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1) Om evalueringen 

Socialt Udviklingscenter SUS har fået til opdrag at gennemføre en evaluering af projekt ”Idé og de-

mokratiprojekt – udvikling af ULF’s mediearbejde” – i dagligdagen og i denne rapport omtalt som 

Medieværkstedet. Opdragsgiver er Udviklingshæmmedes LandsForbund (ULF), som i forbindelse 

med en bevilling fra Folketingets SATS-puljepartier ønskede at gennemføre en ekstern evaluering. 

Opgaven er blevet udført i perioden januar 2009 til juni 2011.  

Evalueringen fokuserer på at vurdere projektets resultater i forhold til de værdimål og succeskriterier, 

der blev udviklet i projektopstarten. Evalueringen er tilrettelagt således, at den indeholder såvel kvan-

titative data som kvalitativt beskrivende elementer.  

 

Metode og dataindsamling 

Evalueringen af Medieværkstedet har været kombineret med processtøtte fra Socialt Udviklingscen-

ter SUS (se nedenfor). ULF har af Socialt Udviklingscenter SUS ønsket en evaluering, der fokuserer på 

beskrivende og vurderende elementer i forhold til værdimål og succeskriterier (se nedenfor) for Me-

dieværkstedet sammenholdt med projektrealisering. 

Metodisk er denne evaluering inspireret af en deliberativ demokratisk evalueringstradition. Delibera-

tiv demokratisk evaluering lægger vægt på, at målsætninger og evalueringer tilvejebringes i en dialog 

med relevante interessenter. Således er der lagt vægt på, at projektets værdimål og succeskriterier er 

udarbejdet i tæt samarbejde med projektleder og at tilrettelæggelsen af dataindsamlingen er foregå-

et i samarbejde med ULF og de interessenter, der har deltaget i de forskellige projektaktiviteter. 

Datamængden er primært af kvalitativ karakter med enkelte kvantitative elementer såsom systema-

tisk registrering af arrangementer og deltagere i forbindelse med projektaktiviteter.  

Følgende data er analyseret: 

- Logbog 

Medieværkstedets projektleder Claus Peter Hastrup har under hele projektperioden syste-

matisk udfyldt en af evaluator udviklet logbog. I logbogen er alle projektaktiviteter registre-

ret, samt særligt perspektivrige eller vellykkede aktivitetselementer og særlige udfordrin-

ger. Formålet med logbogen var todelt: For det første fungerede logbogen som et doku-

mentationsredskab, hvori alle projektaktiviteter er registreret og beskrevet. For det andet 

fungerede logbogen som et projektstyrings- og udviklingsredskab for projektleder, der gen-

nem registreringerne bl.a. havde mulighed for at reflektere over udfordringer og tilpasse de 

kommende aktiviteter herefter.  
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- Interviews 

Der er blevet gennemført interviews med to frivillige i Medieværkstedet, daglig leder af ULF 

Gitte Christensen, politisk rådgiver for ULF Jane Jensen samt projektleder Claus Peter Ha-

strup. Desuden har evaluator haft korte samtaler med deltagere i ULF’s landsdemonstration 

d. 4. november 2010. 

- Deltagelse i Medieværkstedets aktiviteter 

Der er blevet indsamlet data gennem deltagelse i udvalgte aktiviteter i Medieværkstedet, 

bl.a. et redaktionsgruppemøde og ULF’s landsdækkende konference.  

- Aktivitets- og produktionsopgørelse 

Projektleder Claus Peter Hastrup har udarbejdet en udførlig aktivitets- og produktionsopgø-

relse for Medieværkstedet.  

- Infomedia 

Søgning i artikeldatabasen Infomedia under danske medier med fokus på artikler, der inde-

holder hhv. ”udviklingshæmmede” og ”udviklingshæmmedes landsforbund”. 

 

Processtøtte 

Socialt Udviklingscenter SUS har gennem hele projektperioden ydet processtøtte til ULF i forbindelse 

med Medieværkstedet.  

Processtøtten har været i form af jævnlige møder og telefonsamtaler mellem projektleder Claus Peter 

Hastrup, daglig leder i ULF Gitte Christensen, politisk rådgiver i ULF Jane Jensen og kontaktpersoner-

ne i Socialt Udviklingscenter SUS – udviklingschef Bernhard Jensen og konsulent Tina Hjulmann 

Meldgaard.  

Fokus for processtøtten har bl.a. været: 

- Projektfremdrift og målstyring: 

Projektleder Claus Peter Hastrup har med støtte fra Socialt Udviklingscenter SUS jævnligt 

gennemgået og evalueret projektfremdrift og målstyring med det formål at skabe overblik 

over og sikre projektets retmæssige fremgang. 

- Projektplanlægning og aktivitetsgennemgang: 

Projektleder Claus Peter Hastrup har med hjælp fra Socialt Udviklingscenter SUS jævnligt 

sammenholdt og revideret projektets aktiviteter med det formål at sikre opnåelse af vær-

dimål og succeskriterier. 

- Forankringsplan: 

Udviklingschef i Socialt Udviklingscenter SUS Bernhard Jensen og konsulent i Socialt Udvik-

lingscenter SUS Tina Hjulmann Meldgaard har bidraget med støtte og udviklingsidéer til 

forankringsplanen for Medieværkstedet med udgangspunkt i KUP-modellen (se s. 30). 
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2) ULF som organisation 

ULF er en landsdækkende forening, der drives af og for mennesker med udviklingshæmning i Dan-

mark. ULF forestår en lang række aktiviteter og projekter, der alle er målrettet mennesker med udvik-

lingshæmning. Som et særligt tilbud til unge med udviklingshæmning findes underafdelingen ULF 

Ungdom. 

ULF’s formålsparagraf er todelt: 

1. ULF’s formål er at arbejde for, at udviklingshæmmede er medbestemmende over alt, der 

vedrører deres situation. 

2. ULF skal arbejde med at skabe kontakt mellem udviklingshæmmede overalt i Danmark. 

På ULF’s hjemmeside – www.ulf.dk – præsenterer foreningen sig således:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hvem er ULF? 

ULF er en forkortelse, som står for Udviklingshæmmedes LandsForbund.  

ULF er en forening for mennesker, der er udviklingshæmmede. 

Forenede kræfter 

I Danmark er det almindeligt, at man organiserer sig og melder sig ind i forskellige foreninger. Vi 

har haft svært ved at gøre det samme og vi har prøvet at blive holdt ude - at blive moppet. Tidlige-

re har vi ikke haft tradition for at organisere os selv. Men i ULF gør vi det. Sammen er vi nu engang 

stærkest. 

Du er vigtig 

"Vi kan mere end du tror, men vi behøver din hjælp". Vi mener det faktisk. Din hjælp er vigtig i ULF 

- og ULF er vigtig for dig. Sammen kan vi nemlig nå mange mål, som vi for blot for få år siden måt-

te opgive, fordi vi blev overset og holdt ude. 

Det handler om dig 

Mange af os synes det er svært at finde en god ven eller kæreste. I ULF har mange fundet sig nye 

venner eller en kæreste. ULF handler nemlig også om venskaber. 

ULF påvirker politikerne 

Som Udviklingshæmmede har vi drømme og forhåbninger til et godt liv - lige som alle andre. Vi 

her blot behov for lidt hjælp og støtte.  

ULF arbejder året rundt for at skabe opmærksomhed omkring vores livssituation.  

Vi forsøger at påvirke dem, der har indflydelse — for kun derigennem opnår vi forbedringer. 
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Medieværkstedets logo 

 

 

 

 

 

 

3) Projekt Medieværkstedet 

Projekt Medieværkstedet blev udviklet af ULF med udgangspunkt i en oplevelse af, at mennesker 

med udviklingshæmning ikke var synlige i de danske medier, samt at mennesker med udviklings-

hæmning havde dårlig adgang til medierne – både som forbrugere og bidragydere. Samtidig ønskede 

ULF at styrke deres organisationsprofil i mediebilledet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Det todelte formål med Medieværkstedet var – som angivet i projektansøgningen – således: 

a) At skabe medieproduktioner, der øger tilgængeligheden for udviklingshæmmede i me-

dierne og i den politiske proces, og som også er med til at skabe modbilleder og påvirke be-

folkningens holdninger til udviklingshæmmedes evner og kompetencer. 

b) At ULF udvikler et mediearbejde, der udvikler organisationen dynamisk og også tiltræk-

ker nye medlemmer.  

ULF arbejder for at [forsat fra forrige side]: 

Blive hørt og få indflydelse på sager, der handler om os. 

Informere andre udviklingshæmmede. 

Laver kursus og ferieture. 

Vi som udviklingshæmmede ikke bliver udsat for mobning  

og diskrimination fra andre i samfundet. 
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Dette formål udmøntede sig i nedenstående mål og succeskriterier: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nærværende evaluering forholder sig til ovenstående mål og succeskriterier. 

