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Velkomst 

2019 har været præget af et højt 
aktivitetsniveau – rigtig mange nye 
initiativer er blevet sat i søen, og 
vores ambition om at gøre mere for 
flere har udmøntet sig i en række 
nye medlemstilbud. Vores arbejde 
med en langt mere koordineret 
og evidensbaseret tilgang til 
rehabilitering af nyblinde har været 
omdrejningspunktet for vores 
aktiviteter på tværs af foreningen. 

Der er nemlig alt for mange 
mennesker med et synshandicap, 
som ikke får den nødvendige og rette 
hjælp, fordi de enkelte kommuner 
ikke ved, hvilken indsats der er brug 
for, når de møder en borger med et 
synshandicap. Det har vi bl.a. fået 
dokumenteret i en kortlægning af 
ældre blinde og stærkt svagsynedes 
levevilkår, som udkom i foråret 
2019. Undersøgelsen peger på, at 
alt for mange ældre har store og 
ulykkelige problemer med isolation og 
 ensomhed, fordi de ikke har fået de 
rette tilbud om rehabilitering, som gør 
dem i stand til at klare hverdagen. 
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Derfor kæmper vi i Dansk Blindesamfund for, at alle med et synshandicap 
skal have ret til rehabilitering i form af relevante tilbud, der er funderet 
på  nationale kvalitetsstandarder, og helt uafhængigt af den enkeltes 
postnummer. Vi har de sidste årtier været vidner til et stort videnstab på 
området, som for alvor slår igennem i disse år, hvor kommunerne samtidig er 
pressede på økonomien og derfor tilbyder det billigste og – oftest – dårligste 
tilbud eller slet ikke noget tilbud. 

Hos Dansk Blindesamfund har vi i mange år – i erkendelse af, at det offentlige 
system ikke er i stand til at løfte opgaven – tilbudt en række rehabiliterende 
kurser i brugen af kompenserende udstyr, hvordan man lever med et 
synshandicap og hvordan man bevarer og udvikler sine kreative færdigheder. 
Vores nyblindekurser for især ældre blinde og stærkt svagsynede er populære 
som aldrig før og giver kursisterne mod på deres nye liv med et synshandicap. 

I 2019 har vi desuden lanceret fire nye kurser, som målrettet henvender sig 
til vores yngre medlemmer. Vores unge medlemmer, som står på tærsklen 
af voksenlivet skal have de bedste muligheder for at skabe sig det liv, de 
ønsker. Vi tilbyder derfor at videregive vores erfaringer om det at flytte 
hjemmefra og klare sig uden sine forældres daglige hjælp. For den enkelte, 
for vores forening og på samfundsniveau har vi brug for, at unge med 
synshandicap gennemfører en uddannelse og får et arbejde. Vi vil derfor 
gerne være med til at sikre, at de unge kommer godt igennem overgangen 
fra ungdoms- til voksenliv med et synshandicap og de udfordringer, der 
følger heraf. Der er i ungdomslivet rigeligt med andre valg og beslutninger, 
der skal træffes om uddannelsesvalg mv., og det skal ikke besværliggøres af, 
at man er blind eller stærkt svagsynet. 

God læselyst
Thorkild Olesen 
Landsformand
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Fra vores egen verden  

Ny direktør i Dansk Blindesamfund

Ulrik Kampmann blev ny direktør i Dansk Blindesamfund 
den 15. august 2019. Ulrik Kampmann kom med en 
baggrund som tidligere sekretariatschef for Det Centrale 
Handicapråd og Frivilligrådet og fik ansvaret for ledelsen 
af foreningens samlede administration, herunder ansatte 
i hele landet, og for samarbejdet med foreningens 
politiske ledelse, kredse og politiske udvalg. Opgaven lød 
samtidig på at støtte den politiske interessevaretagelse 
på nationalt og internationalt plan.

Jeg ser et stort potentiale i, at Dansk 
Blindesamfund kan opnå endnu bedre resultater til 

gavn for blinde og stærkt svagsynede medborgere. 
Det potentiale glæder jeg mig til at være med til at indfri, 

sammen med alle de gode folk i foreningen”.
Ulrik Kampmann, direktør

Fakta om Dansk Blindesamfund 

Dansk Blindesamfund er blinde og svagsynedes egen forening. Vi støtter og 
hjælper mennesker med synshandicap og arbejder for at skabe lige mulig-
heder i samfundet. Samtidig bidrager vi til at forebygge synshandicap.

Vi udgør et uvurderligt fællesskab, hvor vi inspirerer og støtter hinanden i at 
deltage i det omkringliggende samfund. Vi deler viden om vores hverdag og 
erfaringer med at leve et aktivt og selvstændigt liv. 
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Dansk Blindesamfund er en landsforening inddelt i 20 kredse,  
der dækker hele landet. Formændene for de lokale kredse samt  
formændene for fem interessepolitiske udvalg udgør tilsammen  
hovedbestyrelsen, der fastsætter den overordnede retning for Dansk 
Blindesamfunds virksomhed. Et forretningsudvalg på tre medlemmer 
omsætter på daglig basis hovedbestyrelsens beslutninger til praksis sammen 
med direktøren og hovedkontoret.

Lokalt er der rig mulighed for at få styrket sit netværk, da kredsene tilbyder 
medlemmerne en bred vifte af sociale og kulturelle aktiviteter, herunder klubaftner 
med socialt samvær, foredrag, udflugter, rejseaktiviteter og meget mere.

