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Indledning
Formålet med dette hæfte er:
• At fremme lige muligheder for handicappede – i Danmark og
i Europa.
• At give læserne et overblik over muligheder eller mangel på samme
for handicappede i Europa for at få et job
• At forbedre handicappedes muligheder for et job på det danske
arbejdsmarked ved at kombinere de danske og europæiske erfaringer
med at sikre handicappede adgang til et deltids- eller heltidsjob tilpasset den enkeltes muligheder og behov.
• At bidrage aktivt til at fremme lige muligheder for alle i Europa – her
målrettet de handicappedes muligheder – specielt for at få et job.
• At skabe en bredere interesse hos alle aktører på arbejdsmarkedet, i
virksomhederne, jobcentrene, handicaporganisationerne og myndighederne for at skabe bedre og lige muligheder for job til handicappede.
Projektet er et led i FIC’s samlede aktiviteter for at sikre lige
muligheder for alle i Europa.
Det er et led i det europæiske år 2007 for Lige Muligheder for alle.
Det er et led i FIC’s oplysnings- og debataktiviteter om Europa.
Det ligger samtidig i forlængelse af FIC’s projekter for og med
handicappede.
Hæftet skal give et overblik over handicappedes muligheder for et job
i Danmark og resten af Europa, så der kan skabes en bredere interesse
hos alle aktører på arbejdsmarkedet, hos jobcentre, handicap- og
sociale myndigheder for at forbedre deres indsats i forhold til de handicappedes muligheder på arbejdsmarkedet.
Forhåbentlig vil hæftet også have interesse hos den enkelte handicappede, deres organisationer og offentligheden generelt, så dansk og
europæisk inspiration kan skabe bedre og lige muligheder for handicappede på arbejdsmarkedet.

3

Det skal gøres lettere for den enkelte handicappede at få et job.
Virksomhederne skal have indsigt i mulighederne og let adgang til at
ansætte handicappede.
Jobcentrene og de sociale myndigheder med ansvar for handicappede skal have de nødvendige værkstøjer og netværk til at formidle
kontakten.
Handicaporganisationerne spiller en central rolle i kontakten mellem
de handicappede, arbejdsmarkedet og myndighederne.
Arbejdsmarkedets parter hjælper på vej.
Andre NGO’er på det sociale og arbejdsmarked kan også spille en
central rolle for at det lykkes.
FIC har en del erfaring med at forbedre handicappedes muligheder
på arbejdsmarkedet.
FIC har en del erfaring med at kæde europæiske erfaringer sammen
med de danske forhold, så de kan bruges i Danmark i konkrete initiativer og i debatten om Europa. Samtidig bringer FIC de danske erfaringer med sig i europæiske samarbejdsprojekter.
Desværre er der ikke helt sammenlignelige tal for landene i EU for
antal handicappede. Afgørende i forbindelse med pjecen og projektet
er først og fremmest hvor mange handicappede personer i Europa,
som kan integreres på arbejdsmarkedet. På baggrund af de foreliggende tal skulle det dreje sig om mellem 2 og 4,5 mio. mennesker. Der er
således en betydelig opgave at løfte.
Mulighederne i Danmark og i Europa for at øge handicappedes
beskæftigelse er i de kommende år større end tidligere. Der bliver flere
ældre og færre unge. Der bliver brug for alle hænder i fremtiden.
Derfor er der i disse år en historisk chance for markant af at sikre
bedre og lige muligheder – også for handicappede i Danmark og i
Europa. Den chance skal udnyttes.
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Fra barriere til karriere