Det, at mennesker med udviklingshæmning var involveret i at fremstille medieproduktioner, var en 

væsentlig forudsætning for Medieværkstedet. Om dette siger politisk rådgiver for ULF Jane Jensen:  

”Der skulle involveres udviklingshæmmede i at lave medier – for at vise at de også kan. Det er vigtigt, fordi 

det kommer bedst fra dem. De får sagt tingene på en måde, så andre udviklingshæmmede kan forstå det, og 

det vil også øge interessen for at få mere viden. Hvis den, der formidler viden er udviklingshæmmet, kan ved-

kommende formidle bedre til andre udviklingshæmmede end ”vi andre” kan.” 

Ved Medieværkstedets opstart igangsatte ULF og projektleder Claus Peter Hastrup en rekrutterings-

strategi og Medieværkstedet havde således en bruttotrup på 15-20 frivillige mennesker med udvik-

lingshæmning. Ønsket var, at denne bruttotrup kontinuerligt skulle deltage i Medieværkstedets akti-

viteter og således gennemgå en læringsproces og få en betydelig opkvalificering af deres kompeten-

cer i forhold til medieproduktion og –forbrug. De frivillige mødtes ca. tre gange om ugen og fik under-

visning i fx artikelskrivning, læserbreve, fotos og videoproduktion. 

Det viste sig dog hurtigt, at det var svært at fastholde de frivillige i et kontinuerligt forløb. Om dette 

siger Claus Peter Hastrup: 

”Mange havde jo arbejde og uddannelse ved siden af, som skulle passes. Tanken var, at det [Medieværkste-

det] skulle være et værksted – et alternativ til arbejde og uddannelse. Og her bagefter kan man tænke, at det 

var meget ambitiøst – men det var det, der var tanken. I det lå der en vilje og et ønske om, at deltagerne skul-

le prioritere det meget højt.” 

For at afhjælpe denne tendens og for at imødekomme de frivilliges interesser yderligere valgte ULF at 

inddele de frivillige i mindre redaktionsgrupper med udgangspunkt i ét bestemt medie. Dette reduce-

rede mødefrekvensen og gjorde, at de frivillige i højere grad havde mulighed for at deltage. Samtidig 

PROJEKTETS SYV KONKRETE MÅL OG SUCCESKRITERIER ER: 

1. Mere nyhedsorienterede og velorienterede udviklingshæmmede. 
2. Mulighed for frivilligt arbejde for udviklingshæmmede. 
3. Udvikling af uddannelse og arbejdspladser for udviklingshæmmede.  
4. Et mere dynamisk ULF. 
5. Flere medlemmer. 
6. Større bevågenhed hos politikere og medier omkring udviklingshæmmedes rettig-

heder og livsvilkår. 
7. Omvendt integration – således at befolkningens holdninger udtrykker ønske om og 

forståelse for inklusion af udviklingshæmmede på arbejdsmarkedet, i uddannelses-
systemet og i det almindelige samfundsliv. Samt handler derefter. 
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gjorde det undervisningssituationerne lettere, da de frivillige valgte grupper efter motivation og 

grupperne blev væsentligt mindre. Trods dette tiltag svandt gruppen af frivillige, der fast var en del af 

Medieværkstedet, og ved projektets afslutning deltog ca. 12 personer regelmæssigt i aktiviteterne. 

Projektleder Claus Peter Hastrup valgte samtidig at iværksætte aktiviteter, der i en mere løs form 

henvendte sig til andre mennesker med udviklingshæmmede end dem, der deltog i de faste redakti-

onsgrupper. Således gennemførte Medieværkstedet fx seks åbne mediesommerkurser og var i høj 

grad drivkraften bag ULF’s landsdemonstration d. 4. november 2010 – både i forhold til rekruttering 

og organisering af deltagere og PR for arrangementet.  

Medieværkstedet var fysisk placeret i ULF sekretariatet i Vejle. Der blev i løbet af projektperioden 

indkøbt relevant AV-udstyr, som de frivillige benyttede sig af og Medieværkstedet indgik i en aftale 

med MediaSyd og UnikTv om i særlige tilfælde at bruge deres omfattende produktionsudstyr. 

Grunden Media i Göteborg og TV Glad1 var store inspirationskilder for Medieværkstedet. 

 

4) Medieværkstedets aktiviteter 

Medieværkstedets aktiviteter var mangfoldige. Fælles for alle aktiviteter var, at mennesker med ud-

viklingshæmmede naturligvis var omdrejningspunktet: Som modtagere af undervisning, som produ-

center af medier, som modtagere af medier og som emne i de fremstillede medieproduktioner.  

Overordnet kan aktiviteterne i Medieværkstedet kategoriseres under følgende overskrifter, der uddy-

bes nedenfor: 

I. Medieproduktioner 

a. Øvelsesproduktioner for frivillige 

b. Information om ULF 

c.       Nyheder for mennesker med udviklingshæmning 

II. Undervisning 

III. Mediekontakt 

IV. Konceptudvikling og videndeling om Medieværkstedet 

Gennem denne række af aktiviteter søgte ULF at sikre opnåelse af de syv konkrete mål og succeskri-

terier (se tekstboks s. 7). 

 

 

 

                                                                 
1
 For yderligere oplysninger om Grunden Media se her: http://www.grundenmedia.se/ 

For yderligere oplysninger om TV Glad se her: http://www.tv-glad.dk/ 
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Forberedelse af foto til ULF’s årskalender 2010. 

Medieproduktioner 

Medieproduktionerne i Medieværkstedet har meget forskellige karakter og dækker i form alt fra fol-

dere til radioudsendelser og pressemeddelelser. Produktionerne kan overordnet kategoriseres under 

nedenstående tre overskrifter. Denne opdeling skal dog ikke ses som en statisk kategorisering, da 

mange af Medieværkstedets produktioner hører under to (eller samtlige) overskrifter. Nedenfor præ-

senteres udvalgte2 af produktionerne i Medieværkstedet. 

 

a. Øvelsesproduktioner for frivillige: Formålet har været at inkorporere frivillige i Medieværk-

stedets arbejde og sikre, at de frivillige kunne øve sig på at udvikle og producere en be-

stemt produktion som fx en hjemmeside, en fotomontage, en artikel eller et radioprogram. 

I mange tilfælde var øvelsen i sig selv målet med produktionen for at sikre læring og ud-

dannelse for de frivillige. 

 

 ULF’s og ULF-Ungdoms hjemmesider, udvikling af form og indhold samt kvalificering af 

medarbejdere. 

 Sociale medier. Oprettelse, vedligeholdelse af og undervisning i organisationens Facebook-

sider og YouTubekonti.  

 Løbende dækning af paneldebatter 

og arrangementer til hjemmeside, 

blad og radio. 

 Årskalender for henholdsvis 2010 og 

2011. Billedkalendere med ”skæve” 

fotos og budskaber, sendt til forenin-

ger, kommuner, folketingspolitikere, 

medlemmer og andre interessenter. 

Idéudvikling, fotografering, layout, 

bearbejdning og klargøring til tryk. 

 Opsætning af vægkalender og hæn-

gekalender til projektet ”Når beboer-

ne sætter dagsordenen” (et projekt af 

Kolding Kommune, Billund Kommune 

og Socialt Udviklingscenter SUS). 

 

 

b. Information om og materialer fra ULF: Formålet med aktiviteterne har været at skabe et 

mere dynamisk ULF og sikre flere medlemmer ved at udvikle og udgive informationsmate-

riale om ULF og ULF’s holdninger samt at publicere de frivilliges egne produktioner.   

Samtidig var målet med disse aktiviteter at sikre en højere grad af generel samfundsoplys-

ning for og om mennesker med udviklingshæmning. Selvom ULF var afsender på alle mate-

rialerne, havde informationerne således i høj grad almen interesse for alle med udviklings-

                                                                 
2
 Se den udførlige produktionsliste i bilag 1 
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hæmning samt pårørende, professionelle og alle andre, der har en interesse for mennesker 

med udviklingshæmning – og ikke blot ULF’s medlemmer.  

Desuden ønskede ULF med disse aktiviteter at starte en proces hen imod en højere grad af 

omvendt integration ved at illustrere – med egne ord – hvordan mennesker med udvik-

lingshæmning har samme behov, ønsker og drømme som andre mennesker. 

 

 Opslagsværk, der udsendes primært til ULF’s lokalbestyrelser med oversigt over adresser, 

medlemmer og telefonnumre. 

 ”Costa del Sol med ULF”. DVD til medlemmer 

om ULF’s ferie på Costa del Sol 2011. 

 PR for seksualvejledning. Video med seksual-

vejlederen. Produktion af 3 videoer, hvor eksi-

sterende tegneserier omdannes til levende bil-

leder med stemmer og musik.   

 ”Danmark set med udviklingshæmmedes øj-

ne.” Produktion af invitation og kursusfolder. 

 Pjecer for 8 kurser i regi af ULF og ULF-

Ungdom. 

