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Sommertanker i solstrejf

Kære alle
Vi har netop haft en skøn, dejlig og livsbe-
kræftende afslutning sammen med forårs-
holdet 2021, hvor vi i de sidste uger har kun-
net lave alt fra bryllupsweekend, Festivillavej, 
outrouge og fest med en stor begrænsning i 
de restriktioner, som vi har levet med igen-
nem det seneste år. Et semester, hvor vi skulle 
udvikle, opleve og skabe så meget som muligt 
på 3 måneder i stedet for 6 i form af under-
visning, samvær og fællesskabende nærvær 
blandt meget andet.
Henover foråret lykkedes det os at få etable-
ret testcenter på højskolen, og ikke mindst få 
99% af elever og medarbejderne vaccineret, 

så vi på forsvarlig og livsappetitlig vis kunne 
nærmere os noget, der rimer på rigtig god 
højskole. Tak og tillykke til alle med den præ-
station.
Ind ad døren er sommerkursisterne på uge 
26 trådt, for at holde drøngod højskole under 
overskriften “ForAndre - det gode liv i fælles-
skab”. Og vi må sige, at livet har været stærkt 
forandret, og samtidigt har alle vist, at man 
kan være noget for andre, når det hele spidser 
til, og hvor vigtig det er, at vi lever et liv, hvor 
vi netop kan være noget for andre.
Vi glæder os til sommerkurserne. For første 
gang i flere år er alle kurserne helt fyldt op 
med venteliste på alle kurser. Det viser med al 
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tydelighed, at det er tiltrængt med højskole-
liv i en sommertid, og at der måske mere end 
nogensinde også er brug for højskolerne og 
Egmont Højskolen i denne tid.
Henover det seneste år har vi været i gang 
med at få bragt det stor bassin i orden, hvilket 
strækker sig tilbage fra indvielsen i 2013: Bassi-
net er atter fyldt og klar til at blive taget i brug 
for sommerkursisterne i uge 27 og frem samt 
eleverne i august, inden vi slutteligt åbner for 
offentligheden først i september. Vi glæder os 
så meget til igen at komme i den store balje, 
og må rette en særlig tak til alle, der har været 
involveret, ikke mindst Morten Dam, der har 
trukket et kæmpelæs i processen.
Selvom jeg er meget glad for de gamle græ-
kere og deres tanker, håber jeg ikke at delta, 
eller andre bogstaver fra det græske alfabet, 
sætter en kæp i hjulet for vores forventninger 
om at kunne holde højskole med et minimum 
af restriktioner til efteråret. Vi håber meget på 
at kunne byde flere gæster i huset og åbne op 
for arrangementer. Især glæder vi os til elev-
stævnet i slutningen af oktober, som ikke har 
været afholdt i nærmest to år.

Med indgåelsen af den nye økonomiaftale 
mellem regeringen og KL stod det klart, at 
der ikke var flere midler til det specialiserede 
område, skønt intentionerne var der hos både 
Socialministeren, mange folketingspolitikere 
og KL. Det værste og fuldstændig utilstede-
lige var imidlertid, at det nærmest blev fortalt 
således, at mennesker med handicap, hvis de 
ville have bedre vilkår, skulle tage brødet ud af 
munden på børnene og de ældre. Det hører 
ingen steder hjemme! Jeg tænker dog, at det 
viser os, at vi er mange, der er nødt til at tæn-
ke i og afprøve alternative løsninger og nye 
måder på at skabe en højere livskvalitet og 
sikre både værdigheden og myndigheden for 
mennesker med funktionsnedsættelse. Det 
handler om både retssikkerheden, menneske-
rettighederne og FN ś Handicapkonvention. 
Det handler om altid at se mennesket først.
Vi skal fra hovsa til helhed, fra valuta til vær-
dighed, fra formynderi til faglighed, fra mone-
ter til mennesker.
Jeg ønsker jer alle en rigtig god sommer. Pas 
godt på jer selv og ikke mindst hinanden
Bedste hilsner
Søren
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Siden sidst

af Jens Bork, formand for Elevforeningen

Sikke et forår, vi har været igennem. Egmont 
Højskolen skulle starte i januar med 210 for-
ventningsfulde elever. Corona-nedlukningen 
bevirkede dog, at skolen var lukket ned til sidst 
i marts. Der var dog nogle få elever, der fik lov 
til at være på skolen, da de ikke havde andre 
steder at bo. De blev delt op i mindre fami-
liegrupper for at reducere risikoen for smitte. 
Hvis én skulle blive smittet, kunne man holde 
det indenfor gruppen. Så vidt jeg er oriente-
ret, har der kun været enkelte tilfælde af co-
rona, som man fik isoleret.
Da hele elevholdet kom tilbage i marts, kom 
der fuld fart på igen med alt, hvad det indebæ-
rer at være på højskole. Igen gjorde Egmont 
Højskolen en kæmpe indsat for at få alt til at 
fungere, trods alt. Nu håber vi så ikke, at der 
kommer en ny corona-pandemi til efteråret, 
som nogen frygter. I Danmark er vi heldigvis 
nået rigtigt langt med at vaccinere, så lad os 
håbe på det bedste. Et stort cadeau til Egmont 
Højskolen for at de fik det til at fungere trods 
de store udfordringer, der har været.
På trods af corona afvikler Egmont Højskolen 
sommerkurser i ugerne 26-30. Kurserne bliver 
arrangeret i reduceret udgave med max 120 
kursister på hvert hold, da corona-restriktio-
nerne jo skal overholdes. For de kursister, der 
har fået plads på et af kurserne, er der stor 
glæde. 