25.000 flere handicappede
i job siden 2005
Høj beskæftigelse øger efterspørgslen på arbejdskraft. Det giver mennesker, som ellers marginaliseres på arbejdsmarkedet, en ny chance
for at få bedre og lige muligheder.
Med en så lav arbejdsløshed i Danmark som 86.000 (november 2007)
får mange handicappede en ny chance for at få et job.
Ifølge Social Forsknings Instituttet, SFI, har over 25.000 flere handicappede i Danmark siden 2005 fået et job over 15 timer om ugen.
”Det er selvfølgelig glædeligt, at der er flere med handicap, der er
kommet i beskæftigelse. Men når det er sagt, er der stadig mange
handicappede, der står uden for arbejdsmarkedet, og det skal der
gøres noget ved”, siger Mette Ravn, arbejdsmarkedspolitisk konsulent
i De Samvirkende Invalideorganisationer, DSI (Fra 1.januar 2008 får
DSI nyt navn: Danske Handicaporganisationer).
Mette Ravn fortsætter: ” Vi kunne godt tænke os, at næste fokus bliver
jobcentrenes indsats overfor handicappede. Der skal dokumentation
for, hvad deres konkrete mål er, og hvordan de vil opnå dem. Desuden
skal virksomheder turde forpligte sig lidt mere overfor personer med
handicap”.
DSI spiller selv en aktiv rolle i Danmark for at skaffe flere handicappede i arbejde. I samarbejde med Arbejdsmarkedsstyrelsen gennemfører
DSI projektet ”Fra barriere til karriere”. ”Barrierebrydere” opsøger
systematisk private og offentlige virksomheder for at få flere handicappede i arbejde. Se mere på www.handicap.dk/projekter/barrierekarriere
FIC er enig med DSI. Meget bliver gjort. Mere kan gøres for at
få handicappede i beskæftigelse. Den høje beskæftigelse øger mulighederne.
Regeringens initiativ ”Ny chance for alle” fremmer mulighederne.
Men endnu mere kan gøres i de kommende år til gavn for de handicappede, virksomhederne og samfundet. Flere ældre forlader arbejdsmarkedet de kommende år. Det øger mulighederne for et job for handicappede og andre, der hidtil har været udenfor arbejdsmarkedet.
Danmark kan hente inspiration fra andre dele af Europa, og andre
dele af Europa kan hente inspiration fra Danmark.
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Handicappede og arbejdsmarkedet i Danmark
Personer med handicap:
I ordinær beskæftigelse
I beskæftigelse på særlige vilkår
Ledige
Uden for arbejdsstyrken
Under uddannelse
Total

% andel
53 %
5%
5%
34 %
3%
100 %

Antal personer
360.000
34.000
34.000
230.000
22.000
680.000

En del af EU’s beskæftigelses strategi
De 27 medlemslande i EU står i de kommende år overfor en meget
stor udfordring.
Der bliver 58 mio. flere ældre i Europa. Fra 2005 til 2030 øges antallet
af ældre over 65 år fra 17 % til 30 % af Europas befolkning.
Børn og unge under 24 år falder fra 23 % til 30 %.
Frem til 2050 vil der blive 48 mio. færre europæere mellem
15 og 64 år. Arbejdsstyrken falder markant, samtidig med at færre
i job skal betale for flere.
Det vil påvirke europæernes levestandard og velfærd. Hvis der ikke
gøres noget for at mindske problemet. Det er EU og de 27 medlemslande hårdt i gang med.
Den økonomiske vækst skal øges. Flere skal i arbejde.
Med den såkaldte Lissabonproces har EU sat som mål, at flere skal
i arbejde. Mindst 70 % af arbejdsstyrken skal være i arbejde i 2010.
Det er en stigning på 9 %. En større andel af både kvinder og mænd
skal i arbejde.
Udsatte og marginaliserede grupper skal også sikres lige muligheder
for et job.
Flere personer med en etnisk baggrund udenfor Europa skal
i beskæftigelse.
Flere handicappede skal sikres adgang til et job.
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Europæisk handlingsplan 2004-2010:

