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The disabled development goals (13 min 14 sek) 
 
 
Speak:   Filip Björnemalm Fleischer 
Medvirkende:  Thorkild Olesen, deltagere ved Folkemødet 2019, ansatte og frivillige i UWEZO 

Youth Empowerment. 
Interviewer:  Marie My Warborg Larsen, Aina Kamilla Boss Budde og Signe Kaalund 
 
Produceret af:  SUMHs oplysningsprojektgruppe med hjælp og support fra SUMHs sekretariat, 

internationale projektgrupper og ulandsudvalget. 
Idé af:  Aina Kamilla Budde, Abdifatah Jibril, Esben Gejl og Stephanie Bruhns. 
Manuskript af:  Stephanie Bruhns og Filip Björnemalm Fleischer 
Redigeret af: Stephanie Bruhns 
Music:  https://www.bensound.com 
 
 
SDG 4 
 
SUMH, som står for Sammenslutning af Unge Med Handicap, er en ungdomsparaplyorganisation 
for og af unge med handicap. Vi arbejder for, at unge med et handicap kan leve det ungdomsliv de 
ønsker, ved at sikre unge med handicap medindflydelse og repræsentation i samfundet. Dette gør vi 
bl.a. ved at styrke vores medlemsorganisationer i Danmark, men også ved at danne partnerskaber 
med ungdomshandicaporganisationer i andre lande. SUMHs internationale team har i øjeblikket 
samarbejdspartnere i Uganda og Rwanda i Østafrika. 
 
I 2015 vedtog FN en videreudvikling af deres 8 globale mål fra år 2000. Det blev til de 17 
Verdensmål vi kender i dag. Verdensmålene forventes at være opnået senest år 2030. 
 
Igennem vores arbejde i SUMH berører vi flere af FNs Verdensmål. Især arbejder vi med mål 
nummer 4, 10 og 17 og i denne podcast serie vil vi tage jer med ind i SUMHs arbejde med 
Verdensmålene. 
 
Verdensmål nummer 4. Kvalitets uddannelse. Hvert verdensmål har en række delmål, der uddyber 
det arbejde, der skal ligges bag, for at opnå det overordnede verdensmål. Delmål 4.5 siger, at der i 
2030 skal afskaffes al diskrimination i uddannelse og sikres lige adgang til alle niveauer af 
uddannelse og erhvervsfaglig træning for udsatte grupper, herunder personer med handicap.  
Men hvor langt er vi egentlig med dette mål, i Danmark? 
 
Voxpop 
 
Landsformanden i Dansk Blindesamfund og formand for Danske Handicaporganisationer, Thorkild 
Olesen har også en begrundelse til hvorfor så mange unge med handicap ikke får en uddannelse. 
 
Thorkild Olesen 
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Mens vi i Danmark har en dialog mellem handicaporganisationerne og politikkerne inde på 
Christansborg, hvordan står det så til i de lande som SUMH har partnerskaber i? 
 
Lydklip at vi rejser til Rwanda (flyvemaskine – lyd) 
 
I Rwandas hovedstad, Kigali, ligger UWEZO Youth Empowerments hovedkontor. De er en 
paraplyorganisation for ungdomsorganisationer i Rwanda, som fokuserer på børn og unge med 
handicap. 
 
Lydklip af trafik 
 
Rutsiro er et distrikt i Rwandas vest provins. Distriktet er meget fattigt og et af de områder UWEZO 
prøver at gøre en indsats i. Som forberedelse til SUMH og UWEZOS samarbejde, var vi med ude i 
Rutsiro og snakke med nogle af de unge, som hver dag skal kæmpe med de fordomme de møder, 
fordi de har et handicap. 
 
Little people bliver grint af 
 
Men det er ikke kun fordommene, der holder de unge ude af deres lokalsamfund. 
 
Folk tror ikke man kan kommunikere med døve 
 
Uvidenhed ekskludere de unge med et handicap fra lokalsamfundet og det samme sker på de lokale 
skoler. 
 
Problemet med uvidenhed i skolerne 
 
I et samfund, som i forvejen er meget fattigt, er denne uvidenhed kun med til at gøre det endnu 
svære for unge med handicap at finde et arbejde og dermed gøre dem i stand til at kunne klare sig 
selv. 
 
Få job i Rutsiro 
 
Selvom arbejdet i Rutsiro stadig er meget nyt, så har UWEZO gjort et kæmpe stykke arbejde i, at få 
børn og unge med handicap mere inkluderet i samfundet flere andre steder i Rwanda. Her 
informerer de forældre og laver fortalervirksomhed i de lokale samfund, for at få børn og unge med 
handicap integreret i samfundet. 
 
Issa forklarer om UWEZO 
  
I deres arbejde møder de ofte fysisk utilgængelige miljøer, som er et kæmpe problem for de unge 
med handicap når de gerne vil tage del i samfundet. 
 
Issa fortæller om utilgængeligheden. 
 
Også i skolerne møder børn og unge med handicap modstand, fordi undervisningen ikke bliver 
tilpasset til dem som har brug for det. 
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Issa fortæller om skolerne 
 
Mange handicappede børn og unge kommer fra fattige familier med begrænsede ressourcer. Mange 
af disse familier ser deres børn med handicap som en belastning, fordi de ikke kan se en fremtid for 
deres børn, hvor de kan forsørge sig selv eller hjælpe til i familien. Derfor bliver mange af de børn 
og unge som har et handicap, forsømt og gemt væk fra omverdenen. 
 
Issa fortæller om mentorprogrammerne 
 
Mange af de udfordringer som børn og unge med handicap møder i uddannelsessystemet, både i 
Rwanda og Danmark, ligner hinanden, fordi mange af problemerne bunder i uvidenhed og mangel 
på tilpasning af de fysiske forhold i begge lande.  
 
Vi stræber efter, at samarbejdet mellem SUMH og UWEZO vil udbrede det gode arbejde UWEZO 
gør for at integrere børn og unge med et handicap, i Rwanda.  
 
Samtidig håber vi at lære en masse af hinandens kamp for accept og udbredelsen af viden omkring 
børn og unge med et handicaps muligheder og værdi for samfundet. 
Dette kan vi bruge i vores egen kamp mod diskrimination i uddannelser og at sikre lige adgang for 
alle til kvalitets uddannelse. 


