bestilling af mad tilmeldes til Britta Bentien, tlf. 40 25 67 22 senest den 22. 1.
Tirsdag den 23. februar kl. 19.00: Foredrag med direktøren
for latterforeningen i Middelfart, Margit Jørgensen. Øl, vand
og kaffe til sædvanlige priser.
Alle arrangementer foregår på Stadionvej 10, 5610 Assens
med mindre andet er nævnt.

Bornholm
Søndag den 22. november kl. 12.30-16.00 i Sagahuset: Lotteri. To retter mad, kaffe med småkager og julegodter. Pris
kr. 120. Det er tilladt at tage en gæst med. Tilmelding senest
den 18. 11. kl. 13.

Lørdag den 9. januar kl. 12.30-16.00 i Sagahuset: Nytårsfest.
To retter mad samt kaffe og tilbehør. Musik v/ Thomas Nyboe.
Lotteri. Pris kr. 120. Det er tilladt at tage en gæst med. Tilmelding senest den 6. 1.
Tilmeldinger til Lis Schou, tlf. 56 95 41 04/20 41 43 04.

Frederikshavn – Sæby
Torsdage den 7. og 21. januar og 4. februar: Banko.
Mandag den 8. februar kl. 19.00: Generalforsamling.

Frederikssund – Halsnæs
Lørdag den 12. december kl. 12.30-17.30, Fritidscenteret,
Multisalen, Jernbanegade 2 i Frederiksværk: Julearrangement. Flæskesteg med hvide og brune kartofler samt risalamande med kirsebærsovs. Præst Jane Ståhl vil læse julehistorier og synge sammen med os. Pris kr. 175 for medlemmer,
kr. 250 for ikke-medlemmer. Tilmelding senest den 26. 11.
til Erling, tlf. 25 12 69 87 eller Anne Marie, tlf. 26 18 38 46
(bedst efter kl. 17). Husk ved tilmelding at oplyse om du har
sukkersyge eller medbringer rollator/kørestol.
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Grenå
Tirsdag den 1. december kl. 13.30 i Posthaven: Håndarbejdsmøde. 1. december er juleafslutning.
Torsdag den 26. november kl. 18.30 i Posthaven: Andespil.
Tilmelding senest den 17. 11.
Alle tilmeldinger skal ske til Karen, tlf. 23 60 33 56.

Gribskov
Fredag den 11. december klokken 18.00 i Frivillighuset, Holtevej 8, 3230 Græsted: Julearrangement. Evt. spørgsmål ring
til Annelise, tlf. 40 19 98 61.

Haderslev
Tirsdag den 24. november: Advent v/ Grethe Bosack.
Tirsdage den 1. december, 12. og 26. og 9. og 23. februar:
Lotto.
Lørdag den 5. december: Julefrokost. Musik
v/ Eddie Carstensen.
Tirsdag den 8. december: Julefortællinger
v/ Birgitte Albæk Henriksen.
Tirsdag den 5. januar: Musik og story telling
v/ Asta Flyvholm.
Tirsdag den 19. januar: Haderslevs historie
v/ Lennart Madsen.
Tirsdag den 2. februar: Sønderborg harmonikaklubs orkester.
Tirsdag den 16. februar: Jyllands dialekter v/ Niels Holck.
Alle arrangementer afholdes på Hiort Lorenzens Center, Hiort
Lorenzens Vej 67 i Haderslev fra kl. 19.00-21.30. Kørsels inden for bygrænsen, kr. 30. Ring hvis kørsel ønskes, tlf. 60 62
59 13 tirsdag mellem kl. 16.00 og 17.00. Underholdning inkl.
kaffe og brød kr. 25. Entre for ikke-medlemmer kr. 40.
Taksigelse: Hjertelig tak for venlig deltagelse ved min kære
kone Jette Bay Jensens død og bisættelse. Tak for hver en
blomst og hilsen. Flemming K. Jensen.

Holbæk
Torsdag den 1. december kl. 18.00-22.00 i Vommevad Forsamlingshus: Juletræsfest. Pris kr. 250. Dækker julemiddag,
lotteri, sang og musik. Drikkevarer købes for egen regning.
Tilmelding senest den 28.11 til Grete, tlf. 59 43 49 24, mail:
gretesonberg@webspeed.dk eller til Henny, tlf. 23 98 93 09,
mail: hennycamilla@icloud.com.

Horsens
Torsdag den 10. december kl. 17.00: Julefrokost. Pris kr. 125.
Torsdag den 14. januar kl. 19.00: Velkommen til det nye år.
Torsdag den 11. februar kl. 18.00: Fællesspisning. Pris kr. 60.
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Alle arrangementer afholdes på Sundtoppen, Langmarksvej
86 i Horsens. Drikkevarer medbringes selv de aftner, hvor der
er spisning.

Kolding
Lørdag den 16. januar kl. 11.30-13.00 på Kolding Bibliotek,
Slotsmøllen, Slotssøvej 4 i Kolding: Nytårskur. Tilmelding til
Gudrun senest den 4. 1.
Torsdag den 3. marts kl. 18.30-20.30 i Auditoriet på KUC,
Ågade 27, 6000 Kolding: Foredrag med René Nielsen. ”Halv
mand helt menneske, historien om en mirakuløs mand”. Pris
pr. person kr. 75. Gælder også for hjælpere og andre. Bindende tilmelding til Gudrun senest den 15. 1.

Korsør-Skælskør
Fredag den 11. december kl. 17.00-21.30 i Aktivitetscenteret, Teglværksparken 50 i Korsør: Julefest. Eleverne fra
Helms skole går Luciaoptog og synger for os. Klassisk julemiddag samt risalamande og overraskelser. Kaffe/te og
julesmåkager. Troubadour Hans Larsen spiller og synger
under middagen og evt. senere til dans. Julelotteri med fine
gevinster. Pris kr. 200. Pris kr. 250 for gæster. Evt. transport
kr. 60. Tilmelding nødvendig senest den 3. 12. til Kirsten
Rønhoff Hansen, tlf. 58 19 60 79 eller Irene Christiansen, tlf.
20 96 27 69.

Møn
Torsdag den 3. december kl. 10.00-12.30 i Foreningernes
Hus, Rødkildevej 9b i Stege: Luciaoptog. Lendemark Børnehave kommer. Senere vil der være en let anretning. Pris for
medlemmer kr. 100, for gæster kr. 150. Tilmelding senest den
23. 11. til Svend, tlf. 21 22 20 55 eller Jytte, tlf. 40 35 11 02.

Odder
Tirsdag den 24. november kl. 19.00: Banko.
Tirsdag den 8. december kl. 19.00: Julehygge med gløgg og
æbleskiver.
Alle arrangementer afholdes i Ålykkecenteret. Gratis kaffe
hver gang. Husk eget kaffekrus. Tilmelding og betaling til
Anne, tlf. 86 55 14 76/41 44 09 78.

Odsherred
Torsdag den 17. december kl. 13.00-17.00, Højby Sø, Ellingebjergvej 1, i Højby: Julefrokost, kulturhistorie og hyggeligt
samvær. Traditionel julemad og historien om æbler i haven
og maven, om æbleværksted og om folkeminderne og fremtiden v/Peter Løn. Pris for medlemmer i Odsherred kr. 125. For
ikke-medlemmer kr. 225. Hjælpere for Odsherreds medlemmer deltager gratis. Egen hjælper medtages, hvis der er brug
for det. Drikkevarer for egen regning. Alle interesserede er
velkomne. Tilmelding senes den 1. 12. til Lena, tlf. 59 654 95
86 eller mail: lena.nielsen@c.dk, eller Peter, tlf. 59 93 12 34
eller mail: ptl@nyka.dk

Aalborg • Aarhus • Kolding • København • Odense

Landsdækkende service
til dig med en BPA-ordning

MG-V KAn BL.A. VArEtAGE:
Lønadministration og indberetninger til det offentlige
Automatisk vagtplanlægning
via let tilgængeligt system
Personlig konsulent
Er du visiteret til hjælp efter § 95 eller § 96 i Lov
om Social Service vedrørende Borgerstyret Personlig
Assistance (BPA), kan du overlade alt det administrative og juridiske arbejde til MG-V, så du kan
koncentrere dig om det, du synes er vigtigt her i livet.

Rekruttering
Vikarassistance
Arbejdspladsvurdering (APV)
E-læringskurser til hjælperne

Kontakt os uforpligtende på 23 104 104 og se om det er
MG-V, der skal administrere din BPA-ordning i fremtiden.
V I K A R B U R E A U
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Rødovre
Tirsdag den 24. november kl. 18.00 i kælderen 208 på Ørbygård: Medlemsaften. Kun for medlemmer. Ingen tilmelding.
Husk mad.
Fredag den 11. december kl. 18.00 i festsalen på Ørbygård:
Stor julefest. Kun for medlemmer. Pris kr. 150. Bindende tilmelding senest den 4. 12. til Jytte.
Tirsdag den 12. januar kl. 18.00 i kælderen på Ørbygård:
Gule ærter eller brunkål. Kun for medlemmer. Bindende tilmelding til Jytte senest den 5. 1.

Skagen
Mandage den. 23. og 29. november og 7. december og 11.,
18. og 25. januar g 1., 8., 15. og 22. februar kl. 14.00-16.30:
Mandagsklub.
Tirsdage den 19. november og 3. december og 21. januar og
4. og 18. februar kl. 19.00-22.00: Bankospil.
Torsdag den 26. november og 28. januar klokken 19.3023.00: Danseaften. Pris kr. 70.
Fredag den 11. december kl. 18.00-22.00: Juleafslutning
med sild, grønlangkål, hvidkål, flæsk, medister, leverpostej,
dessert, kaffe og småkager og musik. Pris kr. 70 for medlemmer, kr. 150 for ikke-medlemmer.
Tirsdag den 12. februar kl. 18.00-22.00: Gule ærter, æbleskiver, kaffe og småkager. Pris kr. 70 for medlemmer, kr. 150 for
ikke-medlemmer. Underholdning.
Til danseaften vil der være to stk. franskbrød med rullepølse
og ost. Tilmelding senest tirsdagen før, tlf. 22 53 40 73/20 86
45 54.
Til arrangementer med spisning skal tilmelding ske senest
fem dage før, tlf. 22 53 40 73/20 86 45 54.
Alle arrangementer foregår Markvej 121A, 9990 Skagen med
mindre andet er nævnt.

Silkeborg
Onsdag den 2. december kl. 18.30 på Remstruplund: Julehygge. Pris kr. 50. Tilmelding senest den. 25. 11. til Birtha, tlf.
61 26 54 20.