Om vores medlemmer

• Dansk Blindesamfund har mere end 7.000 medlemmer i alderen fra 0 år 
til 107 år, og ca. 60 % af vores medlemmer er 70 år eller ældre.

• Vores medlemmer har forskellige forudsætninger, men er fælles om at 
have et alvorligt synshandicap og en synsrest på højst 10 % og er med 
andre ord enten blinde eller stærkt svagsynede.

• Svagsynede med en synsrest på op til 33 % af et normalt syn kan blive 
aktivitetsmedlemmer i Dansk Blindesamfund. Som aktivitetsmedlem har 
man mulighed for at deltage i sociale og kulturelle tilbud i kredsene eller 
på vores kursus- og konferencecenter, Fuglsangcentret. 

DANSK BLINDESAMFUNDS KREDSE

• Vendsyssel
• Thy-Mors
• Aalborg
• Viborg-Skive
• Kronjylland

• Midt-Vestjylland
• Østjylland
• Sydøstjylland
• Syd-Vestjylland
• Sønderjylland

• Fyn
• Nordsjælland
• Storkøbenhavn Nord
• København 
• Frederiksberg

• Storkøbenhavn Syd
• Vestsjælland
• Østsjælland
• Storstrømmen
• Bornholm

Grafik: Michael Mossefin
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Dansk Blindesamfund er en privat forening, som modtager få økonomiske 
midler fra det offentlige. Vi er derfor afhængige af bidrag og gaver fra den 
danske befolkning. 

Sådan forvalter vi vores midler
• Kurser, rådgivning og andre medlemstilbud 60 %
• Interessepolitik og kommunikation 21 %
• Administration, it og punktskriftsproduktion 17 %
• International udvikling og samarbejde 2 % 

Tak for støtten!

Tak til de mere end 40 fonde, vi har samarbejdet med i løbet af 2019 om 
realiseringen af en række konkrete tiltag til gavn for blinde og svagsynede.  
Vi er også taknemmelige for al den støtte, vi har fået fra vores følgere på 
de sociale medier, der har været flinke til at støtte op og dele vores opslag. 
 Endelig skal der også lyde en hjertelig tak til de mere end 80.000 bidrag-
ydere, der i løbet af 2019 har ydet støtte til vores arbejde. 

60% 21% 17% 2%
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Øjenfonden uddelte 2 millioner kroner til øjenforskning

Øjensygdomme hos børn og synsrehabiliterende hjælpemidler var i fokus, da 
Øjenfonden uddelte to millioner kroner til ny dansk øjenforskning i sommeren 
2019. Regionsrådsformand Sophie Hæstorp Andersen, Socialdemokratiet, 
satte i sin indledning fokus på behandlingspotentialet ved den teknologiske 
udvikling og genterapi, ligesom hun bakkede op om Dansk Blindesamfunds 
bekymring for, at for mange lades i stikken, når de får et synshandicap.

I Region Hovedstaden vil vi sikre rehabilitering og lighed i sundhed 
for blinde og stærkt svagsynede i samarbejde med Øjenfonden. Jeg 

sætter stor pris på Dansk Blindesamfunds indsats på øjenområdet – 
både her i Øjenfonden og i det daglige fokus på rehabilitering”.

Sophie Hæstorp Andersen, regionsrådsformand

Toke Bek, lærestolsprofessor og overlæge på Øjenafdelingen, Aarhus 
Universitetshospital, stod for uddelingen af forskningsmillionerne til en 
håndfuld spændende projekter. Moug Al-Bakri fik årets største bevilling på 
500.000 kr. til at fortsætte sin forskning i grå stær hos børn. Anders Hvid-
Hansen fik 360.000 kr. til forskning i behandling af nærsynede børn. Mette 
K. G. Andersen fik 136.000 kr. til forskning i øjets sanseceller. Thomas 
Corydon fik 330.000 kr. til forskning i genterapibehandling af AMD. Joaquim 
Torner Jordana fik 297.110 kr. til forskning i evidens for synsrehabilitering 
ved brug af elektroniske briller. Karsten Overgaard fik 239.800 kr. til forskning 
i rehabilitering af synsfunktion efter hjerneskade og slutteligt fik Kristian 
Lisbjerg fik 136.545 kr. til forskning i RP-patienter og sammenhænge mellem 
genetik og kliniske symptomer.
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Medlemsaktiviteter

Førerhundeordningen fejrede 70 års jubilæum

Førerhundens dag faldt i 2019 den 24. april og blev samtidig en 
markering af et imponerende 70 års jubilæum for Dansk Blindesamfunds 
førerhundeordning. I et helt menneskeliv har Dansk Blindesamfund udvalgt, 
uddannet og udplaceret førerhunde til mennesker med synshandicap og 
skabt større frihed til at færdes, når man er blind eller stærkt svagsynet.

Vi er utrolig stolte af vores førerhunde. Med 70 års erfaring i at træne   
førerhunde har vi en unik erfaring og et gennemtestet program for 

hundene, der sikrer det optimale produkt. Vi har Danmarks bedst 
trænede og mest velfungerende førerhunde, og vi er kompromisløse, 

både når det gælder kærligheden til hunden og kvaliteten af den som 
hjælpemiddel”, sagde  Thorkild Olesen, landsformand i Dansk Blindesamfund 
i forbindelse med jubilæet, der blandt andet blev fejret med en animationsfilm 
om Mads og førerhunden Molly.



