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KOMMUNALVALG
2017
STRANDEN ER
KYSTSIKRET

Vores fornemmeste opgave er at sikre, at du får dækket dine ønsker og behov,
så du kan opbygge og fastholde et selvstændigt liv...
Har du brug for nogen til at varetage din BPA-ordning eller hjælp til at ansøge om en.
Måske ledsagerservice eller hjælp til personlig pleje i hverdagen.
Så kontakt os og lad os få en uforpligtende snak om dine ønsker og behov.

Din helt egen ledsagerservice og handicaphjælp!
BPA·Centralen A/S · Strandvejen 267 B · 2920 Charlottenlund
Telefon: 70 60 50 77 · Døgnvagt: 28 77 00 33
Email: kontakt@bpacentralen.dk · www.bpacentralen.dk

Ferielejre for alle – Det giver mening
Alle har ret til gode ferieoplevelser. FamilieNet udbyder i alt otte årlige Ferielejre i skolernes ferieperioder. Ferielejrene
er et landsdækkende tilbud for ALLE børn og unge i vores samfund – med handicap eller ej.
Ideen er, at den enkelte deltager gennem en række af positive og udfordrende aktiviteter og oplevelser i løbet af
ugen, får en større forståelse, både for egne, men også for sine medmenneskers muligheder og ønsker i livet.
Vurderingen af, hvornår en aktivitet på ferielejrene er en succes beror på, i hvilket omfang det lykkes at engagere alle
deltagere i aktiviteten – ikke nødvendigvis med samme indsats, men således at alle bidrager med en nødvendig del til
helheden. Det opleves som en stor succes, når den enkelte deltager oplever glæden ved at overskride nogle personlige grænser for, hvad der hidtil har været muligt – og når alle føler sig som en betydelig del af fællesskabet.
Ferielejrene er for børn/unge i alderen 6-18år og Unglejr for unge i alderen 16-25år.
Se mere på vores hjemmeside og kontakt os gerne og få svar på spørgsmål
Kontaktoplysninger: Pindstrup Centret • Johs. F. la Cours Allé • 8550 Ryomgård
post@familienet.dk • Tlf.: 86 39 61 11
www.FamilieNet.dk
www.facebook.com/FamilieNet
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Der er politik i alt, og alt er politik. På samme måde er
der i princippet handicappolitik i alt.

40

Foto: Mads Stampe

JAN JESPERSEN, SOM ER MED I BYRÅDET I STEVNS KOMMUNE

48
STRANDEN ER KYSTSIKRET OG ÅBNER OFFICIELT TIL NÆSTE ÅR

4 Nye huskelister om klinikker
og hospitaler

21 DET SKER I DHF

Bygge- og Trafikpolitisk Udvalg giver
tips til indretning af klinikker og
hospitaler.

29 Anmeldelse: 12.000 dage i
kørestol.

6 Hjulspind
12 Vadehavscentret er et
besøg værd
Handicap-nyt har været i Sønderjylland og besøgt det nye center.

16 DRs produkter skal være
for alle
Handicap-nyt har talt med tilgængelighedsredaktør Heidi Sivebæk.

18 Kom ud af busken og spark
døren ind
En undersøgelse viser, at det kan betale sig at søge job uopfordret.

19 Jens Bouets klumme
20 Borgerens oplysninger skal
respekteres
Ombudsmanden har kastet et kritisk
blik på Ankestyrelsen.

40 Med hårdt arbejde finder Jan
vej i det lokalpolitiske landskab
på Stevns
Jan Jespersen har været fire år i byrådet og fortæller, hvad han har lært.

30 Læserne skriver
Dårlig service i Fynsbus.

42 Som man spørger, får man svar

31 Kronik:

Nævner analyseinstitutter handicap i
vælgerundersøgelser?

Kiropraktor har været godt for mig.

32 En beklagelig sag
Vores ulandsprojekt i Uganda har
været udsat for svindel.

44 Tilgængelighed skal nævnes
konstant
Torben Kjær fra Regionsrådet i
Hovedstaden fortæller om arbejdet
med tilgængelighed.

34 Hvad er korruption?
Ulandsafdelingen kommer med et
bud.

46 Landet rundt

35 Det handler om at få politikerne til at føle noget

48 Bagsiden – Stranden

Små udflugtstips fra det ganske land.

Små møder med politikerne kan tale
til deres følelser.

36 Tema: Kandidater
kommunalvalg 2017
Handicap-nyt præsenterer nogle kandidater.

Forside:
Handicap-nyt
har besøgt Vadehavscentret i
Sønderjylland.
Side 12.
Foto: Jane Karup
Pedersen
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INDRETNING

Af Bente Rødsgaard

NYE HUSKELISTER
Indret din klinik så den kan modtage kørestolsbrugere

Indret hospitalet så kørestolsbrugere kan
være selvhjulpne

I Danmark findes der mange sundhedsklinikker, som
huser fx fysioterapeuter, tandlæger, fodterapeuter og
kiropraktorer for nu blot at nævne nogle. Sommetider
bliver vi i Dansk Handicap Forbund kontaktet af fx fysioterapeuter, som ønsker at skabe en klinik, som kan
modtage alle patienter herunder ældre, gangbesværede og kørestolsbrugere. Men spørgsmålene er mange,
og hvad kan lade sig gøre? For at imødekomme denne
interesse har forbundets Bygge- og Trafikpolitisk Udvalg (BTPU) udgivet en huskeliste med gode råd om
parkeringsmuligheder, belægninger, adgang, indretning
af reception, venteareal, handicaptoiletter og undersøgelses- og behandlingsrum samt træningsfaciliteter.
BTPU håber, at huskelisten vil blive flittigt brugt af
ejerne, men også af medlemmerne, som kan printe den
ud og tage med til fx tandlægen til inspiration.

Hvis man kan klare sig selv, så vil man helst det, men
på hospitaler kniber det for kørestolsbrugere med at
være selvhjulpne. Sommetider bliver vi i Dansk Handicap Forbund kontaktet af medlemmer, som har oplevet, at de er blevet gjort mindre selvhjulpne, end de
er, ved en indlæggelse eller en ambulant behandling,
da fx handicaptoilet og badefaciliteter er skabt ud fra
personalets behov. Derfor har BTPU samlet nogle indretningstips. BTPU håber, at huskelisten vil blive flittigt
brugt af handicapråd og repræsentanter i regionerne,
men også af medlemmer, som kan printe den ud og
tage med og aflevere på hospitalet eller til regionspolitikere til inspiration.
Du finder huskelisterne på Dansk Handicap Forbunds hjemmeside https://danskhandicapforbund.
dk/da/tilgaengelighed/gode-rad/tjek-og-huskelister/
huskelister/

Huskeliste for SUNDHEDSKLINIKKER

Bygge- og Trafikpolitisk Udvalg
Blekinge Boulevard 2, 2630 Taastrup

Huskeliste for HOSPITALER

tlf.: 39 29 35 55
www.danskhandicapforbund.dk

Bygge- og Trafikpolitisk Udvalg
Blekinge Boulevard 2, 2630 Taastrup

tlf.: 39 29 35 55
www.danskhandicapforbund.dk

Mennesket med handicap kan møde hospitalet både som patient, som pårørende eller som
ansat. Hospitalet skal gennemtænkes fra handicapparkeringspladsen, ind i bygningen og
rundt til de forskellige funktioner som skal kunne anvendes af alle. I forhold til adgangsveje,
indgang og offentlige tilgængelige toiletter henviser vi til huskelisterne for disse.

Parkeringsplads
Handicapegnet P-plads
skal være i nærheden af
indgang: 3,5 m bred og 5,0
m lang eller grænsende til
et frit, plant, vandret areal.
Samt p-båse for kassebiler
med et brugsareal på 4,5 x
8,0 m.
Frem til indgangen
For dårligt gående er det
vigtigt med så kort afstand
til indgangen som muligt.
Af hensyn til kørestolsbrugere må der ikke være
niveauspring højere end
2,5 cm. Kantsten skal nedsænkes. Eventuelle stigninger: maks. 1:10.
Belægning
Belægningen skal være
fast og jævn. Chaussesten
og brosten er uegnede. To
rækker bordursten med
brosten imellem er ikke en
tilgængelig belægning.
Adgang frem til bygningen og indgang
Regulering i terræn kan
anbefales som løsning til
niveaufri adgang. Stigning
maks. 1:25 (4 cm stigning
pr. 1 meter). Benyttes
ramper stigning maks.
1:20 (5 cm stigning pr. 1
meter) samt håndlister, og
der skal være vandret
repos foran indgangen.
Skråtstillede

skraberiste op til indgang
er ulovlige.
Repos og måtter udenfor
og indenfor indgangsdør
skal der være en vandret
flade med fast og plan
belægning i samme niveau
som gulv indenfor. Repos
foran indgang skal være
1,5 x 1,5 m. Evt. måtter og
gitterriste med
maskestørrelse på maks.
10 x 20 mm nedsænkes til
plan overflade. Måtter af
gummiringstypen
anbefales. Kokosmåtter er
uegnede for kørestolsbrugere.
Hvis døren åbner udad, er
det nødvendigt med større
vandret areal, så døren
kan åbne forbi kørestol.
Automatiske døre med
sensorer eller med trykknap. Eller træk/trykkraft
på maks. 2,5 kg for at
skubbe/trække døren op.
Trapper
Skal have griberigtige
håndlister (d=ca. 40 mm).
Trapperne skal være lukkede med stødtrin.
Elevatorer Mindstemålene
er 1,10 m (bredde) x 1,40
m (dybde)
(bedst 1,70 m af hensyn til
elscooterbrugere m.fl.).
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Betjeningsknapper udvendigt som i selve elevatorstolen skal være placeret
ca. 1,0 m over gulv og
min. 0,5 m fra hjørner.
Dør(e) placeres i
elevatorens smalle
ende(r). (Er døre placeret
vinkelret på hinanden,
skal størrelsen væ-re
mindst 1,8 x 1,8 m).
(elevatortegning på Dansk
Handicap Forbunds
huskeliste adgang / indgang). Helst
gennemgangselevatorer,
hvis muligt og relevant.
Reception
Der skal være et niveaufrit
område foran skranken på
mindst 1,5 x 1,5 m. En høj
gennemgående skranke
anbefales ikke. Indret
receptionsskranken med
forskellige bordhøjder, så
en sektion har en bredde
på 1 m og bordhøjde 74
cm samt fri højde og
dybde på ca. 68 x 60 cm
under bordet for
kørestolsbrugeres knæ og
fodstøtter. Det er vigtigt, at
der ved receptionsdiske er
teleslynge.

- s. 1/2 - Vend
Juli 2017

Modtagelse og
venteværelse
Receptionsdiske skal have
et niveaufrit område foran
på mindst 1,5 x 1,5 m. Disken (eller dele af disken)
skal være i en højde på
0,9-1,2m, eller skal kunne
sænkes.
Det er vigtigt at der ved
receptionsdiske er teleslynge.
I venteværelset skal være
stole med en siddehøjde
på 48cm og med armlæn
og der skal være naturlige
muligheder for at man kan
vente – også selv om man
bruger kørestol eller en
rollator, fx skal det være
muligt at sætte sig ved et
bord uden at ens kørestol
eller rollator står i vejen for
de øvrige ventende eller
personalet.
Undersøgelses- og
behandlerrum
Eventuelle omklædningsrum skal være tilgængelige.
Der skal være alternativer
til undersøgelser der traditionelt foretages stående
(fx vægtvejning og mammografiscreeninger).

Der skal som minimum
være et frit areal ved undersøgelses- og behandlingsapparatur inklusiv lejer på 1,5 x 1,5m.
Brikse skal kunne sænkes
til en højde af 48cm og
som supplement skal der
være muligt at kunne liftes
over på lejet, helst med en
loftslift. Lejerne skal være
brede og med mulighed for
fastspænding og hvis undersøgelsen eller behandlingen kræver at patienter
fastholder en bestemt stilling skal der være mulighed for lejring.
Hvis det er muligt er det et
godt alternativt, at instrumenterne mv. kan flyttes
så man kan undersøges
og behandles siddende i
en kørestol.
Sengestuer – indretning
Ved sengestuer skal der
være plads til at komme
ind på sengestuen og til at
kunne manøvrere rundt i
en kørestol, inklusiv komme tæt på fx seng, skab,
vask, vindue og stikkontakter.

Passagebredden på sengestuer skal være på
mindst 1 m og der skal
være en venderadius på
1,5 m.
Det skal være muligt at
komme til stikkontakter
m.v., i en højde på 0,9-1,2
m og min. 50cm fra hjørner
/ forhindringer,
Det skal også være muligt
at have en eventuel kørestol eller rollator stående
ved siden af sengen uden
at den står i vejen for andre patienter eller personale.
Et antal sengestuer skal
være udstyret med skinner
til brug for rumdækkende
loftslift, der fx kan forflytte
patienten direkte fra sengen til toilet og bad.
Sengestuer – sengen
Sengen skal kunne hæves
og sænkes og liggestillinger skal kunne justeres
ved hjælp af en fjernbetjening der skal kunne benyttes med nedsat fingerfunktion.
- s. 1/2 - Vend
2017
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Når jeg går til valg, så betragter jeg det
som en festdag. Jeg husker den særlige
stemning omkring valg fra den første
gang, min far tog mig med til et valg og
viste mig vigtigheden og højtideligheden
ved valg. Jeg kunne godt mærke, at det
var en særlig begivenhed, min far tog
mig med til.
Jeg husker stemningen. Flagene og
den lokale folkeskole, som i dagens anledning havde et helt andet skær over
sig, og som blev indtaget af en masse
mennesker – høj som lav, som var sammen om noget fælles og vigtigt.
Og valgfeberen kom til at følge mig.
Jeg har altid trofast afgivet min stemme,
og i 20 år var jeg valgtilforordnet og
kunne på den måde udvide festen til en
hel dag og aften. En dag, hvor tiden ligesom står stille, og alle trækker en streg i
sandet og kigger fremad.
Når jeg i dag reflekterer over mine
følelser i forbindelse med valgdage, så
handler det om, at vi i Danmark har et
demokrati, vi kan være stolte af. Ofte er
der noget, vi et utilfredse med, og noget
vi ønsker ændret, og i perioder kan det
se meget sort ud, men på valgdagen er
der altid en stemning af, at nu kan vi
forandre, og nu kan vi få friske øjne til at
kigge på tingene. Borgerne har muligheden for at sige her til og ikke længere, og
vi kan udstikke en ny kurs.
Tirsdag den 21. november er det
kommunal- og regionsrådsvalget, det
handler om. Og for os, som lever med en
funktionsnedsættelse, er det et ekstremt
vigtigt valg. Kigger man for eksempel på
serviceniveauer, og måden man forvalter
på, så er der stor forskel fra kommune til
kommune. I kommunen er det nemlig byrådet, som tager stilling til, hvordan man
udfylder den ’rammelovgivning’, som staten vedtager. Økonomi og serviceniveau-

er afgøres hovedsageligt af byrådet og
ikke af Folketinget. Derfor skal vi engagere os, og en af måderne er at finde de
kandidater, som har en positiv holdning
til vores målgruppe – i kommunalpolitik
er det ofte i højere grad personerne end
partifarven, som har betydning.
Det er vigtigt at få fokus på alt det,
der foregår inden valget, omkring møder,
spørgsmål m.v. Derfor vil jeg opfordre alle medlemmer og tillidsvalgte til at være
synlige i forbindelse med valgkampen i
jeres kommune. Op mod valget vil vi på
hjemmesiden lægge nogle spørgsmål,
som I kan bruge, når I møder kandidaterne. Og fra side 35 og frem kan du finde
meget mere valgstof.
Mød op til valgmøderne, vær synlige
og stil spørgsmål! Der er brug for, at vi er
synlige.
Jeg glæder mig til valgdagen, og jeg
opfordrer til, at alle valgsteder tænker
over at være åbne for mennesker med
handicap. Det kniber stadig med tilgængeligheden, og det har vi i en høring
fra forbundets Bygge- og Trafikpolitisk
Udvalg (BTPU) for nylig gjort opmærksom
på. Det er ikke godt nok, når regeringen
kun vil forpligte et enkelt valgsted i hver
kommune at sikre fysisk tilgængelighed.
Valgdagen er en festdag, og festen
skal være for alle!
Jeg ønsker alle medlemmer, tillidsvalgte og kandidater en rigtig god valgdag.

Susanne Olsen
Landsformand
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HJULSPIND

Af Bente Rødsgaard & Mads Stampe

FORBUNDET OPFORDRER TIL ÆNDRING AF
FØRTIDSPENSIONS- OG FLEKSJOBREFORMEN
Både landspolitikere, kommunalpoli-

førtidspension.

derne og opfordring til at måle på

tikere og fagforbund presser på for at

• Ressourceforløbet skal have et for-

få ændret de regler, der blev vedtaget

sørgelsesgrundlag på niveau med

i forbindelse med førtidspensions- og

sygedagpenge, idet der er tale om

Forslagene er de vigtigste af en ræk-

fleksjobreformen tilbage i 2013.

en længere periode af borgerens liv,

ke forslag, som forbundet i længere

hvor man skal kunne leve og samti-

tid har kæmpet for at komme igen-

glæde i Dansk Handicap Forbund,

dig have overskud til at udvikle sig.

nem med til politikerne.

hvor vi længe har kæmpet for at få

• Styrket indsats i forhold til at hjæl-

Det pres er blevet taget imod med

ændret på reglerne.
Dansk Handicap Forbund foreslår

pe afklarede borgere med handicap til en match med virksomhe-

resultater frem for processer.

Landsformand Susanne Olsen, Dansk
Handicap Forbund. Foto: Mads Stampe

på baggrund af kritikken fire konkrete ændringer, som vil gøre en stor
forskel for forbundets medlemmer:
• Når man har en arbejdsevne på under ti timer, så skal det være muligt at få bevilget førtidspension,
mens ressourceforløb og fleksjob
skal være en valgmulighed.
• Ingen skal være under afklaring
i mere end fem år. Har man ikke
gennem en individuelt sammensat
indsats kunnet udvikle arbejdsevnen på fem år, så er det indlysende, at man i stedet skal have en

Til lykke til Lena Nielsen
Lena Nielsen fra Dansk Handicap

stadig mange tillidsposter i Dansk

(BTPU), hvor hun har været med

Forbunds hovedbestyrelse bliver

Handicap Forbund. Siden 1990 har

siden 1988, og hun er med i Social-

den 28.oktober 70 år. Hun star-

hun fx været i forbundets hoved-

og Arbejdsmarkedspolitisk Udvalg.

tede i Ungdomskredsen (UK), da

bestyrelse, og hun er næstformand

Paraplyorganisationen Danske

hun var 16 år, og har haft og har

i Bygge- og Trafikpolitisk Udvalg

Handicaporganisationer har også

Dansk Rehab Gruppe, DRG – brancheforeningen for hjælpemidler og
velfærdsteknologi er rykket ind i Forskerparken i Odense, da foreningen
øger fokus og samarbejdet på det
velfærdsteknologiske område.

til at stemme til kommunalvalget.
19 procent erklærer sig enige i udsagnet: ”Jeg ved så lidt om, hvad
der sker i kommunalbestyrelsen/
byrådet, at jeg egentlig ikke burde
stemme ved kommunalvalget.” 51
procent er uenige, mens de resterende 30 procent hverken er enige

VED
DU, AT?