Skive-Viborg
Tirsdag den 1. december kl. 19.00, Aktivitetscenteret på
Odgaardsvej 15a i Skive: Julehygge, Luciaoptog, sang, spil og
pakkeleg. Medbring en pakke til kr. 25. Afdelingen er vært
med gløgg, æbleskiver samt kaffe/te og småkager. Tilmelding
senest den 23. 11. til Lis Mortensen, tlf. 24 82 56 31.
Fredag den 15. januar kl. 18.00 på Selchaus Gård, Nordbanevej i Skive: Nytårsfest. Pris kr. 175 for medlemmer, kr. 225 for
ikke-medlemmer. Prisen dækker middag og musik. Drikkevarer for egen regning. Husk at medbringe en pakke til kr. 25.
Tilmelding senest den 7. 1. til Lis Mortensen, tlf. 24 82 56 31.
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Slagelse/Sorø
Mandag den 7. december: Julehygge. Søstrene Lonnie og
Louise kommer og spiller julemusik og synger for os. Der serveres gløgg, æbleskiver, kaffe, te og julegodter. Der sælges øl
og vand og kinesisk lotteri. Pris kr. 35. Bindende til- og afmelding senest den 30. 11.
Mandag den 4. januar: Nytårsbanko med spisning. Hver deltager medbringer en pakke til mindst kr. 25. Bankoplader og
kvikke kr. 5. Kinesisk lotteri kr. 2 pr. lod. Medbring gerne egne
bankoplader. Afdelingen giver fem gevinster. Pris kr. 45. Dækker to stk. smørrebrød samt kaffe/te og småkager. Medbring
gerne en ven eller veninde. Bindende til- og afmelding senest den 28. 12.
Til- og afmelding skal altid ske til Aase, tlf. 26 21 70 02 eller
Susanne, tlf. 29 33 07 35.

Stevns – Faxe
Onsdag den 2. december kl. 18.00-21.00 i Stevnshøj kantine,
Stevnshøjvej 99 i St. Heddinge: Julearrangement. Vi starter
med aftensmad dernæst gløgg og kaffe og æbleskiver. Banko
med små gevinster. Pris kr. 100. Tilmelding senest den 10. 9.
Lørdag den 23. januar kl. 15.00-20.00, Bredgade 1, i Hårlev:
Nytårskur. Vi starter med velkomstdrinks dernæst kaffe med
en lille kage til. Der vil blive serveret en tre retters menu. Levende musik. Pris kr. 200. Tilmelding senest den 19. 1.
Tilmelding til arrangementer til Lissy Olsgaard, tlf. 56 50 37
33 eller til Inge-Lise Pedersen, tlf. 25 33 32 17 eller mail ilpibstevns@gmail.com. Husk selv at sørge for flextrafik.

Vestegnen
Lørdag den 5. december kl. 15.00-21.00 i Vejlebroskolens
kantine: Julebanko. Pris kr. 100 for medlemmer. Bankoplader
og ekstraspil koster kr. 15 pr. plade. Der serveres mad, risalamande og to genstande. Seneste tilmelding den 25. 11.
Tilmeldinger skal ske til Axel Christensen, tlf. 23 84 01 46.

Vordingborg
Mandage den 23. og 30. november og 7. og 14. december
og 4., 11., 18. og 25. januar og 1., 8., 15. og 22. februar kl.
18.45: Bankospil. Dørene åbnes kl. 17.30. Salget slutter kl.
18.30.

Prøv den nye MC1122, det er noget der virker!
Medema A/S - Enggårdvej 7 - 7400 Herning - Tlf 70 10 17 55 - info@medema.com - www.medema.dk

Fordi livets udfordringer klares bedst i fællesskab
BPA
P.P. Handicapservice ApS står bag dig! P.P. Handicapservice ApS kender til alle de udfordringer, der
kan opstå, når man har en BPA-ordning og er arbejdsleder. Vi har mere end 10 års erfaring, som vi
meget gerne deler med vores samarbejdspartnere. Har du spørgsmål - eller oplever du udfordringer,
er du altid velkommen til at kontakte os!

Fuld Service på Helhedsløsningen
P.P. Handicapservice ApS leverer helhedsløsninger, der sikrer den optimale hjælp og omsorg for
Borgeren. Vi tager ansvar for opstart, etablering og drift af hjælperteams og tilrettelægger hjælpen i
tæt dialog med den offentlige myndighed og borgeren, og det uanset om der er tale om sundhedsfaglige ydelser, plejefaglige ydelser, støtteydelser eller aflastningsydelser.

Vikarservice
Vikarer til private, institutioner og plejehjem, som ved sygdom/ferie mangler ekstra mandskab.

Alle vores ydelser leveres med basis i vores værdinormer, der bygger på:
• Engagement

• Ansvar

• Fleksibilitet

• Respekt

• Mere

• Omsorg
end 10 års erfaring

• Kvalitet

• Livskvalitet

• Stabilitet

P.P.
Handicapservice ApS
INTERNET

www.pphandicapservice.dk - Tlf. +45 4369 2848

E-MAIL

Kontortider: Mandag til torsdag 8.30-16.00 / Fredag 8.30-15.00
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rejser
REJSER

Annoncer
ANNONCER
Julemarked
i Nordtyskland
AMSTERDAM,
HOLLAND

27.
april
– 2. maj
9.
– 12.
december
Vi skal bo på Hotel Sport Forum i Rostock, der ligger ti minutter fra byens centrum.
Udover julemarkedet i Rostock skal vi besøge julemarkeder i Wismar og Schwerin evt. også i Lübeck. Det endelige
REJSER
program
for turen forelægger ikke endnu.
Hotel Sport Forum har 91 moderne værelser, restaurant
AMSTERDAM,
HOLLAND
og bar og er indrettet
stort set uden
barrierer.
2. maj
Pris for turen27.
kr. april
4.400– pr.
person for et delt dobbeltværelse. Tillæg for enkeltværelse kr. 600. Prisen er inkl. frokost på færgen, aftensmad ved ankomst til hotellet, morgenmad samt alle afgifter og bidrag til rejsegarantifonden.
Turen er med liftbus fra De Grønne Busser, som køres af
vores superchauffør Ulla.
Da vi har erfaring med, at en sådan tur hurtigt bliver ud-solgt, bør tilmelding ske hurtigst muligt til Sven Knudsen,
tlf. 38 34 06 61.

INVALIDEBIL SÆLGES

Invalidebil sælges grundet dødsfald.
Hejseløftekrog
Fiat Qubo, 1. reg. nov. 2012. 1,3 MJT
sælges
75 MTA automat/manuel. Sølv metal-

ANNONCERlak, km. 9.500. Fjernbetjent motor/

Hejseløftekrogkabinevarmer.
med sammenklappelig
kraftig
Fire vinterdæk
på fælge
stålarm og fjernebetjening
ind(i depot - 500sælges.
kr. ved Monteres
afhentning).
El

INVALIDEBIL SÆLGES

vendig El-p-skive.
i personbilFjernbetjent
eller anden bil.
Kun brugt
1 år.besidespejle.
bagklap.
Dinitrol
Invalidebil sælges grundet dødsfald.
Kan løfte
op tilmedfølger.
30 kilo. Nypris
17.000, sælges
handlet,
certifikat
Kran kr.
til sammenklappelig
Fiat Qubo, 1. reg. nov. 2012. 1,3 MJT
for kr.
8.000. Kontakt:
Andersson,
kørestol
fjernbetjent.
BlueMarianne
and me GPS/
telefon.BavPrisidé:
75 MTA automat/manuel. Sølv metalneager 34,
Gilleleje, til
tlf.Jens
25 79
11 02Maglelund
kr. 138.000
min.3250
Henvendelse
Rathje,
lak, km. 9.500. Fjernbetjent motor/
Email:
machr@email.dk
31 st. tv.
2660
Brøndby Strand, tlf. 43 73 70 63, mobil
kabinevarmer. Fire vinterdæk på fælge
40 23 70 63, e-mail: rathjejens381@gmail.com.
(i depot - 500 kr. ved afhentning). El
sidespejle. El-p-skive. Fjernbetjent bagklap. Dinitrol be-

Han søger han

handlet, certifikat medfølger. Kran til sammenklappelig

Tenerife
13.-20. marts 2016
Vestfyns Ferieklub for handicappede og pårørende arranSØNDERJYLLAND/SLUKEFTER
gerer en flyrejse
til Tenerife. Vi skal bo på KurhotelKRO
Mar
17.
– 23. augustHotellet har egen opvarmet
y Sol, som er handicapegnet.
Korsør/Skælskør
afdeling arrangerer
6 dages ferierejse til
pool,
som også kørestolsbrugere
kan benytte.
Slukefter
Kro ihjælpere
Vojens. med, således at de personer, der
Vi har fælles
har
brug
hjælp,
også alle
kan udflugter,
komme med.
Hjælpemidler
Pris
kr. for
4.475
kr. inkl.
men
ikke evt. entre
kan
lejes
ved
hotellet.
Indbefattet
i
rejsen:
Flyrejsen,
målbilletter og afbestillingsforsikring. Tillæg for enkeltværeltider ombord på fly. Liftbus fra lufthavnen til hotellet og
se kr. 875. Begrænset antal kørestolsbrugere kan deltage.
retur. 1/2 pension. Daglig rengøring af værelser. LovpligSØNDERJYLLAND/SLUKEFTER
Derbidrag
vil være
hjælpere
med. Tilmelding
skal ske tilKRO
Kirsten
tigt
til rejsegarantifonden.
EU ansvarsforsikring.
17.
–
23.
august
Rønhoff
Hansen,
tlf.
58
19
60
79
senest
den
1.5.
Eksklusive udflugter som aftales på ferierejsen.
Korsør/Skælskør
afdeling arrangerer
6 idages
ferierejse til
Pris. kr. 9.200. Eneværelse
mod tillæg
prisen.
Slukefter
Kro
i Vojens.
Tilmelding
eller
flere oplysninger kontakt Lis Lund, tlf.
64 Pris
79 15
kr.19.
4.475 kr. inkl. alle udflugter, men ikke evt. entre
Sidste frist
tilmelding er den 15.
1. 2016
billetter
og for
afbestillingsforsikring.
Tillæg
for enkeltværel-

se kr. 875. Begrænset antal kørestolsbrugere kan deltage.

Årsmøde i Ferieklubben
Der vil være hjælpere med. Tilmelding skal ske til Kirsten
Den 22. marts 2016 kl. 19.00 på Pilehaveskolen Stadionvej
Rønhoff
Hansen,
tlf. med
58 19
60håndmadder
79 senest den
1.5. og kl.
10
i Assens.
Vi starter
lidt
kl. 19.00
19.45 afholder vi årsmøde. Alle er velkomne.