Lige muligheder for handicappede
Med afsæt i Det Europæiske Handicapår 2003 har EU vedtaget en
Europæisk Handlingsplan 2004-2010. Formålet hermed er inden år
2010 at integrere handicapspørgsmål i EU’s politik på alle områder.
EU direktivet om ligebehandling med hensyn til beskæftigelse og
erhverv skal være i fuld anvendelse. Lige adgang for alle skal fremmes.
EU Kommissionens meddelelse fra maj 2000 ”På vej mod et Europa
uden barrierer for handicappede” vil fjerne hindringer for at handicappede kan deltage fuldt ud i videnssamfundet.
EU direktivet om bekæmpelse af forskelsbehandling 2001-2006 og
chartret for fundamentale rettigheder beskytter udtrykkeligt handicappedes rettigheder.
EU peger på, at adgang til beskæftigelse er et afgørende element for
integrering af handicappede i økonomien og i samfundet i bredere
forstand. Socialfonden, Equal programmet, EU’s beskæftigelsesstrategi
samt at et mere moderne socialt sikringssystem som fremmer aktiv
deltagelse, frem for passive sociale ydelser, er vigtige midler til, at det
kan lykkes i de europæiske lande.
I forbindelse med EU’s Livslang Læring programmer har der i forbindelse med brug af informations- og kommunikationsteknologier med
e-learning været lagt vægt på at metodehindringer for indlæring overvindes for handicappede.
EU har også taget fat på bl.a. fysisk adgang til offentlige bygninger
samt til den kollektive trafik i landene.
Internationalt har EU også spillet en aktiv rolle på handicapområdet
i forhold til FN, Europarådet, Det Europæiske Arbejdsmiljøagentur, de
europæiske standardiserings organisationer, Det Europæiske Agentur
for Specialundervisning, samt Det Europæiske Institut for Forbedring
af Leve- og Arbejdsvilkårene.
Hermed styrkes handicappedes lige muligheder og adgang til arbejdsmarkedet i de europæiske lande gennem samarbejdet i EU. EU arbejder for at fremme social integration, mangfoldighed og bekæmpelse af
forskelsbehandling uanset baggrund. Hermed kommer handicappedes
rettigheder og lige muligheder ind i en større ramme i de europæiske
samfund, og forsøges trukket ud af en ofte marginaliseret rolle i forhold til arbejdsmarked og samfund.
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Bekæmpe forskelsbehandling
”Ved udformningen og gennemførelsen af sine politikker og aktiviteter
tilstræber Unionen at bekæmpe enhver form for forskelsbehandling på
grund af køn, race eller etnisk oprindelse, religion, tro, handicap, alder
eller seksuel orientering”.
EU Traktaten Artikel 10, Afsnit II Almindelige bestemmelser.

Ikke-forskelsbehandling
”Enhver forskelsbehandling på grund af køn, race, farve, etnisk eller
social oprindelse, genetiske anlæg, sprog, religion eller tro, politiske
eller andre anskuelser, tilhørsforhold til et nationalt mindretal, formueforhold, fødsel, handicap, alder, seksuel orientering eller ethvert andet
forhold er forbudt”
Fra EU’s Charter for grundlæggende rettigheder.

Integration af mennesker med handicap
”Unionen anerkender og respekterer retten for mennesker med
handicap til at nyde godt af foranstaltninger, der skal sikre deres
autonomi; deres sociale og erhvervsmæssige integration og deres
deltagelse i samfundslivet”
Fra EU’s Charter for grundlæggende rettigheder.
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Handicappede i Europa
Der figurerer en række forskellige tal for antal handicappede i Europa.
Andelen af handicappede personer varierer også meget fra land til
land. Kriterier og definitioner vedrørende handicap varierer efter politiske mål, lovgivning og administrative standarder. Disse fastsættes af
lovgivningen i hvert enkelt europæisk land. Derfor er det vanskeligt at
kortlægge handicappedes situation i Europa.
Men der foreligger en række tal og undersøgelser, som kan give et
overblik over forholdene.
I 2001 angav en EU undersøgelse, at 14,5 % af befolkningen i 14
af de daværende 15 EU lande i den erhvervsaktive alder angiver en
eller anden form for handicap. Sverige var ikke omfattet, da data ikke
forelå.
I forbindelse udvidelsen af EU med lande fra Øst- og Centraleuropa
blev der gennemført en undersøgelse af handicappedes forhold. Der
ligger en omfattende rapport. Her koncentreres alene om tal om antal
handicappede og hvor stor en andel af handicappede, der er i beskæftigelse.
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Handicappede i udvalgte lande i Øst- og Centraleuropa:
Land
Bulgarien
Tjekkiet
Ungarn
Polen
Rumænien