VIDSTE
DU, AT?
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Hver femte dansker føler sig uegnet

FRA HJEMMESIDEN:

Grundlæggende fejl i sagsbehandlingen
rammer medlemmer urimeligt hårdt
Antallet af sager hos kommunerne,

historien fra Information kan således

som omgøres i Ankestyrelsen efter at

blot tilføjes til det faktum, at det står

være blevet påklaget, er skyhøjt, når

skidt til med sagsbehandlingen på

det drejer sig om børn med sygdom

handicapområdet.

og handicap. Det er helt urimeligt, og

”Nu kan vi igen læse en historie,

det er en dårlig brug af kommunens

som med jævne mellemrum gentager

ressourcer, mener landsformand Su-

sig, og det trætter mig faktisk, at der

sanne Olsen.

ikke for alvor bliver taget fat på at få

I 46 procent af sagerne om børn

sikret en bedre sagsbehandling, fordi

med sygdom og handicap omgjorde

det rammer vores medlemmers hver-

Ankestyrelsen afgørelserne efter kla-

dag urimeligt hårdt; også hårdere end

ger. I 51 ud af 98 kommuner blev der

mange måske kan forstille sig,” lyder

lavet fejl eller truffet forkerte afgø-

det fra landsformand i Dansk Handi-

relser i 50-100 procent af sagerne på

cap Forbund, Susanne Olsen.

børnehandicapområdet.

Medlemmer, der oplever proble-

Det viser tal fra Social- og Børne-

mer med en sag i kommunen, kan

ministeriet ifølge Dagbladet Informa-

henvende sig til rådgivningen via

tion.

hjemmesiden her: https://danskhan-

Historien er ikke ny. Tidligere på
sommeren kunne man læse i Poli-

dicapforbund.dk/da/radgivning/radgivningsteam/

tiken, at omgørelserne på hele det
sociale område lå på 37 procent, og
Illustration: Niels Poulsen

udpeget hende til diverse tillids-

Hun arbejder utrætteligt i diverse

poster i Ankestyrelsen, Luftfartens

udvalg, bestyrelser og det lokale

Handicapråd og DSBs handicappa-

handicapråd i Odsherred på at

nel og som ekspert i The European

sikre, at mennesker med handicap

Disability Forum, hvor hun kæmper

får rettigheder, der sikrer tilgænge-

bravt for, at mennesker med han-

lighed til alle niveauer i samfundet,

dicap kan rejse spontant med tog

uanset om det gælder perronhøj-

i hele Europa. Lena Nielsen er et

der, retten til uddannelse, job eller

kæmpeaktiv for handicapsagen.

pension.
Arkivfoto: Claus Haagensen

eller uenige. Det viser en undersøgelse, som YouGov har foretaget
for Momentum (som udgives af
Kommunernes Landsforening (KL))
blandt et repræsentativt udsnit af
befolkningen.
En anden undersøgelse også fra Mo-

mentum viser, at næsten dobbelt så
mange vælgere som i 2013 vil bruge
Facebook til at orientere sig om deres
lokale kandidater inden kommunalvalget i november. Blandt kandidaterne ligger Facebook helt i top blandt
de redskaber, som de vil bruge mest
energi på.

Nordea-fonden har bevilget 16,5 millioner kroner til at skabe spændende
og lærerige formidlingsaktiviteter i
forbindelse med anlæggelsen af nye
ruter og stier i Tøndermarsken.
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Af Bente Rødsgaard & Mads Stampe

STUDERENDE MED HANDICAP
MISTRIVES OG KVITTER STUDIET
Fremdriftsreformen er hård ved de

dicap. Spørgsmålene er besvaret via

studerende med handicap. En under-

spørgeskemaer, der er distribueret

undersøgelsen via DH’s hjemme-

søgelse fra Danske Handicaporgani-

til medlemmer gennem handicapor-

side her: http://www.handicap.dk/

sationer (DH) viser, at mange stude-

ganisationernes nyhedsbreve, Face-

nyheder/nyhedsarkiv/studerende-

rende med handicap har store udfor-

booksider osv.

med-handicap-mistrives-og-kvitter-

dringer på studiet netop på grund af

Interesserede kan læse mere om

studiet/

fremdriftsreformen. Undersøgelsen
slår fast, at de studerende er forsinkede, må kvitte studiet eller mistrives
i en grad, så de er i fare for det.
De studerende peger blandt andet
på, at fremdriftsreformens manglende fleksibilitet er svær at håndkan have store konsekvenser for de
studerende.
Undersøgelsen bygger på besvarelser fra 702 studerende med han-

Foto: Colourbox

tere, når man har et handicap. Og det

Brugerundersøgelse af hjemmesiden på trapperne
Forbundet er på trapperne med

Det er ikke helt fastlagt, hvornår

dring til at deltage i undersøgelsen.

en brugerundersøgelse af hjem-

undersøgelsen løber af stablen, men

”Jeg vil opfordre alle brugere af

mesiden, som skal give indsigt i,

man vil ikke være i tvivl, når man kom-

hjemmesiden til at deltage, så vi

hvordan hjemmesiden bliver brugt,

mer ind på hjemmesidens forside, som

kan komme videre i den proces,

så den kan blive optimeret og gjort

i den periode, hvor undersøgelsen fin-

det er at udvikle vores hjemme-

mere brugervenlig.

der sted, vil være dækket af en opfor-

side,” lyder det fra Susanne Olsen.

”Hjemmesiden gik i luften for
lidt over to år siden, og siden da,
har vi lært meget. Vi har begået
fejl, og vi har rettet op på nogle
ting, som ikke virkede i praksis,
men vi har også fået nogle nye
værktøjer på hjemmesiden, som
har været rigtig brugbare. Nu glæder jeg mig til at se, hvad brugerne
synes om at benytte hjemmesiden,
så vi kan få en endnu bedre hjemmeside,” siger landsformand Susanne Olsen.
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Wartburg i Eisenach Tyskland er berømt, og der er
også et dansk spor til H.C.
Andersen, som fandt inspiration til eventyret ”Pebersvendens Nathue”.
Foto: Colourbox.

App om danske fodspor i Tyskland
Danmark og Tyskland hat tætte for-

App’en ”The Danish Link”, som

eller det kongelige, der står øverst

bindelser og har haft det i mange

Tysk Turist Information lancerede i

hundrede år. Næsten uanset, hvor

2015, har været igennem en større

man rejser hen i Tyskland, er der en

opdatering med nye links og redige-

gerne med på råd, og det fik mange

eller anden dansk tilknytning. Bor-

ring af de oprindelige links. App’en

danskere til tasterne med forslag til

gen Wartburg i Eisenach i Thürin-

fortæller stort og småt om oplevel-

nye steder til app’en, og det er de

gen er berømt, fordi Martin Luther

ser og events i Tyskland, der alle har

bedste af dem, der nu er kommet

boede der, mens han oversatte Det

det til fælles, at danskere har haft

med. Af de i alt 362 nedslag ligger

Ny Testamente til tysk, og Richard

en finger med i spillet.

de fleste i det nordlige Tyskland,

Wagner har også fundet inspiration

App’en deler attraktionerne op i

på ønskesedlen.
Tysk Turist Information tog bru-

men der er også kommet større fo-

her til sin opera Mestersangerne.

kategorier, der gør det let for den

kus på steder i det tidligere Østtysk-

Men den danske forfatter H.C. An-

rejsende at finde sine egne interes-

land fx i delstaterne Brandenburg og

dersen kendte også til både borgen

ser, hvad enten det er kultur, histo-

Thüringen. Du kan hente appen ”The

og byen.

rie, mad, overnatning, det kuriøse

Danish Link” gratis på nettet.

KOMMUNAL – OG REGIONSVALG 2017
Hold godt øje med Dansk Han-

På siden vil der løbende blive lagt

spørgsmål om serviceniveauer og

dicap Forbunds hjemmeside op

tekster og spørgsmål op, som du

tilgængelighed.

mod valget den 21. november.

kan benytte i valgkampen – fx
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Af Bente Rødsgaard & Mads Stampe

Ældre efterladte er ofte i
dyb sorg
At blive alene efter et langt

Designværktøj
fra New Zealand

ægteskab sker for mange mennesker, og det er ikke nemt.
Københavns Kommune har udgivet: ”Efter – Magasin for ældre
efterladte og pårørende”. Her
møder man fx ægtemænd, som
sørger, og voksne børn, som fortæller, hvordan sorgen påvirker
dem. I hæftet er der også gode
råd fx om at deltage i en sorggruppe, komme ud blandt andre
mennesker eller få et hjemmebesøg fra kommunen. MagasiFoto: Colourbox

net er gratis og kan downloades
på https://www.kk.dk/sites/
default/files/efter_-_magasin_
for_aeldre_efterladte_og_paaroerende_2017.pdf

Efter

Magasin for ældre efterladte og pårørende

I Auckland i New Zealand er der
udkommet en Design Manual til
Jytte vågnede ikke igen

Sorgen
forandrede
Erik

Kaffe med kommunen
Få et hjemmebesøg
Styr på pengene
Hjælp til en ny hverdag

Skyld, skam, vrede og lettelse
I sorg er ingen
følelser forbudt

Slap for at spille komedie
Jette fandt en sorggruppe

Alle fritagelser fra
Digital Post gøres
tidsubegrænsede

Et nyt designværktøj for alle fra New
Zealand. Modelfoto: Colourbox.

støtte for arkitekter og designere,

Universal Design Tool er en del af

når de skal designe bygninger eller

den stigende mængde af designres-

offentlige rum. Selve manualen er

sourcer, som findes på Auckland De-

frit tilgængelig, og den vrimler med

sign Manual hjemmesiden. Du kan

tjeklister. Formålet er at inspirere

gå på opdagelse på http://univer-

til universelt design og til at skabe

saldesigntool.co.nz eller på http://

designløsninger, som virker for alle.

www.aucklanddesignmanual.co.nz/

nuværende fritagelser automatisk

gives tidsubegrænsede fritagelser. Det

gøres tidsubegrænsede, og at der

vil dog altid være muligt på et senere

fremover kun gives tidsubegrænsede

tidspunkt at tilmelde sig Digital Post.

fritagelser. Borgere, som i dag har en

Ændringen gør det både mere enkelt

midlertidig fritagelse, vil nu få deres

og mere gennemskueligt for borgerne.

Folketinget har besluttet at afskaffe

fritagelse gjort tidsubegrænset. Det

Dels fordi der ikke længere vil herske

de toårige midlertidige fritagelser

er resultatet af en politisk beslutning,

forvirring om, hvorvidt en fritagelse er

for Digital Post. Det betyder, at alle

der også betyder, at der fremover kun

midlertidig eller tidsubegrænset, dels
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Handicap
parkeringsplads
som varelager

HVIDBOG OM
MULTISYGDOM
Hvidbog om

MULTISYGDOM
Dokumentation af multisygdom i det danske samfund
– fra silotænkning til sammenhæng

Anne Frølich, Frede Olesen, Inge Kristensen

I hvidbogen om multisygdom
kan man læse om de udfordringer, patienter med multisygdom
møder med systemet. Udfordringerne er utallige. Det skønnes,
at op mod 30 procent af den
voksne befolkning lever med
multisygdom, det vil sige, at de
har mere end én kronisk eller
længerevarende sygdom, og
hos danskere over 65 år er mere
end halvdelen multisyge. Vores
sundhedsvæsen er opbygget i
siloer uden tværgående kom-

Privatfoto

munikation, og det giver solide
Sommetider ser medlemmerne

nogle varer og brugt en ledig han-

vanskeligheder for de multisyge.

noget spøjst, når de er ude på ga-

dicapparkeringsplads til formålet.

Hvidbogen kommer da derfor

der og stræder. Det her foto har et

Man må ikke håbe, nogen kom og

også med en række anbefalin-

medlem taget i Ishøj lidt syd for Kø-

havde akut brug for pladsen.

ger, der kan gøre det lettere for

benhavn. Her har en varebil dumpet

multisyge patienter. Blandt andet ved at pege på inddragelse
af patienter og organisatoriske

fordi borgeren ikke løbende hvert andet år skal henvende sig til kommunen

fritagelser hvert andet år.
Hidtil har forvirringen, om hvorvidt

tiltag, der kan nedbryde sundhedsvæsenets siloer – for ek-

en fritagelse var midlertidig eller

sempel gennem fælles ledelse

Afskaffelsen af midlertidige frita-

tidsubegrænset, givet et unødvendigt

på tværs af sektorer. Bogen blev

gelser for Digital Post er samtidig en

pres på den kommunale borgerservice

lanceret den 3. marts 2017, og

lettelse af den administrative opgave

fra borgere i perioderne omkring ud-

du kan downloade bogen gratis

for kommunerne, da de fremover slip-

løb af midlertidige fritagelser.

på www.multisygdom.dk

for at forny fritagelsen.

per for at skulle forny de midlertidige

Kilde: Digitaliseringsstyrelsen.
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Af Vibeke Baden Laursen og Bente Rødsgaard. Foto: Jane Karup Pedersen

Vadehavscentret
er et besøg værd
Handicap-nyt har besøgt Vadehavscentret i Vester Vedsted
i Sønderjylland. Efter åbningen i februar valfarter mange
nysgerrige dertil. Og med god grund. Både arkitektur og
udstillingerne er en forunderlig oplevelse

V

ADEHAVSCENTERET LIGGER I naturskønne omgivelser. Man kan let køre
op af en trærampe og hen
til indgangsdøren, og der er også
en trætrappe. I det gode vejr giver
ingen af delene problemer.
Vi er en lille gruppe, som udover
skribenter og en hjælper, som også
er fotograf, består af Jens Petersen
fra forbundets Bygge, og Trafikpolitisk Udvalg (BTPU), som bruger
manuel kørestol, Hanne Kokholm fra
Tønder afdeling, som bruger rollator, og Per Kæseler, som er gående.
Indenfor bydes vi velkommen af
souschef Susanne Andersen, som vil
vise os rundt.

Vadehavet er verdensarv
Selve centeret består af en gammel
afdeling og en helt ny afdeling, som
er blevet bygget sammen. Hvert
rum har sit tema, der omhandler
det alsidige natur- og dyreliv ved
Vadehavet.
Indenfor er der dejligt lyst, her
er lyse gulve, der er højt til loftet,
og flere af udstillingsrummene har
meget store vinduespartier, så man
kan fornemme det skiftende vejr
udenfor.
”Vi havde forventet 45.000 gæster på et år, men allerede nu har vi
haft over 55.000 gæster,” fortæller
Susanne Andersen. Centerets histo12 • HANDICAP NYT 4 - 2017

rie knytter sig til, at Unesco i 1998
gik i gang med at frede særegne
landskaber, som fx Vadehavsmiljøet, og siden er den danske del
af Vadehavet også blevet Unesco
verdensarv. Holland og Tyskland
havde fredet en del af Vadehavsområdet allerede i 2009. Danmark kom
med i 2014, da det tog lang tid at
få en endelig aftale på plads. Men
ifølge Susanne Andersen endte det
hele godt, og med det nye center i
Danmark er der etableret en nordlig
port til verdensarven.
Og området er fantastisk. 15 mio.
trækfugle passerer årligt Vadehavet, og det er et kæmpespisekammer. Den overordnede ide med
Vadehavscentret er at vække folks
interesse og nysgerrighed over for
det unikke tidevandsområde og de
mange fugle.
”Centerets udstillinger befinder sig i krydsfeltet mellem kunst
og formidling, og det foregår i et
æstetisk samspil. Det er meningen,
at besøgende skal se skønheden
i naturen, opleve den og passe på
den. Og meget gerne få lyst til at
vide noget mere ved fx at købe en
bog, man kan fordybe sig i,” oplyser
Susanne Andersen.

Udstillingsrum med temaer
I det første udstillingsrum zoomer
man ind på nogle trækonstruktioner

af fugle ved hjælp af nogle kikkertlignende apparater. Men når man
fokuserer på træmodellerne, ser
man på skærme i apparaterne små
naturfilm, hvor fuglene bevæger sig,
og en tekst viser deres navne.
Det næste rum handler om tidevandet og månens indflydelse;
rummet er lidt mørkere og viser og
forklarer naturkræfterne. Overalt er
der skærme, der viser film med fugle. Og tidevandet er ikke til at spøge

Vibeke går glip af noget flere
steder i udstillingen fx at klappe
en sæl.

Arkitekturen og den lille
have er meget indbydende.

med, forklarer Susanne Andersen:
”Vi i området er bekendte med det,
men turisterne er ikke. Vi frygter
især for kinesiske turister, som samler østers og risikerer at blive overrasket af tidevandet,” siger hun.
Udstillingen rummer også en biograf. Der er ikke indrettet kørestolspladser i den, men Jens Petersen
kører hen foran første række og skaber på den måde sin egen række,
hvorfra han ser udemærket. ”Det

er muligt, at det ikke er meningen,
men herfra ser jeg fint,” siger han
og understreger, at han ikke kunne
drømme om at sætte sig ud til siden
og se skråt hen på lærredet.