RABATORDNINGER:
Frisk fyr
i 50’erne søger
venme
i alderen
40-60 år.
kørestol
fjernbetjent.
Blue and
GPS/ telefon.
Prisidé:
Efter sigende
er jeg sød og til
omgængelig
ogMaglelund
kr. 138.000
min. Henvendelse
Jens Rathje,
RUSTBEHANLING
TILHar
BILEN
meget
ung
af
udseende.
oplevet
lidt
31 st.
2660 Brøndby Strand, tlf. 43 73 70 af
63,livets
mobil
D tv. Mercasol
Humlebæk
Rustbeskyttelse
giver
NYHEbagside.
Handicap
ingen
hindring.
40 23 70 63, e-mail: rathjejens381@gmail.com.
15%
af bilen til medRing Tlf.
60 rabat
78 51på
63rustbeskyttelse
eller skriv til billetmærke.
lemmer af 05/15
Dansk Handicap Forbund. Indehaver
Billetmærke
Brian Hansen henvendte sig til DHF med tilbuddet og

RABATORDNINGER:
fortalte,
at han fik ideen ved at kigge på arbejdet i nabovirksomheden, der indretter handicapbiler.
RUSTBEHANLING
BILEN af DHF og oplys
Oplys ved
bestilling at du TIL
er medlem
D
E
H
Mercasol Humlebæk
giver
NYmedlemsnummer.
dit
Rabatten Rustbeskyttelse
kan ikke kombineres
15%
rabat
på
rustbeskyttelse
af
bilen
til medmed andre rabatter. Læs mere og bestil tid på www.
lemmer af Dansk
mercasol-antirust.dk.
DuHandicap
kan også Forbund.
kontakte Indehaver
firmaet på
Brian
Hansen
henvendte
sig
til
DHF
med
tilbuddet
og
tlf. 49 19 40 63 eller mail mercasol@live.dk.
fortalte, at han fik ideen ved at kigge på arbejdet i nabovirksomheden, der indretter handicapbiler.
Oplys ved bestilling at du er medlem af DHF og oplys
dit medlemsnummer. Rabatten kan ikke kombineres
med andre rabatter. Læs mere og bestil tid på www.
mercasol-antirust.dk. Du kan også kontakte firmaet på
tlf. 49 19 40 63 eller mail mercasol@live.dk.

Brug for hjælp til din BPA ordning?
Focus People kan overtage det økonomiske og juridiske ansvar for dig.
Focus People tilbyder også at hjælpe med rekruttering af såvel faste medarbejdere
som afløsere.
Du behøver ikke bekymre dig om hverken udbetaling af løn, ansættelseskontrakter,
administration i forbindelse med sygdom og indberetning til skat, feriepenge, barselsfond og ATP samt kommunikation og rapportering til kommunen.

VIL DU MED TIL
NYE
OPLEVELSER...
DET HANDLER
OM TILLID!

Brug for hjælp til din BPA ordning?

Focus People kan overtage det økonomiske og juridiske ansvar for dig.
Focus People tilbyder også at hjælpe med rekruttering af såvel faste medarbejdere
som afløsere.
Focus
People, Algade 67, 1. sal, 5500 Middelfart, Tlf.: 22 333 112 I www.focus-people.dk
Du behøver ikke bekymre dig om hverken udbetaling af løn, ansættelseskontrakter,
administration i forbindelse med sygdom og indberetning til skat, feriepenge, barselsfond og ATP samt kommunikation og rapportering til kommunen.
HANDICAP NYT 1 - 201430/08/13
• 27 11.37
DET HANDLER OM TILLID!

Besøg Egmont Højskolen på www.egmont-hs.dk
56722_FP_ann.indd 1
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Strandkort 2016

Støt os

Strandkort i 2016
Dansk Handicap Forbund har sin egen strand i Charlottenlund nord for København og helt ned til vandet, hvor personer med fysiske handicap kan bade forholdsvis ugenert,
nyde det gode vejr og købe lidt mad og drikke. Dette dejlige sted fik vi i sin tid af A.P. Møller Fonden. Området er
kun for medlemmer. Du skal derfor være medlem af Dansk
Handicap Forbund og have et strandkort for at kunne benytte Strandens faciliteter. Du kan melde dig ind i Dansk
Handicap Forbund på hjemmesiden www.danskhandicapforbund.dk eller ved at kontakte hovedkontoret på
tlf. 39 29 35 55.
Priser i 2016
Strandkort pris kr. 175.
Gæstekort pris kr. 200. (Med et gæstekort kan du tage venner eller familie med på Stranden enkelte gange. Et gæstekort forudsætter, at du har et strandkort).
Automatisk opkrævning
Hvis du har købt strandkort
og gæstekort i 2015, vil du
automatisk blive opkrævet
for samme antal kort i februar 2016 sammen med
medlemskontingentet til
Dansk Handicap Forbund.
Dette gælder også, hvis
du er vinterbader. Vær
opmærksom på, at hvis
betaling af kontingent til
Dansk Handicap Forbund er
tilmeldt PBS, vil strandkortbetalingen blive trukket fra
din konto samtidig.
Selve strandkortet udsendes pr. brev i februar/marts måned, når vi har modtaget din betaling af både kontingent
og strandkort. Strandkort og evt. gæstekort skal du have
med på Stranden.
Vigtigt om strandkort 2016!
Hvis du ikke ønsker at købe et strandkort til sæsonen
2016, så er det vigtigt, at du henvender dig til hovedkontoret på tlf. 39 29 35 55 eller på e-mail dhf@dhf-net.dk
inden udgangen af 2015.
Vil du gerne have et strandkort i 2016, men ikke har haft
et før, skal du kontakte Dansk Handicap Forbund på tlf. 39
29 35 55. Strandkort sælges i hele sæsonen.

Støt forbundet med et gavebeløb
Dansk Handicap Forbund er godkendt som en almennyttig
forening. Det forudsætter, at vi hvert år kan dokumentere,
at vi i årets løb har modtaget mindst 100 gavebidrag á
mindst 200 kr. Det er vigtigt for forbundet at være godkendt som almennyttig forening, fx når vi skal søge støtte
til vores almennyttige aktiviteter og muligheden for at
søge momsfritagelse. Derfor beder jeg om din støtte.
Og jeg synes, at Dansk Handicap Forbund er værd at støtte. Mange medlemmer har stor glæde af at være med i forbundet, hvor der udveksles erfaringer og dannes venskaber. Vores rådgivning besvarer årligt 1.600 henvendelser
om hjælp, og når vi går ind i en egentlig sagsudredning, får
vi medhold i 2/3 af sagerne. Fx har forbundet medvirket
til, at mennesker med handicapbil også kan være med i en
kørselsordning, og vi har hjulpet flere medlemmer med at
bevare timer i deres hjælpeordning. Mange medlemmer
har også glæde af at have en bisidder med til vanskelige
møder med kommunen. Sidste nye tiltag i forbundet er, at
vi i samarbejde med erhvervslivet vil sætte fokus på beskæftigelse for mennesker med bevægelseshandicap.
Forbundets mange medlemmer og aktive gør, hvad de kan
for både at være talerør og vagthunde på vegne af mennesker med bevægelseshandicap.
Vi udgiver medlemsbladet Handicap-nyt og har en hjemmeside med nyheder og informationer.
På forhånd tak for din støtte.
Susanne Olsen, landsformand
Du kan indbetale et beløb til os. Beløbet er kun fradragsberettiget for dig, hvis du oplyser dit cpr.nr. Du kan betale
via hjemmesiden, http://danskhandicapforbund.dk/, eller
din bank. Vores bank er: Danske Bank, reg.nr. 4180, kontonr. 5401119.
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F ø lg D a nsk H a nd i c a p F o r bund o g
l a ndsf o r m a nd e n på d e s o c i a l e m e d i e r

D e n U v i ld i g e Ko nsul e n to r dn i n g på
H a nd i c a p o m r å d e t ( D U K H )

Dansk Handicap Forbund er repræsenteret på flere af de
sociale medieplatforme. På Facebook inviterer vi medlemmer til at synes godt om Forbundets facebookside, som
findes her:www.facebook.com/danskhandicapforbund

Postboks 284
Banegårdspladsen 2, 2.
6000 Kolding
Tlf.: 76 30 19 30
Fax: 75 54 26 69
E-mail: mail@dukh.dk
Hjemmeside: www.dukh.dk

På Twitter er forbundet repræsenteret ved landsformand Susanne Olsen, som under brugernavnet
@SusanneOlsenDHF deltager i debatten med Twitters
andre brugere.
Følg os og deltag i debatten. Vi glæder os til at hilse jer
velkommen!

DUKH informerer og rådgiver borgere og myndigheder.
DUKH’s målgruppe er personer med handicap, pårørende
og handicaporganisationer.

F ly t t e r du , e ll e r e r du fly t t e t ?

Rådgivning

Hjælp dig selv og os og husk at melde adresseændring til
Dansk Handicap Forbund, når du flytter, så vi stadig kan
sende dig Handicap-nyt. Vi får ikke automatisk meddelelser om adresseændring fra Post Danmark.

Dansk Handicap Forbund tilbyder rådgivning og bisidderhjælp.
Ønsker du rådgivning, sparring, hjælp til ankesager, bisidderhjælp eller lignende, står et team af kompetente medarbejdere - frivillige som ansatte – parat til at hjælpe dig.

Du kan sende ændringen til Dansk Handicap Forbund, Blekinge Boulevard 2, 2630 Taastrup, ringe på tlf. 39 29 35 55
eller sende en mail til dhf@dhf-net.dk.

Du kan kontakte Dansk Handicap Forbunds rådgivningsteam
på telefon 39 29 35 55 eller på mail social@dhf-net.dk.

✁
Kontingent 2016
Enlige
Ægtepar/Samboende

Sådan melder du dig ind

INDMELDINGSKORT

Ønsker du at blive medlem af Dansk Handicap Forbund, er der flere måder at gøre det på:

Undertegnede ønsker at blive medlem
af Dansk Handicap Forbund.
Jeg er:
handicappet
ikke-handicappet

Gå på hjemmesiden

Benyt venligst BLOKBOGSTAVER

På Dansk Handicap Forbunds hjemmeside finder du en indmeldingsblanket, som sendes direkte til sekretariatet fra hjemmesiden.
Det er nemt og hurtigt. Tryk på Bliv medlem og følg linket: http://danskhandicapforbund.dk/fakta/stoet_os/bliv_medlem/tilmeld_dig_her/

Navn:
Adresse:

Ring til os

Postnr./By

I sekretariatet sidder en medarbejder klar til at tage imod din indmelding. Ring på telefon 39 29 35 55. Ved henvendelse bedes du have
følgende informationer klar:
Navn
Adresse
Fødselsdato
Kommune
Telefon
E-mail

Fødselsdato: (dag)

(måned)

(år)

Kommune:
Telefon:
E-mail:
Sæt kryds hvis du tillige ønsker at være medlem af én eller flere af Dansk
Handicap Forbunds fire specialkredse. Det koster ikke ekstra.

Oplys desuden, om du har et handicap, og om du ønsker at blive
medlem af en af forbundets fire specialkredse.
	Forældrekredsen (forældre til børn med handicap 0-18 år)
Oplys venligst barnets fødselsår og navn:

Send os et brev
Du kan også sende os din tilmelding. Du bedes udfylde og klippe
blanketten ud og sende til forbundet på adressen:

Ungdomskredsen (unge mellem 14 og 35 år)
RYK (rygmarvsskadede)
	Amputationskredsen
				

Dansk Handicap Forbund
Blekinge Boulevard 2
2630 Taastrup

(underskrift af det nye medlem)

✁

28 • HANDICAP NYT 5 - 2015

310 kr.
465 kr.

Har du fuld fart på – men dropfod?

Opbygning af handicapbil - en tillidssag.
Alle bilmærker.
Telefon 7542 3156 · info@ribekarosseri.dk
www.ribekarosseri.dk

Vi leverer over hele landet!
Energy AFO® har vi udviklet specielt til dig, der ønsker mere
behagelighed og dynamik i din hverdag. Dropfodsskinnen er diskret,
superlet og følger benets bevægelser både under gang og løb.
Skinnen passer til almindeligt fodtøj og giver dig symmetri og et
naturligt gangbillede i alle dine daglige aktiviteter inkl. løbefunktion.