Antal handicappede
224.550
1.200.000
1.000.000
611.000
2.200.000

% af befolkning
3,5 %
>10 %
10 %
8-10 %

% uden job
90 %
Ikke oplyst
Ikke oplyst
Ikke oplyst
Ikke oplyst

I forhold til handicappedes beskæftigelsesmuligheder siger dette ikke
ret meget.
I EU Kommissionens meddelelse fra maj 2005 ”Handicappedes situation i det udvidede EU – Handlingsplan 2006-2007” siges det, at: ” Det
er vanskeligt at kortlægge handicappedes situation i hele Europa.
Definitioner og kriterier vedrørende handicap varierer efter politiske
mål, lovgivning og administrative standarder. ”Disse fastsættes af lovgivningen i hvert enkelt europæisk land, hvad medfører, at tallene ikke
er helt sammenlignelige.
Ifølge EU Kommissionen meddelelse fra 2005 er det opgjort, at ca.
44,6 mio. europæere i alderen mellem 16 og 64 år angiver, at de lider
af en langvarig sygdom eller et handicap, svarende til 16 % af befolkningen i den erhvervsaktive alder. Tallene skelner ikke mellem handicappede og langvarigt syge, hvad forstyrrer billedet.
Uanset tallene, så er der tale om utroligt mange mennesker i Europa.
Med flere ældre øges antallet af handicappede yderligere. Der er en
sammenhæng mellem alder og handicap.
Kun 42 % af de handicappede i EU var jf. ovennævnte undersøgelser i
beskæftigelse. For ikke -handicappede var 65 % i beskæftigelse.
Andelen af ledige var dobbelt så høj for handicappede som for andre
ledige. Årsagerne hertil varierer fra land til land. 43,7 % af de adspurgte har svaret, at de med passende bistand kunne arbejde. Kun 15,9 %
af de handicappede, der har behov for bistand for at kunne arbejde,
får det. Undersøgelsen viser også, at der er en sammenhæng mellem
hyppigheden af langvarig sygdom eller handicap og uddannelsesni10