10

I filmen går den blinde bruger Mads en tur gennem byen med sin førerhund 
Molly. Her møder de to forskellige udfordringer, som er hverdag for alle blinde 
førerhundebrugere, og tanken bag filmen er at skabe større forståelse for 
førerhundens behov for at bevare fokus, når den arbejder.

Lene F. Andersen, førerhundebruger og blindefaglig konsulent i Dansk 
Blindesamfunds førerhundeordning, forklarede om baggrunden for filmen, 
der er produceret af den prisvindende animationsvirksomhed Tumblehead, 
i samarbejde med Dansk Blindesamfund og Landsforeningen Af 
Førerhundebrugere:

De fleste er fascineret af førerhunden og dens evner. Det kan være 
svært ikke at tage kontakt med hunden, når den kommer så flot 

spadserende hen ad vejen. Men jeg kan jo ikke se, hvad der sker, hvis 
nogen stopper for at klappe min hund eller give den en godbid. Jeg kan 
mærke, at hunden pludselig er ukoncentreret, og det gør mig utryg, for 
jeg har virkelig brug for dens sanser, når vi er ude i trafikken sammen. 
Førerhunde skal have fred til at arbejde”. 

Lene F. Andersen, førerhundebruger og 
blindefaglig konsulent i Dansk Blindesamfunds førerhundeordning.
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Nyt motionsunivers indviet på Fuglsangcentret

I juni 2019 blev fitnessmaskinerne i det store udendørs motionsunivers 
indviet af en flok glade og motionsivrige nyblinde på kursus på 
Fuglsangcentret i Fredericia. Kursisterne blev også de første til at afprøve 
den ny mobilitetssti med skæve trappetrin, glatte brosten og bølgede stier 
med forskellige typer belægning – alt sammen nøje udvalgte forhindringer, 
som mennesker med synshandicap hver dag møder, når de bevæger sig 
uden for hjemmet. Udfordrende balancestier, hvor man kravler over store 
net, hopper på små og store stubbe og forcerer tovbaner er også en del 
af udearealet, der skal styrke mobilitet, balance og den generelle sundhed 
blandt blinde og stærkt svagsynede.

Næste skridt i den store plan for udendørsarealerne på Fuglsangcentret er 
en legeplads, hvor både børn og forældre med synshandicap kan slippe 
legen løs på et sikkert grundlag, hvor legepladsen eksempelvis er hegnet 
ind, så børnene ikke bliver væk fra forældrene med synshandicap.
Sidste etape af det ambitiøse og omfattende motionsunivers er en go-high 
bane og en svævebane, som inviterer til at 
bryde grænser på en sjov måde, men på en 
vigtig baggrund – nemlig evnen til at mestre 
livet, tro på egne evner og leve et sundt og 
stærkt liv med synshandicap.

Jeg går hellere en omvej på fem 
kilometer, end jeg går en kortere vej, 

hvis jeg ved, der er trapper. Jeg kan 
bare ikke lide det. Men nu kan jeg jo øve mig 
her og det er faktisk en rigtig god idé. Det 
føles bare mere trygt her”.

Siri Høyer, nyblindekursist
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Flere nye kursustilbud

Hele fire nye kursustilbud blev føjet til det i forvejen omfattende 
kursusprogram i Dansk Blindesamfund i 2019. På Jobværkstedet var 
der fokus på at finde fodfæste på arbejdsmarkedet. Synshandicappede 
vejledere med tilknytning til og med stor erfaring fra arbejdsmarkedet gav 
hen over en weekend deres viden videre til synshandicappede, der står uden 
for arbejdsmarkedet eller har ønsker om karriereskift eller ny uddannelse. 
Alle kom hjem med nye erfaringer og et nyt syn på både sig selv, egne 
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evner og ansøgninger og ikke mindst nye metoder til at blive en del af 
arbejdsmarkedet.
Ind i fællesskabet er titlen på et kursustilbud, der bekæmper ensomhed og 
giver nyt netværk. Det kan være svært at etablere en ny omgangskreds, når 
synet forsvinder og mange blinde og stærkt svagsynede er ensomme, men 
på dette kursus er der nye genveje til socialt samvær og nye venner i samme 
situation som en selv.

Familielivet fik også en hjælpende hånd gennem kursusprogrammet i 2019, 
da en gruppe unge mennesker med synshandicap kom på kursus i at flytte 
hjemmefra. Der var undervisning i budgetter, økonomi, forsikringer, rengøring, 
madlavning, tøjvask og alt det andet, der får en husholdning til at fungere og 
så selvfølgelig et fokus på studiejob og ikke mindst fysisk aktivitet.
Netop fysisk aktivitet har været en ledestjerne for kursusudviklingen i 
2019, hvor motion og sundhed er implementeret i alle kurser, og mere 
fysisk aktivitet er sat på dagsordenen med blandt andet et kursus i 
kajakroning og fuldt fokus på det gode og sunde liv på årets kulturfestival, 
hvor livsstilsekspert Chris McDonald gav deltagerne en ordentlig 
vitaminindsprøjtning.