Bandagist Jan Nielsen – En verden fuld af muligheder
Kontakt os for information eller se www.bjn.dk
– Vi vil så gerne dele vores viden!

Bandagist Jan Nielsen A/S • 33 11 85 57 • klinik@bjn.dk • www.bjn.dk

Opbygning af minibusser.
Alle bilmærker.
Telefon 7542 1711 · info@minibusdanmark.dk
www.minibusdanmark.dk
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Statistik og forskning

Af Bente Rødsgaard

Handicap og tal
Handicap-nyt har talt med seniorforsker Steen Bengtsson om tal på handicapområdet.
Han har siden 1960´erne forsket i mennesker med handicap og undersøgt områder som
samfundsdeltagelse, levevilkår samt arbejds– og familieliv

H

vor mange ”handicappede” er der i Danmark?
Hvor mange sidder i kørestol? Når skoleelever,
studerende og journalister ringer til
forbundet i forbindelse med opgaver, så er de meget interesserede
i tal. Vi svarer så, at man ikke registrerer mennesker med handicap i
Danmark, og derfor er der ikke så
mange tal.
Men hvad findes der af tal? Og
hvad kan tal gøre godt for? Handicap-nyt er taget på besøg hos SFI,
Det nationale Forskningscenter for
Velfærd for at tale med seniorforsker Steen Bengtsson, som siden
1960erne har forsket i levevilkår for
mennesker med handicap.

Handicap og definition
Hvordan definerer man et handicap?
”Et forsøg på det vil give mange
definitionsslagsmål. For hvad er et
handicap? Er det, at man ikke kan
bevæge sig? Eller er det, at man
ikke kan forstå omgivelserne? Skal
det være en medicinsk definition?
I vores undersøgelser lader vi det
være op til folk selv at definere,
om de har et handicap eller ej. Vi
spørger de 16-64 årige, om de har
et stort eller lille handicap. På den
måde viser det sig, at 26 procent
har et handicap, heraf har 9 procent
et stort handicap.
Undersøgelserne skal laves hvert
fjerde år. Den seneste kom i 2013.
Vi spurgte 19.000 personer. Til sam30 • HANDICAP NYT 5 - 2015

Steen Bengtsson er seniorforsker på SFI
og har i mange år beskæftiget sig med
undersøgelser om mennesker med handicap. Pressefoto. SFI

menligning spørger man 180.000
personer, når man undersøger sundhedsspørgsmål, fordi man gerne vil
have ca. 1800 pr. kommune, fordi
der er store sundhedsudgifter. Jeg
synes, det ville være en god ide
at lave en handicapundersøgelse
på samme måde og få endnu flere
svar ind. Det ville også være oplagt i Dansk Handicap Forbund, at
I benyttede de samme spørgsmål
fra undersøgelsen på samtlige af
jeres medlemmer, så kunne I få et
meget præcist billede af, hvor medlemmerne befinder sig i forhold til
samfundet.”

Tal og deres formål
Hvad er tal godt for?
”Hvis en kommune skal oprette bosteder, så er det godt at have nogle
tal at gå ud fra. Det er politikernes

opgave at vurdere, hvad man skal
gøre for en gruppe, det vil ofte
være på bekostning af nogle andre
grupper. Fx har vi for tiden en debat
om meget dyr medicin til nogle få
personer og ved at sætte fokus på
det, kan man måske forske i at finde
frem til en anden medicin og en
billigere behandling. Samfundet må
koncentrere sig om, hvad tingene
koster. Lige nu er der en udvikling,
der betyder, at alt bliver dyrere og
dyrere.”.

Flere tal end mange tror
Ifølge Steen Bengtsson er det i dag
muligt for forskere at trække flere
tal ud af Danmarks Statistik, end
andre kan, og det er selvfølgelig
kun tal og ikke personer med navne,
adresser eller personnumre, for
der er meget stor datasikkerhed
omkring alle tal. ”Fx kan man se,
hvor mange der modtager førtidspension, og se noget om deres liv,
deres sundhed, og om de er gift eller ej. En sådan undersøgelse for få
år siden viste, at de, der var tilkendt
førtidspension, levede et bedre liv
end dem, der ikke have fået tildelt
en pension. Både deres sundhed og
livskvalitet var større.
Man kan også trække tal ud om
botilbud og beskyttet beskæftigelse,
og på den måde kan man sammenligne kommunernes indsatser.
Personligt mener jeg, at bevilgede
hjælpemidler også burde registreres,
så man kunne få et billede af, hvor

heraf har

Vi spørger de

16-64

26%

9%

et stort
handicap

har et
handicap

årige, om de har et
stort eller lille
handicap

mange der bevilges og sammenligne
kommunerne. Ligesom man kunne
forestille sig en registrering af serviceydelser, så man fx kunne se på
konsekvenser af kommunernes forskellige serviceniveauer.”
Men er tal godt for minoriteter, mennesker med handicap skal kompenseres, og det koster penge, og de vil
jo altid udgøre et mindretal?
”En andel på 25 procent er dog
en del, og alle kender nogen med et
handicap psykisk eller fysisk, det er
tal, der berører mange mennesker.
Og et stort flertal i samfundet tænker på andre end sig selv, det ligger
dybt i os at hjælpe artsfæller. Jeg
mener ikke, at det er rigtigt at kalde
det et minoritetsproblem.”
Medlemmerne føler sig tit pressede
og oplever nedskæringer i kommunerne. Hvad er din kommentar til det?
”Siden 1970erne er der på hele
kloden sket en stigning i ulighed,
så nogle få bliver meget rige, og
de fleste fattigere. Den udvikling
er ikke skabt af et flertal, men har
alligevel ramt mange grupper. Mennesker med handicap er i øvrigt
ikke de eneste, som føler sig pressede, det gør mange andre grupper
i samfundet.
Men der er også meget, der
fungerer fint, fx er 40 – 45 procent
af mennesker med handicap i job,
det har de været siden 1980erne,
og det er de stadig, og det på et

arbejdsmarked, der er langt mere
hårdt, og hvor man skal være meget
dygtig, skarp og effektiv hele tiden.”

Forskning bør billiggøre
produkter
Ifølge Steen Bengtsson er et samfund nødsaget til at se på udgifter og
at forske, som eksempel nævner han
en elektronisk hånd, som er meget
dyr: ”Kun få personer i rige lande vil
kunne tilbydes en sådan højteknologisk løsning, men hvis den blev billigere, så ville den kunne hjælpe flere.
Hvis den bliver ved med at være meget dyr, bliver den også urealistisk.
Tænk bare på at en regnemaskine,
der kan det hele, er meget billig i
dag, men de første virkelig gode
regnemaskiner kostede 30.000 kr.!
Så tal, der viser noget om problemer,
kan bidrage til både viden, udvikling
og billigere produkter.
Nazisterne udryddede store grupper
af mennesker med handicap, så efter
den inhumane epoke, er der mange,
der ikke rigtigt har lyst til at blive
registret som ”handicappet”. Hvad
siger du til det?
”Jeg kender godt argumenterne,
men jeg er uenig. Adolf Hitler og
naziregimet kunne have udryddet
alle dem de udryddede uden et
eneste tal. Tal gjorde ikke udslaget.
Jeg mener, bekymringen er ubegrundet, ingen partier har den slags
på dagsordenen,” slutter Steen
Bengtsson. n

Fakta

• Hver fjerde dansker har et

handicap, og det tal har ligget
stabilt, siden SFI gennemførte
sin første undersøgelse i 1962.
Der skulle gå 33 år, før den næste undersøgelse om levevilkår
for mennesker med handicap
kom i 1995, og 11 år til den
tredje undersøgelse, som blev
gennemført i 2006.
• I 2013 udkom: ”Hverdagsliv og
levevilkår for mennesker med
funktionsnedsættelse. En analyse af sammenhænge mellem
hverdagsliv, samliv, udsathed
og type og grad af funktionsnedsættelse”.
• Da Satspuljen bevilgede midler
til den, blev det tilkendegivet,
at en sådan undersøgelse
fremover skal foretages hver
fjerde år.

Af tallene kan konkluderes:

• At ca. 26 procent af den danske

befolkning i alderen 16-64
år selv vurderer, at de har en
funktionsnedsættelse.
• Gruppen møder flere barrierer
i samfundet end personer, som
ikke har en funktionsnedsættelse. Personer med store funktionsnedsættelser er på grund
af helbredet ofte ikke i job.
• At have et handicap er ikke i sig
selv en barriere, når det drejer
sig om at deltage i foreningsliv,
frivilligt arbejde eller familien.
Men det kan være svært at
være social på anden vis og
fx gå på cafe eller i biografen.
Rapporten viser, at deltager
personer i én aktivitet, øges
sandsynligheden for også at
deltage i en anden.
Læs rapporten på www.sfi.dk
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Tekst og foto af Mads Stampe

Kærlighed på tid
Nicolai Bøgelund og Vicki Hansen er forelskede, og de kan ikke få nok af hinanden. De
ses dog langt fra så ofte, som de ville, hvis de selv kunne vælge. Indgribende CP hos dem
begge gør kærligheden til en planlægningsøvelse af de helt store
”

V

il du lige spænde mig op foran og løsne
remmen om min højre arm,” spørger Vicki.
”Ellers kan jeg ikke komme frem i stolen,”
konstaterer hun, inden hun forsigtigt læner
sig fremad mod kæresten, der fra sin kørestol ved siden
af er klar til at modtage et kys. Det er en længere proces
at få kysset i stand, og det skal senere i interviewet vise
sig, at det ikke er det eneste i Vicki og Nicolais forhold,
der kræver ekstraordinær planlægning. Vicki og hendes
kæreste Nicolai bor begge på bosteder for mennesker
med handicap, de har begge Cerebral Parese og sidder i
kørestole og har brug for hjælp til stort set alt. Vicki bor
i Jyllinge på Sjælland, mens Nicolai bor på Fyn.
Handicap-nyt besøger kæresteparret en fredag aften
i oktober for at finde svar på, hvordan man i en forelskelsesrus og med store planer for en fælles fremtid
håndterer, at begge parter i forholdet er helt afhængige
af hjælp.

Afhængig af andre
Det er ikke første gang, at Handicap-nyt har forsøgt at få
en aftale med kæresteparret. En måneds tid før denne
fredag var det meningen, at vi
skulle have mødtes på Nicolais
bosted på Fyn, men en hjælper
blev syg, og mødet måtte udsættes. Dermed gik der en måned
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mere, hvor Vicki og Nicolai ikke sås, og som så mange
gange før måtte de tage til takke med facebookchatten.
”Det er klart, der er nogle frustrationer i forhold til de
ting, som vi ikke selv kan kontrollere. Men vi forsøger
begge to at undgå at lade det gå ud over hinanden og
vores forhold,” foklarer Vicki, der ind i mellem godt kan
være misundelig på de af hendes par-venner, som bor
tættere på hinanden og derfor kan se hinanden oftere.