Der er rigtigt mange mennesker, der skal med 
på årets sommerkurser. Alle kurserne er fuldt 
optaget, så der bliver gang i den på Egmont 
Højskolen. Elevforeningen er igen i år med til 
at arrangere kurset Sommersjov i uge 28, hvor 
temaet for ugen er ”Udkant”.
På Egmont Højskolen er der blevet bygget et 
super flot nyt værksted på 290m2, med alle de 
moderne faciliteter, der skal være. Glæd jer til 
at se det, når I engang kommer forbi.
På grund af corona har elevforeningen været 
nødsaget til at aflyse vores rejse til syden, som 
vi tilbyder en gang om året. Da vi skulle plan-
lægge rejsen i januar, var der slet ikke overblik 
over corona-situationen. Vi har været bekym-
ret for at tage afsted, da der er sårbare med, 
hvorfor vi ikke ville risikere, at nogle blev syge 
på turen. Vi må se om elevforeningen kommer 
afsted til næste år. 
Elevstævne 2021
Efter at vi måtte aflyse stævnet i 2020 håbede 
vi på, at vi kunne have afholdt stævnet i maj 
2021, men det tillod corona-situationen des-
værre ikke. I skrivende stund satser vi på, at 
stævnet vil blive arrangeret i weekenden d. 
29.-31. oktober 2021. I elevforeningen er vi i 
gang med at arrangere et brag af et stævne, 
nu da det er to år siden, vi sidst har været 
samlet. Vi satser på at sende invitation ud til 
stævnet først i september måned.
Vigtigt!: Husk d. 29.-31. oktober 2021
SÆT GERNE KRYDS I KALENDEREN!
Alle ønskes en rigtig god sommer og i denne 
corona-tid vil jeg sige: Pas godt på jer selv og 
hinanden. 
VI MØDES PÅ EGMONT
Jens Bork
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Betænkning åbner for omfattende reform  
af handicapområdet

Et borgerforslag blev stemt ned. Men i kølvandet fulgte en betænkning fra Folke-
tinget, som giver tro på, at reelle og mærkbare ændringer på handicapområdet 
kommer.
Borgerforslaget om at fjerne handicapom-
rådet fra kommunerne fra #enmillionstem-
mer, ”Handicapområdet væk fra kommuner-
ne”, blev nedstemt den 3. juni 1), men det har 
affødt en stor og betydningsfuld debat, som 
har givet genlyd igennem hele Folketinget.
Det er længe siden, at området har nydt så 
stort fokus, og dermed er der skabt mom-
entum for forandringer. Dét kan ikke mindst 
tilskrives borgerforslaget og bevægelsen bag.
I forbindelse med afstemningen i Folketinget 
blev der afgivet en betænkning fra Social- og 
Ældreudvalget, hvor alle partier tilkendegiver 
deres holdning til spørgsmålet om, hvad der 
skal ske med handicapområdet.
Og det bliver bemærket af Dansk Handicap 
Forbunds landsformand, Susanne Olsen.
”Det er meget positivt, at der hele vejen rundt 
i alle partier er et udtalt ønske om, at der skal 
ske markante forbedringer på området. Alle 
anerkender, at den nuværende situation med 
ekstremt høje fejlprocenter og utallige eksem-
pler fra handicaporganisationer og borger-
grupper igennem mange år er uholdbare, og 
vi er kommet til et sted, hvor problemerne er 
så åbenlyse, at det ikke længere er nødvendigt 
at overbevise nogen om, at de er der. Det er et 
godt udgangspunkt for, at vi opnår konkrete 
ændringer,” siger hun.
Markante udmeldinger
Regeringen peger på, at man vil afvente re-
sultaterne af den igangværende evaluering 

af det specialiserede socialområde, men si-
ger også klart, at der vil blive indkaldt til for-
handlinger på baggrund af den i fjerde kvartal 
2021. Støttepartierne taler i betænkningen 
om en markant reform, og problematiserer 
den store afspecialisering på området, og at 
kommunerne står alene med det fulde ansvar. 
De understreger også, at der er behov for op-
bygning af viden samt en ændret finasierings-
model, som fordeler midler på området mere 
solidarisk.
Og det er alt sammen vand på Dansk Handi-
cap Forbunds mølle og ligger i tråd med for-
slaget ”Handicapområdet forfra”, som blev 
fremlagt i maj 2).
”De klare tilkendegivelser fra politikerne giver 
mig vished for, at det nytter noget at presse 
på. Og det bliver vi ved med, til vi ser konkrete 
forbedringer på området og for vores med-
lemmer,” siger Susanne Olsen og fortsætter.
”Vi tror på, at det vil være muligt at få gen-
nemført vores drøm om en reform af om-
rådet. En reform, hvor man gør op med det 
forhold, at kommunen sidder alene med både 
visitation og finasiering, og hvor fagligheden 
presses af økonomi. Det vil kræve opbygning 
af viden, som skal benyttes, og det skal være 
en reform, som betoner det fælles ansvar og 
sikrer vekselvirkning mellem stærk viden i spe-
cialiserede enheder og den nærhed, som også 
er vigtige for den enkelte borger.”
Læs mere om betænkningen fra Folketinget 3)