Dansk Blindesamfunds kursusafdeling på Fuglsangcentret afholdt mere 
end 150 kurser for knap 1.000 kursister i løbet af 2019. Der er især rift om 
kurserne, der klæder nyblinde på til at leve med et synshandicap. Også 
feriekurserne er populære aktiviteter, hvor interessante temaer, spændende 
oplægsholdere og udflugter bliver kombineret med hygge og samvær med 
gode venner. 
Flere af aktiviteterne er realiseret takket være støtte fra en række fonde: 
Jascha Fonden, Søren og Helene Hempels Legat, Ingrid og Johan 
Hansens Mindefond, Fondation Juchum, Husmans Fond, Frantz Hoffmanns 
Mindelegat og Sundhedsstyrelsen
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Interessepolitik i praksis  

Hver 3. ældre blinde lever i ensomhed

For første gang nogensinde blev ældre blinde og stærkt svagsynedes 
levevilkår kortlagt i en undersøgelse. Samlet set tegnede resultaterne et 
billede af, at blinde og stærkt svagsynede ældre er mere udsatte end ældre 
i almindelighed på langt de fleste områder, og at denne udsathed for mange 
blinde og stærkt svagsynede ældre resulterer i et dårligere helbred, større 
ensomhed og en lavere livskvalitet. 
• 34 % af de 65-81 årige blinde og stærkt svagsynede føler sig ofte isolerede
• 40 % opgiver at gå ud, fordi de ikke kan finde vej
• 50 % har generelt problemer med at komme rundt i deres lokalområde
• Et sted mellem tre til fem gange flere ældre blinde går aldrig tur 

sammenlignet med øvrige ældre
• Halvdelen vil gerne mere ud, men er forhindret pga. synshandicappet. 

Det er chokerende tal. Vi vidste godt, de ældre blinde er udsatte og 
lever i ensomhed, men at næsten en tredjedel af de ældre over 82 

år ikke kan komme ud og gå en tur, og at halvdelen ikke kan komme 
rundt og helt opgiver at gå ud – det er sørgeligt, og det betyder jo, at de 

er dybt ensomme og lever i isolation i eget hjem”, sagde Thorkild Olesen i 
forbindelse med offentliggørelsen af undersøgelsen.

Rapporten ”Ældre blinde og stærkt svagsynedes levevilkår” er udarbejdet 
af VIVE, Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd for Dansk 
Blindesamfund.
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Knap 50 % mener ikke, at de har fået tilstrækkelig træning i at færdes uden 
for hjemmet med mobilitystok, og mere end halvdelen af de ældre mener 
heller ikke, at de har fået tilstrækkelig træning i at klare dagligdagsopgaver 
som madlavning og rengøring. Andelen, der kun med besvær eller slet ikke 
kan lave mad, købe ind, tage tøj eller sko på og af, foretage telefonopkald, 
tage medicin, arbejde i huset eller haven og betale regninger samt håndtere 
pengesager, er dermed markant højere blandt blinde ældre sammenlignet 
med øvrige ældre.
Man kunne formode, at flere blinde og stærkt svagsynede ville benytte sig 
af internettet, når nu de har så svært ved at bevæge sig i lokalsamfundet. 
Analysen viste dog det stik modsatte. Blinde og stærkt svagsynede ældre 
bruger internettet i markant lavere grad end øvrige ældre, og hele 38 % har 
aldrig været på internettet. 

Isolation og ensomhed kommer jo, fordi de ældre blinde ikke kan gå ud 
og heller ikke kan håndtere moderne teknologi. Det kan de ikke, fordi 

de ikke får træning nok. Der bliver simpelthen sparet på rehabiliteringen 
af blinde ældre, og det forringer deres livskvalitet dramatisk. Det er svært 

nok at miste synet, det skal ikke også være svært at få hjælp”, 

Thorkild Olesen, landsformand i Dansk Blindesamfund.

Vi venter stadig på en ledsagerordning til ældre synshandicappede    
Begejstringen var ellers til at tage at føle på, da regeringen og Dansk 
Folkeparti med finansloven for 2019 afsatte midler til et fireårigt, 
landsdækkende forsøg med ledsagerordning til ældre synshandicappede 
over 67 år. De gode politiske viljer rakte desværre ikke til en realisering af 
forsøget i 2019, så vi sætter vores lid til, at det fireårige, landsdækkende 
forsøg igangsættes i 2020. 
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Også udendørs
arealerne på Solgaven 
er tilgængeligt indrettet,  
så beboerne kan færdes 
trygt og uafhængigt af 
andre. 

Lis er glad for at 
være flyttet ind 
på Solgaven, 
hvor hun har sin 
egen lejlighed, 
så nu kan hun 
lave mad i 
trygge rammer. 

Europas bedste plejehjem – Nyt Solgave-plejehjem i Valby 

Efter flere års byggeri var den røde løber rullet ud, flagene var hejst og der 
var god og festlig stemning, da det nye plejehjem, Solgaven Valby, for blinde 
og svagsynede officielt blev indviet i september. Alt lige fra arkitekturen, 
indretningen og aktiviteterne er gennemtænkt til gavn for mennesker med 
synshandicap. Næste skridt er at få byggeriets omgivelser gjort tilgængelige, 
så mennesker med synshandicap kan færdes hjemmevant i området. 
 
Sundheds- og Omsorgsborgmester i Københavns Kommune, Sisse Marie 
Welling, klippede den røde snor over og ønskede beboerne og hele byen 
”tillykke med Europas bedste plejehjem og ældreboliger for blinde og svag-
synede”. 

Både Ask Abildgaard fra Dansk Blindesamfund og Sundheds- og 
Omsorgsborgmester Sisse Marie Welling holdt taler til den officielle indvielse 
af Solgaven Valby.
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Synstolkning skaber fællesskab og gode oplevelser

Takket være en bevilling fra Kulturministeriet er det muligt for det Danske 
Filminstitut i samarbejde med Dansk Blindesamfund at videreføre forsøget 
med synstolkning af danske spillefilm, som så dagens lys i 2016. De 2 
mio. kr., som Kulturministeriet har øremærket til synstolkning af danske 
spillefilm, vil sikre, at blinde og stærkt svagsynede i årene fremover kan dele 
filmoplevelser med familie og venner. 