Afstanden kræver planlægning
For afstanden gør en forskel. Så snart Nicolai stiger ind
i bilen sammen med sin ledsager, så tikker uret afsted.
15 ledsagertimer om måneden er maksimum, og når syv
af de timer skal dedikeres til mere kedelige ting som fx
tandlægebesøg, så efterlader det ikke megen frirum og
spontanitet i forholdet til Vicki.
”Reglerne betyder i praksis, at vi kan besøge hinanden
én gang om måneden, hvis Nicolai sparer sine timer op.
Det kræver planlægning at få det til at lykkes,” fortæller
Vicki, der drømmer om, at Nicolai flytter på et bosted
tættere på hende, så det bliver nemmere at besøge hinanden, og så det ikke koster så meget tid.

En flytning er dog,
som så meget andet i deres forhold, en længere proces, og
Vicki og Nicolai har derfor fundet ro med
deres situation; sjælen har travlt, men hjernen
maner til tålmodighed, som de siger.

Bryder med tabuer på tredje år
Forholdet tog sin begyndelse for tre år siden, og for
snart to år siden blev de forlovede. Og forelskelsen er
ikke blevet mindre siden begyndelsen, siger Nicolai.
”Vi har ikke fundet ud af, at det er hverdag endnu,”
griner han, og talen mellem det forelskede par falder på
lyserøde skyer og kilden i maven.
Og derfra falder snakken helt naturligt på sex og intimitet. Både Vicki og Nicolai opfatter sig selv som meget
åbne i forhold til det seksuelle, og de er da heller ikke
blege for at tale om dét, som for mange ellers er et tabu.
For et par år siden var parret med i projektet Ligelyst,
som blev sat i verden for at kaste lys over seksuelt samvær mellem mennesker med handicap. Og som de sidder der og taler, bliver det klart, at både Vicki og Nicolai
vil gå langt for at bryde med det tabu. De insisterer på
at have et seksuelt forhold på trods af de udfordringer,
der er, når flere end blot de to skal være involverede.
”Det er klart, at det kræver, at man har stor tillid til de
hjælpere, man betror opgaven. For de skal involveres på
en måde, så de i hvert fald ikke er i tvivl om, hvad der
er i gang. Det kan være meget grænseoverskridende for
os alle, og derfor er det nødvendigt med total tillid. Og
det kan være svært at finde hjælpere, der overhovedet
vil være med,” konstaterer Nicolai, der, inden han mødte
Vicki, ikke havde tænkt, at han nogensinde skulle indlede et seksuelt forhold til nogen.

Færdig med at skamme sig

han er i dag. Det skyldes ikke mindst Vickis store støtte og åbenlyse kærlighed til
ham, som han nyder godt af.
Det bliver især tydeligt, når frustrationer
over regler og fælles historier, hvor et møde er
gået i vasken eller andet, deles. Vicki støtter Nicolai og omvendt, præcis som man ser det hos alle
andre par, der er glade for hinanden.
”Jeg er pavestolt over at have været med i projektet
Ligelyst. Inden jeg lærte Vicki at kende, skammede jeg
mig over min krop,” fortæller Nicolai, der dog ind imellem oplever, at omverdenen stiller spørgsmålstegn ved,
om forholdet til Vicki nu er det rigtige.
”Ind imellem møder jeg nogen, som er skeptiske over
for vores forhold, og det er som om, at både Vicki og
jeg skal bekræfte, at alt det, vi laver, er ægte. Der er folk
derude, som ikke tror på, at vores forhold er seriøst. De
tror bare, det er en børneforelskelse,” siger han, og man
kan mærke at både Nicolai og Vicki er frustrerede over
situationen.

Tillid og hjælpere
Af samme årsag er det vigtigt at omgive sig med hjælpere, fortæller de, som de kan stole på, og som forstår,
at deres forhold ikke er for sjov. Også dette er dog en
udfordring, da både Vicki og Nicolai ofte brugere studerende som hjælpere, og når de får travlt med studierne,
så er der ikke så meget tid til ledsageropgaver, når deres
øvrige privatliv også skal passes.
”Jeg står desværre allerede igen i den situation, at
jeg skal skifte min hjælper ud til december. Han har
været ansat siden juli, og det er ikke ualmindeligt, at en
hjælper skal skiftes ud efter så kort tid. Desværre,” siger
Nicolai, og Vicki nikker genkendende. n

På de knap tre år, der er gået, siden de indledte forholdet, er Nicolais selvtillid bare vokset og vokset, og han
er nået langt i forhold til den person, han var, og den,
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Børn med handicap
kan se frem til
bedre toiletforhold.

Bedre sanitet på
Ugandas skoler
Dansk Handicap Forbund samarbejder med danske arkitekter om at opføre handicaptoiletter på skoler i Uganda. Det er et projekt, der kan få enorm betydning for fremtidige
generationer af skolebørn med handicap

S

elv om flere og flere af
verdens børn får en grundskoleuddannelse, går det
stadig trægt med at få børn,
der har et handicap, i skole. Det
gælder især i ulandene og skyldes i
høj grad dårlig tilgængelighed. Ifølge UNICEF havde kun fem procent
af børn med et handicap adgang til
en almindelig skole med inkluderende forhold i 2012. Ti procent går
derudover i specialskoler. En stor
del af problemet beror på, at der
ikke er handicaptoiletter. Børn, der
har et handicap, vil ikke kunne ud-
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føre et hårdt fysisk arbejde, når de
bliver voksne, og de er derfor endnu
mere afhængige af en uddannelse
end andre børn.

Billige løsninger
De to århusianske arkitekter Rie
Ollendorff og Sille Bjørn, har taget
initiativ til et projekt, der vil skabe
bedre toiletforhold på skolerne i
Uganda. I august måned tilbragte de
to en halv uge på en lokal skole for
at udvikle løsninger, der kan bruges
på alle landets skoler. Udfordringen
var, at designe toiletterne så billigt

og enkelt, at de kan bygges lokalt.
Fra Danmark deltog også seks studerende. Dansk Handicap Forbund
(DHF) varetager administrationen af
projektet. Rie Ollendorff har tidligere samarbejdet med forbundet om
at lave en tilgængelighedsvejledning i Uganda, som fik indflydelse
på lovgivningen om god adgang for
alle og vandt en international pris i
Schweiz.

Et hul i gulvet
De ringe toiletforhold er et stort
problem. "Vi hørte om mange børn,

Tegning. Tema Universal Poster

Handicaptoiletter på alle skoler

Nye toiletbygninger skyder op.

der ikke kommer i skole, og mange
der stopper deres skolegang på
grund af dårlige toiletforhold. De
kan jo ikke være i skolen en hel dag
uden at komme på toilettet,” fortæller Rie Ollendorff.
Toiletterne er typisk små, mørke
rum. Selve toilettet er et hul i gulvet, og gulvet er meget beskidt. Det
er et stort problem for de børn, der
ikke har en kørestol, men må kravle
på jorden.
"Vi måtte lave en helt ny bygning,
så rummet blev stort nok til, at en
kørestol overhovedet kunne komme
ind. Desuden har vi designet et toilet i beton, så man kan sidde ned.
Og endelig har vi sat gelændere op
på væggene, så børnene kan trække
sig hen til toilettet, uden at skulle
kravle på gulvet. Det er designet så
enkelt, at det hele kan udføres lokalt,” siger hun.
Udover indretningen af selve toilettet, blev der også arbejdet med

kravler, skal toiletterne holdes meget rene. Sille Bjørn har fra tidligere
projekter erfaring med samarbejdsprocesser, og hun har stået for at
sammensætte undervisningen i
hygiejne, så den kan udbredes
fremover. Hun pointerer, at viden
om hygiejne vil komme alle elever
til gode.

at skabe en bedre vej fra skolelokalerne til toiletterne, både for kørestolsbrugere og børn med nedsat
syn samt nye og bedre metoder til
at bruge og spare på vand.

Toiletter for alle
Handicaptoiletterne skal kunne bruges af alle ikke kun personer med
handicap. Det, håber Sille Bjørn, vil
give en bedre forståelse for de særlige behov, som børn med handicap
har. Hvis de kan gå i en almindelig
skole, vil det vise, at et fysisk handicap ikke er en hindring for at lære
på lige fod med alle andre. Det kan
være med til at nedbryde fordomme om handicap, som er et massivt
problem i Uganda.

Forbedring af hygiejnen
En del af projektet er også at undervise alle elever i hygiejne, når
handicaptoiletterne bliver opført.
Blandt andet fordi nogle af børnene

UNAPD er en organisation for personer med et fysisk handicap, og
DHF's samarbejdspartner i Uganda
gennem de seneste 14 år. Organisationen anses for at være den
førende fortaler for tilgængelighed
i Uganda. UNAPD har været meget
aktive i projektet og skal sørge for,
at der fremover bygges handicaptoiletter på skoler i hele landet.
Mukasa Apollo, der er ansvarlig
for denne del, er meget optimistisk:
"Vi har et team af frivillige, der er
trænet i tilgængelighed. De skal
sørge for at kontakte skolerne og
vejlede dem med byggeri og den
rigtige undervisning i hygiejne. Projektets succes afhænger dog meget
af myndighedernes støtte til det.
Men de har både været positive og
engagerede.”
Det er Ministeriet for Sport og Uddannelse, der har interesseret sig
for projektet, og deres folk var med
under det danske holds besøg. Der
deltog også lokale arkitekter og universitetsstuderende. n

Sko og støvler til Uganda
Firmaet Fenix Outdoor distribuerer Hanwag fodtøj i Danmark. Firmaet
havde en masse kollektionsprøver af kvalitetssko og støvler liggende. Det
drejede sig om 90 stk., som intet fejlede, men da der ikke var tale om par,
men kun enkelte sko/støvler som enten var til en højrefod eller en venstrefod, kunne de ikke sælges.
Firmaet syntes dog, at de var for gode til at blive kasseret og spurgte derfor
Dansk Handicap Forbund, om vi kunne have glæde af dem til amputerede.
Vores Ulandsafdeling takkede ja, og kort tid efter ankom flere kasser til
hovedkontoret. Sko og støvler vil nu blive sendt til Uganda til sportsaktive og
skadede soldater, som vi i forvejen har kontakt med i vores ulandsarbejde.

Tekst og foto af Bente Rødsgaard
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Man så ikke rigtig
nogen med handicap
før i tiden
Handicap-nyt har besøgt Ove
Trolle, som er født i 1925,
og ligesom forbundet bliver
90 år i år. Han bor tæt på
”Stranden”, hvor han kommer med jævne mellemrum

I

Dansk Handicap Forbunds
medlemssystem er der ti personer, som er født i 1925. Handicap-nyt har besøgt en af dem.
Ove Trolle bor i Charlottenlund tæt
på Dansk Handicap Forbunds private strand. Sidstnævnte gjorde, at
han meldte sig ind i forbundet for
tre år siden for at komme der og
træffe andre mennesker.
Han er enkemand, og som han
siger: ”Ikke synderlig social”. Alderen har medført, at han ikke hører
så godt, og han har fået hjerteproblemer, men det er først for nylig,
han er begyndt at bruge kørestol
indendørs og køre på elscooter
udendørs, men ud kommer han, og
der er Stranden et godt sted, og
han nyder især at tale med folk på
tomandshånd. For få år siden havde
han intet handicap.

