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Tilioq - Handicaptalsmandsinstitutionens høringssvar til ’Høring af forslag til
Inatsisartutlov om ændring af Inatsisartutlov om videregående uddannelser’
Departementet for Uddannelse, Kultur og Kirke har anmodet Handicaptalsmandsinstitutionen om at
komme med eventuelle bemærkninger til ’Høring af forslag til Inatsisartutlov om ændring af Inatsisartutlov
om videregående uddannelser’
På baggrund af det tilsendte, har Handicaptalsmandsinstitutionen følgende bemærkninger til Studie- og
ordensregler § 17 a stk 3:
Grønland har ratificeret handicapkonventionen og i denne understreges retten til uddannelse i artikel 24.
Dette indebærer for eksempel at der foretages en rimelig tilpasning til den enkeltes behov.
For at studerende med handicap har mulighed for at tage en uddannelse på lige fod med alle andre, kan
der være behov for at lave særregler. Nogle studerende med handicap kan for eksempel have behov for at
tage deres studie over længere tid, de kan have behov få mulighed for at tage hjælpemidler med til deres
undervisning og eksamen eller lignende.
På denne baggrund foreslår Tilioq at der i § 17 a, eller i de medfølgende bemærkninger til paragraffen
indføres en reference til at studiereglerne også kan omfatte særregler for studerende med handicap.
Tilioq er bekendt med, at studerende med handicap på videregående uddannelser har fået fravær fordi den
studerendes undervisning, er blevet lagt i et lokale, som ikke er tilgængeligt for den pågældende
studerende. Den studerende er derfor blevet dobbelt straffet. For det første har den studerende ikke kunne
deltage i sin undervisning, og oveni det er den studerende registreret med ulovligt fravær.
Dette er blot en af flere tilfælde af uhensigtsmæssigheder som sætter barriere for personer med handicap,
der søger en videregående uddannelse. Derfor bør man i Naalakkersuisut sikre, at institutionslederne på
alle videregående uddannelser indføre de nødvendige særregler for studerende med handicap, så de ikke
møder barriere på grund af deres handicap. Dette handler ikke om at de studerende med handicap skal
have bedre vilkår, men at de skal de samme vilkår og derved lige mulighed for at studere. Dette sker kun,
hvis man har mulighed for at tilpasse den videregående uddannelsen efter de eventuelle særlige behov
som de studerende med handicap kan have.
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