Laboratorium, krabber og
papirflyvere
Hanne Kokholm fra Tønder afdeling
er i færd med at planlægge en sommerudflugt med lokalafdelingen til
Vadehavscentret, og hun er meget

Tidevandet formidles via filmklip.
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I flere af udstillingsrummene
må det udstillede berøres.
Fra venstre ses Per Kæseler,
Susanne Andersen og Vibeke
Baden Laursen.

interesseret i, om alle deltagerne
kan være med overalt. Og hun ser
med bekymring på nogle skærme,
der viser film med fugle, hvor man
kan høre fuglelyde, men hvor det
er svært at nå høretelefonerne. De
hænger i 160 cm højde, og Jens
Petersen kan kun lige akkurat nå
dem, han anbefaler at de rykkes 20
cm længere ned. Men der findes på
centeret en audioguide med høretelefoner, som man kan låne i receptionen, oplyser Susanne Andersen.
I et andet rum er der ”laboratoriumstemning”, der står mikroskoper,
og man kan røre ved fjer og fugleskeletter. Kørestolsbrugere kan godt
få problemer i dette rum med at
kunne komme til at prøve det hele,
da fx mikroskoper er placeret for
højt.
Et tredje rum har fokus på fjer, æg
og aerodynamik; her er det muligt at
kaste med papirflyvere. Jens Petersen er begejstret for opsætningen,
og muligheden for at kaste med en
papirflyver lader han da heller ikke
gå fra sig.
14 • HANDICAP NYT 4 - 2017

Vadehavscenteret arrangerer også udflugter ud til Vadehavet. Mod forudbestilling er det muligt at leje nogle gigantiske
el-kørestole med nogle enorme ballonhjulsformede traktordæk.

Når man bevæger sig fra rum til
rum i udstillingen, så passerer man
en gang med hvide vægge, så man
lige får en pause inden det nye rum.
Det lyder lidt mærkeligt, men effekten er faktisk god. Man kan lige
puste ud og så få nye indtryk.
Et fjerde rum viser fødekæden
i Vadehavet fra plankton til sæler.
Her er der også et bassin, hvor
pilfingre kan røre forsigtigt ved
krabber. Et femte rum er fyldt med
fugleplancher og viser sort sol, som
er et fænomen, hvor tusinder af
stære flyver op og danner en sky
af fugle, som kan skygge for aftensolen et øjeblik, et betagende syn,
men ifølge Susanne Andersen er
fænomenet næsten markedsført for
meget i Sønderjylland, og turister
bliver nogle gange skuffede, fordi
fuglene opfører sig, som de vil og
ikke laver sort sol på kommando.
I det allersidste rum er der en
kunstinstallation, der hedder afrejse, og som viser fugle, der tager på
træk via små film og projektioner på
glasstykker. Et rum, der er skabt til,

at man sidder stille og sanser både
rummet, lydene og billederne.

Café og handicaptoiletter
Det er let at købe billet i receptionen og at komme ind i den lille butik samt ind i cafeen, hvor man både
kan sidde indendørs og udendørs.
Cafeen har en førstesal, hvortil man
kan komme med en liftelevator, dog
ikke i dag, da den er gået i stykker.
Der er i alt fire handicaptoiletter,
men kun et er helt nyt. Jens Petersen kører ind på det nyeste og
konstaterer hurtigt, at en radiator
optager en del af fripladsen, og
gulvet virker meget glat. Men hvem
ved, måske kan radiatoren flyttes?
Susanne Andersen vil gerne overveje en løsning.

Udendørs
Udenfor er der en tundrahave, og
der er ved at blive anlagt et stisystem for alle. Gravkøerne er i
gang, og det var svært at få indtryk
af, hvordan det kommer til at se
ud. Gæsterne fra Dansk Handicap

Naturmaterialer
præger
arkitekturen.

Vibeke Baden
Laursen og Jens
Petersen i kunst
installationen
"Afrejse".

Forbund opfordrede centeret til at
købe bænke, som er egnede for
gangbesværede, dels ved det nye
stisystem, dels i udstillingsrummene, hvor siddemulighederne er
begrænsede til ganske få plinter
uden ryg- og armlæn.
På grunden er der flere bygninger, der rummer tilgængelige
undervisningslokaler, og der er et
overdækket madpakkeområde, og
et oversigtskort er på vej. Centeret
har også nogle ballonhjulskørestole, der drives af solceller, og
som kan føre en kørestolsbruger
langt ud i naturen i Vadehavet. De
udlånes dog kun i forbindelse med
guidede ture.

En bygning i skønhed
Arkitekturen er en oplevelse i sig
selv. De nye bygninger er beklædt
med træ og strå, og på en solskinsdag som i dag kommer materialerne
til sin fulde ret. Skribenterne vil gå
så vidt som til at sige, at det nye
center er smukt og meget svært at
løsrive sig fra.
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Af Bente Rødsgaard

DRs produkter skal v
 ære
for alle
Det handler om at tænke stratetisk
og bredt og få alle forhindringer af
vejen, så alle kan få glæde af DRs
programmer.
Alt med tekstning startede med,
at udvalgte tv-udsendelser blev
”tekstet for hørehæmmede”, og de
fleste ved i dag, at man kan hente
undertekster via tekst-tv. Men med
de nye digitale muligheder regner
vi med at kunne udvikle tekstløsninger, så man fx selv vælger en
farve, man har let ved at læse, og
også selv vælge en størrelse på
teksten. Den slags tror jeg, at der
vil komme meget mere af i de kommende år,” fortæller hun.

Pressefoto: DR

Heidi Sivebæk har siden 2011 arbejdet i DR i et fleksjob,
hvor hun er tilgængelighedsredaktør og arbejder med
strategier for fx undertekster, tegnsprog og synstolkning PrivatfotoHandlingsplan og overvågning

T

ILGÆNGELIGHEDSREDAKTØR HEIDI SIVEBÆK tager
imod på sit kontor i DR på
Amager, hun er uddannet
journalist har siden 1988 arbejdet i
DR. Hun arbejder med strategier for
det, hun kalder: ”Høre, se, læse og
forstå”, men ikke med fysisk tilgængelighed til bygninger.
”Jeg arbejder med strategier,
der fører til, at tv, radio, web og
mobil kan benyttes af alle brugere.
DR har en forpligtigelse til Public
Service i sine aftaler. Og der kan
være mange forskellige årsager til,
at man ikke kan noget. Vi tænker i
universelt design, ligesom man gør
inden for bygninger. Der kan være
mange gode grunde til, at man har
brug for noget helt særligt, fx et
handicap, men det kan også være
situationsbestemt. Fx ved vi, at
folk, der ser tv på en mobiltelefon
i en bus, slår tekster til for ikke at
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forstyrre de andre,” fortæller hun.

Fleksjobber
Heidi Sivebæk kender DR særdeles
godt og har haft adskillige stillinger
indenfor radio og flere chefstillinger. I 2009 fik hun konstateret
sclerose, og nu benytter hun en
lille elscooter, men hun kan let
flytte sig fra den og over på en almindelig stol. Sygdommen gjorde
det umuligt at være på fuldtid, og
i 2011 fik hun et fleksjob som tilgængelighedsredaktør og arbejder
16 - 18 timer om ugen. Hun har
ansvaret for det strategiske arbejde
med tilgængelighed og holder
møder et par gange årligt med et
brugerråd med repræsentanter fra
Danske Handicaporganisationer,
Døveforeningen og Dansk Blindesamfund med flere.
”Feltet, der arbejdes med, er afgrænset til: Høre, læse, se og forstå.

DR har en handlingsplan om at
have tilgængelighed med fra starten. Et andet af Heidi Sivebæks ansvarsområder er DRs hjemmeside,
hvor DR arbejder med standardiseringer, så den bliver let at bruge
for alle. En tommelfingeregel er, at
hvis noget er godt for blinde, så er
det godt for alle. Hun programmerer og udvikler heller ikke selv, da
der findes både eksperter i DR og
tekstrobotter, men hun overvåger,
om tingene bliver udført.
”Vores arbejde går ud på "mest til
flest”, men der skal også skal være
smalle tilbud. Og vi synes, at det
er godt at udvikle løsninger til det
grej, som mange har i forvejen såsom iPhones og Android, så de ikke
kræver noget specielt grej, men kan
bruges på, hvad folk i forvejen har.
I DR kan vi ikke måle, hvor meget
løsningerne bliver brugt. Men målgrupperne er store fx de mange
ældre i samfundet, som synes, det

er lettere at se et program, hvis det
også er tekstet. Langt de færreste
kender til synstolkning, men det er
også primært til blinde, men det går
ud på, at en person fortæller, hvad
der er på skærmen fx farverne på
en persons tøj, eller at personerne
spadserer ved havet. Det er en
stemme, der fortæller kort, hvad vi
andre ser på skærmen. Vi synstolkede også ”Historien om Danmark”
og julekalenderen, så det felt udvides også. En anden mulighed er
tegntolkning, hvor der står en person i et afgrænset felt på skærmen
og taler tegnsprog.

Live-tekstning
DR tilbyder også tekstning via simultantolkning, så alle kan følge
med. Tekstafdelingen i DR er en
stor afdeling, som både benytter sig af faste medarbejdere og
freelancere, de sidste er mest til
livetekstning. ”Retningslinjerne for
teksttolkning justeres sjældent,
men de udvides; fx er der nu også

tekster til Ramasjang børneprogrammer, flere sportsprogrammer end tidligere samt tekster til
”Breaking-nyheder”. Vi vil også
fremover have mere live-tolkning
på fredagsprogrammerne fx underholdningsprogrammet: Alle mod 1”,
fortæller hun.

Et arbejde, der nytter
Men om der er mennesker med
handicap i programmer eller som
studieværter, det er ikke Heidis
Sivebæks bord, den slags hører
under ”mangfoldighed”. Og selv
om hendes arbejde ikke kan måles,
så gavner det, det er hun slet ikke i
tvivl om.
”Danske Handicaporganisationer
sendte for nyligt ud i pressen, at de
frygtede, at kommende besparelser i DR ville ramme tekstning og
synstolkning, og folk skriver også
ind til os med både ønsker og ros,”
siger hun.
I 2014 fik hun prisen ”Årets
Viggo” af repræsentanter fra Dan-

ske Døves Landsforbund og Døve
Film for hendes og hendes teams
indsats, som har betydet, at danske
døve har fået bedre vilkår for at
følge med i DRs programmer. Den
pris gjorde hende meget glad. For
en ting er at være glad for sit arbejde og gøre en indsats. En anden
ting er at blive anerkendt af dem,
der bruger ens arbejde. Det er en
ære, synes hun.

PÅ DRS HJEMMESIDE
http://www.dr.dk/ kan du scrolle
ned i bunden af skærmbilledet og
under Services trykke på ”Tilgængelighed”. Så kommer der en tekst
frem, der viser de muligheder, som
der er fx undertekster, oplæste undertekster, synstolkning, tegnsprog
og ”Ligetil”, som er nyheder, der er
skrevet på en letlæst måde.

DR er en kæmpearbejdsplads i København.
Foto: Colourbox.
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JOBSØGNING

Af Mads Stampe

EN OPFORDRING TIL AT SØGE JOB UOPFORDRET:

Kom ud af busken
og spark døren ind

Dansk Handicap Forbunds landsformand Susanne Olsen ved alt om, at det kan være
svært at få foden indenfor på arbejdsmarkedet, når man har et bevægelseshandicap. En
undersøgelse fra egne rækker viser dog, at der kan være store gevinster at hente i
at søge job uopfordret

K

Illustration:
Niels Poulsen
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UN FEM PROCENT af alle de
virksomheder, der har haft
en person med bevægelseshandicap til samtale inden
for de seneste to år, kom i kontakt
med ansøgeren via en uopfordret
ansøgning.
Det viser en undersøgelse, som
Epinion har lavet for Dansk Handicap Forbund i forbindelse med
arbejdsmarkedsprojektet Fjern
Barriererne, der løber frem til november i år.
I samme undersøgelse kan man
læse, at en stor del af de samtaler,
personer med bevægelseshandicap
kommer til i virksomhederne, resulterer i en ansættelse. Faktisk ender
hele 77 procent af samtalerne med
en ansættelse i virksomheden, og
jo mindre virksomheden er, jo højere bliver ansættelsesprocenten.
Og den tendens tyder på, at der
ligger en stor gevinst i uopfordrede
ansøgninger for de medlemmer,
der ønsker at få et job, mener
landsformand Susanne Olsen.
”Jeg bliver så glad, når jeg
kan se, at næsten ni ud
af ti samtaler mellem
små virksomheder
og personer med
et fysisk handicap
ender med en ansættelse. Det vidner om, at vores
medlemmer virke-

lig har noget at byde på, og derfor
handler det meget om at få sparket
døren ind, så man kan få præsenteret sig selv og sine kvalifikationer
på en ordentlig måde,” siger hun.
Og til det kan en uopfordret ansøgning være rigtig god, og derfor
bør antallet af personer, der søger
virksomhederne uopfordret, sættes
yderligere op.
”Jobmarkedet er en markedsplads, og det handler om at få gjort
opmærksom på sig selv. Denne undersøgelse tyder på, at vores medlemmer gør et rigtig godt indtryk,
og har brugbare ressourcer, når de
først kommer i betragtning til et
job, og derfor vil jeg opfordre til, at
de bliver bedre til at søge stillinger
uopfordret,” siger Susanne Olsen,
der selv i begyndelsen af sit arbejdsliv brugte netop den metode
til at få sit første job.
”Jeg var 23 år, og jeg vidste godt,
at jeg måtte gøre noget andet end
mange andre, hvis jeg nogensinde
skulle få foden inden for på arbejdsmarkedet. Derfor søgte jeg
uopfordret en stilling i den lokale
SFO, hvor jeg troppede op. Det var
enormt angstprovokerende for mig
den gang, men det gav pote, og
jeg endte med at være ansat i to år
som pædagogmedhjælper,” fortæller hun.
”For mig handlede det om at
komme ud af busken og tage tyren

JENS BOUETS KLUMME

HVAD ER PRISEN PÅ VORES VIDEN?
Igennem mange år har både
myndigheder, kommuner, private
virksomheder og konferenceplanlæggere været rigtig gode
til at sikre sig oplægsholdere,
undervisere, rådgivere eller viden
fra handicaporganisationerne
generelt. Man kan sige, at vi som
handicaporganisation i mere end 90 år har opbygget en
række kernekompetencer med deraf følgende specialviden. I takt med at vi som organisation udvikler os, er det
vigtigt, at vi også bliver bevidste om vores eget værd.
Normalt, hvis man skal bruge undervisere, oplægsholdere etc., skal man lægge beslag på andre menneskers tid til både planlægning/forberedelse, transport
og gennemførelse. I langt de fleste tilfælde koster
dette penge, da ingenting her i livet er gratis.
Vi har i handicaporganisationerne ikke været særligt
gode til at sætte priser på vores tid, da vi har været
godt tilfredse med blot at blive hørt. Dette uagtet, at
dem, vi har hjulpet, som oftest enten har tjent penge
eller har fået goodwill på ydelser, som vi har leveret. I
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Jens Bouet, direktør i Dansk Handicap Forbund

Forhold, der ville få mig til at overveje ansættelse
af person med handicap: modtage ansøgning
eller henvendelser:
Andel af virksomheder i procent

Andel af virksomheder, som har ansat en person
med bevægelseshandicap efter en samtale

Dansk Handicap Forbund sluttede dette allerede sidste
år på de større opgaver, og vi havde da også en ganske betydelig indtægt fra netop konsulentopgaver. Fra
2017 har vi oprettet en egentlig konsulentenhed, så
alle vores kompetencer bliver beskrevet og prissat.
Konsulentenheden udarbejder for tiden et katalog
over både emner og konsulenter (ansatte, tillidsvalgte
og medlemmer), der kan repræsentere forbundet
udadtil, og alle med specialviden kan henvende sig.
Mange gange kan det både være ubekvemt og vanskeligt at prissætte sig selv, men når det gøres centralt
fra, og administrationen/fakturering også klares herfra,
giver det konsulenten en meget større legitimitet og
handlefrihed.
Hvis du har specialviden på et område indenfor handicapverdenen, hører vi gerne fra dig. Særligt hvis du
kan formidle din viden til andre mundtligt eller skriftligt. Kontakt marianne@danskhandicapforbund.dk og
fortæl om dine færdigheder. Måske er der en plads til
dig i konsulentenheden?
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50-199
ansatte

ved hornene, og jeg har aldrig fortrudt, at jeg gjorde det. Jeg vil opfordre alle medlemmer, der ønsker
sig et job, til at gøre det samme,”
siger Susanne Olsen.
Forbundets undersøgelse fra
Epinion viser samtidig, at omkring
halvdelen af alle de virksomheder,
der har deltaget i undersøgelsen
(som er foretaget blandt 408 virksomheder i både den offentlige og
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den private sektor), ville overveje
at ansætte en person med et fysisk handicap, hvis blot de modtog
en ansøgning eller en henvendelse. Kun omkring hver femte
virksomhed ville ikke overveje
det. Og det skal medlemmerne
huske på, når frygten for at falde
igennem eller møde det ukendte
er ved at få overtaget, mener Susanne Olsen.

20-49
ansatte

Enig/delvis enig

50-199
ansatte

200+
ansatte

Total

Uenig/delvis uenig

”Virksomhederne vil os gerne,
men det er slet ikke sikkert, de er
opmærksomme på, at vi er her, og
at vi har nogle af de ressourcer, de
efterspørger. Det kan være rart at
have med i bagagen, hvis det hele
bliver lidt overvældende, og man
pludselig kommer i tvivl om det,
man kan byde ind med i en virksomhed,” konstaterer hun.
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POLITIK

Af Jeppe S. Kerckhoffs

OMBUDSMANDEN:

Borgerens oplysninger skal respekteres!
I en ny udtalelse fra Ombudsmanden understreges det, at
en sag skal være tilstrækkeligt undersøgt, og relevante oplysninger fra borgeren skal være taget alvorligt, før kommunen kan træffe en afgørelse, og før Ankestyrelsen kan
afvise en borgerklage

En afgørelse skal være korrekt
Det lyder måske banalt at sige,
men når en myndighed træffer en
afgørelse omkring en borgers forhold, så skal den være korrekt. For
at kunne træffe en korrekt afgørelse, så er det et grundlæggende
princip i forvaltningsretten, at man
skal oplyse sagen tilstrækkeligt.
Oplysninger kan fx være oplysninger fra læger eller andre fagpersoner. Men herudover skal der være
en inddragelse af borgerens syn
på sagen. Når alle relevante oplysninger er til stede, kan kommunen
vægte oplysninger i forhold til lovgivningen og træffe afgørelse. I den
omtalte sag havde Ankestyrelsen
blåstemplet kommunens afgørelse,
men ikke undersøgt borgerens re20 • HANDICAP NYT 4 - 2017

levante oplysninger om, at der, på
grund af funktionsnedsættelsen
og jobbets karakter, var behov for
et særligt køretøj hvilket også blev
underbygget af en vejledningsenhed med indsigt i handicap og
beskæftigelse.