Hellerup og uddannelse

Ove Trolle bor tæt på Øresund og forbundets egen strand, som han benytter og træffer
nye mennesker.
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Livet startede for ham i 1925 i Hellerup, hvor han har boet stort set altid på forskellige adresser. Først som
barn i en stor lejlighed og dernæst i
en villa, som faderen lod opføre på
Rygaards Alle i 1931, og igen som
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voksen i en lejlighed med sin hustru
og børn. Han er enebarn, og hans
far havde sammen med en kollega
firmaet C. Trolle. Spedition.
Ikke alle skolefag interesserede
Ove Trolle. ”En dag skulle jeg høres
i salmevers, jeg anede ikke engang,
at jeg havde dem for, og at man
skulle høres i dem,” griner han.
Heldigvis gik det bedre i fx fysik og
matematik.
Efter realeksamen kom han på
Niels Brock Handelsskole, og her
følte han sig hjemme. ”Dengang var
der mange flere eksamensfag end i
dag, jeg var oppe i 19 forskellige fag,
og sågar to fag på samme dag. Jeg
var glad for engelsk og fransk. Tysk
var ingen rigtig glade for i de år, fordi
landet var besat, og det var svære
tider. Dengang var jeg helt klart mest
til alt, hvad der var engelsk, og jeg
lyttede til engelsk radio, også selv
om forbindelsen var dårlig, og tyskerne prøvede at ødelægge signalet
med en støjsender,” fortæller han.

Speditør i faderens firma
I krigens år var faderens firma på
smalhals, men firmaet overlevede,
og familien kunne beholde villaen.
Ove Trolle blev færdig på Niels
Brock i 1943 og kom i arbejde i
rederiet J. Lauritzen, som havde
mange skibe. Nogle af dem sejlede
med glassand fra Polen, som blev
brugt til fremstilling af ruder samt
med træmasse fra Finland. Hans
opgave var at opgøre regnskaberne
for hver sejlads. Da krigen sluttede,
og speditionsfirmaet kom på ret
køl, blev Ove Trolle ansat. Faderens
kompagnon trak sig tilbage, og i
mange år arbejdede far og søn tæt
sammen. Da de var flest, var der 15
ansatte i firmaet, de var alle dus, og
han og faderen brugte ikke cheftitler. ”Egentlig ville jeg helst have
gået ingeniørvejen. Men jeg lod mig
overtale af min far til at komme ind i

firmaet, og så forsatte jeg med fysik
og teknik på hobbyplan, fx byggede
jeg efter et samlesæt fra firmaet
Toronto et tv til både mig selv og
til mine forældre, ligesom jeg også
byggede flere radioer. Jeg havde et
helt rodeværelse for mig selv til min
hobby. Og i de mange år i firmaet
var jeg hurtig til at modernisere arbejdsgange, indføre edb osv.”

Kærlighed og ægteskab
I 1951 skete der noget stort i hans
liv. Han var på ferie med sine forældre med tog til Lugano i Schweiz. I
Fredericia steg en mor på toget med
sin voksne datter og søn, og inden
de 14 dage var forbi, havde Ove
Trolle friet til datteren. Hun boede
i Århus og ville lige lære ham at
kende, inden hun sagde ja, så han
besøgte hende tit i Århus, men efter
et års tid sagde hun ja, og de blev
gift. Først boede de i Jægersborg
og senere på Margrethevej i Hellerup. De fik to børn, og hun opgav
sit arbejde som laborant for at blive
hjemmegående. Hun døde for 13
år siden. I dag er børn, svigerbørn,
børnebørn og oldebørn en fast bestanddel i Ove Trolles liv, og de er
flinke til at besøge ham.

Mennesker med handicap så
man sjældent
I 1980erne solgte han sit firma til
to ansatte. Firmaet kom til at hedde
C. Trolles efterfølger og eksisterede
ind til for nylig. Efter den tid har
han haft job som regnskabs-og lagerchef i forskellige firmaer og som
programmør af edb-løsninger.
Når talen går på mennesker med
handicap, så har Ove Trolle ikke
kendt særlig mange: ”Jeg havde en
god ven, som blev blind på grund
af sukkersyge. Han var præst, men
måtte stoppe, da han blev helt
blind. Han kunne hverken se dåbsbørn eller konfirmander, så det gik
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ikke længere. Man så heller ikke
rigtigt mennesker med handicap i
gadebilledet. Jeg kan huske, at der
var en arbejder i Frihavnen, der var
lam i den ene side af ansigtet, og en
cykelhandler i Indre by med en stor
svulst i ansigtet, men ellers kan jeg
ikke huske nogen. Jeg tror ikke, der
var så mange muligheder for dem
for at komme omkring. I løbet af de
90 år, der er gået, så har medicinerne gjort meget, så man kan sagtens
leve et godt liv med et handicap i
dag,” konstaterer han.

Strandlund tæt ved Øresund
Ove Trolle er meget tilfreds med sit
liv. ”Jeg synes, at jeg har fået god
hjælp af Gentofte kommune. Jeg
var skrevet op til en lejlighed her i
Strandlund i et par år, og jeg fik en
dejlig to værelseslejlighed, hvor jeg
bor til leje med udsigt til Øresund.
Jeg har gode hjælpemidler, så jeg
kan klare mig selv, jeg modtager
hjemmehjælp og får boligtilskud, og
jeg er glad for at være visiteret til så
mange gode ting,” siger han.
Bodiloversvømmelsen gik han fri
af, den stoppede en meter fra hans
hæk, så han var kun borte i to dage
fra sit hjem, hvor han boede hos sin
søn, men mange andre var væk fra
kvarteret i op til et år på grund af
vandskade.
Det eneste han synes, der er lidt
svært, det er, at mandevennerne er
væk. Kvinder lever generelt længere, så en hyggesnak med jævnaldrene mænd forekommer sjældent.
Han har hørt om de store planer
for kystsikring og andre forandringer
på Stranden, men han regner ikke
med at komme til at opleve dem, da
han har været inde og ude af hospitaler fem gange på et år på grund
af sygdom. ”Og så igen, hvem ved?
Min mor blev 96 år,” siger han og
smiler finurligt. n
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Dansk
Handicap
Forbund
i glimt

Medlemsbladet er et godt
sted at få et overblik over vores
arbejde de seneste 90 år.
Handicap-nyt er gået i arkivet
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ansk Handicap
Forbund blev dannet i 1925 af en
kreds af mennesker med forskellige
former for bevægelseshandicap.
Problemerne dengang var som i
dag. Det var svært at finde et arbejde, og hvis man ikke kunne arbejde,
var de beløb, man kunne modtage,
beskedne.
Personer, der havde været i en
sygekasse og fik et handicap, kunne
få invaliderente efter diverse regler,
men man skulle være rask for at
komme i en sygekasse. Hvis man var
født med et handicap, hørte man
under forsorgsloven. Et medfødt
handicap blev næsten betragtet
som en privat sag, man selv måtte
se at få det bedste ud af.
Arbejde og forsørgelse var de
primære mærkesager fra starten af,
senere kom egnede boliger, uddannelse og transport. Der er sket betydelige forbedringer de seneste 90
år, men nogle af problemstillingerne
går igen.

Vanførebladet – et vigtigt
omdrejningspunkt
Behovet for at forene sig og tale
med en fælles stemme for at få løst
de mange problemer var stort, og
allerede i 1927 eksisterede der 13
lokalafdelinger. Fra 1926 udgav foreningen, der dengang hed: ”Landsforeningen af Vanføre og Lemlæstede” et medlemsblad. Det var tæt
skrevet, og billeder var en absolut
sjældenhed. Først i 1950erne kommer der for alvor billedstof.
Artiklerne i bladet var ofte lange
og fortsatte i det næste nummer,
det kunne fx være trykte foredrag
om de vanføres stilling i et historisk
perspektiv. Der var også indlæg fra
medlemmerne, da forbundet fra
starten af har bestået af mennesker,
som har noget på hjerte. Der var

også plads til digte, hvor medlemmer eller andre gav udtryk for deres følelser: fx skriver en i et digt:
”Ingen, ingen elsker mig til sjælens
inderste dyb”.

Mange kan godt arbejde
Der er mange reportager fra Tyskland og England, hvor især krigsveteraner fra 1. verdenskrig imponerer
ved at kunne arbejde og have
proteser af moderne art, men også
artikler fra Sverige. Mange artikler
refererer til Samfundet og Hjemmet
for Vanføre i København (SAHVA),
hvor mange med et bevægelseshandicap har gået i skole eller været i
lære på et af de mange håndværksværksteder. Medlemsportrætter optrådte ikke ofte, men der var omtale
af medlemmer, som fx ernærede sig
som billedskærere eller skomagere.
Allerede i 1930erne kan man læse
om handicapsport i bladet.

Vagthund
Når vi i dag siger, at Dansk Handicap
Forbund er en vagthund, og at vi
ikke ønsker medlidenhed, så er det
en stolt tradition. I 1928 er foreningen fx vrede på urmagere, som ikke
vil lønne mennesker med handicap
efter almindelige tariffer, ligesom
der sættes spørgsmålstegn ved, om
en bebudet nedsættelse af ulykkesforsikringer for mennesker med
handicap overhovedet er lovlig.
Det politiske arbejde med sociale
reformer har altid haft foreningens
store interesse. Og der sendes
jævnligt forespørgsler til Socialministeriet. Ved socialreformen i 1933
kommer man væk fra almisseprincippet, og det glæder foreningen.

Hvad skal vi hedde?
Sproget er også interessant, i bladet omtaler skribenter de andre i
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foreningen, som ”lidelsesfæller”. I
1935 ved ti årsjubilæet er foreningens navn til debat: Fx om man skal
hedde Vanføreforeningen, men det
vinder ikke genklang, fordi det vil
udelukke lemlæstede på grund af
ulykker. Ordet ”Invalideforeningen”
forkastes også, da det dækker flere
grupper fx blinde og døve, som har
deres egne organisationer. Så en
debattør ved navn H. Madsen konkluderer derfor: ” ”Landsforeningen
af Vanføre og Lemlæstede” har en
herlig Klang i mine Øre, det er klart,
konsekvent og ærligt, og deri tror
jeg, mange er enige med mig”.

De første ti år
Ved 10 året for stiftelsen gør man
status. I perioden har foreningen
koncentreret sig om propagandaarbejdet om beskæftigelse overfor
amtsråd, byråd, sogneråd, læger,
pressefolk, politikere og arbejdsgivere. Bladet har været sendt ud til
Rigsdagspolitikere og regeringen.
Som en sejr i de første ti år nævnes,
at invalider fik fortrinsret til handel
på offentlig gade. ”I 1935 var der
276 bladhandlere og 180 af dem
var invalider”, står der i beretningen.
Foreningen har bidraget med
foredrag i radioen om Vanføresagen
og fremsat ønsker om at få job til
vanføre og slået til lyd for, at man
ikke behøver være fuld mobil eller
bomstærk for at være kustode, gasmåleraflæser eller til at overrække
en jernbanebillet.