 Med en forlængelse af puljen til synstolkning af danske spillefilm får vi 
adgang til kulturtilbud, som vi tidligere har været afskåret fra. Nu kan vi 

også tale med om den seneste store premierefilm af Bille August, eller vi 
kan tage børn og børnebørn med i biografen og se Far til fire. Det er inklusion 
i fineste form”,

John Heilbrunn, næstformand i Dansk Blindesamfund.

Synstolkning er et ekstra lydspor, som gengiver, hvad der sker på billed-
siden i filmen. Det er kun den blinde bruger, som via en app kan høre 
lydsporet undervejs i filmen. 
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Hjælpemidler og personlig hjælp giver større frihed på valgsteder 

2019 var et travlt valgår med både europaparlamentsvalg og folketingsvalg. 
Der var derfor alletiders mulighed for at afprøve den nye bekendtgørelse, 
som pr. 1. januar 2019 gjorde det obligatorisk at have en række hjælpemidler 
til rådighed på landets valgsteder. Hjælpemidlerne er helt afgørende for, at 
svagsynede danskere kan afgive deres stemme hemmeligt og uafhængigt af 
andre. 

Desværre var ikke alle valgsteder opmærksomme på en anden ændring 
i reglerne for valgafgivelse – nemlig, at blinde og stærkt svagsynede kan 
afgive deres stemme med hjælp fra en personligt udpeget hjælper. Siden 1. 
juli 2017 har mennesker med synshandicap haft ret til at have en personligt 
udpeget ledsager med i stemmeboksen frem for to valgtilforordnede, 
som skal overvåge, at alt går rigtigt for sig. Dog blev flere blinde og deres 
ledsagere afvist, da de selv ønskede at stemme, fordi ændringen af 
valgreglerne ikke er kommunikeret godt nok ud til alle valgsteder. 

Jeg havde intet andet valg end at undlade at 
sætte mit kryds. Jeg vil ikke oplyse, hvor jeg 

 sætter min stemme til en fremmed”, 
forklarede Poul-Erik, der følte sig ydmyget i situationen.

Dansk Blindesamfund kontaktede kommunerne, 
og efter et fornyet kig på reglerne, gav de fleste en 
undskyldning.

Efterfølgende havde Dansk Blindesamfund møde med 
Social- og Indenrigsministeriet, som frem mod de 
kommende valg vil sikre en bedre kommunikation til de 
valgtilforordnede, så de kender reglerne. 
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Altinget blev uddelt ved 
et event den 11. april 
foran Christiansborg, 
hvor politikere og 
embedsfolk fik udleveret 
et friskt eksemplar af 
Altinget med vores 
budskab om ret til 
rehabilitering skrevet 
med punktskrift på 
forsiden.

Hjælp og støtte skal baseres på faglige standarder

Vi vil have ret til rehabilitering, for ellers kommer vi til at koste 
kassen”, var det klokkeklare budskab i den kampagne, vi i foråret 

gennemførte med det politiske netmedie Altinget. Vi satte fokus på det 
paradoksale i, at brækker du ryggen, kvitter  er sundhedssystemet med en 

genoptræningsplan, men mister du synet, er der ingen plan. 

Det er meget uhensigtsmæssigt, ikke mindst fordi danskerne lever 
længere, og flere ældre betyder flere mennesker med synshandicap. 
Manglende rehabilitering af evner og færdigheder hos mennesker med 
synshandicap resulterer i større behov for pleje, flere faldulykker og flere 
hospitalsindlæggelser. Samtidig får færre unge med synshandicap i dag en 
uddannelse, og endnu færre får et job. Vi risikerer, at blinde bliver en byrde og 
kommer til at koste kassen!
Vi foreslår, at rehabiliteringen af mennesker med synshandicap bygger på solid 
faglig viden og nationale kvalitetsstandarder. Lige nu er det helt tilfældigt, om 
kommunen kender til synsområdet, om sagsbehandleren har erfaring med 
blinde borgere og om man lokalt vil betale for højt specialiserede tilbud til 
synshandicappede. 
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Malene ønsker sig allermest at 
komme i gang med en uddannelse, 
så hun kan forsørge sig selv.

Mennesker, der mister synet, skal have en regulær ret til målrettet hjælp og 
kvalificeret støtte til at leve et aktivt og selvstændigt liv. Uanset om det er de 
unge, der gennemfører en uddannelse, de erhvervsaktive, der kommer i job, 
eller de ældre, der kan klare mere i eget hjem.