Borgeren er ekspert i eget
liv
Som borger med en funktionsnedsættelse er man dybt afhængig af,
at kommunen og Ankestyrelsen sikrer korrekte afgørelser. Denne sag
viser desværre, at også Ankestyrelsen kan overse det grundlæggende
undersøgelsesprincip.
Som enkeltperson skal man derfor
være meget opmærksom på, at man
besidder en unik viden om, hvordan
man fungerer i hverdagen, og hvor-

Foto: Colourbox

I

EN KONKRET SAG har Ombudsmanden udtalt kritik af Ankestyrelsen, som havde givet en
kommune ret i en afgørelse.
Sagen drejede sig om bevilling af
en særlig type terrængående handicapbil, som skulle bruges som arbejdsredskab, da personen som led
i sit arbejde ofte besøgte planteskoler og plantager og ofte sad fast,
da bilen ikke havde et firhjulstræk.
Humlen i sagen er, at Ankestyrelsen
havde undladt at undersøge nogle
relevante spørgsmål, som borgeren
havde stillet, og dermed var der en
fare for, at afgørelsen blev forkert.

dan funktionsnedsættelsen føles og
påvirker en i forskellige situationer.
Og de oplysninger, man har, er afgørende for, om der kan træffes en
korrekt afgørelse.

Tvivl om oplysningsgrundlaget skal efterprøves
En sag som denne er en vigtig
påmindelse om, at en forkert eller mangelfuld afgørelse kan glide
igennem ankesystemet. I denne
sag blev fejlen opfanget af Ombudsmanden, som skal overvåge,
om der forvaltes korrekt i forhold
til lovgivningen.
I Dansk Handicap Forbund plejer
vi at sige: at borgeren er ekspert i
eget liv, og den viden kan selv den
dygtigste fagperson aldrig få. Et
godt råd er derfor, at man – inden
mødet med kommunen – får tænkt
sin situation og behov igennem
og samtidigt, evt. sammen med en
pårørende eller anden person, man
har tillid til, får sat ord på de detaljer i hverdagssituationerne, som er
vigtige, for at kommunen kan forstå
ens behov. Og vigtigst af alt, bliver
man i tvivl om, hvorvidt kommunen
forholder sig til oplysningerne, så
skal man sørge for at rådføre sig
med nogle. Hos Dansk Handicap
Forbund kan det være hos vores
rådgivningsteam, som har stor erfaring med at vurdere netop oplysningsgrundlaget i en sag.

• Ombudsmandsafgørelse:
’2017 – 17 Tvivl om oplysningsgrundlaget ved afslag
på arbejdsredskab’.
Kan findes på
www.ombudsmanden.dk
• Rådgivning og sparring om
sager kan fås hos Dansk
Handicap Forbunds rådgivningsteam på tlf: 39 29 35
55 eller social@
danskhandicapforbund.dk

DET SKER I DHF
SEPTEMBER 2017

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@danskhandicapforbund.dk

Landsformand:

susanne@danskhandicapforbund.dk

Medlemsservice
Politisk konsulent:

dhf@danskhandicapforbund.dk
konsulent@danskhandicapforbund.dk

Rådgivning:

social@danskhandicapforbund.dk

Handicap-nyt:

bente@danskhandicapforbund.dk

Kommunikationsmedarbejder:

mads@danskhandicapforbund.dk

Ulandssekretariatet:

uland@danskhandicapforbund.dk

Forældrekredsen:

fk@danskhandicapforbund.dk

Ungdomskredsen:

uk@ungdomskredsen.dk

RYK:

▼

Amputationskredsen:

info@ryk.dk
ak@danskhandicapforbund.dk

NYT FRA AFDELINGERNE

ASSENS
Tirsdag den 31. oktober kl. 19.00: Foredrag v/ Gunnar Jensen, der kommer og holder foredrag og viser billeder fra
hans cykeltur fra Gibraltar til Strib. Øl, vand og kaffe kan
købes.
Tirsdag den 28. november kl. 19.00: Juledekorationer –
klip. Medbring selv lys, og det I vil lave jeres dekorationer
på. Ler, gran og pynt sørger afdelingen for. Der vil være æbleskiver med tilbehør.
Tirsdag den 12. december kl. 18.30: Julefrokost med
banko. Prisen er endnu ikke fastlagt, men regn med cirka kr.
110 pr. person. Hør nærmere ved Britta Bentin, tlf. 40 25 67
22. Bindende tilmelding senest den 8. 12.
Til arrangementer er det muligt at købe øl, vand og kaffe til
lave priser. Arrangementerne foregår på Stadionvej 10, 5610
Assens, med mindre andet er nævnt.

BORNHOLM
Lørdag den 23. september kl. 12.30-16.30: Høstfest. Der
serveres to retter mad og kaffe. Pris kr. 120 pr. person. Tilladt
at tage gæst med. Der vil være lotteri og musik. Tilmelding
senest den 20. 9.

Alle arrangementer afholdes i Sagahuset, Rønne. Tilmeldinger skal ske til Lis Schou, tlf. 56 95 41 04 / 20 41 43 04
mellem kl. 10 og 13.

FREDERIKSHAVN/SÆBY
Torsdage den 5. og 19. oktober og 2., 16., og 30. november:
Bankospil.
Fredag den 3. november kl. 18.00: Grønlangkålsfest. Menu:
Sild m. karrysalat, grønlangkål eller hvidkål m. hamburgerryg, medister og flæsk samt risalamande med kirsebærsovs
og kaffe med småkager. Musik og dans. Pris kr. 110 for medlemmer, ikke-medlemmer kr. 125. Sidste tilmelding den 20.
10. til Jensy, tlf. 20 62 93 00 eller Poul-Ole, tlf. 40 10 63 10.
Betaling ved tilmelding.
Alle bankospil foregår kl 19.00 på Dagcenteret, Frederikshavn.

FREDERIKSSUND/HALSNÆS
Onsdag den 11. oktober 18.30-22.00: Spilaften med brætspil. Afdelingen giver en sildemad. Ønsker du mere mad, skal
dette selv medbringes. Sidste tilmelding den 9. 10.
Onsdag den 8. november kl. 18.30-22.00: Bankospil. PlaHANDICAP NYT 4 - 2017 • 21
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der koster kr. 10. Sidste tilmelding den 6. 11.
Lørdag den 9. december kl. 12.30-17.00: Julemiddag med
flæskesteg og risalamande. Pris kr. 100. Sidste tilmelding
den 27. 11.
Arrangementer foregår på Fritidscentret, Multisalen, Jernbanegade 2, 3300 Frederiksværk, med mindre andet er
nævnt. Husk en lille pakke til lotteriet. Tilmelding til Anna
Marie, tlf. 26 18 38 46 (bedst efter kl. 16.00).

HADERSLEV
Tirsdage den 3., 17. og 31. oktober og 14. og 28. november
og 12. december: Lotto.
Tirsdag den 10. oktober: Tante Tuttes Knævarmere.
Tirsdag den 24. oktober: Borgerrådgiver Lise Uldal Hansen.
Tirsdag den 7. november: Foredrag om æ Kleinban. Peter
S. Hansen.
Tirsdag den 21. november: Advent. Husk skål, lys, gran og
pynt. Grethe Bosack.
Tirsdag den 5. december: Det lyder som et eventyr. Kim
Bjerregaard.
Alle arrangementer afholdes på Hiort Lorenzensvej 67,
6100 Haderslev kl. 19.00-21.30, med mindre andet er
nævnt. Kørsel inden for bygrænsen kr. 30. Ring 60 62 59
13 mellem kl. 16 og 17, hvis du ønsker kørsel. Alle aftner er
inkl. kaffe og brød, kr. 25. Entre for ikke-medlemmer kr. 40.
Kontakt Etti Bramsen Kjær, Erlevvej 185, 6100 Haderslev, tlf.
40 15 29 43.

HORSENS
Lørdag den 14. oktober: Medlemsarrangement.
Torsdag den 30. november kl. 17.00: Julefrokost.
Torsdag den 14. december kl. 19.00: Gløgg og æbleskiver.
Alle arrangementer foregår på Sundtoppen, Langmarksvej
86, Horsens, med mindre andet er nævnt. Medbring selv
drikkevarer til arrangementer med spisning.

KOLDING
Lørdag den 23. september kl. 9.30-15.30: Tur til Kongernes
Jelling. Vi kører med liftbus fra Kolding. Mødested: Klostergårdens P-plads kl. 9, senest 9.15. Pris kr. 75, som dækker
sandwich, kaffe og kage. Drikkevarer for egen regning.
Seneste tilmelding den 10. 9. til Gudrun, tlf. 29 78 12 76
(aften) eller mail: gudrunbudde@pc.dk. Senere tilmelding
finder vi en løsning på.
Der arbejdes på at holde julefrokost, men arrangementet er
endnu ikke på plads. Hold øje med afdelingens facebookside
eller Handicap-nyt.

KORSØR-SKÆLSKØR
Lørdag den 28. oktober: Revytur til Tjæreby Revyen med
3-retters menu. Pris kr. 275, dækker billet og spisning. Evt.
transport kr. 60. Sidste bindende tilmelding den 14. 10.
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Mandag den 6. november kl. 18.00-21.30: Medlemsaften.
Film fra ferieturen til Nykøbing Mors samt salg af lotteri med
kontante præmier. Evt. besøg af Egons Rejsebureau. Pris kr.
95, som dækker menuen: bøf med bløde løg, kartofler, bønner, sovs og rødbeder; senere serveres kaffe, te og kage. Evt.
transport kr. 60. Sidste tilmelding den 29. 10.
Fredag den 8. december kl. 17.00-21.30: Julefest. Der
serveres julemenu, og der vil være luciaoptog og musik v/
Jørgen Hansen. Julelotteri med mange fine præmier. Pris kr.
200. Evt. transport kr. 60. Sidste tilmelding den 30. 11.
Alle arrangementer foregår i Teglværksparken, Korsør, med
mindre andet er nævnt. Tilmelding til arrangementer skal
ske til Irene Christiansen, tlf. 20 96 27 69 eller Kirsten Rønhoff Hansen, tlf. 58 19 60 79.

NORDVEST
Tirsdag den 7. november kl. 19.00 i Idrætscenter Vendsyssel, Stadionvej 17, Vrå: Foredrag ”Fra ild til is” med Globetrotteren Nikolaj Niebuhr. Fortælling om, hvordan man
bestiger Mount Everest på trods af handicap.

ODENSE
Torsdag den 5. oktober kl. 18.00-21.45: Alles fødselsdag.
Hygge med musik, hjemmebagte boller og lagkage. Tilmelding senest den 2. 10.
Torsdag den 2. november kl. 18.00-21.45: Efterårsbanko
med sponserede præmier.
Søndag den 3. december kl. 12.30-17.30 i Hjallese Forsamlingshus: Julefrokost. Pris kr. 225 inkl. øl eller vand og
en snaps. Tilmelding senest den 27. 11.
Tilmelding er nødvendig og bindende og skal ske senest
mandagen før et arrangement til Susanne og Jørn, tlf. 61 34
35 75 / 30 13 85 95, eller Annette, tlf. 30 25 22 71. Der vil
blive afkrævet betaling for udeblivelse uden grund. Der er
mulighed for kørsel, hvis du har et handicap og bor i Odense
Kommune. Egenbetaling kr. 43 tur/retur.

ODDER
Fredag den 22. september kl. 18.00: Høstfest på Ålykkecenteret. Tilmelding til bestyrelsen.

ODSHERRED
Torsdag den 28. september kl. 16.00-20.00 på Højby Sø,
Ellingebjergvej 1, Højby: Informationsmøde om hjælperordninger. Fuldt program med oplæg fra BPA-bruger og handicappolitiker Jan Jakobsen, DUKH’s opgaver, BPA §§ 95-96,
ledsagerordningen § 97, merudgifter § 100, klagemuligheder og om hvem, der kan hjælpe. Spørgsmål og svar undervejs. Der serveres kaffe/te og smørrebrød inden og imellem
oplæggene. Pris kr. 200. Drikkevarer for egen regning. Tag
selv hjælper med efter behov. Afdelingens medlemmers
hjælpere deltager gratis. Alle er velkomne. Tilmelding senest den 22. 9.

Tilmeldinger til arrangement skal ske til Lena, lena.nielsen@ofori.dk, tlf. 59 65 95 86, eller Peter, ptl@nyka.dk, tlf.
29 84 12 34, med mindre andet er nævnt.

SILKEBORG
Onsdage den 11. oktober og 8. og 22. november: Klubaften.
Onsdag den 25. oktober: Pottemagerne.
Søndag den 12. november kl. 12.30: Spisning på Pårup Kro.
Onsdag den 6. december: Julefest i Indelukket.

Aase, tlf. 26 21 70 02 eller Susanne, tlf. 29 33 07 35.

STEVNS-FAXE
Lørdag den 23. september: Bustur under udarbejdelse.
Lørdag den 21. oktober: Feriebilleder.
Lørdag den 18. november: Mortens Aften.
Onsdag den 6. december: Julearrangement.
Alle tilmeldinger skal ske til Lissy Olsgaard, tlf. 56 50 37 33
eller Inge Lise Petersen, tlf. 25 33 32 17, mail: ilpibstevns@
gmail.com.

SKAGEN
Mandage den 25. september og 2., 9., 16., 23. g 30. oktober og 6., 13., 20. og 27. november og 4. december kl.
14.00-16.30: Mandagsklub.
Torsdage den 28. september og 30. november kl. 19.3023.00: Danseaften. Pris kr. 70.
Søndag den 1. oktober kl. 10.00-16.00: Loppemarked. Der
kommer 11 loppesælgere, som har lejet sig ind med mange
forskellige ting.
Tirsdag den 3. oktober kl. 14.00-16.00: Damernes Magasin
kommer og viser deres tøjkollektion. Kaffe og kage kan købes for kr. 20.
Torsdage den 5. og 26. oktober, 23. november og 7. december kl. 19.00-22.00: Bankospil.
Fredag den 27. oktober kl. 18.00-22.00: Stuvet hvidkål,
flæsk og medister, dessert, kaffe og småkager. Musik. Pris kr.
70 for medlemmer. Ikke-medlemmer kr. 150.
Lørdag og søndag den 18. og 19. november kl. 10.0016.00 (15.00 søndag): Juletombola.
Fredag den 15. december kl. 18.00-22.00: Juleafslutning.
Sild, grønlangkål, hvidkål, flæsk, medister, leverpostej, kaffe,
småkager og musik. Pris kr. 70 for medlemmer. Ikke-medlemmer kr. 150.
Til danseaftner vil der være to stykker franskbrød med rullepølse og ost. Tilmelding skal ske senest tirsdagen før på
tlf. 22 53 40 73 eller 20 86 45 54. Arrangementer foregår på
Klitrosen, Markvej 121 A, med mindre andet er nævnt. Til arrangementer med spisning, ring senest 5 dage før på tlf. 20
86 45 54.

VESTEGNEN
Lørdag den 7. oktober kl. 13.00-18.00 i Avedøre Kirke:
Høstfest. Pris for medlemmer kr. 200. Dækker mad og en
genstand. Bindende tilmelding senest den 27. 9.
Onsdag den 1. november kl. 18.30-22.00 i Kærbo: Mortensbanko. Pris for medlemmer kr. 30 ekskl. bankoplader.
Ekstra spil koster kr. 15 pr. plade. Der serveres kaffe, te og
brød. Bindende tilmelding senest den 15. 10.
Lørdag den 9. december kl. 14.00-20.00 på Vejlebroskolen: Julebanko. Pris for medlemmer kr. 100 ekskl. bankoplader. Ekstraspil kr. 15 pr. plade. Prisen dækker mad, to genstande og risalamande. Bindende tilmelding den 29. 11.
Tilmelding til arrangementer skal ske til Grete Nilsson, tlf.
71 16 26 20 mandag, tirsdag el. onsdag mellem kl. 18 og 20.

VESTHIMMERLAND, REBILD OG MARIAGERFJORD
Lørdag den 18. november kl. 17.00 på Den Kinesiske Mur,
Præstegårdsvej 5, Aars: Julearrangement. Tilmelding nødvendig inden den 5. 11. til Majbrit, mail: benjamin-majbrit@
hotmail.com.

VORDINGBORG
Mandage den 25. september og 2., 9., 16., 23. og 30. oktober og 6., 13., 20. og 27. november kl. 18.35: Bankospil.

ANNONCE

SLAGELSE/SORØ
Mandag den 2. oktober kl. 18.00-21.30: Syng med-aften v/
Louise, som spiller og synger.
Lørdag den 14. oktober: Løvfaldstur/åletur til Skipperkroen, hvor vi skal spise stegte ål. Dem, der ikke spiser ål, kan få
Wienerschnitzel.
Mandag den 6. november: Banko med spisning.

Campingvogn sælges
1994 LMC Campingvogn sælges: kr. 30.000. Bred dør
med ramper og et enkelt taljesystem, så man selv kan
køre ind og ud. Plads til ramperne under siddepladsen
med adgang udvendig. Tosidet siddepladser og flytbart

Lørdag den 25. november: Fødselsdagsfest/julefrokost i
selskabslokalerne, Hellig Anders Park.

bord, hvor den tredje side til venstre for døren er fjer-

Mandag den 4. december: Julehygge med gløgg og æbleskiver.

brugeren kan køre imellem. Maxvægt 1300 kg.

Bestyrelsen forbeholder sig ret til at lave ændringer og
aflysning ved for få tilmeldte. Bindende til- og afmelding til

ver på hjulene. Står i Skovlund. Kontakt: 51 76 42 99.

net. Adgang til toilet. Plads mellem to senge, sådan at
Ellers alt det man skal bruge: Fortelt, fjernbetjent Mo-
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Debatarrangement
Mandag den 23. oktober kl. 18.30-21.30 på Fåborgegnens
Efterskole: Debatarrangement om vilkårene for borgere med
handicap i Danmark. Arrangementet tager udgangspunkt i
diskrimination, tilgængelighed og synlighed. Arrangeres i
samarbejde med Faaborgegnens Efterskole. Debatten varer
fra 19.45 til 21.00 Der vil være oplæg fra flere tidligere
elever med handicap fra Faaborgegnens Efterskole, og arran-

gementet indledes med foredrag fra Marie Hom Laursen, som
er kendt for TV2-dokumentaren ”Pigen med knogler af glas”.
I debatpanelet deltager desuden landsformand Susanne Olsen og ordførere fra de politiske partier. Tilmelding skal ske
til Michael Thagaard, forstander på Faaborgegnens Efterskole,
tlf. 40 28 20 98, e-mail: michael@faae.dk.