veauet. Handicappede har gennemgående mindre uddannelse end
ikke-handicappede, hvad giver dem et dobbelt handicap i forhold til
arbejdsmarkedet.
Hovedparten af de handicappede i Europa er således uden for arbejdsmarkedet. De har ofte selv svært ved at finde et job. Med høj arbejdsløshed i en række europæiske lande, er de handicappede derfor ikke
den gruppe, der efterspørges først, når der skal ansættes nye.
Ifølge en undersøgelse udarbejdet af EIM Business & Policy Research
for Europakommissionen fra 2001 tales der om, at mellem 8 og 14 % i
EU har en form for handicap. Der er store variationer mellem landene. I Spanien, Italien og Grækenland er der ifølge oplysningerne under
10 % med et handicap. Finland har den største andel med 23 % efterfulgt af UK, Holland og Portugal. Østrig, Belgien og Sverige har også
en høj andel handicappede. Handicappede i job har i forhold til ikkehandicappede kun en marginal højere risiko for at blive arbejdsløse. I
de fleste lande er arbejdsløshedsprocenten markant højere for handicappede. Yngre handicappede i job er overvejende mænd med en
uddannelse.
Flertallet af handicappede ældre i job har gennemgående en kortere
uddannelse end ikke-handicappede i job. Handicappede i job arbejder
i gennemsnit færre timer end ikke handicappede. Tallene for handicappedes beskæftigelsesgrad i de enkelte lande varierer fra 29,5 i
Spanien til 57,6 % i Tyskland. Men tallene er fra 1996, hvor den generelle arbejdsløshed varierede mellem landene fra 2,6 % i Luxembourg
til 17,3 % i Finland og 5,6 % i Danmark. Det vil derfor ikke give et
retvisende billede af situationen i 2007.
Med flere ældre, økonomisk vækst og mangel på arbejdskraft, er de
handicappede en menneskelig ressource, der kan være en del af løsningen for de udfordringer Europa står overfor.
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Ifølge Det Europæiske Handicap Forum – European Disability Forum
– er der følgende yderligere fakta om handicappede i Europa:
• Der er 50 mio. handicappede i EU. Det er 10 % af landenes befolkning. Det svarer til det totale antal indbyggere i Belgien, Tjekkiet,
Grækenland, Ungarn og Holland tilsammen.
• 1 ud af 4 europæere har et handicappet familiemedlem.
• 40 % af befolkningen er bevægelseshæmmet.
• Handicappede har en arbejdsløshed der er 2 – 3 gange så høj som
ikke-handicappede.
• Des større handicap, des mindre sandsynlighed for et job.
• Halvt så mange handicappede som ikke-handicappede personer får
en uddannelse.
• Kun 38 % handicappede mellem 16 og 64 år har et job.
• 1 ud af 2 har aldrig deltaget i fritids- eller sportsaktiviteter.
• Handicappede lider af isolation
Uanset den store forvirring, der kan være om tallene og definitionen
af handicap, så er der tale om mange mennesker. Men ikke alle handicappede kan påtage sig et job. I EU var der ifølge EMI undersøgelsen
fra 2001 2 – 3,5 mio. handicappede personer, som kan integreres på
arbejdsmarkedet i Europa. Det ville øge arbejdsstyrken med 1- 2 %.
Det omfatter de 15 EU lande. Med udvidelsen med nu 12 nye lande
må det skønnes at tallet vil kunne øges med 1/2-1 mio. flere.
Fokus rettes imod denne gruppe i bestræbelserne for at skabe lige og
bedre muligheder i Europa for beskæftigelse af handicappede.
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FN’s handicapkonvention
FN har vedtaget en handicapkonvention for at styrke handicappedes
rettigheder og muligheder internationalt. FN skønner, at over 500
mio. mennesker i verden lider af handicap som følge af en psykisk,
fysisk eller sansemæssig funktionsnedsættelse, og uanset hvor i verden
de bor, så er deres liv ofte begrænset af fysiske, tekniske eller sociale
barrierer. De fleste handicappede bor i udviklingslande, hvor fattigdom, manglende sociale ydelser og manglende muligheder er hverdagen.
Handicappede er omfattet af FN’s Menneskerettighedskonvention
samt internationale konventioner om civile politiske, økonomiske,
sociale og kulturelle rettigheder.
EU har påvirket FN’s arbejde med en handicapkonvention.
Arbejdet i FN har samtidig påvirket EU’s handicappolitik, så der er
udviklet en universel handicappolitik globalt og i Europa.
FN konventionen har været undervejs i 5 år. Den blev vedtaget
af FN’s generalforsamling i slutningen af 2006.
Danmark har i 2007 tilsluttet sig FN’s Handicapkonvention.
Fra konventionen skal her specielt fremhæves den artikel, der har
fokus på handicappedes muligheder på arbejdsmarked.
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”Arbejde og beskæftigelse
Mennesker med handicap har ret til at arbejde på lige fod med andre og til at opnå en
levevej ved arbejde efter eget valg på et rummeligt arbejdsmarked i et arbejdsmiljø, der er
åbent, inkluderende og tilgængeligt for mennesker med handicap.
Der skal træffes foranstaltninger til:
• At forbyde diskrimination på grund af handicap mht. anliggender vedrørende enhver form
for beskæftigelse, herunder ansættelsesvilkår, rekruttering, ansættelse, fortsat beskæftigelse, avancement samt sikring af sunde arbejdsforhold.
• At sikre lige muligheder, lige løn for lige arbejde, sunde arbejdsvilkår og beskyttelse mod
chikane og afhjælpning af klager.
• At sikre, at mennesker med handicap kan udøve deres arbejdsmarkeds- og fagforeningsrettigheder på lige fod med andre.
• At fremme selvbeskæftigelse, kooperativer og etablering af egen virksomhed.
• At ansætte mennesker med handicap i det offentlige og fremme deres beskæftigelse i
den private sektor ved egnede foranstaltninger, bl.a. positiv særbehandling og løntilskud
m.m.
• At sikre rimelig tilpasning af arbejdspladsen.
• At fremme, at mennesker med handicap erhverver joberfaring på et åbent arbejdsmarked.
• Mennesker med handicap må ikke holdes i slaveri eller trældom og skal på lige fod med
andre beskyttes mod tvangsarbejde”.
ARTIKEL 27 I FN’S HANDICAPKONVENTION

‘
14

”Konventionen gør vore rettigheder synlige og klare.
Det har vi ventet længe på. Vi ønsker ikke fortrin og
privilegier, men lige muligheder. Og det er, hvad konventionen nu siger, vi har ret til.
Stig Langvad, formand for DSI”.