Jeg ville ønske, der var større viden om synshandicap i kommunerne, 
og at der enten var nogle tilbud til synshandicappede i kommunerne, 

eller de ville betale for de specialiserede tilbud, der findes. Bare de ville 
se mig som en investering og ikke kun som en udgift. Med den tankegang 

ender jeg jo på kontanthjælp resten af livet. Så har kommunen sparet, men 
samfundet har jo tabt”, siger Malene på 24 år, der er født blind på det ene 
øje og stærkt svagsynet på det andet. Efter sin studentereksamen blev hun 
parkeret i et lokalt tilbud i et genoptræningscenter, fordi kommunen ikke 
ville betale for et synsrehabiliterende tilbud, som kunne gøre Malene klar til 
uddannelse.
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Jeg har brug for en plan for, hvordan jeg kommer 
tilbage på arbejdsmarkedet, hvad der skal ske med 

mit liv. Det er nu, jeg har lyst, hvad sker der, hvis jeg 
møder muren og hvad med økonomien? Det ligger konstant 

i baghovedet. Skal økonomi afgøre, om jeg får hjælp? Den 
tanke havde jeg slet ikke i starten. Jeg troede, der var en 
ret til hjælp, når man mistede synet. Nu tænker jeg meget 
på økonomien, og hvad kommunen vil og ikke vil være med 
til. Jeg er bare et tal på et stykke papir”, siger Søren på 49 
år, gift og far til tre drenge. På to år gik han fra seende til 
næsten blind som følge af grøn stær. Han har nu ventet i 
over et år på kommunen, der endnu ikke har lagt en plan 
for Søren eller givet ham et tilbud, der kan få ham tilbage på 
arbejdsmarkedet. 

Jeg tror egentlig ikke, at kommunen forstår mig. Jeg føler mig meget 
alene. Det er ikke mange, jeg har at være sammen med, og hvis jeg 

fik lov til at bo på Solgaven, ville jeg have flere mennesker, som jeg er 
blevet venner med, som jeg kunne tale med. Jeg 
kunne være med i læsegruppen, træne og synge 
viser. Jeg ville også føle mig mere tryg. Jeg er jo 
helt alene her og bliver tit bange. Jeg bliver vred 
og desperat, når kommunen giver mig afslag på 
afslag. Jeg orker ikke at kæmpe mere. Skal jeg 
ned på knæ og tigge om at bo et sted, hvor jeg 
er tryg?”, siger Edel, der er 87 år og lider af AMD 
samt begyndende demens, og som ikke længere 
kan klare sig i egen bolig. Kommunen har givet 
Edel en dagplads på Solgaven, et botilbud til 
synshandicappede, men afviser, at hun kan bo 
der permanent, fordi det er for dyrt.
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Lige muligheder for leg og læring med LEGO® Braille Bricks 

Dansk Blindesamfund har i samarbejde med LEGO® Fonden stået i spidsen 
for afprøvning af en helt ny type LEGO® klodser, hvor nogle af knopperne er 
fjernet, så der i stedet er et punktskrifts-bogstav. 
LEGO® Fonden satte i 2018 gang i et revolutionerede og nyskabende 
projekt, som vil hjælpe endnu flere blinde børn i gang med at lære punktskrift 
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verden over. LEGO® Braille Bricks bygger på LEGO® klodser med den 
ikoniske 2x4 knopkonfiguration. 
Konceptet bag LEGO® Braille Bricks blev først foreslået til LEGO® Fonden i 
2011 af Dansk Blindesamfund og senere af den brasilianske Dorina Nowill 
Foundation for the Blind. Det er siden blevet videreudviklet i tæt samarbejde 
mellem blindeorganisationer i Danmark, Brasilien, Storbritannien og Norge, 
hvor også de første prototyper er blevet koncepttestet.

 Jeg er helt sikker på, at børn i Danmark og i resten af verden får stor 
glæde af LEGO® Braille Bricks. Klodserne bidrager positivt på så 

mange områder, at vi vil se en stigning af punktbrugere på sigt. Børnene 
vil have det sjovt med at lære punktskrift, og de kan samtidig lege med 

deres seende kammerater og familie, så det er et projekt, jeg er virkelig stolt 
af, at Dansk Blindesamfund er en del af”. 

Thorkild Olesen, landsformand i Dansk Blindesamfund.  
. 

LEGO® Braille Bricks vil blive uddelt gratis til blinde børn i en lang række 
lande i løbet af sommeren 2020. I Danmark vil Dansk Blindesamfund have 
ansvaret for distribution og udbredelse af kendskabet til LEGO® Braille 
Bricks. 

Jeg ville ønske, at LEGO® Braille Bricks havde eksisteret, da jeg skulle 
lære punktskrift – så havde det været meget sjovere”. 

Jens på 13 år, som lærte punktskrift som 5-årig. 

Punktskrift er blindes eget skriftsprog. Forskning 
peger på, at punktbrugere har langt større 
forståelse for korrekt grammatik, stavning og 
tekstopbygning end blinde og svagsynede,  
som kun bruger lyd. 
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Internationale aktiviteter    

Dansk Blindesamfund har en lang række internationale partnerskaber med 
søsterorganisationer i Asien og Afrika. Vores partnerskaber sigter alle mod 
at styrke de lokale organisationer, så de kan blive stærke talerør for deres 
medlemmer i kampen for at sikre inklusion, rettigheder og forbedrede 
levevilkår for mennesker med synshandicap. Som led i arbejdet støtter vi 
blandt andet, at blinde og svagsynede får træning og hjælp til at etablere 
aktiviteter, der kan give dem og deres familier en beskeden, men afgørende 
indtægt. Det drejer sig for eksempel om opdræt af høns, geder eller grise, 
dyrkning af grøntsager, salg af telefonkort, sodavand og andre dagligvarer. 
Indien skiller sig ud fra vores øvrige samarbejdslande i kraft af dets enorme 
størrelse med mere end 1 mia. indbyggere, hvoraf ca. 4 mio. er helt blinde, 
og over 62 millioner er svagsynede. Uligheden i Indien er markant med både 
meget rige og meget fattige mennesker. Knap en halv mia. indere betegnes 
som fattige, og de fattigste af de fattige er ofte blinde og svagsynede. 