 ULF’s formål og principprogram. Redigering, 

opsætning, layout og klargøring til tryk. 

 2 x 1500 kasketter og skilte med budskaberne 

som ”også et MENNESKE” og ”hvem er mest 

GAK?”. Idéudvikling, layout, klargøring til pro-

duktion. Brugt til demonstrationer og som ge-

nerel merchandise. 

 12 udgaver af ULF Nyt – cirka 130 artikler og noter. 

 

c. Nyheder for mennesker med udviklingshæmning: Formålet med aktiviteterne var at udvik-

le nyhedsmateriale, der er tilpasset mennesker med udviklingshæmning, og hermed sikre 

lige adgang til nyheder og grundlaget for en højere grad af ligeværdighed. 

  

 Produktion af elektroniske nyhedsbreve for og med individuelle mennesker med udvik-

lingshæmning.  

 Radio. Produktion af ”2-benet radio”, dels nyheder om udviklingshæmmede, dels generelle 

samfundsnyheder fortalt i et tilgængeligt sprog.  

 DVD om Udviklingshæmmedes vilkår.  

 ”FN og vores rettigheder.” Film med udviklingshæmmede indenfor forskellige temaer af 

FN’s handicapkonvention.  

 ”Babyfolder”. Opsætning af folder om det at vælge at få et barn eller ej. Klargøring til tryk. 

 ”Alkoholfolder.” Opsætning af folder om alkoholmisbrug hos udviklingshæmmede. Klargø-

ring til tryk. 

 DVD om Udviklingshæmmedes rettigheder. (Under bearbejdelse ved projektets afslutning)  

 

Medieværkstedet producerede bl.a. badges, kasketter og 

bannere i forbindelse med ULF’s landsdemonstration. 



 

11 
 

 

Eksempel på beskrivelse af sommermediekursus 

Undervisning 

Målet med undervisningen i Medieværkstedet har været at sikre, at de frivillige indgår i en læringspro-

ces og udvikler deres kompetencer i forhold til at lave medieproduktioner på egen hånd eller med 

minimal støtte fra professionelle, samt at udvide deres forståelse for brugen af medier som udtryks-

middel.  

For at sikre dette blev der i projektperioden iværksat en lang række forskellige aktiviteter, der alle 

involverede frivillige mennesker med udviklingshæmning.  

 

 Ca. 40 redaktionsmøder med deltagelse af frivillige: Idéudvikling, undervisning og medie-

produktion. Redaktionsgruppemøderne udgjorde fundamentet for Medieværkstedet. 

 Projektleder for Medieværkstedet deltog med indlæg (multimediepræsentationer, fore-

drag samt undervisning) i kurser og ULF’s landsdækkende konference i 2011 for mennesker 

med udviklingshæmning.   

 Medieværkstedets praktikanter: Der har været to praktikforløb i Medieværkstedet for 

mennesker med udviklingshæmning á henholdsvis 2 uger og 2 måneder. 

 Undervisning af frivillige på ULF’s landsmøde, bestyrelseskurser, påskekurser og efterårs-

kurser.  

 Udvikling af koncept for og gennemførsel af seks mediesommerkurser for mennesker med 

udviklingshæmning: ”Lav din egen hjemmeside”, ”lær at fotografere”, ”lær at bruge sociale 

netværk”, ”lær at bruge e-mail”, ”PR for kredsene” og ”flere folk til aktiviteterne.” 

 Særundervisningsforløb om sociale medier: Oprettelse, vedligeholdelse af og undervisning 

i organisationens Facebooksider og YouTube-konti.  

 Deltagelse i redaktionsgruppe for projekt ”Når beboerne sætter dagsordenen”, et samar-

bejdsprojekt mellem Kolding Kommune, Billund Kommune og Socialt Udviklingscenter 

SUS. 
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Mediekontakt 

Ét af målene med Medieværkstedet var, som nævnt tidligere, at skabe ”større bevågenhed hos politi-

kere og medier omkring udviklingshæmmedes rettigheder og livsvilkår.” Derfor iværksatte Medie-

værkstedet en række aktiviteter målrettet landsdækkende og lokale medier med det formål at sikre 

repræsentation af mennesker med udviklingshæmning i mediedækningen og således skabe større 

opmærksomhed omkring målgruppen blandt bl.a. politikere.  

 

 Direkte pressekontakt: Kontakt til journalister om og hjælp med informationer og fotoma-

teriale i forbindelse med arrangementer, pressemeddelelser, høringssvar, publikationer 

etc. 

 7 pressemeddelelser, skrivning og udsendelse til landsdækkende medier. 

 Frivillige i Medieværkstedet og projektleder sparrede løbende med ULF’s politiske rådgiver 

i forbindelse med pressemeddelelser, høringssvar, møder med politikere o.lign.. 

 Frivillige i Medieværkstedet og projektleder gav assistance til ULF’s daglige leder i forbin-

delse med korrespondance med journalister, deltagelse i eksterne medier som TV2 Lorry 

”Lounge”, oplæg om ULF o.lign..  

 

Videndeling om Medieværkstedet og forankringsaktiviteter 

En del af Medieværkstedets aktiviteter havde til formål at sikre videndeling om Medieværkstedet, 

sikre erfaringsudveksling med relevante aktører om konceptet samt at undersøge forankringsmulig-

heder efter projektets ophør. 

 

 Medieuddannelse for udviklingshæmmede: Projektleder for Medieværkstedet samt ULF’s 

politiske rådgiver og daglige leder deltog i en arbejdsgruppe omkring udvikling af en kom-

petencegivende medieuddannelse for mennesker med udviklingshæmning i samarbejde 

med den sociale virksomhed Nordhøj, Kolding Kommune, og organisationer fra bl.a. Es-

bjerg, Odense og Grindsted. Uddannelsen tager udgangspunkt i KUP-modellen, en uddan-

nelsesmodel udarbejdet for udviklingshæmmede. Medieværkstedet har blandt andet ud-

viklet medieuddannelsesplan specifikt målrettet mennesker med udviklingshæmning.  

 Medieværkstedet har udviklet koncepter for seks mediesommerkurser for mennesker med 

udviklingshæmning: ”Lav din egen hjemmeside”, ”lær at fotografere”, ”lær at bruge sociale 

netværk”, ”lær at bruge e-mail”, ”PR for kredsene” og ”flere folk til aktiviteterne.” Koncep-

terne kan implementeres i ULF’s fremtidige mediearbejde.  

 Frivillige og projektleder for Medieværkstedet har holdt møder med forskellige sociale or-

ganisationer fra andre lande (bl.a. fra Norge og Rusland) for at fortælle om Medieværkste-

dets arbejde. 

 Medieværkstedet var repræsenteret ved Socialt Leder Forum med stand og projektmate-

rialer.  
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 Medieværkstedet har flere gange været repræsenteret – med frivillige og/eller projektleder 

– ved møder med folketings- og lokalpolitikere og har blandt andet bidraget med oplæg 

om projektet.  

5) En højere grad af ligestilling 

Tilgængelighed 

Ét af Medieværkstedets succeskriterier var at skabe grundlaget for mere nyhedsorienterede og velori-

enterede mennesker med udviklingshæmning. Forudsætningen for dette var at sikre, at Medieværk-

stedets produktioner havde en meget høj grad af tilgængelighed for målgruppen – både i forhold til 

adgang til og forståeligheden af de færdige produktioner.  

ULF har ikke tidligere haft fokus på en bred brug af medier men har i høj grad kun gjort brug af skrift-

lige materialer i deres arbejde. Medieværkstedets aktiviteter ændrede dette, og for at sikre tilgænge-

lighed blev de nye tiltag fx altid nævnt i ULF Nyt og blev præsenteret på alle kurser og ved foredrag. 

Medieværkstedet har samtidig været meget opmærksomt på, at mennesker med udviklingshæmning 

i mange tilfælde ikke har lige adgang til internettet. Når produktionerne kun har været tilgængelige 

på internettet, har Medieværkstedet således fx skrevet breve direkte til bosteder for mennesker med 

udviklingshæmning for at oplyse om og sikre mere lige adgang til de nye muligheder – for beboere, 

medarbejdere og pårørende.  

Det var en bevidst strategi at bruge internettet som afsæt for mange af produktionerne i Medieværk-

stedet, da ”…det er en tilskyndelse til, at man som udviklingshæmmet bruger nettet mere. Og det udvider 

ens muligheder generelt – og skaber en højere grad af ligeværd for mennesker med udviklingshæmning,” 

som projektleder Claus Peter Hastrup fortæller.  