1) https://www.ft.dk/samling/20201/beslutningsforslag/b139/index.htm
2) https://danskhandicapforbund.dk/da/nyheder/handicapomradet-forfra-her-er-dansk-handicap-forbunds- 

forslag-til-reform-af-handicapomradet/
3) https://www.ft.dk/ripdf/samling/20201/beslutningsforslag/b139/20201_b139_betaenkning.pdf

https://www.ft.dk/samling/20201/beslutningsforslag/b139/index.htm
https://www.ft.dk/samling/20201/beslutningsforslag/b139/index.htm
https://danskhandicapforbund.dk/da/nyheder/handicapomradet-forfra-her-er-dansk-handicap-forbunds-forslag-til-reform-af-handicapomradet/
https://danskhandicapforbund.dk/da/nyheder/handicapomradet-forfra-her-er-dansk-handicap-forbunds-forslag-til-reform-af-handicapomradet/
https://www.ft.dk/ripdf/samling/20201/beslutningsforslag/b139/20201_b139_betaenkning.pdf
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Bred opbakning til hjælpeordningen  
fra Folketinget

Det var på mange måder en usædvanlig begivenhed, da man tirsdag kunne følge 
forespørgselsdebatten om hjælpeordningen BPA i Folketingssalen. Torsdag under-
stregede politikerne en bred opbakning til BPA-ordningen, og det glæder landsfor-
mand Susanne Olsen, der dog vil holde skarpt øje med, at der kommer konkrete 
ændringer.
Af Susanne Olsen, Landsformand

 Tirsdag var der forespørgselsdebat om BPA-
området i Folketinget. Og den debat er lands-
formand i Dansk Handicap Forbund Susanne 
Olsen særligt glad for, for forbundet har, sam-
men med Muskelsvindfonden og CP Danmark 
i BBA-netværket en helt særlig aktie i den, 
mener hun.
”Jeg er virkelig glad for, at vi er lykkes med at 
få så stort fokus på ordningen, som vi har. Hvis 
man ser bort fra de sædvanlige tovtrækkerier 
mellem regering, støttepartier og opposition, 
så er det fantastisk at se så mange partier 
støtte op om den ordning, som udgør funda-
mentet for mange medlemmers liv.”
Henover foråret var landsformanden sammen 
med de øvrige gruppemedlemmer i BPA-net-
værket med i en række møder med de poli-
tiske ordførere på området, hvor der særligt 
blev sat fokus på tre centrale problemstillinger 
omkring BPA, som hurtigt skal løses, hvis ikke 
ordningen skal undermineres.
Jeg er virkelig glad for, at vi er lykkes med at få 
så stort fokus på ordningen, som vi har. Hvis 
man ser bort fra de sædvanlige tovtrækkerier 
mellem regering, støttepartier og opposition, 
så er det fantastisk at se så mange partier 
støtte op om den ordning, som udgør funda-
mentet for mange medlemmers liv.
Centrale problemstillinger til debat
Det er især problemerne med en overdreven 
brug af rådighedstimer, manglende BPA-hjælp 