Arbejdsløshed og krig
Op gennem 1930erne handler det
stadig om arbejde, der er mange
om buddet, og konkurrencen er
benhård. Bladet påtager sig at holde
læserne ajour med invaliderentetakster og andre regler. Stoffet
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fylder meget i bladet, der gengives
også afgørelser fra Invalideforsikringen. Et stof som det sikkert har
været svært at blive informeret om
andre steder.
Krigen og besættelsen lægger
en dæmper på aktiviteterne i hele
landet, alligevel formår foreningen
at kæmpe for sine mærkesager. Fx
vinder et medlem over statsbanerne
i 1944, sagen drejer sig om at barn,
der fik et handicap ved en togulykke, men der skulle gå ti år, før sagen
om erstatning var afgjort.
Man kan også læse om private
plejestiftelser, som en slags forløbere for offentlige plejehjem, men
hvis forhold ofte er utilfredsstillende og om arbejdsskoler, fx er
der en på Amager, hvor mennesker
med handicap kan revalideres og
omskoles.

Efter krigen
Efter krigen kommer der nye
områder i takt med udviklingen,
ikke mindst ”befordring og motor
spørgsmålet”, da foreningens medlemmer ønsker at komme omkring,
ligesom alle andre i samfundet.
Foreningen beskæftiger sig ikke
med diagnoser, men følger meget
med i de to store ortopædiske
hospitalers virke i henholdsvis København og Århus. Og i 1950ere
kan man læse i bladet, at klump-
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fødder er så godt som udryddede
ved hjælp af en tidlig og målrettet
indsats.
Ved 25 års jubilæet i 1950 holder
man i Kunstindustrimuseets festsal
en stor fest, hvor man også har en
stor udstilling om beskæftigelse.
Den daværende socialminister
Johan Strøm roser os for at være
en forening, der har sat fokus på
sociale problemer uden at appellere til medlidenhed, og ved på en
udstilling at vise eksempler fra de
nordiske lande både med tekniske
hjælpemidler og forskellige fag, som
mennesker med handicap bestred.
Ved jubilæet roses foreningen for
vores saglighed, vores vilje, samarbejdsevne og også, at vi tager os
af borgere, som ikke kan arbejde
samt vores pres for at få oprettet
gode plejestiftelser, og det er håbet
for flere jubilæumstalere, at vi vil
bidrage mere på det område, som er
så nyt i 1950.

Fritid og boliger
Lysten til at komme ud blandt andre
er stor. Fx presser foreningen på
for, at ”selvkørende” kan komme i
Tivoli, som ikke vil have det, ”da det
kan virke nedslående paa Havens
Publikum, dersom syge i større Antal kører rundt i Haven”, noget som
vi naturligvis skarpt tilbageviser, og
fra 1957 kan mennesker i kørestole
komme ind i Tivoli uden at melde
deres ankomst i forvejen.
I 1950erne tager foreningen for
alvor fat på boligproblemet og er
med til at oprette ”De Vanføres
Boligselskab” og Vanførefonden,
som støtter store byggeprojekter i
perioden. Selvtilliden stiger også, og
medlemmerne vil nyde fritidslivet,

og derfor er det en stor glæde at få
en strandgrund ved Charlottenlund,
det nuværende ”Stranden”.
Sprogdiskussionen opstår igen i
1953, da nogle begynder at plædere for at kalde sig Svagføre, men
det slår ikke igennem, og mange
mener, at begrebet er vagt og svært
at definere.
I 1950erne begynder der at skyde
enkelte arbejdspladser op, hvor
vanføre kan arbejde fx læderfabrikken i Vejle, som fremstiller tasker. I
sluthalvtredserne sker der også store ting, fx bygges Egmont Højskolen
og Kollektivhuse i de store byer, og
foreningen begynder at sælge et
juleblad.
Lysten til at rejse stiger ligeledes,
og en præmie for at sælge flest
julehæfter er da også en rejse til
Harzen i Tyskland.
Først i 1960 kommer der en revalideringsslov og i 1966 en invalidepension. At det kræver sit at få
lov til at blive revalideret viser medlemstallet, som stiger til ca. 20.000
medlemmer, hvoraf mange har brug
for hjælp til paragrafferne.
Medlemmerne bliver også mere
åbenhjertelige om private forhold,
fx problemerne med at få en kæreste, når man har et handicap.
Som det er i dag, så sker alt ikke
i København. Der er mange lokal-
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afdelinger, som påtager sig et stort
stykke arbejde med at opsøge mennesker med handicap lokalt.

Sagerne vundet
En avisartikel fra Folketidende trykt
i Vanførebladet nr. 12 fra 1959
handler om mennesker på Slagelseegnen, som foreningen har hjulpet.
En kvinde på Vinkelvej i Benløse har
ligget lam i sin seng i 13 år og bare
kigget ud af vinduet. Men i de seneste to år har hun været medlem
og er i ambulance kørt til møder og
fester, og til hendes fødselsdag fik
hun 22 blomsterbuketter. I artiklen
nævnes også, at foreningen er i
færd med at finde en anden bolig
til hende, hendes mand og deres to
børn.
En anden, der fik hjælp, var Svend
Jensen, som er 48 år og lam efter
en faldulykke fra et kornloft. Han
har været lam i 24 år og bor hjemme og har for første gang været
på ferie med Vanføreforeningen til
Mullerup Strand. ”Han taler ikke om
andet,” fortæller hans mor til avisen.
Fru Olsen er også en succeshistorie. Da en fra Vanføreforeningen
bankede på hendes dør, var hun
ved at smide ham ud, for hun behøvede ikke hjælp, troede hun. Men
foreningen fandt ud af, at hun ikke
havde fået invalidepension i 16 år
– og med foreningens hjælp fik hun
17.000 kr. Hun er spastisk lammet,
men kan gå lidt, men falder ofte, de
mange penge gør, at hun nu vil ud
at rejse.

For alvor ud af isolationen
I 1960erne kommer transportspørgsmålet atter i fokus, sygevogne, forløbere for nutidens kørestole,
begynder at dukke op og også vanskelighederne med den kollektive
trafik. Samt spørgsmålet om hvorvidt børn med handicap skal gå på
specialskole eller skal integreres i
de almindelige skoler. Som en følge
af at isolationen mindskes, begynder medlemmerne at diskutere
adfærd i det offentlige rum, fx om
hvordan man siger nej tak til hjælp,
som man ikke har brug for.
I 1970erne handler det om at
gøre op med særforsorgen, og de
store institutioner, og der indsniger
sig en bekymring for, om solidariteten med mennesker med handicap
kan forblive lige så god, som den
var i de forrige årtier, og foreningen
bidrager meget med kritik af bistandsloven.
I slutningen af 1970erne og ind i
1980erne begynder de yngre i foreningen at lave aktioner og komme
i kontakt med folk på gader og stræder, hvor humor er et vigtigt redskab for kontakten. I de år begynder
foreningen for alvor at se på den
dårlige tilgængelighed til bygninger,
og emner som etik, og om der fin-

5

des en handicapkultur, diskuteres i
bladene.

Mærkesagerne består
Mange af mærkesagerne fra starten
af arbejder vi stadig med: arbejde,
pension, boliger, tilgængelighed,
transport og hjælpemidler. En anden bemærkelsesværdig ting, når
man læser i de mange årgange af
bladet, er, at der er højt til loftet, og
man ikke altid er helt enige i foreningen. Det her var blot glimt fra
den 90 årige historie. I 2000 blev
der udgivet et jubilæumshæfte,
da forbundet blev 75 år. Det har vi
stadig få eksemplarer af på hovedkontoret, og interesserede kan få et
eksemplar mod betaling af porto til
forsendelse. n
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Af Susanne Olsen og Jeppe S. Kerckhoffs

Rejsen hen imod et liv
Mennesker med handicap har i løbet af de sidste 90 år oplevet en stor udvikling. Det har
været en rejse imod målet ”et liv med lige muligheder”, men også en rejse med forhindringer, og her hvor vi troede, at vi skulle komme nærmere målet, har vi igen mødt nogle
store barrierer

S

iden 2009 og frem til i dag må vi konstatere,
at udviklingen kun er gået en vej. Mennesker
med handicap er blandt politikere og embedsfolk blevet en varm kartoffel, som ingen rigtig
vil røre ved. Vi er blevet et problem, og vi er omdrejningspunkt for ophidsede debatter om besparelser, som
vedrører vores helt basale mulighed for at have et liv.
Samtidig er det blevet meget sværere at komme i dialog
med repræsentanter for systemet. Vi må desværre konstatere, at vores mål om ”et liv med lige muligheder” er
meget svært at få øje på lige nu.
Forbundets tillidsvalgte kæmper både nationalt og
lokalt en kamp for at fastholde rettigheder og undgå afvikling af det fundament, vi i dag står på.

Stor udvikling
De udfordringer vi har nu, står dog stadig i kontrast til
de udfordringer, vi havde ved forbundets stiftelse, hvor
mennesker med fysiske handicap slet ikke var en del af
samfundet. Man var i høj grad afhængig af sit eget netværk, og den hjælp, man fik, var fattighjælp og almisser.
Det første skridt på vejen imod en almindelig tilværelse var private initiativer, som tilbød uddannelse i fx et
håndværk, så man kunne blive selvforsørgende. Senere
kom socialreformer, der sikrede en ret til hjælp, og det
var et stort skridt væk fra almisserne.
Vi har fra starten presset på for at få gennemført forbedringer, for at mennesker med handicap ikke blev
gemt væk eller skulle leve en trøstesløs tilværelse, men
at de i stedet fik mulighed for at spille en aktiv rolle
som samfundsborgere.
En rigtig god udvikling, som inden for de seneste år,
nu igen er blevet alvorligt udfordret.
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Forbundets skiftende roller
Forbundet har gennem 90 år spillet en central rolle i den
handicappolitiske udvikling. Vi står på skuldrene af mennesker, som er gået sammen for at blive stærke og blive
hørt. Det er mennesker, som har kæmpet hårdt for deres
rettigheder, og som vi kan takke for, at vi i dag har nogle
principper, som ligger til grund for handicappolitikken.
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med lige muligheder
Engagerede medlemmer og tillidsvalgte
har fra starten vidst, at det gjaldt om at
tale vores egen sag, og om at arbejde for
at blive et talerør, man ikke kom udenom.
I de forløbne 90 år har vi indtaget mange forskellige roller. I begyndelsen som
en slags fagforening, som politikerne lyttede til fx ved K.K. Steinckes omfattende
socialreform i 1930’erne og senere ved
adskillelige reformer af førtidspensionssystemet.

Ud i samfundet
I 1970’erne og 80’erne skabte vi i takt med tiden gadeteater og happenings, og vi oplevede, på trods af at det
var økonomisk svære tider, en stor udvikling, hvor det
blev muligt for mange at forlade de store institutioner
og flytte ud i egen bolig.
Selvstændigheden blev øget gennem vedtagelse af
love om fx personlig og praktisk hjælp, ledsagelse, hjælpeordninger, fleksjobordning, krav om tilgængelighed og
transportmuligheder m.v. Alt sammen love, som bygger
på tanken om kompensation, altså at man skal stilles
lige, hvis man på grund af et handicap er sat tilbage i
forhold til andre borgere.
I 1990’erne vedtages der handicappolitiske principper om ligestilling, kompensation, solidaritet og sektoransvarlighed, som bygger på principper fra FN. Lovene
understreger, at vi i Danmark ønsker ligestilling gennem
kompensation, og at handicappolitik er bredere end
socialpolitik. Et liv med lige muligheder er, at vi kan tage
del i samfundet på lige fod med andre.
Danmark har ratificereret FN’s handicapkonvention og
tillægsprotokollen og derved understreget, at mennesker med handicap har ret til at nyde de samme grundlæggende menneskerettigheder som alle andre.