UK-kalender 2018
Som nogle af jer måske har læst på Ungdomskredsens
Facebookside og hjemmeside er vi i Ungdomskredsen
gået i gang med at lave en væghængt årskalender for
2018. Kalenderen portrætterer nogle af UK’s kvindelige
medlemmer i lingeri, og idéen bag kalenderen er gennem
de forskellige kroppe dels at vise den mangfoldighed og
forskellighed, der er i UK, og dels at sætte fokus på og
støtte op om kropspositivismen ved at skabe opmærksomhed omkring forskellige kroppe og forskellige funktionsnedsættelser.

Som det ser ud nu, kommer kalenderen til at kunne købes
fra omkring 1. november – i god tid til julegaveindkøbene.
Hold skarpt øje med vores Facebookside:
www.facebook.com/ungdomskredsen og vores hjemmeside:
www.ungdomskredsen.dk for detaljer omkring hvor, hvornår
og hvordan du kan få fat i kalenderen.
Glæd dig, det gør vi!

Foto: Colourbox
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HVEM GÅR DU TIL, NÅR DU SKAL HAVE

NY BIL ELLER NYT HJÆLPEMIDDEL?

Myndighed • Værdighed • Solidaritet

At bygge handicapbiler
er en tillidssag
Når du vælger Ribe Karosseri, kan vi garantere
dig en handicapbil, hvor alt er tilpasset dig og
dine behov. Indretningen tilpasses i samråd
med dig og efter dine ønsker. Ribe Karosseri
har mange års erfaring og er specialister i opbygning af handicapbiler. Vi sælger og opbygger alle bilmærker
Husk at du frit kan vælge din opbygger.
Vi leverer over hele landet.

Egmont Højskolen
www.egmont-hs.dk

Industrivej 3A . 6760 Ribe . Telefon 7542 3156
info@ribekarosseri.dk . www.ribekarosseri.dk
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ANNONCE

Nordjylland/hele landet
Frisk gut på 61 år søger sød kvinde at dele livet med. Er
eftersigende sød, omgængelig og meget omsorgsfuld
og gavmild. Interesse: hjemmehygge, en tur ud i det

Rampe sælges

ANNONCE

Galvaniseret rampe – brugt få gange
Mål: 79 x 200 cm.
Sælges for kr. 2.500 (nypris kr. 5.000).
Henv. på tlf. 61 73 83 93 (ml. kl. 15-17)

blå. Ellers meget alsidigt. Har blå øjne, 174 cm. høj og
alm. af bygning. Har dette din interesse, så ring 42 52
69 79. Handicap ingen hindring.

Rampe sælges

ANNONCE

ANNONCE

Cykelafstand til strand og indkøb. Send venligst

Foldbar og transportabel rampe – som ny.

billeder og beskrivelser.

Mærke: Mobilex. Mål: 76 x 180 cm.
Sælges for kr. 2.500 (Nypris kr. 3.800).

Marie Hyrdebakke

Henv. på tlf. 61 73 83 93 (ml. kl. 15-17)

Håndcykel sælges

Handicap-egnet
sommerhus købes i
Rørvig

Parkhøjvej 7, 2800 Kgs. Lyngby

ANNONCE

Håndcykel med syv gear sælges. Cyklen er fra 2007 og
velholdt. Den har stået indendørs efter brug.
Nypris: kr. 15.000 kr. Sælges for kr. 4.000. Henvendelse: Jan Mortensen, tlf. 21 48 89 37

Handicapegnet
sommerhus til salg

ANNONCE

44 m2 stort velholdt hus med anneks, beliggende i
plantage ved Thorsager, Djursland. Husets areal er
udnyttet godt med køkken-alrum, to værelser og badeværelse. Derudover er der anneks, redskabsskur og
brændeskur. Udenom huset er der træterrasse. Den
1.200 m2 store grund er en idyllisk naturgrund, der

Opfordring til
medlemmerne

kræver minimum af vedligeholdelse. Vaskemaskine, ny
brændeovn, eleverbar seng og øvrigt møblement følger
med. Huset er velegnet til manuel kørestolsbruger.
Pris: kr. 530.000.
For mere information se selvsalg.dk/bolig/41921, eller kontakt sælger: tlf. 22 92 25 12, mail: mb@ryk.dk.

For at Dansk Handicap Forbund hele tiden kan holde
medlemssystemet ajour, og så vores lokalafdelinger
samt specialkredse kan sende medlemsrelevante
tilbud til medlemmerne via mail og derved spare

Vidste du, at webshoppen sælger fx
regnslag og hudplejeprodukter?

mange penge i porto, vil det være en stor hjælp, hvis
du indsender din mailadresse til forbundets mail:
dhf@danskhandicapforbund.dk
Angiv venligst dit fulde navn og
adresse i mailen.

Gå ind på
www.danskhandicapforbund.dk
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Følg med i forbundets
arbejde, når Handicap-nyt
er på vej
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er
nye bygning

WOW!

HEDSSPILLET

KØB RETSSIKKER

- hvor smart

Bevica Fonden
I PASTORENS FODSPOR

det gør, som ikke får plads på siderne i bladet.
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2016
Tiltro til frem
ved årets kongtiden
res

RAGNAROCK

i Roskilde er

for alle

appen
I Aalborg med
”Lige Adgang”

Handicap-nyt udkommer kun fem gange om året, og
de lange deadlines gør, at der er meget, som forbun-

Svagfør – Vanfør
eller hvad?

2017
NR. 1 FEBRUAR

DE USYNLIGE

pårørende
NÅR FRIVILLIGH
GIVER MENING

ED

Derfor er det en god ide at læse nyheder på forbundets hjemmeside og abonnere på nyhedsbrevet,
som udsendes en gang om ugen. Du kan tilmelde dig
nyhedsbrevet på hjemmesiden.
Derudover har forbundet en Facebookside, hvor

Er du irriteret over, at din skinne
sidder fast på dine sko?

medlemmer og andre interesserede kan følge med i
arbejdet, og landsformand Susanne Olsen er også at
finde på det sociale medie Twitter, hvor hun fra tid
til anden pipper fra de møder, hun har med fx politikerne på Christiansborg.
Interesserede kan finde forbundets Facebookside på
www.facebook.com/danskhandicapforbund og landsformanden går under navnet @SusanneOlsenDHF på
Twitter.
Vi glæder os til at se dig.
Dropfodmdialock

Dialock® er et system vi har udviklet til dig, der bruger Dropfodsskinne.
Med et simpelt greb er det muligt at skifte din skinne over på flere sko.
Det giver frihed i hverdagen til at lave mange aktiviteter med samme
skinne til forskelligt fodtøj.
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Bandagist Jan Nielsen – En verden fuld af muligheder
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Kontakt os for information eller se www.bjn.dk
– Vi vil så gerne dele vores viden!
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Bandagist Jan Nielsen A/S • 33 11 85 57 • klinik@bjn.dk • www.bjn.dk
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BRUG VISO

DEN UVILDIGE KONSULENTORDNING PÅ
HANDICAPOMRÅDET (DUKH)

Har du brug for rådgivning om handicap, sociale problemer
eller specialundervisning, kan du henvende dig til VISO –
Videns- og specialrådgivningsorganisationen, som rådgiver
borgere, kommuner, og institutioner - når den rette ekspertise ikke findes i kommunen.VISO skal være med til at
sikre, at du som borger får den bedst mulige hjælp, uanset
hvor i landet du bor.

Jupitervej 1
6000 Kolding
Tlf.: 76 30 19 30
E-mail: mail@dukh.dk
Hjemmeside: www.dukh.dk
DUKH informerer og rådgiver borgere og myndigheder.
DUKH’s målgruppe er personer med handicap, pårørende
og handicaporganisationer.

Læs mere på www.servicestyrelsen.dk.
Kontakt VISO på tlf. 72 42 37 00 eller på
mail: viso@servicestyrelsen.dk.

RÅDGIVNING
FLYTTER DU, ELLER ER DU FLYTTET?

Dansk Handicap Forbund tilbyder rådgivning og bisidderhjælp.

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.

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 kontakte Dansk Handicap Forbunds rådgivningsteam
på telefon 39 29 35 55 eller på mail social@danskhandicapforbund.dk.

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@danskhandicapforbund.dk.

✁
Kontingent 2017
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 har et handicap
Jeg har ikke et handicap

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.

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
Email

Fødselsdato: (dag)

(måned)

(år)

Kommune:
Telefon:
E-mail:
Sæt kryds, hvis du tillige ønsker at være medlem af én eller flere af Dansk

Oplys desuden om du har et handicap, og om du ønsker at blive
medlem af en af forbundets fire specialkredse.

Handicap Forbunds fire specialkredse. Det koster ikke ekstra.

Send os et brev

	Forældrekredsen (forældre til børn med handicap 0-18 år)
Oplys venligst barnets fødselsår og navn:

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)

310 kr.
465 kr.

ANMELDELSE

Af Mads Stampe

12.000 DAGE I KØRESTOL,
OG SÅ ER DEN ALLIGEVEL SÅ
SVÆR AT FÅ ØJE PÅ
- Verden er så forfærdelig fyldt med holdninger, og er man som jeg part af
en minoritet, proppes disse nærmest ned over hovedet synkront med indtagelse af modermælken. Det har jeg oplevet utallige eksempler på gennem
mit hidtidige liv. Eksempler fra min spæde opvækst på, hvad man som barn
og ungt menneske med handicap kan, og for den sags skyld bør. Fuldstændig basalt kan man vel sige, at de alle bunder i kombinationen af fordomme og uvidenhed. Det er ganske naturligt, men ikke umuligt at påvirke eller
ændre på. Det har jeg gjort nogle gange, og det er især én af grundene til,
at du bør konsumere hele dette skriveri – med appetit for forståelse.

KAN DEN
SNAKKE?

12.000 dage set fra en kørestol

Uddrag fra bogen ’Kan den snakke? 12.000 dage set fra en kørestol’

I

BOGEN ’KAN DEN snakke?
12.000 dage set fra en kørestol’
fortæller Preben Steen Nielsen,
der har muskelsvind, og som
derfor sidder i kørestol og får hjælp
til alt 24 timer i døgnet, åbent og
ærligt om sit liv i netop kørestol.
Han vil, som han skriver i prologen
til bogen, gerne bidrage til at nedbryde nogle fordomme og skabe
større forståelse hos flertallet for,
hvad man kan, og hvordan man bør,
leve sit liv, når man har et handicap.
Og efter at have læst de 229
sider, som er skrevet i et langt tilbageblik, hvor forfatteren slår ned
på forskellige episoder i sit liv, så
må jeg nok sige, at han kun delvist
er lykkedes med sin mission. For
Preben Steen Nielsen har oplevet
mange ting, og man har ikke indtryk af, at hans handicap på noget
tidspunkt har stået i vejen for de
ting, han har kastet sig ud i som bl.a.
eventkoordinator, filmproducer og
-statist. På intet tidspunkt fornemmer man, at hans diagnose har begrænset ham i det, han har gjort i sit
liv. Bevares, der er da selvfølgelig
noget praktisk, der skal gå op, når

man beslutter sig for at tage en 300
km lang tur fra Vejle til Skagen i en
kørestol og skal finde overnatning
undervejs, men det er ikke noget,
som forfatteren dvæler ved.
Faktisk har jeg som læser ikke
en oplevelse af, at Preben Steen
Nielsen på noget tidspunkt i sit liv
har oplevet sit handicap som en begrænsning, og det kan jeg kun tage
hatten af for. Godt for ham!
Alligevel er der steder i bogen,
hvor man fornemmer, at de begrænsninger eller udfordringer, der
trods alt er ved at have den diagnose, som Preben Steen Nielsen
har, er svære for ham. Fx ville jeg
gerne som læser høre mere om de
tanker og frustrationer, jeg fornemmer, der har været, da han som barn
skal finde sin plads i en almindelig
folkeskole, eller når han som voksen
bliver forelsket og indleder starten
til noget, der kunne udvikle sig til
et forhold, men så alligevel ender
med en afvisning. Forfatteren berører kortvarigt de svære følelser, han
har oplevet i forbindelse med de
episoder, men han er hurtigt videre
til at fortælle om alt det, han ellers

får tiden til at gå med i forhold til
Preben
Nielsen
arbejde
og nyeSteen
idéer, der
skal søsættes. Og det er synd.
Det er synd, fordi det for mig som
læser ville have været interessant
at gå på opdagelse i, hvordan man
som Preben Steen Nielsen kan have
så lyst et syn på verden, som han
har, mens den frie vilje i en vis udstrækning er begrænset af fx fysisk
tilgængelighed eller andre menneskers fordomme og uvidenhed.
Forfatteren har sikkert en pointe
med at give sit handicap og sine udfordringer i den forbindelse så lidt
opmærksomhed som muligt, men
jeg synes, det er ærgerligt, at han
ikke går mere ind i sine tanker og
følelser omkring det. For det ender
for mig som en lidt banal historie
om en mand, som – medgivet – har
oplevet meget og prøvet mange
sjove ting; men det er der så mange,
der har, og jeg er ikke sikker på, det
er nødvendigt at skrive bøger om.
I den forbindelse mener jeg, det er
hans liv med handicap og tankerne
omkring det, der er interessant, og
det synes jeg ikke, jeg får nok indblik i. Desværre.
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LÆSERNE SKRIVER

At være handicappet og
køre med
FynBus er
ikke en god
kombination
Jeg bor i Odense,
hvor vi har et godt busnet, og nogle
ganske få chauffører, der gør brug af
bussens mulighed for at blive sænket, samt den fantastiske oplevelse
det er, når bussen holder ved kantstenen og ikke 30 - 40 cm fra.
Jeg er meget dårligt gående på
grund af flere brud på højre ben og
har ringe kontrol over benet, så vejen ud af bussen er ofte en meget
ubehagelig oplevelse. Jeg bruger
rollator, hvorpå der er to krykker.
Jeg ved ikke, om det er til stort
besvær for chaufførerne at sænke
bussen, men en meget sød og
hjælpsom chauffør fortalte mig,
at jeg bare skulle trykke på barnevognsknappen, men det gør ingen
forskel. Mange med barnevogne har
samme udfordringer, som jeg har.
Jeg har talt med flere handicappede og ældre, der vælger busserne fra på grund af den omtalte
problematik.
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Måske tænker chaufførerne
ikke på, at vi er nogle med en
begrænset bevægelighed, måske
har de ikke overskud og overblik?
Retfærdigvis skal det siges, at der
er chauffører, der er meget hjælpsomme og forstående, det sparer
dem også tid, da turen ud af bussen foregår uden problemer.
Jeg håber, at der kan findes en
løsning, så vi alle kan bruge bussen. Som det er nu, vælger jeg som
regel at gå, det kunne være rart at
turde tage med bussen.
Sonja Andersen

Redaktionen har bedt FynBus om en kommentar …
Kære Sonja
Andersen. Først
tak for dine
pæne ord om
busnettet i
Odense. Det
er en svær tid
for alle med
de mange forandringer, der sker i
Odense, som følge af arbejdet med
letbanen, derfor rammer dine rosende ord på en tør plet.

!

FynBus er naturligvis ked af at
høre om dine strabadser som handicappet bruger af vores busser.
FynBus holder månedlige møder
med de lokale busoperatører og
taler næsten hver gang med dem
omkring sænkning af busserne.
I anledning af din henvendelse
har FynBus været i kontakt med
entreprenørerne for at høre, om
der skulle være driftsproblemer i
forhold til sænkning af bussen. Her
var svaret nej. Værd er det dog at
bemærke, at citybusserne ikke kan
sænkes. De øvrige busser kan sænkes, og teknikken skulle virke.
Hvis du skulle opleve problemstillingen igen, må du meget gerne
notere dig dato og tidspunkt og
skrive direkte til fynbus@fynbus.
dk, der herefter kan lave en konkret opfølgning og på den måde
følge konkret op på henvendelsen.
Vi tillader os tillige at tage indholdet af dit læserbrev (i anonym
form) og bringe det i et kommende nyhedsbrev til chaufførerne,
så de ved selvsyn kan se, hvilke
udfordringer fx dårligt gående
kunder oplever.
Martin Krogh, FynBus

KRONIK

KIROPRAKTOR HAR VÆRET
GODT FOR MIG

Foto: Colourbox

J

EG ER EN svært spastisk ung
kvinde på 23 år med en dårlig
ryg. For ti år siden blev jeg
opereret i lysken og i knæhaserne og sad ned i tre uger med
begge ben i gips og en pind
mellem benene for at holde
dem adskilt. Jeg fik så ondt
i min lænd af at sidde på
den måde. Jeg kom dog
op at gå igen i mit gang
stativ efter fire uger,
men havde stadig rygsmerter.
Da jeg blev 19 år
og gik på Egmont
Højskolen, havde jeg
ondt i hele ryggen og
nakken hele tiden og
tænkte derfor at prøve
en kiropraktor i min sommerferie. Jeg ringede til
flere, men de sagde nej, da
de hørte, at jeg var spastiker.
Endelig fandt jeg en i København, jeg bor i Farum, der sagde
ja til, at jeg måtte komme. Det var
i 2012.
Da jeg kom ind til ham, var han
ved at pisse i bukserne og sagde
ærligt: "Det her har jeg aldrig prøvet
før". Så jeg blev også lidt bange.
Jeg kom op på briksen, og han gik i
gang med min ryg. Jeg vil lige sige,
at normalt er jeg ikke pivet, og jeg
fortalte ham, at jeg har en meget
høj smertetærskel! Men da han
rørte min ryg, skreg jeg højt, hvortil
han sagde: "Jeg syntes, at du sagde,
at du har en høj smertetærskel?"
Jeg havde aldrig prøvet noget lignende. Men jeg tænkte, at hvis det
hjælper, så er det dét værd.
På syv uger fik jeg færre rygsmerter, jeg fik behandling én gang om
ugen, indtil sommerferien var slut,

og
da
jeg skulle
tilbage på Egmont
Højskolen, fandt jeg en kiropraktor i Århus, som også var ok.
Nu har jeg gået til kiropraktor i
fire år suppleret med fysioterapi,
da min krop generelt set er blevet
dårligere.
Jeg kan ikke forstå, at der ikke er
mere fokus på spastikere og kiropraktorbehandlinger. Det burde der
være, og specielt fra man er barn,
og derved har mulighed for at få
rettet op i et meget tidligt stadium.
Min kiropraktor er vokset med op-

gaven.
Jeg kan selv
mærke på ham, at han synes, at det spændende at behandle
mig og følge udviklingen med min
krop. Og jeg håber en dag, at der
er nogen, der åbner øjnene op for,
hvad vi kan bruge kiropraktorerne
til, og jeg håber på at kunne få det
ind som vederlagsfri behandling,
ligesom vi får bevillinger til fysioterapi.
Af Sille Subcleff Larsen
(Forkortet af redaktionen)
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ULAND

Af Sven Gårn Hansen, Ulandskonsulent i Dansk Handicap Forbund

En beklagelig svindelsag i Uganda

Semaka Isaac (i blå jakke), og de lokale medlemmer er
i fuld sving med at genoprette foreningen. Der er hårdt
brug for hjælp til hjerneskadede. Foto: Sven Gårn Hansen

En revisionsrapport har afsløret, at to ansatte i den ugandiske hjerneskadeforening har
svindlet sig til mindst 70.000 kr. fra Dansk Handicap Forbunds projekt. Men sagen får os
ikke til helt at opgive samarbejdet, da de lokale medlemmer har hårdt brug for støtte og
bedre vilkår
”Jeg har svært ved at fatte det. Han
har gjort så meget for os. Også for
mig personligt. Det var jo hans behandling, der fik mig på benene igen
efter mit uheld. Uden ham var jeg
måske ikke her i dag. Jeg forstår ikke,
at han også har kunnet gøre dette
mod os.”