De nye medieproduktioner fordrede dog en tilvænningsperiode for brugerne. Dette eksemplificerer 

projektleder Claus Peter Hastrup i indlægget fra logbogen nedenfor. Medieværkstedet havde kort tid 

før lagt video- og lydklip om ULF’s seksualrådgivning på ULF’s hjemmeside og dette blev præsenteret 

på ULF’s landsmøde:   

”Det tog lidt tid for folk at finde ud af, at de også kunne høre Steen [seksualrådgiver for ULF], hvis de tog hø-

rebøfferne på. Generelt er det noget nyt med computerskærme, der står så’n og kører på et landsmøde for 

ULF. Folk skal lige vænnes til det. Kunne være fint, hvis der var en folder om seksualrådgivningen og Steen – 

så folk havde noget at tage med. Det fungerer godt med kombinationer.” 

Efterfølgende blev der udarbejdet en folder for seksualrådgivningen, som interesserede kan få med 

hjem eller tilsendt. 

Medieværkstedet har været meget opmærksomt på, at den primære målgruppe – mennesker med 

udviklingshæmning – er meget forskellige i forhold til fx abstraktionsniveau og læsevanskeligheder. 

Derfor kan det være svært at ’ramme’ den samlede gruppe med hver enkelt medieproduktion. Målet 

har været, at så mange mennesker som muligt får glæde af produktionerne, og at produktionerne har 

forskellige udtryk. Dette eksemplificerer Claus Peter Hastrup:  
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”Vi har tænkt meget over det i forhold til ULF Nyt – at det skal ’ramme’ så mange [mennesker med udvik-

lingshæmning] som muligt og på den måde være bredt tilgængeligt. Det gør vi fx ved at sikre, at der er man-

ge billeder i bladet. Der er mange udviklingshæmmede, der har svært ved at læse – men mange har givet ud-

tryk for, at de har haft stor gavn af fotos og mange er fx virkelig gode til at ’afkode’ tegneserier.”  

Det var således afgørende for tilgængeligheden, at Medieværkstedet sikrede en bred vifte af forskel-

lige medieproduktioner: Nogle mennesker med udviklingshæmning foretrækker at modtage lyd, 

mens andre foretrækker visuelle indtryk eller skriftligt materiale – og så videre.  

Medieproduktionerne har fået god respons blandt mennesker med udviklingshæmning, og ULF ople-

ver en højere grad af genkendelighed af og interesse for organisationens projekter, synspunkter og 

tilbud på baggrund af Medieværkstedets aktiviteter.  

 

Evaluator vurderer… 

Evaluator vurderer, at Medieværkstedet med stor succes har sikret tilgængelighed af medieprodukti-

onerne for mennesker med udviklingshæmning gennem deres kontinuerlige opmærksomhed på den 

primære målgruppes meget differentierede karakteristika. Sammensætningen af målgruppen er en 

udfordring i sig selv, og Medieværkstedet har gennem stor fleksibilitet, løbende tilpasning og en ind-

gående forståelse for mennesker med udviklingshæmning sikret de bedst mulige forudsætninger for 

en bred tilgængelighed af medieproduktionerne.  

Samtidig var de frivillige i Medieværkstedet producenterne, og således var mennesker med udvik-

lingshæmning selv afsendere og ’prøveklude’ for produktionerne. Denne unikke konstellation vurde-

rer evaluator som meget værdifuld for tilgængeligheden, da producenterne – som politisk rådgiver for 

ULF Jane Jensen udtrykker det: ”…får sagt tingene på en måde, så andre udviklingshæmmede kan for-

stå det...” Der er således ingen tvivl om, at det kontinuerlige fokus på tilgængelighed har båret frugt.  

At en del af Medieværkstedets produktioner kun har været tilgængelige på nettet vurderer evaluator 

på sin vis har været en fordel, da det er med til at tilskynde et ’digitalt demokrati’, hvor mennesker 

med udviklingshæmning, ved at modtage netbaserede medieproduktioner, øver sig i at bruge inter-

nettet som nyhedsbase på samme vilkår som andre borgere. 

 

Adgang til demokrati 

Ved at sikre mere nyhedsorienterede og velorienterede mennesker med udviklingshæmning (se oven-

for) ønskede ULF at øge målgruppens muligheder for at deltage i ”de politiske processer”, og således 

sikre en højere grad af adgang til det danske demokrati. 

Mennesker med udviklingshæmning har lige så stor en interesse for politik og samfundsforhold som 

alle andre. De har bare ikke lige adgang til oplysninger og nyheder om det, og er derfor i mange til-

fælde frarøvet lige adgang til demokratiet i Danmark. Én af de frivillige i Medieværkstedet fortæller:  
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 ”Jeg følger da både med i medierne, i aviser. Jeg hører ’mit eget’ Nordjyllands program; kl. 7.30 skal jeg høre 

morgennyheder, og om aftenen skal jeg høre regionalnyheder. Det er da rart nok at vide, hvad der sker i sam-

fundet. Nogle gange kan det godt være svært at forstå [almindelige nyheder]. Der er altid nogle svære ord.”  

Et af formålene med Medieværkstedet var derfor også at lave medieproduktioner, der kunne være 

med til at sikre ”mere nyhedsorienterede og velorienterede udviklingshæmmede” og således skabe 

en højere grad af ligestilling i forhold til adgang til demokratiet. Politisk rådgiver i ULF Jane Jensen 

beskriver og eksemplificerer det således:  

”Nyheder og debat er vigtige for, at man som borger kan blive ordentlig integreret i det danske samfund og 

følge med i samfundsudviklingen. Men det er svært for udviklingshæmmede, når der fx ofte bliver brugt svæ-

re ord. Medieværkstedet skulle bl.a. klæde udviklingshæmmede bedre på til at tage kritisk stilling til politik, 

ved at lave nyheder som udviklingshæmmede forstår. (…) [På påskekurset] faldt snakken på statsministe-

rens nytårstale. Der sagde han, at efterlønnen nok ville blive afskaffet. Det havde ULF’erne [de udviklings-

hæmmede] godt hørt, og det reagerede de på. Men de ved ikke, hvilke konsekvenser det har for dem selv. Ek-

semplet viser, at de havde interesse for at se nytårstalen og forstå politik, men de forstod bare ikke helt, hvad 

det handlede om. Og så er der jo ikke lige adgang til demokratiet. Her kan Medieværkstedet lave noget, der 

formidler denne viden, så ULF’erne forstår det.” 

Som nævnt ovenfor var der stort fokus på at sikre, at Medieværkstedets produktioner var tilgængelige 

for så bred en målgruppe af mennesker med udviklingshæmning som muligt. Flere af produktionerne 

var særproduktioner, der oplyste om forhold, der har særlig interesse for mennesker med udviklings-

hæmning såsom FN’s handicapkonvention og det at være forældre med udviklingshæmning. Andre 

produktioner oplyste om mere generelle samfundsmæssige forhold og nyheder i fx løbende dækning 

af debatter og nyhedsbreve. 

Det er svært at opgøre præcist hvor mange mennesker med udviklingshæmning, der har modtaget 

Medieværkstedet nyhedsproduktioner. Men under projektperioden har ULF oplevet en mærkbar stig-

ning i henvendelser, der handler om politik, samfundsforhold, lovgivning og regler. Interessen for eg-

ne og andre mennesker med udviklingshæmnings rettigheder er stor, og – som daglig leder Gitte 

Christensen formulerer det – så ”ringer de og stiller spørgsmål som ”er det rigtigt, at…” og ”kan det vir-

kelig passe, at…”.” Samtidig oplever ULF, at mennesker med udviklingshæmning er mere oplyste om 

deres rettigheder og kan gøre opmærksom på disse. 

Det er også tydeligt, at de frivillige i Medieværkstedet personligt oplever, at de gennem deres medie-

produktioner selv får større indblik i samfundsmæssige forhold. Samtidig har de fået øjnene op for, at 

de kan være med til at påvirke samfundet ved at give deres mening til kende gennem medieprodukti-

onerne – og at deres ’stemme’ kan vise andre mennesker med udviklingshæmning, at de også har 

adgang til og kan gøre brug af deres demokratiske rettigheder. Én af de frivillige fortæller, hvad det 

betyder for hende: 

”Jeg elsker det politiske liv som vedrører ULF og udviklingshæmmede. Og når politikerne og andre folk kom-

mer og spænder ben, så kan man faktisk gøre noget. Fx har vi demonstreret på Christiansborg. Vi er i en grå-

zone, hvor vi aldrig kommer til udtryk, hvis ikke vi gør opmærksom på os selv. Det er det, vi kan nu [ved at 

være aktive i offentligheden].” 
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Medieværkstedet har gennem flere forskellige aktiviteter også skabt mulighed for, at andre end de 

frivillige kan give deres mening til kende i offentligheden. Medieværkstedet var blandt andet med til 

at lave PR og pressedækning for ULF’s landsdemonstration i november 2010, hvor op mod 1000  

mennesker med udviklingshæmning gjorde opmærksom på deres holdninger på Christiansborg 

Slotsplads. Demonstrationen var en øjenåbner for mange – både mennesker med udviklingshæm-

ning, pårørende og medarbejdere:  

Deltager i demonstrationen: ”For mange var demonstrationen en hidtil ukendt mulighed for at råbe op – for i 

samlet flok at give deres mening til kende, som mennesker med udviklingshæmning.” 

