
NUTIDENS UNGE

Landsforeningen Rett Syndrom

11

INDBYDELSE

Debatarrangement
diskrimination, tilgængelighed og synlighed
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Ved aftenens debat vil vi drøfte, hvilke forhindringer/
udfordringer handicappede møder i deres hverdag, 
og hvordan samfundet og politikerne kan være med 
til at finde nye veje og løsninger for den enkelte i det 
personlige liv indenfor såvel job som uddannelse.

Udover ordførerne på handicapområdet vil der på kon-
ferencen deltage oplægsholdere, som til daglig beskæf-
tiger sig med handicapområdet, foruden repræsentan-
ter fra Dansk Handicapforbund og Ungdomskredsen i 
Dansk Handicap Forbund samt nuværende og tidligere 
elever og personale på Faaborgegnens Efterskole.

Vi ønsker at bidrage til at skabe opmærksomhed om-
kring nøgleordene diskrimination, tilgængelighed  
og synlighed. Det er vores håb, at vi i løbet af aftenen 
kan have en konstruktiv og nødvendig debat om, 
hvorledes vi alle – skoler, virksomheder, borgere og 
politikere – sammen skaber de rette rammer og vilkår 
for et godt og aktivt liv, så alle uanset handicap kan 
leve et værdigt og værdifuldt hverdagsliv.

Kære ordførere og andre gæster 

I indbydes hermed til at deltage i et debatarrangement 
om vilkårene for borgere med handicap i Danmark.

Arrangementet  vil tage udgangspunkt i nøgleordene: 
diskrimination, tilgængelighed og synlighed. 
Debatarrangementet er en del af en konference, der 
er arrangeret i et samarbejde mellem Faaborgegnens 
Efterskole og Ungdomskredsen i Dansk Handicap 
Forbund.

I skal være meget velkomne til at deltage i hele kon-
ferencen d. 23. oktober 2017 fra 18.30-21.30 på 
Faaborgegnens Efterskole. Skolen har siden sin start 
i 2003 optaget elever med fysiske handicap. Debatar-
rangementet vil være fra 19.45-21.00.

Konferencen vil indledes med et foredrag af Marie 
Holm Laursen, der med udgangspunkt i sit eget 
handicap vil fortælle om sit liv. Konferencen krydres 
desuden af indlæg fra flere tidligere handicappede 
elever fra Faaborgegnens Efterskole.

Invitation
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Aftenens program:

18.30 Kort velkomst.

18.35 Foredrag med Marie Holm Laursen – kendt fra TV2 dokumentaren:
 “Pigen med knogler af glas”.

19.35 Pause.

19.45 Debatpanel:
 Deltagere: Susanne Olsen, formand i Dansk Handicap Forbund, ordførere fra de politiske partier

21.00 Personlige fortællinger fra tidligere elever på Faaborgegnens Efterskole.

21.30 Tak for i aften.

Med håbet om et stort fremmøde!

Lad os skabe synlighed

Synlighed
er eksistens

De bedste hilsner

MICHAEL THAGAARD BJØRN RIBER JENSEN ZAKARIA NASER
Forstander Projektmedarbejder Næstformand i Ungdomskredsen

Mail: michael@faae.dk
Mobil: 4028 2098

Faaborgegnens Efterskole
Kirkevej 13, 5600 Faaborg
Tlf. 6261 2662
www.FAAE.DK