S

ÅDAN SIGER ET bestyrelsesmedlem i den ugandiske
hjerneskadeforening, Brain
Injury Support Organization
of Uganda (BISOU) til mig om foreningens direktør, som blev fyret i
maj for sammen med en anden ansat at have svindlet.

Meget dygtig og vellidt person
Vi er på foreningens kontor i Ugandas hovedstad Kampala på vej
ud af et møde, hvor foreningens
landsformand, Semaka Isaac, har
orienteret bestyrelse og afdelingsformænd om sagen.
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Den ene af de fyrede medarbejdere tog i 2009 initiativ til at stifte
Afrikas første hjerneskadeforening.
Som ansat på hospitalet i Kampala
med særlig interesse for hjerneskade havde han inden da hjulpet
mange mennesker med hjerneskade i gang igen, og han havde
hjulpet med at organisere flere
selvhjælpsgrupper i Kampala.
Det lykkedes ham at etablere et
samarbejde med først den danske
Hjerneskadeforening og siden
Dansk Handicap Forbund, som
gjorde det muligt for foreningen
at etablere ti lokalforeninger rundt
om i landet, og på kun tre år at
vokse fra 400 til 1000 medlemmer.
For mange på mødet var det et
chok at høre, hvorfor han var fyret,
og de havde svært ved at tro, at det
ikke var en fejltagelse. Men langsomt gik det op for forsamlingen, at
det ikke er en fejl, når man har en
hjælper på kontoret, der stort set
ikke laver andet end at fabrikere

falske bilag. Lidt efter lidt bliver
forsamlingen klar over, at det er
selve foreningens overlevelse, der
er på spil. På mødet lægger Hjerneskadeforeningen, Dansk Handicap
Forbund og BISOU sammen en plan
for at redde foreningen og igen
gøre den til en troværdig partner
for myndigheder, medlemmer og
donorer.

Snydt for hotelsengen
Det var årets revisionsrapport, der
afslørede sagen. BISOU’s ugandiske revisionsselskab var ude at tale
med medlemmer og virksomheder, hvis navne stod på bilagene i
BISOU’s regnskaber. De mødte fx
medlemmer, der oplyste, at de havde været på kursus i medborgerhuset med frokost fra en lokal gaderestaurant, selvom regnskabet viste
bilag for overnatning og middag på
hotel og fin restaurationsmiddag.
På den måde blev en kursusudgift
på 50 kr. til det tredobbelte.

Konsekvenser
Da Dansk Handicap Forbund i Høje
Taastrup modtog revisionsrapporten, fastfrøs vi straks alle de konti,
som BISOU havde adgang til. Vores
kontor i Kampala arbejdede tæt
sammen med BISOU’s formand om
at bortvise de to ansatte, sætte en
undersøgelse i gang, sikre foreningens aktiver og melde sagen til
politiet. Begge ansatte har da også
indrømmet, men lige nu er sagen
hos de ugandiske myndigheder og
dermed uafklaret.
I juni er Tracy Pedersen fra Hjerneskadeforeningen og jeg selv fra
Dansk Handicap Forbund i Uganda
for at følge op. Vi kan konstatere,
at svindlen i BISOU har været begrænset til enkeltpersoner. Bestyrelsen har været godtroende, men
ikke medsammensvoren. Medlemmerne er forargede og vrede, ikke
apatiske. Der er noget at redde.
Alligevel er sagen et stort tilbageslag for BISOU. Foreningen står
tilbage med et kontor med kun en
ansat, mistro fra samarbejdspartnere og donorer, og en bestyrelse,
der skal lære at drive en forening.
Sagen har kostet BISOU chancen
for at være i fase II af Dansk Handicap Forbunds projekt i Uganda, der
efter planen skulle starte til januar.
Vores holdning er, at korruption er
en af livets kendsgerninger i fattige
lande, og at en samarbejdspartner
ikke skal dømmes på, at der dukker en enkelt sag op. Vi dømmer
dem på, hvordan de reagerer, når
det sker. Og foreløbigt har BISOU’s
medlemmer vist, at det er en organisation, der er værd at kæmpe for.
Dansk Handicap Forbund har arbejdet i Uganda siden 2001. Samlet
budget siden 2010: 18 millioner kr.
Dette er den eneste sag i Uganda,
der har ført til politianmeldelse.
Foreløbige beregninger viser, at ca.
72.000 kroner er gået tabt.

Udvikling betaler sig
En sen eftermiddag er vi i landdistriktet Hoima cirka fire timer fra

Kampala, hvor vi diskuterer sagen
på det lokale medlemsmøde, hvor
medlemmerne laver en tidslinje
over deres aktiviteter, siden de
blev stiftet som lokalafdeling, og så
sammenligner med de aktiviteter,
der fremgår af kontorets regnskaber.
Her på egnen er de allerfleste
mennesker små landmænd. Mange
af BISOU’s medlemmer har været i
trafikuheld, nogle som chauffører
eller som passagerer. De fleste er i
forvejen blandt Ugandas fattige, nu
kæmper de også med en hjerneskade. Mange leder efter en måde
at forsørge en familie på igen eller
i det mindste tjene til deres medicinske udgifter. Det er tydeligt, at
BISOU i Hoima er noget andet end
en bilagsfabrik. For mange er foreningen deres vej tilbage til livet.
På kun tre år er der stiftet fire
selvhjælpsgrupper i distriktet, de
har fået kontakt til de lokale myndigheder, og de har kunnet gøre
distriktshospitalet bevidst om, at
erhvervet hjerneskade ikke er det
samme som en psykisk forstyrrelse.
Det betyder rent praktisk, at der nu
er hjerneskademedicin og ikke kun
lykkepiller til rådighed på hospitalsapoteket.
Fra BISOU har de modtaget
træning i rettighedsarbejde over
for lokale myndigheder, og med
hjælp af den træning har to af selvhjælpsgrupperne netop fået bevilling på det, vi i Danmark måske
ville kalde iværksætterydelse.
I Uganda får fattige, syge eller
mennesker med handicap ikke en
månedlig ydelse, indtil de kan tjene penge igen. Man kan søge om et
engangsbeløb til opstart af en lille
forretning. Så får man penge til en
drægtig ged eller en symaskine og
nogle meter stof, og det forventes
man så at leve af.
Sammen laver vi lidt hovedregning og bliver klar over, at projektet
reelt nok har investeret ca. 10.000
kr. i aktiviteter i Hoima. For de penge har de allerede indtjent 12.000

kr. i iværksætterydelse til 20 medlemmer fra distriktsforvaltningen.
På den måde har de i Hoima på kun
to år vist, at udvikling betaler sig.
Hvad kunne de ikke have opnået,
hvis alle pengene var nået frem?

DHFs ULANDSARBEJDE
I UGANDA
Dansk Handicap Forbund samarbejder med BISOU i projektet
”Kapacitetsudvikling for Bæredygtighed”. Det er et partnerskab, der fra Danmark også inddrager Hjerneskadeforeningen
og Dansk Handicapidrætsforbund (Parasport Danmark) og
fra Uganda deltager forbundets
ugandiske søsterorganisation
og det ugandiske forbund for
mennesker med rygmarvsskade. Projektet har en bevilling på 13 millioner kroner fra
Danidas Handicappulje og slutter i december 2017. Det har vi
foreløbigt fået for pengene:
• 873 mennesker med handicap eller pårørende har deltaget i et projektkursus eller
møde.
• 324 lokale myndighedspersoner har deltaget i en projektaktivitet.
• 12 nye lokalafdelinger af
hjerneskadeforeningen og
rygmarvsforeningen.
• 10 nye grupper i handicap
idrætten.
4 styrkede lokalafdelinger
af forbundet for mennesker
med fysisk handicap.
• 1300 mennesker med handicap er kommet med i en sparegruppe eller en indkomstskabende aktivitet.
• 530 mennesker med handicap er kommet i gang med en
idræt.
• 321 børn med handicap er
kommet i skole og går der
stadig.
Tallene er fra 31/12/2016
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Af Peter Marx, DHF Uland

Foto: Colourbox

Hvad er korruption?

Sager om korruption er sjældne i Danmark. Men hvad
dækker begrebet egentligt over? Ulandsafdelingen har
læst et par bøger om begrebet korruption

1

med ulandshjælp, og en del af problemet var, at man negligerede det
og dyssede det ned. Det var bedre
at holde mund om de dårlige sager.
Men det har ændret sig i løbet af
de sidste tyve år. DANIDA har nu
en nultolerancepolitik i forhold til
korruption og kræver, at danske
donorer indberetter, hvis der er
mistanke om snyd.
Dansk Handicap Forbund følger
også en stram linje i vores ulandsarbejde. Korruption går altid mest
ud over de fattigste borgere, inklusiv mennesker med handicap,
og desuden ødelægges de organisationer, vi samarbejder med, hvis
medlemmerne ikke kan stole på
ledelsen. Derfor har vi skrappe krav
til gennemsigtighed og regnskabsaflæggelse, og medlemmerne har
demokratisk kontrol med administrationen. Forbundets partnere får
altid tidligt i samarbejdet en kopi af
vores antikorruptionsstrategi, som
også kan findes på vores hjemmeside, så de er indforstået med, at vi
ikke tolererer nogen form for snyd.
Dansk Handicap Forbunds partnere i Uganda og Ghana arbejder
også aktivt mod korruption. De holder øje med, at de penge, deres stat
deler ud til kommunerne, som er
øremærket mennesker med handicap, ender de rigtige steder.
Men vi har ikke kunnet undgå en
bedragerisag for nylig, som beskrevet her i bladet. Vi vil dog understrege, at det er en enkelt sag ud af
de mange, mange projekter, vi har
haft gennem årene.

000 MILLIARDER DOLLARS.
Det vurderer Verdensbanken, at der hvert år bliver
betalt i bestikkelse. Men
begrebet korruption dækker også
over bedrageri, nepotisme, embedsmisbrug og en hel del andet.
Så selv om man kan forsimple
korruption til ’bare’ at være snyd,
er der stadig uenighed om, hvordan
begrebet skal defineres. Verdensbanken, FN, OECD og Transparency
International er blevet enige om
denne definition: Misbrug af betroet
magt til privat vinding.
Korruption er skadeligt for et
samfund. Udover et ufatteligt svind
af ressourcer og dårligere kvalitet i
offentlige investeringer, kan korruption undergrave troen på staten og
skade demokratiet. Hvem har lyst til
at betale skat, hvis der ikke leveres
offentlig service? Eller følge loven,
hvis lederne styrer domstolene,
snyder i valgene og kontrollerer
medierne, så ingen omtaler korrupt
adfærd?

helt rigtige ende på listen over korrupte lande. Vi har endda været det
mindst korrupte land i verden af
flere omgange. Så er det let at forfalde til en sort/hvid tankegang om,
at de da bare kan lade være med at
betale bestikkelse i de fattige lande.
Men hvis det nu var dig, der ikke
kunne få udleveret kørekortet uden
at give en lille gave, eller få udleveret dit barns karakterbog, eller få
behandlet din mor på et hospital,
så ville du måske alligevel gøre en
undtagelse og smide en skilling.
Desuden får betjenten, lægen og
læreren ikke meget i løn. Systemet
er simpelthen indrettet til, at der
skal smøres, ligesom en underbetalt
tjener, tildels forventes at leve af
drikkepenge.
Alligevel viser undersøgelser, at
befolkningerne i meget korrupte
lande som Nigeria eller Venezuela
har den fuldstændig samme opfattelse af, hvornår der foregår noget
korrupt, og tager lige så stor afstand
til det, som man gør her til lands.

Danmark kontra udlandet

Ulandsarbejde og korruption

en håndbog om korruption af

Det er fristende for en dansker at
pudse glorien, for vi ligger i den

I mange år har der været problemer med korruption i forbindelse

Jens Lohmand.
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Artiklen er inspireret af: Tænkepauser; Korruption ved Mette
Frisk Jensen og Noget for noget,

POLITIK

Af Mads Stampe

DET HANDLER OM AT FÅ POLITIKERNE TIL AT FØLE NOGET
I Café Mødestedet i Farum har de fået en god idé op til kommunalvalget. På mindre, intime møder kommer deltagere i tæt dialog med
byrådskandidaterne og fortæller deres historier. Handicap-nyt har talt med Marianne Rosenvold, som er
idékvinden bag initiativet.

I

FURESØ HAR DE fået en god
idé. Café Mødestedet, som er et
initiativ fra Danske Handicaporganisationer (DH) i kommunen,
har de indkaldt interesserede – med
eller uden handicap – til en slags
møder med mad, hvor de har mulighed for at møde kandidaterne til det
kommende byråd i kommunen.
Det første møde blev afholdt i
juni, og nummer to og tre er i kalenderen allerede.
Møderne er gratis, og man møder
bare op, det er ikke nødvendigt med
tilmelding. Det handler om mødet
og dialogen.
”Man kan iscenesætte rigtig mange
ting for at få folk til at forstå, hvordan
det fx er at leve med et handicap i
hverdagen, men det er gennem den
personlige fortælling, at de får et
ansigt og virkelig gør indtryk,” siger
Marianne Rosenvold fra Dansk Handicap Forbund, der er en af initiativtagerne til dialogmøderne.

Samtalen i centrum
Det er samtalen, der er i centrum
til møderne, og for at få den til at
flyde bedre, foregår møderne over
en bid brød. På den måde bliver det
hele en smule mere intimt, end hvis
man blot sad til et eller andet vælgermøde på et rådhus, hvor det blot
handler om ord.
”Politikere er så vant til ord, og
det kan være svært at få dem til
at føle noget som helst, hvis man
holder sig til de rammer, de er vant
til at agere i,” fortæller Marianne
Rosenvold.

Hun husker stadig
tilbage på mødet,
hvor der blev fortalt
meget stærke og
Privatfoto: Betina
personlige historier,
Ugelvig Møller
som gjorde dybt indPrivatfoto: Marianne
Rosenvold
tryk på politikerne.
Bettina Ugelvig Møller er
et uprøvet blad i politiske sammenhænge, og da hun besluttede sig for
HVORDAN KAN DU PÅat stille op til byrådet, besluttede
VIRKE POLITIKERNE?
hun sig samtidig for, at hun ikke
1. De Sociale medier er et godt
ville så langt væk fra borgerne, at
sted at komme i kontakt
politik blot blev til tal og strukturer.
med de lokale politikere
”Det er lettere at flytte millioner
og kandidater. Specielt poaf kroner på et stykke papir, hvis
litikernes offentlige faceman ikke kender konsekvenserne
booksider eller det sociale
af flytningen ude hos den enkelte.
netværk Twitter er et godt
Derfor mener jeg også, at jeg har
sted at starte en debat, hvor
en forpligtelse til at komme ud og
du kan komme i dialog og få
møde de borgere, det handler om,
fortalt din personlige histofremfor blot at læse om de regler,
rie eller aftale at mødes.
de skal fungere i,” fortæller hun til
2. Få fat i den lokale avis og
Handicap-nyt.
skriv et debatindlæg. Det
Mødet i Furesø gjorde et så stort
kan være med til at sætte
indtryk på politikeren, at det blev til
en ellers glemt problemstilkonkrete tiltag i valggrundlaget for
ling på dagsordenen, og det
Socialdemokratiet til Kommunalvalkan være med til at henlede
get til november.
kandidaternes opmærksom”Jeg tror på, at hvis man kender
hed på noget, som de ellers
konsekvenserne for den enkelte helt
ikke ville have beskæftiget
ned i dagligdagen, så kan man komsig med.
3. Gå sammen med dit lokale
me frem til nogle bedre løsninger,”
handicapråd gennem DH og
konstaterer Bettina Ugelvig Møller.
se, om ikke du kan arrangere
Og Marianne Rosenvold er enig.
lignende møder, som det i
”Man skal ikke undervurdere
Furesø. Måske finder du ud
den kraft, der ligger i at få fortalt
af, at der findes et lignende
sin historie til politikerne, så man
arrangement allerede, som
får vækket nogle følelser og noget
forståelse på den anden side af bordet,” konstaterer hun.

du kan koble dig på.
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KOMMUNALVALG 2017

Af Bente Rødsgaard og Mads Stampe

Kandidater
kommunalvalg 2017
Handicap-nyt har erfaret, at ni kandidater med et fysisk handicap stiller op til kommunalvalget. Vi har spurgt dem om, hvorfor de stiller op og om deres mærkesager. Nogle af
kandidaterne stiller op til både kommunalvalg og regionsrådsvalg

Keld Hansen (Socialdemokratiet), Odense
Jeg er kørestolsbruger og uddannet socialpædagog, og jeg ved, at

Stig Langvad (Socialdemokratiet), Fredensborg
Det er ikke ligegyldigt, hvem du
vælger. Kommunerne har størst
betydning for borgerne og deres
dagligdag. Kommunerne skal tage
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det er en kamp, hver gang man
kommer ind i systemet for at få
den hjælp, man har behov for. I det
hele taget er det en kamp at finde
ud af alle de ting, man skal have
styr på, for overhovedet at komme
i gang med sagsbehandlingen.
Så jeg stiller simpelthen op for
velfærdens skyld og for at få mennesket i fokus. Odense skal være
en by for alle. Har borgerne det
ikke godt, så har byen det heller
ikke godt. Og omvendt. Det vil jeg
slås for.
Mit slogan er: Jeg vil arbejde
for, at velfærden i Odense bliver
tilgængelig for alle borgere på en

ordentlig og anstændig måde.
Ældre og personer med handicap
er dem, som jeg brænder for at
hjælpe. Men i det hele taget ønsker
jeg at få mennesket tilbage i fokus.
Jeg beskæftiger mig specielt med
tilgængelighed i både fysisk og
psykisk forstand. Alle skal have lov
at være her, og jeg mener, det er
et spørgsmål om prioritering. Det
har politikerne ikke været gode
nok til i forhold til socialt udsatte
generelt.

beslutninger, der skaber bedre vilkår for alle – og naturligvis også for
personer med handicap. Kommunerne skal have pligt og ressourcer
til at imødekomme borgernes ønsker og behov.
Derfor er det ikke ligegyldigt,
hvem der sidder i kommunalbestyrelsen. Medlemmerne skal have
holdninger, viden og vilje til at gøre
en forskel. Besparelser på støtte til
eller muligheder for personer med
handicap og deres familier er ikke
vejen frem – tværtimod. Handicap
skal være en del af alle politiske
og administrative beslutninger. Det
vil skabe et samfund for alle med
tilgængelige skoler, tog, busser,
taxier, boliger og ikke mindst kom-

munale bygninger. Et samfund for
alle er nødvendigt, når vi alle skal
kunne være en del af og bidrage til
aktive og inkluderende fællesskaber. Borgere med et handicap og
deres familier har behov for stærke
kommunalpolitikere, der kan og vil
sikre den gode handicappolitik.
Jeg ved fra 44 år som rygmarvskadet og aktiv i handicapbevægelsen, hvad det er, personer med et
handicap ønsker og har behov for,
ellers spørger jeg dem, det handler
om. Jeg ved fra mit samarbejde
med politikere og embedsfolk og
mit erhvervsarbejde, hvad der skal
til for at få dem til at forstå udfordringerne for personer med handicap – og handle på deres viden.