Handicaporganisationer
DSI
De Samvirkende Invalideorganisationer, DSI, er paraplyorganisation
for de danske handicaporganisationer. Den 1.januar 2008 ændrer DSI
navn til Danske Handicaporganisationer.
DSI beskæftiger sig med handicappolitik. Formålet med projektet ”Fra
barriere til karriere” er at undersøge og bearbejde eventuelle fordomme hos medarbejdere og ledelse, samt at skabe et rummeligt arbejdsmarked med ansættelser af personer med nedsat funktionsevne.
DSI gør det overfor private og offentlige virksomheder synligt, hvilke
ordninger der eksisterer, for at kompensere og modtage støtte i forbindelse med ansættelse af handicappede.
Kompensation og støttemuligheder for virksomhederne
DSI peger på følgende områder:
• Fortrinsadgang. Det vil sige, at en person med nedsat funktionsevne
ved ansøgning til offentlige stillinger har krav på at komme til samtale, hvis kravene i øvrigt opfyldes.
• Isbryderordning for nyuddannede. Virksomheden får et løntilskud.
Den handicappede ansættes på ordinære vilkår.
• Personlig assistance. En personlig assistent udfører de praktiske
opgaver, som personen med handicap ikke selv kan udføre i forbindelse med arbejdet. Der ydes tilskud op til 20 timer ugentligt.
• Mentor. En medarbejder i virksomheden købes fri til at introducere,
vejlede eller oplære en ny person med handicap i virksomheden.
• Hjælpemidler og ændring af arbejdspladsen. Det handler om økonomisk hjælp til særlige arbejdsredskaber, hjælpemidler eller
ændring af arbejdspladsen, så en handicappet person gøres i stand til
at udføre et arbejde.
• Fleksjob. Det er job med løntilskud, hvor der tages hensyn til nedsat
arbejdsevne og særlige behov. Fleksjob er for personer, hvis arbejdsevne er nedsat varigt med mindst 50 %.
• Job med løntilskud til førtidspensionister. Der er tale om job på
særlige vilkår for personer, der er under 65 år og som modtager førtidspension.
Et netværk på 25-30 ”Barrierebrydere” opsøger systematisk virksomheder for at øge handicappedes beskæftigelsesmuligheder.
15

Rummelighed – en fordel for alle
Alle har fordel af, at handicappede får bedre muligheder for et job.
Virksomheden viser, at den er rummelig og socialt ansvarlig, hvad
øger følelsen af tryghed hos alle medarbejdere. Det øger mangfoldigheden og rummeligheden blandt medarbejderne. Samtidig sikrer det
virksomheden øget arbejdskraft. Den handicappede bliver en aktiv del
af arbejdsmarkedet med nye netværk og personlige kontakter.
Samfundet får et mere rummeligt arbejdsmarked.
Europæisk Handicap Forum
Europæisk Handicap Forum/ European Disability Forum er den europæiske paraplyorganisation for handicaporganisationer i de europæiske lande.
DSI er medlem af organisationen.
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Svært
ved at få
arbejde,

fordi du er

hørehæmmet?

Plads til alle
”Plads til alle – Nye veje for hørehæmmede” er et handicapprojekt
målrettet hørehæmmede, som blev gennemført i 2005-06. FIC havde
projektledelsen. I øvrigt deltog Københavns Amt, Castberggård
Job- og Udviklingscenter, AF Storkøbenhavn, Hørehæmmet Ungdom.
Og der var et samarbejde med Center for Virksomhedsudvikling på
Handelshøjskolen i København (CBS).
Projektet havde til formål at forbedre mulighederne for beskæftigelse
til hørehæmmede. En konklusion på projektet var myndighedernes
koordination i forhold til de hørehæmmede og virksomhederne er alt
for ukoordineret. Både de hørehæmmede og virksomhederne oplever
det som alt for besværligt som handicappet at få et job.
FIC planlægger derfor i samarbejde med Københavns Kommune,
DSI København, Høreforeningen, LO Storkøbenhavn m.fl. et projekt
i 2008, der skal have til formål at forbedre mulighederne for jobs til
handicappede.
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Lige muligheder for alle
FIC forestår en række initiativer til at skabe lige muligheder for alle
udsatte og marginaliserede grupper i Danmark, i Europa og globalt.
Primært ud fra en social og arbejdsmarkeds vinkel. Forholdene ude og
hjemme forenes til en sammenhæng.
FIC har som led i det Europæiske år 2007 for lige muligheder i forbindelse med oplysnings- og debataktiviteter haft fokus på to områder:
• Lige muligheder for handicappede.
• Lige muligheder for etniske minoriteter.
FIC har gennemført debat og oplysningsaktiviteter herom i en europæisk sammenhæng.
Der er gennemført projekter med at integrere kvinder og mænd med
anden etnisk baggrund end dansk på arbejdsmarkedet i Danmark,
som led i et Equal projekt for etniske kvinder.
FIC har også deltaget i ” Hallo Danmark” kampagnen i 2007 om
mangfoldighed og lige muligheder. FIC har også bidraget til
Socialministeriets aktiviteter med fokus på samme spørgsmål.
Der er produceret plakater, gennemført kurser, udgivet oplysningsmaterialer og produceret radio- og TV udsendelser med etniske rollemodeller m.v..
Vi har selv erfaringen
FIC har ikke kun den professionelle erfaring med projektledelse af
projekter om lige muligheder for handicappede. Erfaringen er en del
af hverdagen i FIC’s sekretariat. Britt Nissen Udbjørg, Formand for
Hørehæmmet Ungdom (nu en del af Høreforeningen) er ansat som
administrativ projektmedarbejder i FIC’s sekretariat på nedsat tid.
Hos ansatte og ledelsen er der således fokus på de praktiske ting,
der er nødvendige på arbejdspladsen.
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‘
‘