under indlæggelser, og at ordningerne klippes 
i stykker ved at almindelige dagligdags hjæl-
peropgaver omdefineres til ’sundhedsydelser’ 
og dermed bruges til systematisk at reducere 
ordningerne, som udgør de centrale proble-
mer.
Landsformanden var glad for at se, at netop 
disse tre problemstillinger fyldte i den poli-
tiske debat tirsdag, samtidig med, at der fra 
politikerne også var fokus på de mere langsig-
tede løsninger, som kræver tilstedeværelse af 
specialviden i visitationen og en ændret finan-
sieringsmodel, så der fokuseres på faglighed 
frem for økonomi.
I det hele taget afslørede debatten, at der ud-
over de akutte problemer ses en række udfor-
dringer, som kræver, at ordningen skal have 
360 graders eftersyn. Og det glæder Susanne 
Olsen.
”Træerne vokser som bekendt ikke ind i him-
len, men debatten og vedtagelsesteksten, 
som kom ud af det, er et vigtig skridt på vej 
imod konkrete ændringer, og det er mit fokus: 
Det skal kunne mærkes for det enkelte med-
lem. Derfor sætter jeg alle kræfter ind på, at 
vi fortsat lægge pres på, så ministerens forslag 
til en arbejdsgruppe i ministeriet ikke bliver en 
syltekrukke,” siger hun med henvisning til det 
forslag, som blev vedtaget torsdag.
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Forespørgselsdebat F 43 om BPA førte til vedtagelse af nedenstående tekst (V 141)
Forslag til vedtagelse:
Folketinget tilkendegiver, at der skal værnes om servicelovens hjælpeordninger, så mennesker 
med omfattende hjælpebehov kan få hjælp til at leve et selvstændigt liv på lige fod med andre. 
Det skal ikke være en kamp at få hjælp. Folketinget konstaterer, at der fra borgere, handicap-
organisationer og andre interessenter udtrykkes bekymring over, at BPA-ordningen er under 
pres. Tildelingen af BPA-ordninger er faldende, og borgere med handicap oplever problemer 
med udmålingen af hjælpen, herunder anvendelsen af rådighedstimer. Folketinget konsta-
terer endvidere, at social- og ældreministeren i svar til Folketingets Social- og Ældreudvalg 
har præciseret bl.a. reglerne vedrørende anvendelse af rådighedstimer i BPA-ordninger og 
orienteret om, at der er igangsat et internt arbejde i Social- og Ældreministeriet med at se på 
hjælpeordningerne. Folketinget opfordrer ministeren til at sikre, at dette arbejde færdiggøres 
snarest muligt med henblik på at skabe det bedst mulige grundlag for at indbyde til politiske 
drøftelser om BPA-ordningen efter sommerferien.
Forslaget blev vedtaget. For stemte 87 (S, V, DF, SF, RV, EL, ALT, KD og UFG), imod stemte 9 
(Sophie Løhde (V), KF og LA), hverken for eller imod stemte 3 (NB, Inger Støjberg (UFG)).

Landsformanden bakkes op af faglig og poli-
tisk chef i Dansk Handicap Forbund Jeppe Ker-
ckhoffs, der anerkender skridtet i den rigtige 
retning, men understreger, at det ikke er gjort 
med det. For debatten understregede også, 
at der fortsat er et stort arbejde at gøre for 
organisationerne.
”Regeringen stiller for eksempel spørgsmåls-
tegn ved, om det er dokumenteret, at ord-
ningerne er under pres. Det er vi absolut ikke 
enige i og det vil vi fokusere på at få udfordret 
gennem konkret samling af dokumentation,” 
konstaterer han.
Dansk Handicap Forbund ser desuden klare 
udfordringer med fortolkning af loven både 
lokalt og i Ankestyrelsen, som må løses, før 
man for alvor kan komme videre og skabe sik-
kerhed for BPA-borgerne.
”I forbindelse med en kommende reform af 
handicapområdet skal specialviden og finan-

siering tænkes ind fra starten – særligt i rela-
tion til BPA,” siger han.
Dansk Handicap Forbund præsenterede for 
nylig et bud på, hvordan en kommende re-
form med dette fokus kunne se ud i forslaget 
”Handicapområdet forfra” 1).
Jeppe Kerckhoffs bemærker i øvrigt, at SF 
torsdag har indkaldt ministeren til samråd 
om ulovlige kommunale kvalitetsstandar-
der 2) – og det kommunale tilsyns manglende 
indgriben over for det. et forhold, som Dansk 
Handicap Forbund sammen med CP Danmark 
og Muskelsvindfonden for nylig rejste kritik af 
i Altinget 3).
”Det er virkelig opløftende at se den store lyst 
til forandring, og i forhold til dagens samråd 
skal der lyde en særlig tak til socialministeren 
for tydeligt at bekræfte, at der gælder opsæt-
tende virkning på 14 uger, når en kommune vil 
fratage hjælp under indlæggelse,” siger han.

1) https://danskhandicapforbund.dk/da/nyheder/handicapomradet-forfra-her-er-dansk-handicap-forbunds-
forslag-til-reform-af-handicapomradet/

2) https://www.ft.dk/aktuelt/webtv/video/20201/sou/td.1774925.aspx
3) https://www.altinget.dk/social/artikel/handicaporganisationer-vi-ventede-i-flere-aar-foer-vi-fik-et-userioest-

svar-fra-ankestyrelsen

https://danskhandicapforbund.dk/da/nyheder/handicapomradet-forfra-her-er-dansk-handicap-forbunds-forslag-til-reform-af-handicapomradet/
https://danskhandicapforbund.dk/da/nyheder/handicapomradet-forfra-her-er-dansk-handicap-forbunds-forslag-til-reform-af-handicapomradet/
https://www.ft.dk/aktuelt/webtv/video/20201/sou/td.1774925.aspx
https://www.ft.dk/aktuelt/webtv/video/20201/sou/td.1774925.aspx
https://www.ft.dk/aktuelt/webtv/video/20201/sou/td.1774925.aspx
https://www.altinget.dk/social/artikel/handicaporganisationer-vi-ventede-i-flere-aar-foer-vi-fik-et-userioest-svar-fra-ankestyrelsen
https://www.altinget.dk/social/artikel/handicaporganisationer-vi-ventede-i-flere-aar-foer-vi-fik-et-userioest-svar-fra-ankestyrelsen
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Demonstration i handicapinitiativet:  
Her er vores tale

Den 24. juni var der demonstration som reaktion på regeringen og KL’s økonomiaf-
tale for 2022, hvor handicapområdet blev overset. Landsformand Susanne Olsen, 
næstformand Rikke Kastbjerg og formand for Ungdomskredsen Zakaria Naser var 
inviteret til at tale i København, Aalborg og Odense
25. jun. 2021

Fra Dansk Handicap Forbunds er der stor til-
fredshed med de fire gennemførte demon-
strationer torsdag i København, Odense, Aar-
hus og Aalborg. Landsformand Susanne Olsen, 
fremhæver særligt det store arbejde, som er 
gjort af initiativtagerne bag demonstrationen. 
 