Anders J. Andersen (Socialdemokratiet), Vordingborg
Det gode liv er for mig fællesskabet, hvor alle får lige muligheder til
et frit og værdigt liv. Derfor er jeg
socialdemokrat. Jeg er i øjeblikket
næstformand i Socialdemokratiets kredsbestyrelse i Vordingborg
Kommune og i perioder 1. supple-

Kristian Heegaard (Radikale
Venstre), Fredensborg
Jeg har siddet otte år i byrådet og
været med til at rykke nogle dagsordener. Det vil jeg gerne fortsætte
med. Det har nyttet at være med,
men jeg er slet ikke færdig. Helt
konkret har jeg bl.a. været med til at

ant i kommunalbestyrelsen. Mine
interesseområder er: nærdemokrati,
ældre/handicap- og frivillighedspolitik og jobskabelse/bosætning.
Som barn blev jeg lam i benene
efter en trafikulykke og blev kørestolsbruger. Det har sat sine spor
for mig – også politisk. Det var den
socialdemokratiske velfærdsstat,
der med sine brede skuldre løftede
en opgave, som ingen forældre kan
magte, og den socialdemokratiske
velfærdsstat gav mig nogle muligheder, som man i andre lande
misunder. At fællesskabet giver
mennesker muligheder er min kerneværdi. Jeg har i mange år arbejdet frivilligt. Og jeg har med ildhu
og vedholdenhed skabt resultater
for andre. Jeg har den lidt underlige idé, at jeg vil gøre en forskel.

Alle skal ind i fællesskabet.
Det offentlige kan ikke alene få
alle ind i fællesskabet. Derfor vil
jeg styrke de frivillige i vores kommune. De gør en stor forskel. Det
gælder ikke bare inden for det sociale område, men også inden for
idrætten, spejdere og meget andet.
Jeg har arbejdet for handicapbevægelsen i 30 år, og jeg ved, hvilke
muligheder der er i lokale kræfter.
Jeg vil kæmpe for, at borgerne bliver inddraget i de beslutninger, der
vedrører deres hverdag. Det kan
gøres bedre, hvis der var mindre
kommunalt bureaukrati og mere
reel interesse for nærdemokratiet.

få ansat en tilgængelighedskoordinator, oprettet en tilgængelighedspulje på flere hundrede tusinde
kr. hver eneste år og fornyligt fået
opnormeret antallet af sagsbehandlere, så man kan få afgjort sin sag
hurtigere og mere rigtigt fra start.
Efter de otte år kan jeg mærke, at
det giver en god erfaring og netværk til at få endnu flere mærkesager igennem.
Jeg vil gerne gøre mennesker
større i systemet, som er komplekst,
hvis man ikke har ressourcer og
overskud. Det er ikke til at bære, at
et stigende antal sager omgøres af
Ankestyrelsen. Hvad med de mange,
der ikke har ressourcer til at anke?
Hos mange borgere er den hjælp,
man får, en del af behandling eller
afgørende for helbred og udvikling

på lige fod med fx hospitalsbehandling. I andre offentlige myndigheder ville man ikke acceptere
en sådan fejlkultur. Det krænker
min retsfølelse, når en kommune
”afprøver” loven. Jeg afprøver jo
ikke loven ved at køre over for rødt.
Det kan og skal kommunen heller
ikke. Rettigheder er noget man har.
Ikke noget man skal klage sig til.
Undersøgelser viser, at borgere og
pårørende har en stærk oplevelse
af manglende faglighed hos forvaltningen. Man skal føle sig i trygge
hænder i systemet. Den tillid skal
tilbage, så borgerne føler sig større
i systemet. Det kan vi kun gøre ved
at tage udgangspunkt i den enkelte
borger.
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Jan Jacobsen (Enhedslisten),
Ringsted
Jeg har siddet i byrådet i 16 år.
Først for SF og de seneste seks
år for Enhedslisten, og jeg er meget optaget af handicappolitik.
Udviklingen i samfundet gør det
stadig sværere. Og kommunalre-

Jan Jespersen
(Enhedslisten) Stevns
Jeg stiller op til kommunalvalg
2017, da det for mig er en naturlig
ting at bidrage til og søge indflydelse på det, der også er mit liv.
Danmark er drejet i en retning, der
ikke gavner andre end dem, der al-
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formen har også gjort området
mere kompliceret. Det eneste
gode, der kom ud af reformen, er,
at der blev oprettet handicapråd.
Samfundsudviklingen kræver en
større indsats fra vores side. Efter
amterne forsvandt, er alt lagt ud til
kommunerne, og det er et generelt
problem, som vi alle bliver nødt
til at forholde os til. I årevis har vi
været underlagt de gode viljers
politik. Jeg ser gerne, at vi bevæger
os væk fra det og hen til noget, der
er rettighedsbaseret.
Der skal ikke kun være en nedskrevet kommunalpolitik på handicapområdet eller en FN konvention, der skal være en politik, der
fungerer i virkeligheden. Retssikkerheden skal være det helt over-

ordnede princip, og den er under
pres, der sker konstant overgreb på
rettighederne. Tal fra Ankestyrelsen viser, at der kan være fejl i 30
procent af afgørelserne. Mange kan
finde ud af at klage og få hjælp hos
handicaporganisationer, men de allersvageste kan ikke, og det er det
allerværste. De er totalt afhængige
af, at de har en retssikkerhed.
Men noget at det allervigtigste,
når man har et handicap og er i
et byråd, det er at være til stede.
Mennesker med handicap er underrepræsenterede alle vegne i
demokratiet, og bare det, at jeg
er med i byrådet, gør, at de andre
i byrådet kommer til at tænke sig
bedre om, også når det drejer sig
om tilgængelighed.

lerede har rigeligt. De sidste mange
års reformer har øget uligheden
blandt borgere i Danmark. Fleksjob- og pensionsreformen og skattereformen har gjort tilværelsen
sværere for arbejdsløse og mennesker med handicap. Jeg mener, at
der lokalt kan laves flere tiltag til at
modvirke de katastrofale følger og
gøre op med de urimelige lange afklaringsforløb, som gør mennesker
mere syge, og der skal skabes tillid
til, at de afgørelser, der træffes i
kommunerne, foretages hurtigt og
på et korrekt oplyst grundlag.
Tilgængelighed, socialpolitik og
handicappolitik er mine store mærkesager. Jeg bliver bange, når jeg
ser bygnings- og boligminister Ole
Birk Olesens seneste tiltag, hvor
enkeltstående huse ikke længere

er underlagt kravet om niveaufri
adgang. Det er et kæmpe tilbageskridt i kampen for lige muligheder.
Jeg frygter, at det kun er det første
skridt i en udvikling, der har til
hensigt at sætte mennesker med
handicap ud på et sidespor. Det er
en regeringsbestemmelse, men det
må være muligt lokalt at lave tiltag,
der tilgodeser mennesker med
handicap, så vi i fremtiden får flere
muligheder for at vælge boliger. I
dag er socialpolitik blevet synonym
med arbejdsmarkedspolitik, hvilket
ikke hjælper dem, der er hårdest
ramt. Når vi ved, at mere end 50
procent af de arbejdsløse ikke er
klar til at tage et job, nytter det
ikke at sanktionere dem, så resultatet bliver et liv i armod.

Peter Klitgaard (SF), Aalborg
I snart otte år har jeg siddet i
Handicaprådet i Jammerbugt Kommune, og jeg har der igennem haft

Lasse Fogh (Radikale
Venstre), Roskilde
Jeg har været politisk aktiv i 15 år,
så kandidaturet kom ret naturligt.

Børge Larsen (Venstre),
Fredericia
Jeg er 57 år og er kandidat til Byrådet i Fredericia og til Regionsrådet

mulighed for at øve indflydelse på
kommunens handicappolitik.
Desværre oplever man som handicaprådsmedlem af og til, at man
kun bliver hørt, fordi det skal man
nu engang. Man sidder tilbage med
den fornemmelse, at beslutningerne er truffet, inden de sendes til
høring. Derfor sagde jeg ja, da jeg
af SF Jammerbugt blev opfordret
til at lade mig opstille til det kommende kommunevalg.
Jeg ved ikke, om det er realistisk
at opnå valg, men med lidt held
kan SF opnå to pladser i det kommende byråd. Jeg er opstillet som

nummer tre på listen, og med sideordnet opstilling kan alt ske.
Mit håb er, hvis jeg bliver valgt,
at kunne præge beslutningerne i
byrådet på en måde, så det ikke
altid er laveste fællesnævner, man
går efter.
Jeg går primært efter en plads i
social- og sundhedsudvalget. Det
er på det område, jeg har størst
erfaring. Imidlertid interesserer jeg
mig også for tilgængelighed for
alle, hvorfor det også bliver nødvendigt at være opmærksom på de
øvrige udvalgs arbejdsområder.

Jeg har altid søgt indflydelse på
den politiske virkelighed. Jeg fik
en rygmarvsskade for fem år siden,
og fik åbnet øjnene op for vigtigheden af en velfungerende kommune. Før min rygmarvsskade var
jeg meget sjældent i kontakt med
kommunen, mens jeg nu er dybt
afhængig af kommunen. Derfor
vil jeg gerne gøre mit for at skabe
en velfungerende kommune. Det
mener jeg bedst, at jeg gør gennem
mit kandidatur til byrådet i Roskilde kommune.
Mine mærkesager er: Bedre
retssikkerhed i sagsbehandling.

Sagsbehandlere i den offentlige
forvaltning er ofte overbebyrdede
med sager, som medfører et stort
antal fejl i sagerne. Roskilde kommune har en fejlprocent på 26
procent. Dette går især udover de
ressourcesvage borgere, som ikke
har mulighed for at gennemskue
afgørelsen og juraen bag - eller de
har ikke overskud til at klage. Derved får borgerne en fornemmelse
af, at kommunen kun prøver at give
afslag. Flere sagsbehandlere ville
betyde en mere grundig sagsbehandling, som forhåbentlig vil føre
til færre fejl.

i Syddanmark. Jeg har siddet i Fredericia Byråd 2001-2005 og igen
fra 2009-2013, og jeg er meget
aktiv inden for handicaporganisationer og velgørende organisationer.
Jeg har også tillidsposter i Region
Syddanmark.
Alle skal tage ansvar for eget liv,
men jeg vil altid være en, der vil
tage de svageste i vores samfund
alvorligt. Dem, som ikke selv kan,
skal vi tage ansvar for. Jeg ved
så også, at hvis vi ikke har gode
daginstitutioner, gode skoler, gode
tilflytningsmuligheder og god er-

hvervspolitik, så vil en kommune
ikke kunne fungere.
Jeg går ind for, at vi skal have
et stærkt fællesskab, og at vi som
borgere i kommunen skal være
stolte af vores by. Jeg vil gerne
arbejde for:
• Den enkelte borger i fokus – vise
respekt og ikke mistro.
• Frivillighed – støtte op om det
frivillige sociale arbejde.
• Fredericia kommune – give den
enkelte medarbejder mere ansvar.
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Af Mads Stampe

Med hårdt arbejde
finder Jan vej i
det lokalpolitiske
landskab på Stevns
Jan Jespersen blev valgt ind i kommunalbestyrelsen i Stevns Kommune ved sidste kommunalvalg i 2013. Det har været en rejse, som har gjort ham både klogere og, efter eget
udsagn, ’skarpere’ som politiker

”D

ER ER POLITIK i alt,
og alt er politik.
På samme måde
er der i princippet
handicappolitik i alt." Sådan siger
Jan Jespersen, da Handicap-nyt
møder ham på Stevns Kommunes
rådhus til en snak om, hvordan det
er ’at komme over på den anden
side af bordet’ og pludselig være
med til at træffe de beslutninger,
som nogle gange kan være nødvendige. Det har været en øvelse
i kompromisets kunst, og arbejdet
som lokalpolitiker på rådhuset har
lært ham, at det nytter at være velforberedt og have styr på fakta. På
den måde får man skabt den nødvendige respekt og lydhørhed, der
får tingene til at ske, siger han.
”Det handler om at være skarp
og præcis og holde sig til fakta. Det
nytter ikke noget at argumentere
med en historie, som ikke kan underbygges, eller som på en eller
anden måde ikke bakkes op af den,
som har fortalt den. Der er mange,
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der ikke vil stå frem, selvom de
ikke har noget imod at fortælle mig
deres historie om problemer med
kommunen eller andet i forbindelse med deres handicap. Sådan en
historie lader jeg hellere være med
at gå videre med frem for at bruge
den politisk. For hvis den ikke kan
bakkes op, og personen bag ikke
vil stå frem med den, så kan den
komme til at virke modsat, og det
kan ende med at gå ud over min
evne til at få noget igennem en anden gang,” siger Jan Jespersen.

Tidskrævende og spændende
Jan Jespersen bruger 20-25 timer
om ugen på sit engagement som
lokalpolitiker for Enhedslisten, og
selvom det ind i mellem er hårdt, og
han af og til må sætte sig ind i ting,
som ikke nødvendigvis interesserer
ham personligt, så er han ikke i tvivl
om, at han er klar til at føre valgkamp endnu engang som spidskandidat for partiet i kommunen.

”Jeg har tidligere siddet som formand i det lokale handicapråd, og
jeg må sige, at det har været lidt af
en aha-oplevelse pludselig at skulle sætte sig ind i mange andre ting
end handicappolitik. Det har givet
mig utrolig meget rent personligt,
og jeg lærer noget hver eneste
dag. Jeg synes, det er spændende
at sætte sig ind i nye ting, og det
giver mig en mulighed for at sætte
et fingeraftryk på mange forskellige områder i kommunen. Og det
er da tilfredsstillende,” griner Jan
Jespersen.

Udvalgsarbejde er vigtigt
Han sidder blandt andet med i en
række bestyrelser og udvalg, og
til at starte med opfattede han
egentlig ikke det arbejde som
specielt vigtigt. Han var kommet i
byrådet for at ændre noget konkret
som politiker, og han havde sine
mærkesager, som bevægede sig
omkring handicap- og socialpolitik,
men efterhånden som han er kom-
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met dybere ned i arbejdet med
udvalgene og bestyrelserne, så er
han ikke i tvivl.
”Det er et enormt vigtigt arbejde, der ligger i de poster, og
det har jeg stor respekt for. Den
bevidsthed havde jeg ikke, da jeg
blev valgt ind,” konstaterer han.

Tilgængelighed og opfattelser
Jan Jespersens store arbejde i
lokalpolitik, oplever han, har givet ham en respekt blandt sine
politikerkollegaer, og den respekt
og tilstedeværelse på rådhuset
har efterhånden betydet, at flere

har fået øjnene op for den fysiske
tilgængelighed på rådhuset, som –
selvom det fungerer – godt kunne
være bedre. Og så er vi tilbage ved
starten: der er politik i alt, og alt er
politik. Også handicappolitik, som
Jan Jespersen siger.
”Det er helt klart, at jeg oplever
en større forståelse for, hvad det
vil sige, at noget skal være tilgængeligt. Hvis man ikke har haft
konkrete erfaringer med, at den fysiske tilgængelighed ikke fungerer,
så tænker man ikke over det. Det
er ganske naturligt, tror jeg. Men
det er rart, at der også i den sammenhæng ser ud til at blive rykket

nogle opfattelser,” fortæller Jan
Jespersen.
Og det er netop disse små ryk i
opfattelserne, og muligheden for
at sætte sit aftryk på forskellige
ting i kommunen, der gør, at Jan
Jespersen stiller op til endnu en
valgperiode og samtidig gladeligt
opfordrer andre til at gøre det
samme.
”Hvis man har en lille politiker
i maven, og hvis man har den tid,
det kræver, så synes jeg helt klart,
man skal gøre det. Det har lært mig
utrolig meget, og jeg ville ikke have
været de sidste fire år som lokalpolitiker foruden.”
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Af Mads Stampe

Som man spørger,
får man svar
Op til valg tæppebombes vi ofte med meningsmålinger, som siger noget om, hvilke emner vælgerne finder mest interessant i valgkampen. Kun sjældent er handicappolitiske
emner en del af listerne, men hvorfor er det sådan? Handicap-nyt er gået på jagt efter
svaret og forsøger at finde ud af, hvordan svaret påvirker vælgere, politikere og medier

H

VILKET EMNE OPLEVER du
som det vigtigste politiske
emne op til kommunalvalget 2017?
Sådan kunne et spørgsmål til
vælgerne lyde fra et af de analysebureauer, der står for at kortlægge
vælgernes interesser op til et valg.
Spørgsmålet vil afføde en lang
række forskellige svar, som bureauerne behandler og lægger ind under
forskellige overskrifter eller kategorier. Og med mindre tilstrækkeligt
mange har nævnt fx handicappolitik
som et af de emner, der er blandt
de vigtigste i en valgkamp, så kommer det ikke med på listen, og det
lægges i stedet ind under fx en
overordnet socialpolitisk overskrift.
Handicap som sådan nævnes således ikke med et ord, når vælger
undersøgelserne offentliggøres.
Ligesom mange andre specifikke
emner heller ikke gør det i øvrigt.
Handicap-nyt har været i kontakt
med nogle af de mest toneangivende analysebureauer, og historien
om, hvordan de udarbejder vælger
undersøgelser, lægger sig i en eller
anden form op ad den skabelon.