Frivillig i Medieværkstedet: ”Der var engang, vi var ovre og demonstrere i København, der havde vi et skilt, 

hvor der stod: ”Vi er mennesker, ikke gøgeunger.” Vi fortalte om, hvordan vi havde det. Det havde vi ikke 

prøvet før, på den måde. Og der var nogle politikere, der hørte efter.” 

Gitte Christensen, daglig leder af ULF: ”Sådan en ting som demonstrationen: Forældre og personale ringede 

omkring demonstrationen, men også flere af vores egne [medlemmer] ringede. Demonstrationen var en 

øjenåbner for, at man som det enkelte menneske med udviklingshæmning godt kan gøre noget, i stedet for 

bare at sætte sig ned og sige ”det hjælper jo ikke noget alligevel”.” 

 

Evaluator vurderer… 

Evaluator vurderer, at Medieværkstedets produktioner har vist mennesker med udviklingshæmning – 

både de frivillige, der var direkte involveret i produktionsprocessen og modtagerne af produktionerne 

– at de har redskaber til at blande sig i samfundsdebatten og give deres holdninger til kende. Det er 

svært at vurdere, i hvor høj grad Medieværkstedets produktioner egenhændigt har ændret hand-

lingsmønstre blandt mennesker med udviklingshæmning i forhold til at sikre en højere grad af delta-

gelse i det danske demokrati. ULF står som afsender på Medieværkstedets produktioner og derfor 

formoder evaluator, at det øgede antal henvendelser til ULF om samfundsmæssige forhold i høj grad 

skyldes Medieværkstedets produktioner. Således vurderer evaluator, at Medieværkstedet har været 

med til at sikre et større politisk engagement blandt mennesker med udviklingshæmning. 

For netop at sikre den demokratiske ligestilling vurderer evaluator, at ULF også i fremtiden bør være 

forgangsmand og iværksætte initiativer, der er særligt henvendt til de særlige behov og ønsker, som 

mennesker med udviklingshæmning har – initiativer hvorigennem brugerne får ejerskab og får mulig-

hed for selv at italesætte og udtrykke deres meninger, ønsker og tanker om de samfundsmæssige 

forhold i Danmark.  

 

6) Medieværkstedet som lærings- og arbejdsrum 

Medieværkstedets frivillige 

Medieværkstedets aktiviteter var generelt et tilløbsstykke for ULF’s medlemmer, der med stor entusi-

asme deltog i de forskellige aktiviteter.  
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Der var stor forskel på frekvensen af deltagelse i aktiviteterne for den enkelte frivillige: Et mindre an-

tal mennesker med udviklingshæmning var stabile frivillige gennem hele projektperioden og deltog i 

så mange aktiviteter som muligt, mens mange har deltaget mere sporadisk. Denne tendens skal dog 

ikke tages som et udtryk for generel manglende vilje til at deltage i flere af Medieværkstedets aktivi-

teter. En del af de frivillige fandt det svært rent praktisk at deltage i flere aktiviteter – udfordringerne 

kunne være lang transporttid, sammenfald mellem arbejdstid og Medieværkstedets aktiviteter eller 

manglende udstyr til at ’øve sig’ i medieproduktion derhjemme. Én af de frivillige forklarer: 

”Nogle gange kan det være svært for mig at komme til Vejle, hvis jeg skal noget herhjemme. Eller hvis jeg ik-

ke kan sove hos nogen.” 

Dette suppleres af daglig leder Gitte Christensen: 

”Når du er udviklingshæmmet og frivillig, så er det ikke sikkert, at du selv er i stand til at tage toget. Vi kan jo 

ikke rejse rundt og hente dem. Så det er en barriere omkring det frivillige arbejde. Det betyder, at dem der kan 

lave det frivillige arbejde, enten er fra nærområdet eller selv kan rejse. Det har vi lært nu, at det er svært. Det 

er nogle barrierer, vi ikke vidste, vi ville rende ind i [i forbindelse med Medieværkstedet].”  

Disse praktiske forhindringer for stabil deltagelse i aktiviteterne gjorde det til en stor udfordring for 

Claus Peter Hastrup at planlægge fremtidige aktiviteter da fx deltagerantallet var svært at forudsige 

på forhånd. Denne frustration er tydelig i dette logbogsindlæg fra 2009:  

”Masser af tempo. Stor lærelyst fra folk. Efter et par uger har folk allerede rykket sig meget. Det er dog 

svært. Folk melder ikke afbud. Ujævn deltagelse – dog altid mindst 2. Det gør det svært at planlægge/afvikle 

aktiviteter. Et par stykker har fået arbejde og kan ikke komme mere. Kan være svært at skabe flow – der kan 

gå lang tid imellem, hvis en deltager er nødt til at melde afbud en gang.” 

Medieværkstedet forsøgte at afhjælpe forhindringerne i så høj grad som muligt og tilpassede løbende 

organiseringen af aktiviteterne, så flest mulige frivillige havde mulighed for at deltage. Desuden ud-

Antal anslåede frivillige i Medieværkstedets aktiviteter i hele projektperioden: 

Aktivitet Antal  

Redaktionsgrupper 30 

Mediesommerkurser 60 

Bestyrelseskurser 150 (5 kurser á 30 frivillige) 

Påskekurser 80 (2 kurser á 40 frivillige) 

Efterårskurser 100 (2 kurser á 50 frivillige) 

Diverse aktiviteter (oplæg, stand 

på Socialt Leder Forum etc.) 

10-15  

Aktiviteter med bidrag fra Me-

dieværkstedet (landdemonstrati-

on, landskonference etc.) 

800-1200  
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lånte Medieværkstedet ofte produktionsudstyr såsom stillkameraer og videokameraer til de frivillige. 

Det var dog ikke altid muligt at imødekomme efterspørgslen fra de frivillige, der fandt det meget mo-

tiverende at bruge udstyret derhjemme – som én frivillig siger her:  

”I starten [da jeg var frivillig] der fik vi kameraet med hjem, der kendte jeg det slet ikke i forvejen. Så var jeg 

rundt og filme i mit område. Så jeg kunne øve mig, også når jeg ikke kunne være med på møderne. Så blev jeg 

bedre.” 

Som tidligere antydet var der stor forskel på de frivillige, der var involveret i Medieværkstedet: Nogle 

havde ingen erfaring med medieproduktioner, mens andre var ivrige ’hobbyjournalister’ eller ’-

fotografer’, nogle lærte hurtigt at formidle nyhedshistorier, mens det for andre tog længere tid, nogle 

var erfarne brugere af internettet, mens andre var nybegyndere etc. – og der var samtidig store for-

skelle på de frivilliges udviklingsniveau. Disse forskelle havde betydning for undervisningen, som pro-

jektleder Claus Peter Hastrup angiver i logbogen: 

”Meget stor forskel på evner [blandt de frivillige]. Det betyder dog ikke så meget i sig selv, men det kan give 

en ubalance i forhold til, at det er dem, der kan, der også gør tingene.” 

De store forskelle var i starten af projektperi-

oden en kilde til frustration og langsom 

fremgang. Claus Peter Hastrup kunne ikke 

iværksætte en fælles undervisningsplan for 

de frivillige, men måtte i stedet udvikle indi-

viduelle kompetenceudviklingsplaner og – 

som tidligere nævnt – tage udgangspunkt i 

den enkelte frem for gruppen af frivillige. 

Dette viste sig hurtigt at bære frugt, og 

mange frivillige gennemgik en stor personlig 

udvikling, mens de deltog i Medieværkste-

dets aktiviteter. Politisk rådgiver Jane Jensen 

og to af de frivillige i Medieværkstedet be-

skriver denne proces således: 

Jane Jensen: ”Det er godt for de frivillige at få ansvar. Det er meget udviklende. Der bliver stillet en masse 

krav, som man skal opfylde, og det er helt kanon. Krav er med til at udvikle os.”  

Frivillig: ”Det er vældig inspirerende [at være med i Medieværkstedet]. Meget idérigt. Jeg kan godt lide at få 

opsnuset mange nyheder. Jeg er en af de rigtig aktive. Jeg suger alt ind under huden.” 

Frivillig: ”Og den viden man får. Jeg bliver klogere, hver gang jeg er hernede. Det er da dejligt at tage toget 

herned og så komme hjem med noget viden.” 

Projektleder Claus Peter Hastrup eksemplificerer dette i logbogen med udgangspunkt i den løbende 

produktion af årskalendere og ULF Nyt: 

 

Medieværkstedets frivillige brainstormer på indhold til årskalenderen 
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Logbog 2009, om årskalenderen: ”Tingene tager generelt forholdsvis lang tid. Kunne være fint at få dem ud 

i det helt vilde engang, og lade dem mærke, at det ikke er farligt. De skal have et kærligt/motiverende spark 

bagi. XX [en af de frivillige] sagde: ”Det er helt vildt, så meget jeg har lært”.” 