Én af de personer, der i 2019 har fået gavn af vores samarbejde med den 
indiske blindeorganisation, er Shashi, en ung blind kvinde, som plejede at 
sidde ubeskæftiget hjemme, indtil hun fik træning i at bruge den hvide stok 
og at udføre daglige opgaver i hjemmet. Det gav hende mod til også at 
få undervisning i opdræt og salg af geder. Hun fik desuden startkapital til 
indkøb af tre geder, som hun nu glæder sig over at kunne passe selv. 

Årsagerne til synshandicap i Indien er mange: Grå stær, arvelige 
øjensygdomme, aldersbetingede sygdomme og dårlige sanitære forhold. 
Man anslår, at 60.000 børn bliver blinde hvert år, alene fordi de ikke får 
tilstrækkeligt A-vitamin.
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En anden person er Uday Bhan, en midaldrende mand, der tilhører den 
laveste kaste i Indien. Han mistede sit syn for to år siden, da han var 
involveret i en arbejdsulykke. Efterfølgende mistede han sit arbejde, og 
familien kæmpede for at overleve, indtil han fik træning og støtte til at 
etablere og drive en lille forretning. I dag går forretningen med salg af 
dagligvarer strygende, og han siger selv, at han har fået et helt nyt og bedre 
liv.

 

Fakta om vores internationale engagement

• I 2019 indgik Dansk Blindesamfund partnerskaber med to nye søster-
organisationer i henholdsvis Gambia og Indien. Det betyder, at vi nu har  
et tæt samarbejde med blindeorganisationer i 10 lande i Afrika og Asien: 
Ghana, Rwanda, Liberia, Sierra Leone, Gambia, Mongoliet, Laos,  
Myanmar, Indien og Jordan. 

• Udviklingsarbejdet er finansieret af en kombination af offentlige og  
egne midler. Dansk Blindesamfund hensætter hvert år 1 % af de frit  
indsamlede midler til bistandsprojekter.

• Vi er aktive medlemmer af Nordisk Samarbejdskomité, Nordisk 
Bistandskomité, Nordisk Kvindekomité, den Europæiske  Blindeunion og 
Verdens Blindeunion.

 
I sommeren 2019 udvekslede ca. 50 tillidsfolk fra de nordiske 
blindeorganisationer, herunder Dansk Blindesamfund, erfaringer med 
digitaliseringens muligheder og begrænsninger for mennesker med et 
synshandicap. Derudover deltog vi i 2019 i den europæiske blindeunions 
(European Blind Union) generalforsamling i Rom, og var også værter for et 
ledelsesmøde i Verdens Blindeunionen (World Blind Union). 
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Det gjorde vi også i 2019 

Hæder til Synslinjen

Synslinjen er Dansk Blindesamfunds telefoniske rådgivningstilbud til 
mennesker, der oplever et alvorligt synstab, samt deres pårørende. På 
Synslinjen kan man tale med en rådgiver, som selv er blind eller stærkt 
svagsynet og derfor ved, hvor store konsekvenser det har at miste synet. 
Rådgiverne er også at finde i øjenafdelingen på flere hospitaler i Danmark. 
To øjensygeplejersker fra Aarhus Universitetshospital, Signe Marie Mygdal 
Jørgensen og Maiken Wethelund Jepsen, blev i 2019 hædret med Bagger-
Sørensen Fondens Påskønnelsespris på 25.000 kr. for deres engagerede 
og utrættelige arbejde med at skabe et solidt fundament for Synslinjen på 
hospitalet. I foråret 2019 begyndte rådgiverne også at være til stede på 
øjenafdelingen på Aalborg Universitetshospital, og i efteråret 2019 var det 
patienterne i venteområderne på Rigshospitalet Glostrup, der fik glæde af 
rådgivernes tid og dybe indsigt i livet med et synshandicap.

Sommerskole rimer på venskaber og fysiske udfordringer 

Ingen sommerferie uden sommerskole på Synscenter Refsnæs. En uge med 
udeliv, teltlejr og mad over bål. Og ikke mindst et gensyn med gode venner 
fra hele landet. De ca. 70 børn, som deltog i sommerskolen i 2019, kunne i 
løbet af ugen dele de særlige erfaringer og udfordringer, som følger med et 
børneliv med et synshandicap med hinanden. 

For arrangørerne, Synscenter Refsnæs og Dansk Blindesamfund, er 
Sommerskolen rammen for et målrettet pædagogisk arbejde, hvor 
omdrejningspunktet er synsunderstøttende aktiviteter, der kan modarbejde 
isolation og understøtte evnen til livslang læring.
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Det bedste er gensynet med kammeraterne. De er 
jo spredt ud over hele landet, og det er i den her 

uge,  vi kan ses og hygge os. Det er en fed uge, og 
jeg glæder mig altid”. 

Mathias, 16 år, sommerskoleelev
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På sommerskolen udfordres børnene i trygge rammer, så de kan tage 
oplevelsen af selv at kunne ’mestre’ en anderledes hverdag med sig hjem, 
at kunne etablere sociale kontakter, lave mad sammen og tage ansvar. 
Sommerskolen styrker selvværdet og den enkeltes mod på at klare ting på 
egen hånd. I år var ”friluftsliv” det gennemgående tema for sommerskolen, 
og ugen bød på vilde lege på Kragerup Gods og ved Filadelfia. Derudover 
var den årlige minitriatlon og den populære judo- og svømmeundervisning på 
programmet. 

