Tilgængelighed på studie
I Danmark er den fysiske tilgængelighed på uddannelsesinstitutioner ofte utilstrækkelig for unge med
bevægelseshandicap. Unge med handicap oplever i bred udstrækning denne manglende adgang til dele af
skolernes faciliteter, i form af trapper og andre fysiske forhindringer, hvilket begrænser dem både fagligt og
socialt. På mange uddannelsessteder er der ufremkommelige trapper, mangel på elevatorer og mangel på
ramper. Mange steder er fredagsbarer og/eller kantinen i kælderen, eller på den helt anden side af gaden.
Dette gør at unge med handicap ikke kan deltage i de sociale arrangementer der finder sted der, og i nogle
tilfælde kan det heller ikke lade sig gøre at spise frokost med de andre studerende.
Selvom de studerende med handicap oplyser skolen om deres behov for blandt andet trappelifte, ramper og
lignende lang tid forud for studiestart, oplever disse ofte at tiltagene ikke er foretaget før studiestart.
Den manglende tilgængelighed på mange studier i Danmark afskrækker de unge med handicap fra både at
begynde med at studere og i mange tilfælde tvinger det dem til at stoppe deres uddannelse, da det
simpelthen er for besværligt at kæmpe med alle disse problemer ved siden af studierne.
I 2001 er vedtaget standarden ”Tilgængelighed for Alle – DS 3028”, udsendt af Dansk Standard. Den har
indtil videre ikke fået retsgyldighed, men er konkrete anvisninger på, hvordan gode tilgængelige løsninger
kan udformes. Standard 3028 er meget detaljeret og giver praktiske anvisninger på, hvordan alle
bestanddele i et byggeri eller anlægsprojekt kan udformes tilgængeligt. 1
I SUMH mener vi at denne byggestandard skal gøres retsgyldig således at alle uddannelsesinstitutioner i
Danmark bliver tilgængelige. I forbindelse med universiteterne generelt blev der i 2007 vedtaget en
kvalitetsstandard2 der dikterer tilgængelighedskrav for alle nybyggerier og ombygninger. 3 Udfordringen her
består så i at få gjort de allerede eksisterende bygninger tilgængelige. Dette kan gøres blandt andet gøres
ved at søge erhverv- og byggestyrelsens tilgængelighedspulje som hjælper med 25 % medfinansierings af
tilgængelighedsprojekter, men der bør også laves en reel plan fra centralt hold om, hvordan man vil sikre
reelt frit uddannelsesvalg for unge med handicap. 4

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.
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Citat FN’s handicapkonvention artikel 19: ”c) at samfundets tilbud og faciliteter til den almene
befolkning er tilgængelige for personer med handicap på lige fod med andre og tager hensyn til
deres behov.”
Citat FN’s handicapkonvention artikel 25 stk. 5: ”Deltagerstaterne skal sikre, at personer med
handicap har adgang til almindelige videregående uddannelser, erhvervsuddannelser,

http://tilgaengelighed.emu.dk/tilgaengelighed/fysisk/love/standard3028.html
http://www.ubst.dk/publikationer/tilgengelighedsstandard-for-undervisningsbyggeri/standard_v4.pdf
http://www.sbi.dk/tilgaengelighed/bygningsindretning/tilgengelighedsstandard-for-undervisningsbyggeri
http://www.ebst.dk/tilgaengelighedspulje

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 gøre Standard 3028 retsgyldigt vil samfundets tilbud og faciliteter blive tilgængelige for personer med
handicap på lige fod med andre. Ligeledes vil det sikre adgang for personer med handicap på landets
uddannelser, og vi vil dermed kommet skridt videre mod at opfylde kravene i FN’s handicapkonvention.