“Jeg synes, vi skal sende en stor tak til initia-
tivtagerne bag demonstrationerne - særligt 
Claus Højsgaard, som i løbet af kort tid fik 
mobiliseret hele 22 foreninger til at støtte op 

om dette vigtige initiativ. At vi i løbet af kort 
tid kan få så mange til at stå sammen om en 
så tydelig manifestation gør mig virkelig glad. 
Det giver en følelse af fællesskab, og det giver 
en ny motivation. Dét er nødvendigt lige nu, 
hvor vi står i en så presset situation, og der i 
den grad er behov for at fastholde presset for 
forandringer.”
Her kan du læse den tale, som forbundets ta-
lere tog udgangspunkt i:

Der røg den sidste tillid!
I dag stiller vi os frem og siger fra! Det gør vi, 
fordi vi føler os overset, kørt over – ja, for at 
sige det lige ud – ført bag lyset!
Alle – selv regeringen – har anerkendt, at der 
er alvorlige problemer på handicapområdet. 
Det viser klagestatistikker og utallige person-
beretninger om! Så lad os nu droppe diskus-
sionen om, hvorvidt der er noget galt. Lad os 
slå det helt fast – vi har ramt bunden, og der 
skal ske noget nu!
For os i Dansk Handicap Forbund må vi hver 
eneste dag hjælpe medlemmer, som får skåret 
eller fjernet hjælp – eller ikke kan få bevilget 
den hjælp, de har behov for. Og når vi kigger 
ind i medlemmernes sager, så bliver vi vidner 
til skræmmende skinprocesser, hvor oplysnin-
ger overses eller udelades, hvor ord fordrejes, 
og hvor man efterlades magtesløs. Oplevelsen 
er, at der ikke lyttes til vores behov og ord som 

værdighed og livskvalitet – desværre noget vi 
skal lede efter i historiebøgerne.
Noget af det, der bekymrer os særligt meget, 
er, at det nuværende ensidige fokus på økono-
mi har en meget negativ slagside. For de, der 
har ressourcerne, bliver det en kamp at få den 
hjælp, de har behov for – og for de, der ikke 
har ressourcerne, bliver der ikke nogen kamp. 
Her er virkeligheden, at man må bøje nakken 
og leve med kommunens afgørelse. Resulta-
tet er isolering og uværdige løsninger. Det går 
meget hårdt ud over dem, som ikke selv kan 
kæmpe for deres sag eller har pårørende, som 
kan hjælp. Det er ikke i orden! Det er men-
nesker af kød og blod, hvis tilværelse falder 
fra hinanden. Og det kan ikke tales væk! Det 
forsvinder ikke, fordi man sidder i lukkede for-
handlingslokaler og skriver problemerne væk!
Vi var faktisk fulde af forhåbning om, at nu ville 
der ske noget. Det skyldes de mange forståen-
de og velvillige udmeldinger fra både regerin-
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gen og øvrige partier. Netop derfor føles det 
som en våd klud i ansigtet, når man indgår en 
aftale, som er et stort fedt og rundt nul! Der 
er lang vej til de fem milliarder, KL selv mente, 
der skulle til – og så indeholder aftalen skræm-
mende bemærkninger om, at der fortsat skal 
foretages svære prioriteringer på området, og 
at opgaveløsningen skal ligge i kommunerne. 
Så hvad blev der egentlig af tankerne om at 
reformere området til det bedre?
Økonomiaftalen er ikke kun et spørgsmål om 
tal, men også bekymrende ord, som tyder på, 
at regeringen ser ud til at løbe fra sine løfter 
om at skabe egentlige forandringer på områ-
det. Med den retorik, der kan læses ud af afta-
len, føler vi os hensat til 2009, hvor mennesker 
med handicap blev hængt ud som gøgeunger 
og pariaer, som belaster samfundsøkonomien. 
I dag vil vi komme med en meget kraftig ad-
varsel til dem, der påstår, at vi er for dyre – at 
vi en belastning. Hvad bilder man sig egentlig 
ind, når man omtaler borgere på den måde?
Ved I egentlig, hvem vi er? Vi er fædre, mødre, 
børn, familier, venner, kolleger, kunder, aktive 
borgere og iværksættere – ja, almindelige bor-
gere, som også bærer en væsentlig del af an-
svaret for, at vores samfund hænger sammen.
Sammen med vores pårørende udgør vi en 
million stemmer – eller 1/5 af befolkningen, 
om man vil, som påvirkes direkte af den de-
route, vi oplever på handicapområdet. Og vi 
magter ikke at høre ministerens sang om, at 
man i de seneste aftaler har prioriteret områ-
det mere end de tidligere regeringer. Det er 
ord og talsnak! Det, der har betydning, er re-
elle forandringer ude hos den enkelte borger 
og helst forandringer, som genskaber den tillid 
mellem borger og system, som vi har så stort 
behov for.
Med økonomiaftalen er kløften imellem de 
fine handicappolitiske principper og virkelig-
heden for mennesker med handicap blevet 
endnu større. Det er helt uacceptabelt! Derfor 