Dialogpartner
I de seneste år har vi ageret som en seriøs dialogpartner,
der har fået samarbejdet imellem forskellige sektorer

til at glide. Fx ved at igangsætte
nye innovative projekter – både i
forhold til nye alternative muligheder for beskæftigelse, boformer
og aktivitetstilbud.
Helt aktuelt begynder vi nu på
et spændende nyt beskæftigelsesprojekt, hvor arbejdsgiverorganisationerne er inviteret med.
I samtlige år har vi spillet en
aktiv rolle ved nyudvikling af love,
og vi har flyttet holdninger hos
befolkningen. Det politiske system har været interesserede i at tale med os – både på
Christiansborg og i kommunerne, fordi vi kan formulere
vores ønsker og behov, og vi er ikke blege for hverken at
gå i dialog eller samarbejde med myndighederne.

Evig kamp for at sikre
fundamentet
Men i disse år er økonomi blevet en styrende faktor,
og ingen områder er fredet. Hvor der tidligere var bred
enighed om, at der skulle udvikles bedre muligheder for
mennesker med handicap, så har vi nu en situation, hvor
vores kompensationsordninger hele tiden bliver vejet
på vægtskålen, og spørgsmål om livskvalitet og ligeværd
er stille og roligt gledet i baggrunden.
Vi kan se det på politiske reformer som fx førtidspension og fleksjob, og vi kan se det på de besparelser, som
år efter år gennemføres i kommunerne. Det er også blevet sværere at blive lyttet til.
Netop principperne om ligestilling og kompensation
er vores mulighed for at måle, om handicappolitiken
udvikler sig eller forringes. Når vi nu ser tegn på, at
forholdene ændrer sig i negativ retning, så skylder vi
handicappolitikkens forkæmpere, at vi holder fast og
fortsætter deres arbejde. Og det er vores opgave i disse
år at mobilisere os, så vi kan sikre fundamentet og sætte
kursen imod det, der stadig er vores mål: Et liv med lige
muligheder. n
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Af Mads Stampe ·Foto: Colourbox

Fortællingerne er de samme
som for 90 år siden
Dansk Handicap Forbund fejrer 90-års jubilæum i år, men trods den mangeårige historie
og det hårde arbejde er det de samme ting, vi diskuterer. Handicap-nyt har gravet sig ned
i, hvorfor det forholder sig sådan

D

ansk Handicap Forbund har mange års
erfaring med at arbejde
for et liv med lige muligheder for alle. I 90 år har forbundet
arbejdet med det erklærede mål
at gøre livet lettere for mennesker
med handicap og øge inklusionen i
vores samfund.
Selvom vi er nået et godt stykke
vej, så er der stadig ting, vi diskuterer i dag, som vi også diskuterede
for 90 år siden; fx tilgængeligheden
til transport og inklusionen af mennesker med handicap på arbejdsmarkedet.
Og det er i virkeligheden ikke så
mærkeligt, mener filosof Thomas
Søbirk Petersen fra Roskilde Universitet (RUC).
”Det helt enkle svar er, at der
fortsat er brug for det. Det andet
svar er, at enhver ny generation skal
opdrages til at få øje på de udfordringer, mennesker med handicap
har,” fortæller han i et interview
med Handicap-nyt.
Det synspunkt bakkes op af
Henrik Høgh-Olsen, professor i
psykologi ved Aarhus Universitet,
som mener, at der findes en række
grundfortællinger, som skal gentages fra generation til generation.
”Man kan sige, at hver generation
skal have serveret fortællingerne på
deres måde, og nogle fortællinger
bliver man aldrig helt færdige med.
Vi skal med andre ord have det
samme at vide igen og igen, ellers
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så glemmer vi det lidt,” fortæller
Henrik Høgh-Olesen, som blandt
andet beskæftiger sig med antropologisk psykologi, som er en betegnelse for det særligt menneskelige.

Den biologiske kodning
spiller en rolle
Henrik Høgh-Olsen påpeger endnu
en ting, som kan have betydning
for, hvorfor vi i Dansk Handicap Forbund fortsat diskuterer nogle af de
samme ting, som vi gjorde for snart
100 år siden: nemlig menneskets
biologiske kodning.
”Som naturvæsen er mennesket
i nogen udstrækning kodet til fx at
foretrække symmetriske mennesker.
På et biologisk plan betyder det
nemlig, at der er tale om en sund
organisme. Da mennesker med handicap i mange tilfælde ikke tilfredsstiller denne kodning til det symmetriske, så ligger der en naturlig

forventning om, at mennesker med
handicap i udgangspunktet er dårligere stillet end mange andre. Og
selvom det er forbandet ubehageligt at sige, så kan det have betydning for, at vi ikke er nået længere
på handicapområdet,” siger Henrik
Høgh-Olesen.
Af samme årsag er han desværre
heller ikke så optimistisk i forhold
til, om vi er kommet meget længere
om 100 år. Dog håber han på, at
især større synlighed af mennesker
med handicap på alle niveauer af
samfundet kan være med til at gøre
en markant forskel.
”Hvis vi ser flere mennesker med
handicap på offentlige poster flere
steder i samfundet i fremtiden, så
er jeg overbevist om, at det vil rykke
noget. Fortællingerne om, hvordan
mennesker med handicap eventuelt
kan bestride forskellige funktioner
i samfundet er ikke nok. Vi skal se
det ske, før vi bliver overbeviste,”
slutter psykologen. n
Det gælder for mennesker med handicap
om at være med overalt – også på arbejdsmarkedet.
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af Bente Rødsgaard
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Stiftelse

Julehæfte

nV
 i blev stiftet i 1925 i København, et årskontin-

nF
 ra 1957 – 2011 udgav vi et julehæfte, som blev

gent kostede 6. kr.

solgt på gader og stræder, men i takt med at færre
lokal-afdelinger og medlemmer bidrog som sæl-

Oprettelse af specialkredse
n I 1972 blev der stiftet tre specialkredse Foræl-

drekredsen, Paraplegikerkredsen (som senere
skiftede navn til RYK) og Ungdomskredsen. I 2000
blev Amputationskredsen stiftet.

Ulandsarbejde
n I 1986 begyndte vi på vores Ulandsarbejde ved at

nedsætte et ulandsudvalg.

Syv formænd på 90 år:

gere, gik bladet ind.

Verden mest tilgængelige
kontorhus
nD
 ansk Handicap Forbunds hovedkontor er i Høje

Taastrup og befinder sig i verdens mest tilgængelige kontorhus.

Stranden
nV
 i har vores egen private strand kaldet ”Stran-

nR
 asmus Rasmusen, landsformand 1925 – 1950.

den” i Charlottenlund lidt nord for København.

nF
 rederik Knudsen, landsformand 1950 – 1973.

Vi fik grunden stillet til rådighed af A.P. Møller i

nE
 rik Knudsen, landsformand 1973 – 1984.

1953. I 1965 gør A.P. Møller det muligt for os at

n J ens Kokborg, landsformand 1984 -1990.

fordoble arealet og opføre et klubhus. I 1995 får

nK
 aren Madsen, landsformand 1990-1998.

vi af sønnen Mærsk Mc-Kinney Møller 3,75 mio.

n J an Jørgensen, landsformand 1998 – 2006.

kr. og af Vanførefonden 1,5 mio. kr. som gør, at vi

nS
 usanne Olsen er forbundets nuværende lands-

kan bygge de bygninger, som vi har i dag.

formand og har været det siden 2006.

Vores navne
nL
 andsforeningen af Vanføre og Lemlæstede

(1925-1948).

Sprogmanifest
n I 2012 udsendte forbundet et sprogmanifest i håb

om, at der på redaktioner og andre steder sættes
en stopper for at skrive ”handicappede” eller ”de

nL
 andsforeningen af Vanføre (1948-1988).

handicappede” og i stedet skrive ”mennesker

nD
 ansk Handicap Forbund 1988.

med handicap”. Manifestet ligger på forbundets
hjemmeside.
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VIRKSOMHEDSGUIDE

HANDI
ENGROS
OPKØBER AF BRUGTE HANDICAP BILER
• Handi Engros er en mindre Virksomhed i en lille branche med få store
aktører, hvor vi bestemt ikke er de største, men vi brænder for vores
erhverv!
• Hos Handi Engros går vi op i de små ting.
• De ting der giver det lille extra som gør hele forskellen.
• Det er den forskel der gør at du som kunde skal vælge os.
• Vi har aftager til din bil i hele Europa, hvor bilen bliver genbrugt hos
ligestillet borger til det den er bygget til .
• Hos os er udgifterne holdt i det små for at kunne tilbyde vore kunder
den bedste markedspris.
• Gennem en år række har vi samarbejdet med stor set alle danske
kommuner og en stor part advokater.
OM HANDI ENGROS
Handi Engros er beliggende midt i jylland. Virksomheden er stiftet og
ejet af det daglige personale. Vi er landsdækkende . Er specialister i
at vurdere din bils værdi ubeset. Vi har arbejdet i bil export brancen
gennem 31 år

KONTAKT PER RYTHING LARSEN
MAIL: PER@HANDI-ENGROS.DK TELEFON +45 20304557
●

Kørestolstraktor
For dig der vil selv - hele livet !
Klik på og kør

Klik på og kør ... hvorhen du vil!

Forhandler
WAYUP • Niels Horsbøl • 20 40 63 18
WAYUP v. Niels Horsbøl - www.wayup.dk
Tlf. 20 40 63 18

www.wayup.dk
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Focus People er din partner, når du skal bruge hjælp i hverdagen.
Ved en BPA ordning overtager vi ansvaret som arbejdsgiver,
mens du fortsætter som arbejdsleder.
Vi tilbyder ekstra ydelser som støtte til MUS samtaler,
personalemøder, løsning af personaleproblemer,
annoncering efter og rekruttering af nye medarbejdere.

VIRKSOMHEDSGUIDE

DSB
Handicapservice
Naesborg A/S har indgået overenskomst med DE - en sikkerhed
for ordnede arbejdsforhold. Kontakt os helt uforpligtende på
telefon 5577 4466 og hør mere om, hvad vi kan tilbyde dig.

Er du handicappet og har legitimationskort til
DSB’s ledsagerordning, kan du bestille hjælp
til dine togrejser. Du skal blot ringe til DSB
Handicapservice på tlf. 70 13 14 15 (tast 6).
Du kan også maile til handicap@dsb.dk
Starter eller slutter din rejse med bus, skal
du kontakte din egen kommune. I brochuren,
Handicapservice kan du læse mere om
ordningen – brochuren finder du på
dsb.dk/brochurer

5577 4466

VIL DU MED TIL
NYE OPLEVELSER...
Besøg Egmont Højskolen på www.egmont-hs.dk

BLIV
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af DANSK handicap forbund
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