Årets sommerskole blev realiseret takket være projektmidler fra Heinrich og 
Laurine Jessens Fond. 

Hør lyddrama om at miste synet 

Er man stadig den samme, når man mister synet? Hvis ikke, hvem er man 
så? Da Ida på 34 år mister synet ved en ulykke, bliver hun og hendes 
omgivelser tvunget til at forholde sig til, at livet er forandret for altid. 
Dramatiker Trine Damgaard har lavet lyddramaet ”Mærk Regnen” til Dansk 
Blindesamfund. Lyddramaet havde urpremiere i Empire Bio, hvor publikum i 
en mørklagt sal kunne følge Idas kamp om at finde ud af, hvem hun er, når 
hun mangler synet.
”Mærk Regnen” ligger tilgængelig på Dansk Blindesamfunds hjemmeside,   
så alle kan følge Idas historie. 

Rehabiliteringskonferencen Vejen Frem 2019

”Blinde og svagsynedes mobilitet nu og i fremtiden” var temaet, da mere 
end 100 medlemmer og synsfaglige medarbejdere havde sat hinanden 
stævne på Dansk Blindesamfunds rehabiliteringskonference Vejen Frem 
2019. Christina Nahnsen fortalte om sin mobilitystok, Susanne Nolsøe om 
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sin førerhund og Jesper Holten om apps – alle hjælpermidler, der giver de tre 
blinde en større frihed. 

Gratis lytning til Zetland

Nyhedsstrømmen går meget hurtigt, og blinde og svagsynede kan nemt 
blive koblet af. Men i oktober 2019 blev det muligt for medlemmer af Dansk 
Blindesamfund at lytte til Zetland ganske gratis og dermed orientere sig og 
følge med i tidens vigtigste begivenheder. Zetland tilpassede i samarbejde 
med Dansk Blindesamfund sin app, så den blev tilgængelig og samarbejdet 
blev dermed også en løftestang i forhold til at inspirere andre medier til at 
arbejde seriøst med tilgængeligheden. 

Unik blindehistorie er nu tilgængelig for alle 

Den Blindehistoriske Samling dokumenterer blinde og svagsynedes vilkår 
og historie gennem de sidste 250 år. Samlingen viser alle sider af livet 
for mennesker med synshandicap i Danmark – fra skolegang og fritid til 
kulturelle aktiviteter samt det daglige og sociale liv. 
I både dansk og europæisk perspektiv er den blindehistoriske samling unik, 
fordi socialhistoriske genstande er bevaret og registreret. Der er allerede stor 
interesse for samlingen fra både ind- og udland, fordi samlingen kan tilføre 
nye og vigtige sider af dansk social- og kulturhistorie. 

Den Blindehistoriske Samling har stor betydning for os, fordi vi kan få 
viden om, hvordan blinde og stærkt svagsynede levede for f.eks. 150 

år siden. Der er jo sket lidt, siden man skrev punktskrift på en skrive
kugle eller med en pren på en prentavle. I dag beder vi Siri om at skrive en 

sms på telefonen, eller vi tweeter på punkttastaturet”. 

Thorkild Olesen, landsformand i Dansk Blindesamfund.  
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Telefon og digitalt punkt
apparat over for pren og 
prentavle.

Igennem de sidste to år er mere end 5.000 genstande, ca. 2.000 
fotos, billeder og tryk samt en bogsamling på ca. 2.000 titler er blevet 
affotograferet, dokumenteret og digitaliseret, så alle nu har adgang til viden 
og billeder om samlingen. På hjemmesiden https://blind.museion.ku.dk/ kan 
alle interesserede læse om de enkelte genstande og se billeder af dem. 
Ambitionen med hjemmesiden er desuden at gøre museer og forskere fra 
hele verden opmærksomme på samlingen, så genstandene kan indgå i 
udstillinger og formidlingsprojekter både nationalt og internationalt. Det 
er også muligt at besøge udstillingen ”I Blinde” på Medicinsk Museion i 
København, hvor genstande fra den blindehistoriske samling er udstillet. Og 
man må gerne – faktisk skal man – røre. 

Den Bøhmske Fond har gjort det muligt at registrere og digitalisere den 
 blindehistoriske samling. 

Uddeling af gratis sikkerhedsbriller i landets Kvickly-butikker

Under sloganet ”Hellere sikkerhedsbriller én gang om året end blindestok 
hver dag resten af dit liv” uddelte Dansk Blindesamfund i nytåret 2019 
50.000 par gratis sikkerhedsbriller i samarbejde med Coops Kvickly-butikker 
landet over. Håbet var en større opmærksomhed på brillernes vigtighed, og 
at færre kommer til at leve med et synshandicap som følge af en fyrværkeri-
skade.

https://blind.museion.ku.dk/
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Vi ønsker ikke flere medlemmer 
i Dansk Blindesamfund, for det 

 betyder, at endnu et menneske har 
mistet synet med al den sorg og det 
besvær, der følger med – både for den 
enkelte, men også hos familien. Derfor 
påtog vi os et ansvar og delte gratis 
 sikkerhedsbriller ud i 2019”. 

Thorkild Olesen, 
landsformand i Dansk Blindesamfund. 
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Hvis du vil vide mere om Dansk Blindesamfunds arbejde, kan du besøge vores 
hjemmeside www.blind.dk eller følge os på Facebook.com/Dansk-Blindesamfund, på 
Twitter.com/dkblind og www.linkedin.com/in/dansk-blindesamfund-636614170/
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