bakker vi i Dansk Handicap Forbund op om det 
flotte borgerinitiativ, som nu har samlet men-
nesker i landets fire største byer.
Vi har noteret os, at mange borgmestre har 
meldt sig i koret af de utilfredse. Og lad os i 
den forbindelse huske på, at lige muligheder 
for mennesker med handicap kræver, at alle 
tager ansvar.
Christiansborg – og i særdeleshed regeringen 
– må derfor tage deres opgave alvorligt. Nu er 
der ikke flere frie omgange, hvor man kan kri-
tisere kommunerne uden selv at levere.
Og der skal leveres – ikke bare i form af flere 
midler, men også ved at give os et klart svar 
på, om vi kan forvente en reform af området, 
hvor der kommer fokus på faglighed, hvor 
borgeren får adgang til specialiseret viden fra 
tværgående videnscentre, og hvor vi får en 
ny solidarisk finansieringsmodel, som sikrer, 
at det ikke er den lokale kommunekasse, der 
afgør, hvilken hjælp vi kan få.
Nu må Christiansborg træde i karakter.
Mennesker med handicap udgør en stor del af 
befolkningen – ja, faktisk er det os alle sam-
men, som på et eller andet tidspunkt i livet 
bliver berørt – enten personligt eller som på-
rørende. Vi vil have retten til at være en del 
af samfundet med alt, hvad vi har at give og 
dele – det handler om lige muligheder som 
beskrevet i handicapkonventionen og de han-
dicappolitiske principper, men den ret er I ved 
at tage endegyldigt fra os.
Grænsen er nået – vi kræver klare svar nu! – 
Hvad kan vi forvente? – Var det det? – Var det 
tomme ord I kom med?
Vil vi se en reformering af området? – Vil I le-
vere på finansloven?
I skal give os svar NU! – ellers er den sidste rest 
af tillid endegyldigt røget…
Tak for ordet og stor tak til arrangørerne af 
denne demonstration!
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Få fordele med medlemsskab af  
Dansk Handicap Forbund

Et medlemskab af Dansk Handicap Forbund kaster en række fordele af sig.
Dansk Handicap Forbund har omkring 8.000 medlemmer, og det er der en grund til. Som 
medlem af Dansk Handicap Forbund får du nemlig adgang til en række tilbud og fordele, som 
andre må kigge langt efter.
Ikke alene får du adgang til 

• forbundets rådgivning 1) 
• forbundets bisiddertjeneste 2) og
• medlemsbladet Handicap-nyt 3), som udkommer fem gange om året. 

Du får også adgang til alle de arrangementer, der bliver arrangeret af forbundets lokalafde-
linger 4), som er spredt rundt i landet.
Medlemmer med et tilkøb af et strandkort får desuden adgang til forbundets smukke strand 
i Charlottenlund nord for København.
KONTAKT DANSK HANDICAP FORBUND
Blekinge Boulevard 2
DK-2630 Taastrup
+45 39 29 35 55
dhf@danskhandicapforbund.dk

1) https://danskhandicapforbund.dk/da/radgivning/radgivningsteam/
2) https://danskhandicapforbund.dk/da/radgivning/bisidderordning/
3) https://danskhandicapforbund.dk/da/handicap-nyt/
4) https://danskhandicapforbund.dk/da/om-forbundet/organisation/lokalafdelinger/

https://danskhandicapforbund.dk/da/radgivning/radgivningsteam/
https://danskhandicapforbund.dk/da/radgivning/bisidderordning/
https://danskhandicapforbund.dk/da/handicap-nyt/
https://danskhandicapforbund.dk/da/om-forbundet/organisation/lokalafdelinger/
https://danskhandicapforbund.dk/da/om-forbundet/organisation/lokalafdelinger/
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Hadefuld tale mod personer med handicap  
skal gøres ulovligt

I Danmark er mennesker med handicap – blandt andre – ikke beskyttet via lov om 
hadefulde ytringer. Samtidig er loven utilstrækkelig og derfor svær at blive dømt 
efter. Derfor støtter Dansk Handicap Forbund ønsket om at ændre lovgivningen.
af Susanne Olsen, Landsformand
26. maj 2021