Logbog 2011, om årskalenderen: ”I modsætning til tidligere år blev kalenderen stort set planlagt og fotogra-

feret over 2 dage. Det gav et dynamisk og effektivt forløb, så kalenderen blev færdig til tiden.” 

Logbog 2011, om ULF Nyt: ”ULF Nyt er et meget godt billede på ULF’ernes [de frivilliges] udvikling under 

projektet. Ses nok bedst ved at lægge dem op på en stribe  og se dem fra den ene ende til den anden. Fra at 

være noget, der lignede en byrde, er det [ULF Nyt] blevet et blad for og af ULF’ere, der bidrager aktivt. Suc-

ces med faste redaktionsmøder.”  

I løbet af projektperioden arbejdede projektleder Claus Peter Hastrup således fokuseret med at sikre 

en så høj grad af ejerskab for produktionerne blandt de frivillige som muligt. Målet med dette var at 

skabe en oplevelse af empowerment blandt de frivillige, der skulle give dem endnu mere mod på at 

give sig i kast med opgaver, der er uvante for dem. Han fortæller: 

Efterhånden lærte jeg de frivilliges styrker og svagheder, og så var det nemmere at matche de enkelte frivilli-

ge som underviser og projektleder. Det handler i høj grad om at inddrage den enkelte i forhold til de evner, 

som han eller hun har – om at tage udgangspunkt i den enkeltes kompetencer. I princippet behøver de [frivil-

lige] ikke mig, det handler ’bare’ om, at der er én, der styrer mødet – det er deres idéer, deres indhold i opga-

verne. Hvis du sammenligner fx ULF Nyt nu med tidligere, så tager historierne i dag i langt højere grad ud-

gangspunkt i de frivilliges egne historier end tidligere, der er ikke så mange generelle historier. Der er i høj 

grad sket en større demokratisering af idéerne og arbejdet, fx i ULF Nyt. Og at de kan se, at deres idéer bliver 

til noget [i film, artikler, fotos etc.] – det giver dem større mod på at bidrage. I Medieværkstedet har de frivil-

lige oplevet, at deres idéer ER gode nok – de har lært, hvordan man giver idéerne udtryk og lært, hvordan 

man kan udvikle dem yderligere, og set at der kommer reaktioner på deres udtryk, fx fra politikere. Det har 

været en stor udviklingsproces, og det er dejligt at se deres begejstring.” 

Medieværkstedet har således haft stor positiv betydning for den enkelte frivilliges personlige udvik-

ling. Men ud over denne individuelle forandring mener daglig leder Gitte Christensen også, at Medie-

værkstedets aktiviteter kan være udgangspunktet for en positiv udvikling blandt den bredere gruppe 

af mennesker med udviklingshæmning: 

”Selvtillid, udvikling og ansvar. Det får de frivillige. Det giver livskvalitet at være med til at udbrede, hvad der 

sker i samfundet… Men når Medieværkstedet er ude og fx interviewer, er det rigtig vigtigt at dem, der inter-

viewer, er ’nogle af dem selv’ [også har udviklingshæmning]. Det giver mod på at prøve for andre [mennesker 

med udviklingshæmning] også. Det smitter. Det er med til at få andre til at tro, at det godt kan lade sig gøre 

at være andre steder end på et beskyttet værksted. Man tænker, ”når han kan lave sådan noget, så kan jeg 

også!” På den måde betyder det noget for andre – altså ikke kun for de frivillige, men for andre med udvik-

lingshæmning.” 

Denne tendens har ULF mærket ved, at de fx modtager langt flere læserbreve fra mennesker med 

udviklingshæmning til ULF Nyt end tidligere, og ved at der var større opbakning end forventet til 

landsdemonstrationen i november 2011. At indgyde mod til at tænke og handle anderledes blandt 

den brede gruppe af mennesker med udviklingshæmning har været en uventet positiv sideeffekt ved 

Medieværkstedet.  
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Evaluator vurderer… 

Evaluator vurderer, at ULF’s Medieværksted med stor succes har været med til at skabe positiv per-

sonlig udvikling for de frivillige – både i forhold til kompetencer og identitet. De frivillige har gennem 

deltagelse i Medieværkstedets aktiviteter fået øjnene op for de forskellige mediers potentialer og for 

deres egne muligheder for at bruge dem som ’talerør’ i praksis. De har tillært sig nye kompetencer og 

viden, er blevet mere modige i forhold til at prøve noget nyt og har fået en højere selvtillid ved at se 

deres egne produktioners værdi. 

 

Lærings- og arbejdsrummet 

Gennem projektperioden ville ULF – som nævnt i succeskriterierne for Medieværkstedet – udvikle 

uddannelses- og arbejdspladser for de frivillige, der involverede sig i projektets aktiviteter. Medie-

værkstedet skulle således i høj grad fungere som et lærings- og arbejdsrum. Ønsket var – som tidlige-

re nævnt – at en bruttotrup af mennesker med udviklingshæmning kontinuerligt skulle deltage i Me-

dieværkstedets aktiviteter og således gennemgå en læringsproces og få en betydelig opkvalificering 

af deres kompetencer i forhold til medieproduktion.  

ULF havde før Medieværkstedet ikke arbejdet systematisk med undervisning af frivillige i forløb og 

havde derfor få organisatoriske erfaringer i forhold til opbygning af lærings- og arbejdsrummet. I lø-

bet af projektperioden gennemgik Medieværkstedet således en omfattende udviklingsproces for at 

sikre de bedst mulige vilkår for kompetenceudvikling for de frivillige. Om dette siger projektleder 

Claus Peter Hastrup: 

”Vi havde ikke arbejdet med undervisning på den måde af udviklingshæmmede før og vi var i tvivl om, hvor-

dan vi skulle opbygge arbejdet. Vi havde en idé om, at der skulle være meget fokus på værksted. At man som 

frivillig lærer at bruge nogle værktøjer, som man bygger noget med, og så er det fx en artikel eller nogle gode 

fotos til en kalender. […] Vi lærte meget hurtigt, at det var vigtigt med fokus på den enkelte [frivillige].” 

En af de væsentligste erfaringer var, at det i forbindelse med kompetenceudvikling af de frivillige fun-

gerede bedre at være produktorienterede end at have fokus på undervisning af dem. Undervisningen 

var i høj grad en implicit del af produktionsarbejdet – men et resultatorienteret fokus på konkrete 

produktioner som fx artikler, årskalenderen, en hjemmeside eller en radioudsendelse virkede mere 

motiverende på de frivillige end et fokus på den egentlige undervisningssituation. Claus Peter Hastrup 

uddyber: 

”For mange af de frivillige er det svært at overskue flere ting ad gangen, og de har svært ved at forholde sig 

til noget, der ikke er konkret. Man har nemmere ved at se formålet med noget, hvis man har et konkret mål – 

det er nemmere at tage fotos, hvis man ved, at de skal bruges til en kalender, og det er nemmere at lave in-

terviews, hvis man ved, at de skal bruges til en radioudsendelse. Og det er også nemmere at undervise ud fra. 

I starten, hvis jeg fx skulle undervise om noget med fotos, så begyndte jeg jo at fortælle noget generelt om-

kring komposition, lukketid og blænde – men det, der har fungeret godt, har været, hvis vi fx skulle bruge fo-

tos til en artikel i ULF Nyt, så kunne vi tage udgangspunkt i hans [den frivilliges] billede og så snakke om, 

hvordan vi kunne gøre det bedre til den specifikke artikel. Og på den måde fokusere på læring og kompeten-

ceudvikling.”  
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Fleksibiliteten i organiseringen af lærings- og arbejdsrummet er også tydelig i forbindelse med udvik-

lingen af konceptet omkring sommermediekurser, der første gang blev gennemført i sommeren 2010. 

Der var stor tilslutning til kurserne, og denne succes viste sig at være en lærerig udfordring, som Claus 

Peter Hastrup beskriver i sin logbog:  

”Denne slags kurser fungerer ikke godt med mere end 3-4 deltagere (per underviser!), da niveau og læringssti-

le varierer kraftigt. Målet med kurserne bør være ekstremt konkrete og måske knap så ambitiøse. ”Lær at 

bruge Facebook” bør f.eks. deles op i mindre kurser: ”Lær at oprette en profil”, ”lær at tilføje venner”, ”Lær at 

lægge et foto op” osv.” 

Den organisatoriske fleksibilitet af Medieværkstedet som lærings- og arbejdsrum blev således i høj 

grad prioriteret for at sikre, at de forskellige aktiviteter ’ramte’ mennesker med udviklingshæmning 

på den mest hensigtsmæssige måde i forhold til undervisning, motivation og individuelle behov og 

ønsker.  

