Handicaptillæg på ungdomsuddannelserne
Handicaptillægget bliver givet til en person med handicap for at kompenseret for de betydelige
begrænsninger personen har til at have et studenterjob ved siden af sin uddannelse. Det nuværende SU
handicaptillæg er kun tilgængeligt for personer med handicap som læser på en videregående uddannelse.
Dette er et problem da unge med handicap som læser på en ungdomsuddannelse stadig har en begrænset
evne til at opretholde et studenterjob ved siden af studiet. Dette gør at de unge med handicap er økonomisk
dårligere stillet end deres medstuderende som ikke har et handicap. HF-studerende oplever specielt dette
problem da de er i en alder hvor de ikke længere bor hjemme og dermed har større brug for tilskud.
I SUMH mener vi, at det er vigtigt at hjælpe de unge med handicap gennem deres ungdomsuddannelse, da
de dermed bliver i stand til at fortsætte deres studier på en eventuelt videregående uddannelse.
For at løse dette problem forslår vi følgende: Supplering af SU til ungdomsuddannelser med handicaptillæg
for at ligestille unge med handicap med de af deres medstuderende som er i stand til at have et fritidsjob
ved siden af deres ungdomsuddannelse. Satsen skal være lavere end det nuværende handicaptillæg til de
videregående uddannelser. Dette skal være ment som lommepenge. Der skal ligeledes være forskel på
hjemmeboende og udeboende. Derfor foreslår vi at satsen skal være en på det samme som den nuværende
SU på ungdomsuddannelser. Hvilket vil sige 1.146 kr. pr. måned for hjemmeboende og 3.320 kr. pr. måned
for udeboende.1
FN’s Handicapkonvention
FN’s handicapkonvention trådte i kraft i Danmark den 23. august 2009. Dette betyder, at Danmark er
forpligtet til at sikre handicappedes rettigheder, sådan som konventionen foreskriver. Det indebærer på den
ene side, at eventuelt eksisterende love, som diskriminerer handicappede, skal fjernes, og at nye love, der
sikrer, at handicappede ikke diskrimineres, skal vedtages. Jævnfør ovenstående mener vi, at følgende
artikler ikke bliver overholdt som de burde.


Citat fra FN’s handicapkonvention artikel 24 stk. 2 ” Ved virkeliggørelsen af denne rettighed skal
deltagerstaterne sikre: a) at personer med handicap ikke udelukkes fra det almindelige
uddannelsessystem på grund af handicap, og at børn med handicap ikke udelukkes fra gratis og
obligatorisk grundskoleundervisning eller fra undervisning på mellemtrin på grund af handicap, b) at
personer med handicap har adgang til en inkluderende og gratis grundskoleundervisning og
undervisning på mellemtrin af høj kvalitet på lige fod med andre i det samfund, hvor de bor, c) at
der foretages en rimelig tilpasning ud fra den enkelte persons behov, d) at personer med handicap
får den nødvendige støtte i det almindelige uddannelsessystem til at lette deres effektive
uddannelse, e) at der ydes effektive individuelle støtteforanstaltninger i omgivelser, der giver størst
mulig akademisk og social udvikling i overensstemmelse med målet om fuld inkludering.”



Citat fra FN’s handicapkonvention artikel 24 stk. 5: ” Deltagerstaterne skal sikre, at personer med
handicap har adgang til almindelige videregående uddannelser, erhvervsuddannelser,
voksenundervisning og livslang læring uden diskrimination og på lige fod med andre. Med henblik
herpå skal deltagerstaterne sikre, at der sørges for en rimelig tilpasning til personer med handicap.”

Ved at tilbyde et handicaptillæg til unge med handicap på ungdomsuddannelser vil man sørge for at disse
kan studere på lige vilkår som deres medstuderende. Med dette menes der at de unge med handicap
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kompenseres for deres manglende evne til at have et fritidsjob ved siden af studierne som deres
medstuderende kan. Dermed kan de unge med handicap bedre deltage i det sociale liv på lige fod med
andre, da der hermed får råd til at tage en tur i biografen, eller lignende, med deres medstuderende for
deres egne penge.