Hvis man som person med et handicap i Dan-
mark oplever at blive udsat for hadefulde 
ytringer, så er der ikke så meget at gøre ved 
det. I hvert fald kan du ikke gå til politiet og 
rejse sigtelse, for der er ikke noget at rejse sig-
telse på baggrund af.
Som det er i dag er det nemlig ikke ulovligt at 
komme med hadefulde ytringer mod men-
nesker med handicap. Det er blandt andet 
derfor, Dansk Handicap Forbund er medun-
derskriver på notatet, som beskriver, hvorfor 
lovgivningen skal laves om.
”Jeg mener ærlig talt, at det er forrykt, at vi i 
dagens Danmark ikke beskytter personer med 
handicap mod overfusninger eller verbale 
overfald, hvis det sker på baggrund af handi-
cappet. Man tror jo nærmest, det er løgn, når 
man hører hvor utilstrækkelig lovgivningen er 
på dette område,” lyder det fra landsformand 
Susanne Olsen og peger på, at en skærpelse 
af loven ville falde fint i tråd med den nylige 
vedtagelse i Folketinget om, at vold med bag-
grund i et handicap skal tælle som en hadfor-
brydelse og kunne straffes hårdere 1).
Der er fremsat et borgerforslaget af gruppen 
Beskyt Minoriteter, som i samme forbindelse 
har udarbejdet et notat, som er sendt til de 
relevante politikere på området. Dansk Han-
dicap Forbund er medunderskriver på notatet 
sammen med en række andre organisationer i 
et forsøg på at råbe politikerne op.

Jeg mener ærlig talt, at det er forrykt, at vi i 
dagens Danmark ikke beskytter personer med 
handicap mod overfusninger eller verbale 
overfald.
Læs mere om notatet og borgerforslaget 2).
Øget fokus på problemet
Problemets omfang med hadefuld tale mod 
personer med handicap er over de seneste 
måneder blevet tydeligere med den radikale 
retsordfører Kristian Heegaard, der selv sidder 
i kørestol. Han har i diverse artikler fortalt om 
de mange hadefulde angreb, han har modta-
get på blandt andet Facebook, som er kom-
met på baggrund af, at han sidder i kørestol.
Hans historie, gør det tydeligt, at det er nød-
vendigt at gøre lovgivningen bredere end den 
er i dag, mener landsformand Susanne Olsen.
”Hvis man læser noget af det Kristian Heega-
ard har måttet lægge øre til, så bliver det me-
get tydeligt, hvor absurd det er, at han ikke har 
nogen beskyttende lovgivning i ryggen, så han 
kan melde de mennesker, der står bag kom-
mentarerne. Det må vi simpelthen få lavet 
om,” mener hun.
Samtidig med en udvidelse af persongruppen, 
der er omfattet af lovgivningen, er det nød-
vendigt at gøre den tydeligere, mener folkene 
bag borgerforslaget. Det kan man se i videoen 
her.

1) https://handicap.dk/nyheder/haardere-straffe-handicap-hadforbrydelser
2) http://beskytminoriteter.dk/

https://handicap.dk/nyheder/haardere-straffe-handicap-hadforbrydelser
https://handicap.dk/nyheder/haardere-straffe-handicap-hadforbrydelser
https://handicap.dk/nyheder/haardere-straffe-handicap-hadforbrydelser
http://beskytminoriteter.dk/
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Skuffende økonomiaftale leverer ikke det løft,  
der er nødvendigt på handicapområdet

Sent tirsdag aften indgik regeringen og KL økonomiaftale for 2022. Desværre er 
det en fortsættelse af status quo, hvor økonomi sættes over faglighed, og borgere 
med handicap efterlades med ringe mulighed for at leve et liv som alle andre.
Af Susanne Olsen, Landsformand
09. jun. 2021

Dansk Handicap Forbund har afventet øko-
nomiaftalen mellem KL og regeringen med 
spænding, da behovet for et løft af området 
er større end nogensinde. Sent tirsdag aften lå 
aftalen klar, og desværre er der på ingen måde 
opnået det løft, som vil være nødvendigt for 
at den enkelte borger med handicap vil mørke 
en forandring.
Det fremgå således aftaleteksten, at: ”Par-
terne enige om, at kommunerne skal blive ved 
med at have fokus på at styre og prioritere ud-
gifterne på området inden for rammen”.
Mens organisationer, borgerbevægelser og 
en stor del af befolkningen ønsker forbedrin-
ger for værdighed og ligestilling af mennesker 
med handicap, så fortsætter det velkendte 
spil, som om intet var hændt. Mens politi-
kerne anerkender, at der skal findes løsninger 
på området, så ser vi det altså ikke afspejlet i 
økonomiaftalen.
”Med afsæt i de afgørelsestyper vi ser i øje-
blikket, så vil det her betyde, at kommunerne 
fortsat vil anlægge meget lave serviceniveau-
er og gå efter de absolut mest skrabede afgø-
relser. Det gør desværre, at man ikke får taget 
alle de nødvendige værktøjer i værktøjskassen 
i brug – og dermed vil borgeren opleve, at det 
bliver svært at have et aktivt liv på lige fod 
med andre,” lyder det som reaktion på aftalen 
fra faglig og politisk chef i Dansk Handicap For-
bund Jeppe Kerckhoffs.