 

Evaluator vurderer… 

Evaluator vurderer, at nogle af de udfor-

dringer, som de frivilliges mange forskel-

ligheder præsenterede, kunne have været 

undgået ved at indgå i en tættere dialog 

med andre lignende tilbud – fx Grunden 

Media og TV Glad – før iværksættelsen af 

Medieværkstedets konkrete aktiviteter. 

Erfaringer fra disse tilbud omkring organi-

sering, undervisning og medieproduktion 

for og med mennesker med udviklings-

hæmning kunne have været med til at ska-

be et mere velfunderet udgangspunkt for 

Medieværkstedet som lærings- og arbejds-

rum.  

Evaluator vurderer samtidig, at netop den høje grad af fleksibilitet i Medieværkstedet har haft stor 

positiv betydning for udviklingen af det bedst mulige lærings- og arbejdsrum for mennesker med ud-

viklingshæmning. Organiseringen af fx undervisning, produktion og møder har under hele projektpe-

rioden foregået på de frivilliges præmisser, så de havde de bedst mulige forudsætninger for at lære 

om og arbejde med medieproduktion. At ULF ikke har ønsket at gå på kompromis med fleksibiliteten 

har betydet, at den enkelte frivillige har oplevet sig hørt og inddraget i projektudviklingsprocessen. 

Samtidig er de praktiske forhindringer, som de frivillige oplevede i forhold til deltagelse i Medieværk-

stedet, blevet adresseret og så mange som muligt håndteret netop gennem den høje grad af fleksibili-

tet. 

 

 

Medieværkstedets frivillige på filmoptagelse 
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Den personlige projektleder 

ULF prioriterede at ansætte en projektleder for Medieværkstedet, der havde stærke faglige kompe-

tencer i forhold til medieproduktion men kun lidt erfaring med målgruppen. For projektleder Claus 

Peter Hastrup var det i starten af projektperioden en særlig udfordring at tilpasse undervisningen de 

frivilliges behov og samtidig sikre produktionen: 

”Da jeg startede som projektleder, tog jeg nogle ting for givet – men i praksis var det helt anderledes, og det 

har betydet en stor udvikling for undervisningen. Hvis jeg ikke havde udviklet mig som underviser, så ville 

nogle af de frivillige blive hægtet af. De har meget forskellige behov. For at fastholde deres motivation som 

frivillige er det meget vigtigt at tage udgangspunkt i den enkelte. [...] Der var mange pædagogiske overvejel-

ser, som jeg aldrig havde gjort mig før – og som var nødvendige i arbejdet med de frivillige for at sikre trivsel, 

produktioner, motivation osv.”  

Der er dog hos daglige leder Gitte Christensen og politisk rådgiver Jane Jensen ingen tvivl om, at det 

netop er projektleder Claus Peter Hastrups personlige kompetencer, der var en force for Medieværk-

stedet som lærings- og arbejdsrum.  

Interviewer: ”Hvad har været særlig godt ved Medieværkstedet?” 

Gitte Christensen: ”Claus! Den måde han har tacklet det på. Hans tålmodighed. Det, at der har været et 

menneske, som har forstået at gøre det interessant for de frivillige og har haft tålmodigheden til at lytte. Når 

man hører dem [redaktionsgrupperne] snakke… Nogle gange kan man ikke forstå, hvad de snakker om. Men 

han [Claus Peter Hastrup] er god til at forstå og fange, hvad de [frivillige] mener og få gjort noget ud af det.”  

Jane Jensen: ”Han [Claus Peter Hastrup] har aldrig haft helt kontrol over det, der skete i Medieværkstedet. 

Men det har været en god ting! Det har foregået på de frivilliges præmisser og ikke på Claus’. Han har stor re-

spekt for de mennesker, han arbejder sammen med. Ja, de er lige ved at synes, at han er ”en af dem”. Og det 

er en stor anerkendelse.”  

De frivillige i Medieværkstedet oplevede også, at Claus Peter Hastrups tilgang til undervisningen var 

en vigtig faktor for deres udvikling og motivation til at deltage. Flere af de frivillige har gjort opmærk-

som på, at Claus Peter Hastrup ”lytter til os” og at ”vores idéer bliver brugt.” På de redaktionsgruppe-

møder, som evaluator observerede, tog Claus Peter Hastrup rollen som organisator og ’dagsorden-

holder’ mens det i høj grad var de frivillige, der leverede indhold til punkterne. Dette suppleres af én af 

de frivillige: 

”Det er os [de frivillige], der kommer med ideerne. Jeg tror, at Claus spørger, ”nu skal vi lave det og det, har I 

nogle idéer?” Men det er Claus, der skriver det ned på computeren, så vi kan huske det senere. Man kan 

mærke, at han er engageret i det.” 

Den personlige projektleder har således ifølge både projektleder, frivillige og andre medarbejdere hos 

ULF været en væsentlig forudsætning for Medieværkstedets fremdrift. 
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Evaluator vurderer… 

Evaluator vurderer, at Claus Peter Ha-

strups tilgang til rollen som projektleder 

har været en stor force for Medieværk-

stedet. På lige fod med de frivillige har 

han oplevet en udviklingsproces og har 

været omdrejningspunktet for det bedst 

mulige lærings- og arbejdsrum, der lø-

bende blev tilpasset gruppen, den enkel-

te og produktionerne. De personlige rela-

tioner mellem de frivillige og projektleder 

var af stor betydning for Medieværkste-

det som lærings- og arbejdsplads, og 

projektlederens personlige fleksibilitet 

var altafgørende. Havde Claus Peter Ha-

strup ikke engageret sig i Medieværkstedet som primært den personlige projektleder frem for den 

organisatoriske projektleder ville det i høj grad have været på bekostning af de frivilliges personlige og 

kompetencemæssige udvikling.  

Evaluator vurderer samtidig, at nogle af de pædagogiske udfordringer i Medieværkstedet kunne være 

undgået, hvis projektlederen havde haft flere erfaringer med undervisning af denne specifikke mål-

gruppe og en pædagogisk baggrund. Dette ville dog generere andre projektudfordringer, da projekt-

lederen i så fald ikke ville have en professionel journalistisk baggrund som Claus Peter Hastrup. Ved 

ansættelsen af Claus Peter Hastrup traf ULF et valg om at prioritere den mediefaglige baggrund frem 

for den pædagogiske. 

 

7) Medieværkstedets betydning for ULF som organisation 
 

Med Medieværkstedet ønskede ULF at understøtte en proces, hvor ULF udvikler sig til at blive en me-

re dynamisk og moderne organisation.  

 

Medlemmer 

Et af Medieværkstedets konkrete mål og succeskriterier var at tiltrække flere medlemmer til ULF. 

Tabellen nedenfor viser en opgørelse over den samlede stigning i medlemstal for ULF og ULF-

ungdom. 

 

Projektleder Claus Peter Hastrup og en af Medieværkstedets frivillige i 

en undervisningssituation 
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Antal medlemmer i ULF og ULF-ungdom 

Årstal (opgjort d. 7. juli hvert år) Antal medlemmer i ULF og ULF-

ungdom 

2007 3189 

2008 3212 

2009 3283 

2010 3467 

2011 3742 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabellen viser, at ULF og ULF-ungdom fra 2007 til 2011 har oplevet en tilgang af medlemmer på 553 

medlemmer, tilsvarende en stigning på 17 %. Før 2007 har det gennemsnitlige medlemsantal stabilt 

ligget på godt 3000. 

Det stigende medlemstal må formodes at være resultatet af en lang række omstændigheder, hvor 

synergieffekten mellem Medieværkstedet og ULF’s sideløbende projekt ULF på Banen har haft stor 

betydning.3 De to projekter har i mange tilfælde bidraget til fælles aktiviteter med særskilte aktivite-

ter, der lå inden for de to projekters formål. Dette var fx tydeligt i forbindelse med landsdemonstrati-

onen d. 4. november 2010, hvor Medieværkstedet bidrog med PR og pressedækning, mens projekt 

ULF på Banen varetog de organisatoriske opgaver og dagens program. Denne synergieffekt mellem 

de to projekters aktiviteter har i høj grad betydet, at ULF er blevet mere kendt af mennesker med ud-

viklingshæmning og må således antages at være grundlaget for en del af medlemstilstrømningen. 

 

Et mere dynamisk ULF med politiske handlemuligheder 

Et af målene med Medieværkstedet var, at det var med til at skabe en mere dynamisk organisations-

profil for ULF: En organisation, der er fleksibel, foranderlig og hvis aktiviteter tydeligt afspejler organi-

sationens holdninger.  