Vores problemstillinger er
ikke med
Spørgsmålet er så, hvad det egentlig betyder for en organisation som
Dansk Handicap Forbund, som er
sat i verden for netop at fastholde
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politikernes og befolkningens opmærksomhed på de problemstillinger, der er forbundet med at leve et
liv med handicap?
En hel del, mener Roger Buch, der
er forskningschef og ekspert i kommunalpolitik fra Danmarks Medieog Journalisthøjskole (DMJX).
”På den ene side kan man sige, at
det ikke kun er meningsmålinger,
der definerer, hvad der diskuteres.
Men specielt i forhold til politikere
og medier er det klart, at de her målinger har en betydning,” fortæller
han, da Handicap-nyt ringer til ham.
I samme ombæring fortæller han,
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at det for den enkelte politiker selvfølgelig først og fremmest handler
om at sikre sig et godt valg, hvorfor
de går ret matematisk til værks. Det
betyder, at de oftest lægger sig op
af de brede dagsordner, som scorer højt i meningsmålingerne. Det
gør de simpelthen for at ramme så
mange vælgere som muligt, siger
Roger Buch.
”Der kan være enkelte partier eller kandidater, der har handicapområdet som en mærkesag og derfor
slår sig meget op på netop det,
men ellers vil det være de brede
dagsordner, politikerne kobler sig

på i forbindelse med valgkampen,”
lyder det.

Medierne halser efter topscorerne
På samme måde har meningsmålingerne betydning for, hvad medierne
vælger at tage fat på i løbet af en
valgkamp.
”Når medierne finder historier op
til fx kommunalvalget, så gør de det
for manges vedkommende med udgangspunkt i meningsmålingernes
topscorer. Og her ender handicapområdet med at tabe, da det ikke er
at finde på de lister,” lyder det.
Og den tabte kamp i medierne
har den sideeffekt, at man taber opmærksomheden i befolkningen, da
de forholder sig til det, der står i medierne – specielt under en valgkamp.
”Medierne er blevet en meget vigtig spiller i kommunalvalgene. Før
kommunalreformen var det lettere
for borgerne at følge med i, hvad
der foregik rent politisk på lokalt
plan uden nødvendigvis at følge så
meget med i medierne. Men med
kommunalreformen, har kommunerne fået en vis størrelse, der kan gøre
den til en fjern størrelse for mange.
Og dermed bliver man mere afhængig af at følge med i medierne for at
kunne følge med i, hvad der sker på
rådhuset,” siger Roger Buch.
Men hvad gør en organisation
som Dansk Handicap Forbund så,
hvis kampen om mediernes opmærksomhed under valgkampen allerede er tabt ved udformningen af
de meningsmålinger, som politikere
og andre forholder sig til? Ikke så
meget, mener Roger Buch.
For det betyder i virkeligheden
ikke så meget, hvad der sker, når
valgkampen er i gang. Det, der betyder noget, er perioden mellem
valgkampene.
”Sat på spidsen kan man sige,
at det handler om at tage kampen
mellem valgene fremfor at tage den
store kamp op til og under valgene,”
slutter Roger Buch.
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Tilgængelighed skal
nævnes konstant
Til kommunalvalget er der to stemmesedler, den ene er til kommunalvalget, den anden
er til regionsvalget. I regionerne er der andre ting på dagsordenen end i kommunerne.
Handicap-nyt har talt med Torben Kjær, som er med i Regionsrådet i Region Hovedstaden
om, hvordan han som regionspolitiker arbejder med sundhed og tilgængelighed

T

ORBEN KJÆR ER uddannet landmåler, men i 1995
blev han blind på grund af
diabetes og har siden været
med i Dansk Blindesamfund og haft
poster i Danske Handicaporganisationer (DH), hvor man ikke kun repræsenterer sin egen organisation, men
samtlige grupper af mennesker med
handicap. Tilgængelighed og forebyggelse har hans store interesse.
”Jeg fandt hurtigt ud af, at det
er svært at komme igennem med
tilgængelighedsproblematikker, og
meldte mig et par år senere ind i
Enhedslisten, og i nuværende periode blev jeg valgt i regionsrådet.
Det er spændende, krævende, og
jeg oplever det som fast arbejde,”
fortæller han.

Forebyggelse
Ifølge Torben Kjær er forebyggelse
utroligt vigtigt. Det gælder om at
have nogle strategier i samfundet,
så folk ikke bliver syge, da sygdom
koster dyrt både for den enkelte
og for samfundet. ”Det er ikke nok,
at vi selv går rundt og passer på,
vi skal som samfund medtænke
det. Fx bør alle børn både i institutioner og skoler tilbydes sund
og nærende mad, så de kan lære
at smage forskellige ting og lære,
hvad der gavner, og hvorfor det
gavner. Mange mennesker er på
overførselsindkomst og ryger ud af
arbejdsmarkedet på grund af syg44 • HANDICAP NYT 4 - 2017

dom,” siger han. Han har taget initiativ og været med til at udarbejde
Danske Regioners forebyggelsesstrategi; ”Sundhed for Livet”, som
kan downloades gratis.

Tilgængelighed – et evigt
problem
Gennem de seneste 20 år har han
arbejdet med tilgængelighed via
DH og været inddraget i lokale projekter i Hillerød og deltaget i kurser om FNs handicapkonvention.
”Alle grupper arbejder sammen i
DH, og på den måde får man tæt
kontakt til andre organisationer.
I Region Hovedstaden har jeg fx
stillet en del spørgsmål på vegne
af rygmarvskadede og respiratorbrugere for nu blot at nævne nogle
eksempler. Det er vigtigt hele tiden
at være i dialog og at vide, at man
ikke skal gøre sig klog på alt,” konstaterer han.
Han er med i en følgegruppe til
det nye superhospital i Hillerød. ”Et
hospital er et meget stort sted, og
mennesker med handicap skal kunne komme der både som patienter,
pårørende og medarbejdere. De to
sidste tænkes der ikke på, derfor er
det utroligt vigtigt at fortælle det.
Jeg har deltaget i diverse tilgængelighedsmøder, og jeg er meget
opmærksom på, at Dansk Handicap
Forbunds og andres medlemmer
gerne vil have mulighed for at være selvhjulpne på hospitalerne, så

der kommer fx både et A og B niveau i indretningen af handicaptoiletter. Men det er svært at få igennem, for personalet vil gerne råde
over alle sengepladserne. Hvad gør
man fx, hvis en patient har brug for
toilet på A niveau, og der kun er
værelse med B niveau ledigt?"
”Man skal være opmærksom
på, at når superhospitalerne står
færdige, regner man med, at den
gennemsnitlige indlæggelse er to
døgn. Arbejdet fortsætter, og jeg
håber, hvis jeg bliver valgt igen,
også at kunne fortsætte i følgegruppen,” siger han.

Patienthotel med fejl og
mangler
Da Rigshospitalet havde bygget et
patienthotel var Torben Kjær på
besøg med avisen Ingeniøren. ”På
patienthotellet kan kørestolsbrugere ikke selv tilkalde elevatoren
på grund af knappernes placering
helt inde i et hjørne. Der er alt for
lidt fokus på den slags vigtige detaljer,” siger han. Han mener, at fejl
og mangler skyldes, at der mangler
standarder på området og et ringe
kendskab til tilgængelighed hos
både arkitekter og ingeniører. Der
ligger en stor formidlingsopgave og
venter i den sammenhæng, synes
han.
”Jeg så gerne, at repræsentanter
fra DH, Det Centrale Handicapråd,
Statens Byggeforskningsinstitut

(SBi), Ombudsmanden og andre
satte sig sammen og fik gennemdrøftet behovet for at gøre det
bedre og komme med bud på,
hvordan man kan undgå flere fejl
i fremtiden, som kunne munde
ud i et inspirationskatalog. Region
Hovedstadens nye superhospital
skal snart i udbud, og byggestarten
bliver i 2018, så det er vigtigt, at
tilgængeligheden er på plads. I
de andre regioner er man også i
gang eller endnu længere fremme
med at bygge nye store hospitaler.
Der er følgegrupper til alle store
byggerier i regionerne, og det er
vigtigt, at følgegrupperne har en
stor bred viden om tilgængelighed,
og at de ved, hvem de skal spørge.
Fx er runde trapper ikke gode
for personer, der har brug for at
støtte sig til håndlisten, da trinenes
bredde bliver alt for forskellige.
Hvis arkitekterne vælger dette, er
det ikke godt, og man kan let blive
præsenteret for den slags forslag,"
siger han.

Torben Kjær
kæmper for både
tilgængelighed og
forebyggelse.
Privatfoto.

VALG TIL REGIONSRÅDET

Klinikkers indretning er et
stort problem

I 2005 blev der for første gang valgt medlemmer til regionsrådene,

Ifølge Torben Kjær er praksisplanlægning en stor udfordring i alle
regioner, da alle har brug for at
kunne komme nemt til en læge. ”Fx
har vi i regionen givet mulighed for,
at alle inden for praksissektoren
gratis kan blive registreret i godadgang.dk, fordi regionen betaler,
og fordi egenregistrering ikke er
godt nok. Nogle behandlere skriver
fx på Sundhed.dk, at klinikken har
elevator, men skriver ikke, at den
er lille, og der er trappetrin op til
den. 20 kiropraktorer svarende til
ca. 20 procent har taget imod det
gratis tilbud, mens kun en procent
praktiserende læger har taget imod
tilbuddet. Praktiserende Lægers Organisation (PLO) er direkte imod og
anbefaler ikke, at lægerne skal lade
sig registrere i godadgang.dk - det
har repræsentanter fra PLO sagt i
debatter, og de er citeret for det i
aviser. Jeg synes somme tider, det

regioner i Danmark, der hvert har et regionsråd. Der skal vælges 41

som blev etableret i forbindelse med kommunalreformen. Der er fem
medlemmer til hvert regionsråd. Regionernes hovedopgave er at styre
og administrere det danske sundhedsvæsen. Regionerne har også opgaver inden for områderne regional udvikling, erhverv, uddannelse og
kultur, natur og miljø og kollektiv trafik. Det betyder, at regionerne har
ansvaret for at planlægge udviklingen i de enkelte regioner i samarbejde med kommunale og øvrige lokale aktører. Endelig er regionerne
arbejdsgivere for personale ansat i sundhedssektoren og skal dermed
forhandle løn og arbejdsvilkår med de ansatte. Regionerne finansieres
gennem bidrag fra staten og kommunerne. Du kan læse mere om regionernes hospitalsbyggeri på www.vibyggerforlivet.dk.

er lidt håbløst. I dag skal en tilgængelig praksis flytte til en anden tilgængelig praksis, mens en utilgængelig praksis kan flytte til en anden
utilgængelig praksis. De mange nye
lægefællesskaber bliver langsomt
tilgængelige, men det hele går bare
alt for langsomt. Folketinget burde
stille flere krav til klinikkers tilgæn-

gelighed,” siger han.
Torben Kjær brænder for området, også selvom det er vanskeligt
at skabe lydhørhed. ”Men hvis der
ikke er nogen, der har viden om
tilgængelighedsområdet og presser på hele tiden, så medtages det
ikke,” slutter han og håber på et
genvalg.
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LANDET RUNDT

Af Bente Rødsgaard

Landet rundt

MUSEUM ØSTJYLLAND
I GRENAA ER FOR ALLE

Rundt om i landet er der museer og kunstværker, der kan
være en udflugt værd

Foto: Jesper Frehr

CATHRINESMINDE
TEGLVÆRK I BROAGER
På det bevarede Cathrinesminde Teglværk i Sønderjylland
kan man opleve udstillinger,
der fortæller skiftende historier
om teglfremstilling. På museet
kan man se en stor ringovn,
tørrelader, lergrave, en gammeldags æltemølle, tipvogne og
det store teglværksmaskineri.
Men også arbejderboliger der
er indrettet som i 1890'erne,
1930'erne og 1960'erne.
Den faste udstilling illustrerer
teglproduktion gennem århundreder og teglsten fra forskellige
tider og steder. Museet har
åbent indtil den 29. oktober,
hvorefter der er vinterlukket.
Selve museumsområdet er
uden trapper, men enkelte bygningsdele og dele af de store
udendørsarealer kan dog være
svært fremkommelige for personer med handicap. Man kan se
faktaark om teglværket på www.
godadgang.dk og læse mere på
museets hjemmeside.
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Museet befinder sig i en gammel købmandsgård og har gjort
meget for, at både museet og
udstillingerne skal være for
alle, og museet har udgivet en
tilgængelighedsbrochure, som
besøgende får udleveret i museets reception, og som fx viser,
hvor der er elevatorlift, ramper,
teleslynge med mere. Brochuren ligger også på museets
hjemmeside.
Udstillingerne fortæller historien om Norddjursland gennem
de sidste 10.000 år og menneskers samspil med dette særlige

LANDBOMUSEET
LUNDEKROG
På en firlænget gård på Sjælland er der indrettet et landbomuseum, hvor man kan se
en meget stor samling af landbrugsredskaber fra perioden
ca. 1840 til 1950 samt husgeråd fra samme periode. I museets "gamle længe" er en udstilling af broderier og enkelte
bondemøbler og dragter. På
loftet findes en vognudstilling
med fx gamle hestevogne. På
første salen er små værksteder,
som viser forskellige håndværk
såsom børstenbinder, karetmager, sadelmager, herre- og
damefrisør, købmandsbutik
årgang 1940 og en skolestue.
Der er også udstillet en stor
samling af vaskemaskiner og
vaskeredskaber. Museet drives
af en museumsforening med
ca. 150 medlemmer, hvoraf
ca. 20 arbejder som frivillig
og ulønnet arbejdskraft på
museet. Det er muligt at nyde

medbragt mad og eventuelt drikke
en kop kaffe på stedet. Museet er
indrettet med både lift og handicaptoilet. Læs mere på http://
lundekrog.net/

naturområde og dets ressourcer. På
udstillingen kan besøgende udforske Nordens Pompeji, der forsvandt
i en sandflugt for omkring 2.600 år
siden, og møde stenalderjægere,
der brugte bjørneskind og bjørnekranier i deres religiøse ritualer, og
udforske Grenaa by som hjemsted
for en række store industrivirksomheder. Der er gratis adgang til
museet.
Læs mere på museets hjemmeside www.museumoj.dk.

Pressefoto: Museum Østjylland

DODEKALITTEN – STENFIGURER PÅ L OLLAND
Dodekalitten er et kunstnerisk projekt og en turistattraktion på Lolland. Ophavsmændene til værket
er billedhugger Thomas Kadziola
og komponist og historiefortæller
Gunner Møller Pedersen. Værket
består af 12 stenfigurer, som er syv
– ni meter høje, og vejer 25 – 45
ton hver. De er opstillet i en cirkel
med en diameter på ca. 40 m, og
nogle af siddestenene har indbygget musikanlæg, hvorfra der strømmer elektronisk musik. På stedet
er der lige nu seks sten, hvoraf tre

er færdighuggede, og tre er groft
tilhuggede. Projektet forventes afsluttet inden for de næste otte år.
Dodekalitten er hurtigt blevet folkeeje med over 30.000 besøgende
om året, og der er stor efterspørgsel på rundvisninger.
Kunstværket ligger i et fredet
landskab. Syd for ved Glentehøjvej
er der fire handicapparkeringspladser, og der er ca. 150 meter
hen til stenfigurerne af en asfalt
/ grusvej. Fra nord med parkering
på Kragenæsvej 62 og videre af

Glentehøjstien er der ca. 900 meter via en handicapvenlig grusvej;
først gennem et lille stykke skov og
derefter i det åbne landskab. Det
er denne adgangsvej, venneforeningen ”Lolerkredsen” anbefaler,
da oplevelsen er stor, når man
langsomt nærmer sig kunstværket.
Der er intet toilet ved Dodekalitten,
men der findes toiletter ved Kragenæs Havn. Læs mere på www.
dodekalit.dk
Hanne Møller, Lolerkredsen

Pressefoto:
Jean Francois Roederer

HANDICAP NYT 4 - 2017 • 47

Al henvendelse til: Dansk Handicap Forbund · Tlf: 39 29 35 55

Sorteret Magasinpost SMP
ID nr. 42111

Stranden er opgraderet –
officiel åbning næste år
Siden efteråret sidste år har Stranden i Charlottenlund været under ombygning. 1.
august slog forbundet dørene op for Strandens medlemmer, men området indvies først
officielt næste år

D

ET HAR VÆRET en hård
fødsel, men direktør i
Dansk Handicap Forbund
Jens Bouet er glad for re-

sultatet.
”Det har været en lang proces,
og vi er stadig ved at finde vores
ben på stedet, men jeg er glad for
at kunne sige, at vi den 1. august
kunne byde medlemmer på Stranden velkomne i de nye omgivelser,”
lyder det fra direktøren.
Forud for medlemsåbningen er
gået en lang proces, som startede

tilbage i 2013 efter en stormflod.
Mange møder er holdt siden da, og
med hjælp fra A.P. Møller og Hustru
Chastine Mc-Kinney Møllers Fond
til almene Formaal er en simpel
kystsikring i stedet blevet til en
større opgradering af hele udendørsarealet på området.
”Forvandlingen deroppe er helt
utrolig. Det er virkelig blevet flot,
og jeg glæder mig meget til at se
det, når beplantningen er vokset
til, så vi er helt klar til den officielle
åbning næste år. Indtil da vil vi prø-

ve stedet af og sørge for at få rettet
de fejl og mangler, der muligvis viser sig, så stedet står helt skarpt til
åbningen,” siger Jens Bouet.
Datoen for den officielle åbning
er endnu ikke fastlagt.
Interesserede kan se billeder af
hele processen via hjemmesiden
her: https://danskhandicapforbund.
dk/da/afdelinger/medlemstilbud/
stranden/billeder-af-byggeriet-pastranden/
Tekst og foto af Mads Stampe