Samme skuffede toner 
lyder fra landsformand 
Susanne Olsen.
”Aftalen betyder, at vo-
res medlemmer fortsat 
vil opleve en hverdag, 
hvor økonomien vægtes meget højt, hvor 
fagligheden presses og hvor værdighed og 
livskvalitet vil blive nedprioriteret til fordel for 
helt skrabede afgørelser,” lyder det fra Susan-
ne Olsen og fortsætter.
”Mens organisationer, borgerbevægelser og 
en stor del af befolkningen ønsker forbedrin-
ger for værdighed og ligestilling af mennesker 
med handicap, så fortsætter det velkendte 
spil, som om intet var hændt. Mens politi-
kerne anerkender, at der skal findes løsninger 
på området, så ser vi det altså ikke afspejlet i 
økonomiaftalen.”

Fra aftalen:
”På det specialiserede socialområde er par-
terne enige om, at kommunerne skal blive ved 
med at have fokus på at styre og prioritere ud-
gifterne på området indenfor rammen - i sam-
spil med en høj socialfaglighed.”

Læs mere om aftalen 1)

Læs mere om Aftale om kommunernes øko-
nomi for 2022 2)

1) https://fm.dk/nyheder/nyhedsarkiv/2021/juni/oekonomiaftale-med-kommunerne-styrker-velfaerden-med-
1-4-mia-kroner/

2) https://www.kl.dk/media/27667/aftale-om-kommunernes-oekonomi-for-2022.pdf

https://fm.dk/nyheder/nyhedsarkiv/2021/juni/oekonomiaftale-med-kommunerne-styrker-velfaerden-med-1-4-mia-kroner/
https://www.kl.dk/media/27667/aftale-om-kommunernes-oekonomi-for-2022.pdf
https://www.kl.dk/media/27667/aftale-om-kommunernes-oekonomi-for-2022.pdf
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Udligningsreform modarbejder brug af de rette tilbud
Udligningsreformen, som blev vedtaget sidste sommer, har nogle uhensigtsmæs-
sige konsekvenser, idet kommunerne nu vil blive ’belønnet’ for at anvende tilbud 
indenfor egen kommune frem for at vælge et tilbud, som er bedre egnet, i en 
anden kommune. Det skriver Dansk Handicap Forbund og en række andre organi-
sationer om i Jyllands Posten tirsdag.
22. jun. 2021

Når en kommune placerer en borger i et tilbud 
- eller borgeren selv vælger et tilbud - uden for 
egen kommunegrænse, er kommunen fortsat 
forpligtet til at betale for borgens ophold. Og-
så efter flytningen.
Før udligningsreformen fik den kommune, der 
betalte for bor-
gerens ophold, 
en økonomisk 
kompensation 
i form af del-
vis udligning 
for den pågæl-
dende borger. 
Men med ud-
l igningsrefor-
men mister den 
kommune, som 
borgeren flytter fra, al udligning for den på-
gældende borger. I stedet får den kommune, 
som borgeren flytter til, nu udligningen. Også 
selvom borgerens oprindelige kommune fort-
sat skal betale for borgerens ophold.
Udligningsreformen giver med andre ord den 
såkaldte betalingskommune en økonomisk til-
skyndelse til at anvende egne tilbud frem for 
et evt. mere specialiseret tilbud uden for kom-
munen.
Dét har Dansk Handicap Forbund sammen 
med en række andre organisationer blandt 

andet skrevet i et indlæg i Jyllands Posten tirs-
dag 1).
Landsformand i Dansk Handicap Forbund 
Susanne Olsen mener desuden, at problem-
stillingen er endnu et eksempel på, at der er 
problemer med finansieringen af handicap-

området.
”Området er 
præget af inci-
tamenter, som 
peger den for-
kerte vej. Igen 
er det den lo-
kale kommune-
økonomi, som 
afgør, hvad bor-
geren skal have. 
Jeg håber, at vi 

kan få politikerne til at forstå vigtigheden af at 
få kigget samlet på finansieringen af hele han-
dicapområdet, så vi får flyttet fokus hen på 
fagligheden frem for det nuværende meget 
ensidige blik på økonomi,” konstaterer hun.
Indlægget er skrevet i forbindelse med et 
åbent samråd om konsekvenserne ved afskaf-
felse af betalingskommunefolketallet og udlig-
ningsreformen.
Se video her 2)

1) https://jyllands-posten.dk/debat/breve/ECE13062126/oekonomiaftale-og-udligningsreform-kan-ramme-
tusindvis-med-saerlige-behov-dobbelt/

2) https://mobiltv.ft.dk/embed/20201/BOU/td.1789122

https://jyllands-posten.dk/debat/breve/ECE13062126/oekonomiaftale-og-udligningsreform-kan-ramme-tusindvis-med-saerlige-behov-dobbelt/
https://jyllands-posten.dk/debat/breve/ECE13062126/oekonomiaftale-og-udligningsreform-kan-ramme-tusindvis-med-saerlige-behov-dobbelt/
https://mobiltv.ft.dk/embed/20201/BOU/td.1789122
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