Udvidelse af målgruppen for handicaptillæg
Unge med handicap under uddannelse skal, som alle andre studerende, forsørges via Statens
Uddannelsesstøtte. Som reglerne ser ud på nuværende tidspunkt kan man, hvis man læser på en
videregående uddannelse og har en varig psykisk eller fysisk funktionsnedsættelse, få et handicaptillæg ved
siden af ens SU. Dog er der mange handicapgrupper der føler sig snydt for dette tillæg, idet de ikke bliver
dækket ind under SU styrelsens regler. Betingelsen for at modtage handicaptillægget er, at
funktionsnedsættelsen giver betydelige begrænsninger i evnen til at have et studenterjob ved siden af
uddannelsen. Derudover skal du: Modtage SU eller slutlån, du skal gå på en videregående uddannelse og
kunne dokumentere at funktionsnedsættelsen er varig. Ydermere skal SU styrelsen foretage et individuelt
skøn i den enkelte sag for at bedømme om den pågældende funktionsnedsættelse giver den enkelte ret til at
modtage handicaptillægget. SU styrelsens liste over funktionsnedsættelser er:
• Bevægelsesvanskeligheder som følge af svære muskel- og nervelidelser (for eksempel muskelsvind,
sclerose, svære ryglidelser og spastiske lammelser)
• Blindhed og stærkt svagtsynethed
• Døvhed og stærkt hørehæmmethed
• Svære psykiske og psykosociale vanskeligheder (for eksempel som følge af angst, fobier, autisme eller
personlighedsforstyrrelser)
Dermed står der i SU styrelsens regelsæt, at ordblinde, epileptikere, ADHD, og mange af
hovedtroppernes (hjerneskadeforeningens) medlemmer ikke har en væsentlig funktionsnedsættelse
i denne sammenhæng. Dette er bemærkelsesværdigt da reglerne foreskriver at handicaptillægget bliver
givet som en kompensation grundet manglende eller begrænset mulighed for at have et studenterjob ved
siden af sit studie. Ordblinde er grundet deres handicap tvunget til at bruge betydeligt flere timer på at læse
pensum til sammenligning med deres ikke-handicappede medstuderende. Dette gør i mange tilfælde at de
ordblinde bruger et tilsvarende hvis ikke større antal timer, på at kompensere for deres handicap, end deres
medstuderende bruger på deres studenterjob. Dermed burde denne gruppe af handicappede ligeledes være
berettigede til at modtage handicaptillæg for på denne måde at kunne studere på samme vilkår, også
økonomisk, som deres medstuderende.
Fra SUMH's side finder vi det meget uheldigt, at der ikke er rettet op på den diskrimination, som nogle
uddannelsessøgende med handicap bliver ramt af. Det drejer sig om de uddannelsessøgende, der på grund
af handicappet har lav læsehastighed, eller bliver meget trætte, og som følge deraf ikke kan varetage et
arbejde ved siden af studierne. Årsagen til, at denne problematik opstår, er, at den studerendes arbejdsevne
vurderes efter Arbejdsskadestyrelsens retningslinjer. Det burde være den studerendes studieevne og hele
situation, der skal vurderes.
Fra vores medlemsorganisationer får vi tilbagemeldinger om studerende med handicap, som ikke kan få
handicaptillæg, og som ophører på uddannelser, fordi de ikke kan få økonomien til at hænge sammen eller
reelt ikke kan honorere kravene på uddannelsen, når de er nødt til at have erhvervsarbejde. Det drejer sig
særligt om studerende, der er ordblinde, eller har handicap, der kræver en stabil levevis uden stress og med
regelmæssige hvil. Det kan f.eks. være studerende, der har epilepsi eller en progredierende lidelse i den
indledende fase som sclerose. Det finder vi urimeligt såvel for den enkelte som for samfundsøkonomien.

I SUMH foreslår vi at disse ”glemte” grupper af unge med handicap ligeledes kan opnå en form for
handicaptillæg. Herudover kunne man indføre en sats på halvdelen af det nuværende handicaptillæg, altså
3.681 kr. pr. måned.1 Denne sats skal være nem at opnå for de unge, der måske stadig kan overkomme
noget erhvervsarbejde ved siden af studierne, mens de ved fremlægning af tilstrækkelig dokumentation for
et omfattende kompensationsbehov skulle være i stand til at få tildelt den almindelige sats, 7.362 kr. pr.
måned.
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.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.

For at komme af med diskriminationen, af de studerende med dysleksi og usynlige psykiske lidelser så som
ADHD, skal disse grupper berettiges til ”effektive individuelle støtteforanstaltninger” således at vi i Danmark
kan leve op til FN’s handicapkonvention.
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http://www.su.dk/SaerligStoette/satser/Sider/default.aspx