Britt Nissen Udbjørg siger:
For mig som hørehæmmet er det fantastisk at være på en arbejdsplads
med de sociale og personlige netværk, og samtidig at være så heldig at
det er et sted, hvor vi gennemfører mange spændende projekter. At det
også omfatter en indsats for lige muligheder for handicappede på
arbejdsmarkedet og i samfundet med både en dansk og en europæisk
dimension er et ekstra plus”.

Carsten Nielsen, der er administrationschef i FIC siger:
For os er det nu en naturlig del af hverdagen på arbejdspladsen.
Vi har efterhånden vænnet os til, at når vi holder personalemøder og
andre lidt større møder, så er der skrivetolke med. Det handler om at
finde en balance mellem den handicappede persons og arbejdspladsens behov i praksis. For de fleste virksomheder handler det nok om at
blive klar over mulighederne og perspektiverne. Det offentlige yder
faktisk en betydelig støtte til ansættelse og fastholdelse af handicappede. De færreste virksomheder er klar over mulighederne. Forhåbentlig
kan denne folder og andre initiativer bidrage aktivt til at øge handicappedes muligheder for et job”.

Vil du vide mere så se/kontakt:

FIC
vvv.fic.dk

FIC
Nyrnberggade 31, 2., 2300 København S
Telefon +45 33 25 38 54
fic@fic.dk
www.fic.dk
Her kan du se mere om alle vore aktiviteter og oplysningsmaterialer.
DSI
Kløverprisvej 10B, 2650 Hvidovre
Telefon 36 75 17 77
E-mail: dsi@handicap.dk
www.handicap.dk
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Vær med til at forandre
Udsatte og marginaliserede mennesker i og udenfor Danmark har brug for en
håndsrækning. FIC kan også blive din platform til forandring.
• FIC er en landsdækkende organisation.
• FIC har til formål at øge menneskers sociale, økonomiske og demokratiske rettigheder,
lighed og solidaritet. Alle skal sikres lige muligheder i Danmark, Europa og globalt.
• FIC arbejder med social og etnisk integration på arbejdsmarkedet i Danmark.
• FIC deltager i europæiske samarbejdsprojekter.
• FIC deltager aktivt i debatten om fremtidens Europa.
• FIC forestår internationale udviklingsprojekter til gavn for verdens fattige.
• Den røde tråd i FIC’s arbejde er social- og arbejdsmarkedsforhold.
• FIC er en medlemsorganisation, hvor der både er enkeltmedlemmer og kollektive
medlemmer.
• FIC arbejder på landsplan og regionalt.
Se mere på www.fic.dk

Bliv medlem af FIC

■

Jeg vil gerne være medlem af FIC.
Årskontingent som enkeltmedlem 150 kr. Klubber 500 kr.
Organisationer under 5.000 medlemmer 1.000 kr. - over 5.000 - 2000 kr.

Navn:

Postnr./by
Mail:
Telefon:
Fødselsår:
Job/Uddannelse:

Sendes til
FIC, Nyrnberggade 31,2., 2300 København S, Telefon 33 25 38 54. Mail: fic@fic.dk
Du kan også melde dig ind via www.fic.dk
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