Projektleder Claus Peter Hastrup fungerede i denne henseende ofte som en form for rådgiver for ULF i 

forbindelse med muligheder for PR og introducerede fx pressemeddelelser som et redskab, hvormed 

ULF kunne markere sig mere tydeligt i samfundsmæssige debatter. Om denne udvikling siger Claus 

Peter Hastrup:  

                                                                 
3
 Download evalueringen af ULF på Banen ”Blod på tanden. Når mennesker med udviklingshæmning får smag for 

politik” på www.sus.dk. 
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”Sideløbende [med at være projektleder for Medieværkstedet] var der mange kommunikationsopgaver, som 

jeg løste alene for ULF – det var reelt ikke en del af min rolle som projektleder. Men det blev det – vi tænkte, 

at det var en del af at skabe et mere dynamisk ULF og lave omvendt integration. (…) Det handlede om at åb-

ne ULF’s øjne for, hvad der var af muligheder for kommunikation. Jeg viste dem eksempler på, hvordan de 

kunne skabe PR og mere pressedækning. Det var et middel til at opnå nogle af de langsigtede mål.”  

Målet med at arbejde fokuseret med PR for ULF 

var, ifølge politisk rådgiver Jane Jensen, at ”ULF 

skulle blive mere kendt og få flere medlemmer.” 

Gennem Medieværkstedet har ULF således fået 

præsenteret en lang række handlemuligheder, der 

har gjort organisationen mere fleksibel og givet 

dem nye redskaber til at udtrykke organisationens 

holdninger. Daglig leder Gitte Christensen mener, 

at Medieværkstedet har skabt ”synliggørelse, op-

lysning og udvikling for ULF som organisation.”  

Brugen af de nye redskaber blev langsomt integre-

ret som en mere en naturlig del af ULF’s arbejde, 

og Claus Peter Hastrup beskriver i sin logbog den-

ne udvikling således: 

Om ULF’s daglige mediedækning, 2011: ”Medieværkstedet har givet et mere ”dynamisk” ULF – kommuni-

kation er til en vis grad blevet naturligt at tænke ind i det daglige arbejde, ligesom der er opmærksomhed på 

forskellige medier og virkemidler.(…) Oplæring af ULF’s medarbejdere er dog nødvendig.” 

I dag bruges de forskellige medieredskaber mere fokuseret i mange af ULF’s øvrige aktiviteter, fx bru-

ges radio- og filmklip ved foredrag og pressemeddelelser er blevet en anerkendt måde at give udtryk 

for organisationens holdninger på.  

Den primære målgruppe for Medieværkstedet er mennesker med udviklingshæmning – de er engage-

rede i produktionsprocessen og modtagere af de færdige produktioner. Men ét af målene med projek-

tet var også at udbrede ULF’s budskaber og viden om forhold for mennesker med udviklingshæmning 

til politikere og andre ’almindelige’ borgere i Danmark. Via Medieværkstedets aktiviteter ønskede 

ULF at styrke organisationens offensive politiske handlemuligheder og blive en stærkere spiller på 

den socialpolitiske arena.  

ULF’s nye medieredskaber er i sig selv med til at styrke organisationens handlemuligheder, og i løbet 

af projektperioden har Medieværkstedet i flere tilfælde målrettet deres produktioner til lokal- og 

landspolitikere. Medieværkstedet har bl.a. sendt pressemeddelelser og personlige breve direkte til 

politikere og på andre måder bidraget til ULF’s politiske kommunikationsopgaver:  

Claus Peter Hastrups logbog, om politiske opgaver, 2011: ”Medieværkstedet hjælper med udarbejdelse af 

breve til politikere. Med til møde hos folketingspolitikere. Oplæg til møde med politikere. Har været med til at 

skabe kontakter til politikere, fx Orla Hav, Mette Frederiksen og Marianne Jelved. Især Mette Frederiksen har 

i politik og pressekontakt gjort/været meget opmærksom på ULF.” 

 

Medieværkstedets frivillige er redaktører på  

ULF’s nye Facebook profil 
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ULF har – som tidligere beskrevet – sideløbende med Medieværkstedet gennemført projekt ULF på 

Banen. De to projekters aktiviteter har i høj grad suppleret hinanden i forhold til at skabe opmærk-

somhed omkring ULF’s politiske profil og holdninger. ULF har i løbet af projektperioden oplevet flere 

henvendelser fra politikere, og i flere tilfælde er ULF fx blevet inddraget i kommunale høringer om-

kring forholdene for mennesker med udviklingshæmning. ULF er, med projektleder Claus Peter Ha-

strups ord, blevet ”en tungere politisk aktør”, der er med til at sætte den politiske dagsorden.  

For mennesker med udviklingshæmning har Medieværkstedets aktiviteter betydet, at de i højere grad 

er blevet bevidste om og har fået mulighed for at gøre brug af medieredskaber til at gøre opmærksom 

på deres politiske holdninger på den socialpolitiske arena. Som tidligere nævnt er fx landsdemonstra-

tionen d. 4. november 2010 et godt eksempel på, at mennesker med udviklingshæmning har fået me-

re lige adgang til demokratiet og at dette har betydning for mennesker med udviklingshæmning. De 

frivillige i Medieværkstedet har således i høj grad engageret sig i de aktiviteter, der var målrettet poli-

tikere, som dette uddrag af projektleder Claus Peter Hastrups logbog eksemplificerer: 

 Om at lave PR for landsdemonsrationen, 2011: ”Design af 2 kasketter, banner og 3 badges. Pressemedde-

lelse. Rigtig god proces. ULF’ere [de frivillige i Medieværkstedet] var levende med i udviklingen af accessories 

til demonstrationen. Kasketter og badges er blevet en del af ULF’s identitet, ikke kun begrænset til de-

monstationen – de bruger dem hele tiden og refererer til dem. Folketingspolitikere sagde efterfølgende ”Det 

kan godt være, at der ikke var så meget mediedækning, men VI har hørt jer”.” 

De frivillige i Medieværkstedet var også meget opmærksomme på, hvilken politisk reaktion landsde-

monstrationen ville få:  

 ”Der var engang, vi var ovre og demonstrere i København, der havde vi et skilt, hvor der stod: ”Vi er menne-

sker, ikke gøgeunger.” Vi fortalte om, hvordan vi havde det. Der var kun en [politiker] der var oppe og snakke 

[på scenen]. Kun én! Det var ikke mange…”  

Det er således tydeligt, det har betydning for de udviklingshæmmede selv, at de oplever, at de bliver 

taget alvorligt på lige vilkår med andre borgere, der blander sig i samfundsdebatten. Claus Peter Ha-

strup beskriver det således: 

”Vores produktioner har betydet en større gruppe-selvbevidsthed [for mennesker med udviklingshæmning] 

og en tro på, at det nytter noget at være aktiv og komme med sine meninger. Det giver gruppen selvtillid. Fx 

det, at lave en demonstration… Hele den identitet, der ligger i at gå i fælles trop – stoltheden ved at ville 

kæmpe for noget, og se, at det faktisk nytter. At politikerne hører og ser demonstrationen og reagerer på det. 

Det er med til at tegne et selvbillede for gruppen af mennesker med udviklingshæmning… et billede af ’os’: 

Hvem er vi, og hvad er vores udfordringer? Denne fælles identitet er væsentlig for at kunne arbejde hen imod 

nogle fælles mål.” 

 

Evaluator vurderer… 

Evaluator vurderer, at Medieværkstedets forskelligartede aktiviteter gav ULF nye muligheder for at 

udvikle og markere sig som organisation, og at denne udvikling har haft stor betydning for ULF’s selv-

forståelse og generelle gennemslagskraft. Evaluator vurderer samtidig, at en fokuseret indsats er 

nødvendig for, at ULF fastholder brugen af de tilegnede nye redskaber efter Medieværkstedets ophør. 
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Det kræver ressourcer og kompetencer, men ved at prioritere dette i fremtiden kan ULF få en endnu 

stærkere placering som en drivkraftig og dynamisk brugerorganisation i Danmark, med politiske 

holdninger der kan være med til at sætte dagsordenen omkring mennesker med udviklingshæmning i 

samfundsdebatter. 

Claus Peter Hastrup var meget mere end ’bare’ projektleder for Medieværkstedet og evaluator vurde-

rer, at hans perspektiver for ULF’s handlemuligheder i høj grad var drivkraften bag den organisatori-

ske udvikling under Medieværkstedets projektperiode.  

Evaluator vurderer, at Medieværkstedet har været med til at etablere en høj grad af genkendelighed 

for ULF som brugerorganisation. ULF oplever, at både mennesker med udviklingshæmning og andre 

interessenter handler, som om de nu ser en sammenhæng mellem de forskellige elementer af ULF’s 

arbejde: Der er nu ikke tvivl om, at ULF er afsender af både pressemeddelelser, kalender, landsde-

monstration, facebook-profil og oplysningsfolderen om alkoholisme. Denne genkendelighed bør ULF 

fortsat understøtte, da den også i fremtiden kan understøtte markeringen af ULF som en markant 

brugerorganisation med politiske holdninger. 

Samtidig vurderer evaluator, at Medieværkstedet har været en øjenåbner for mange af projektdelta-

gerne: Politik er også for mennesker med udviklingshæmning, og deres stemme bliver også hørt i de 

politiske samfundsdebatter. 

 

Mediedækning 

ULF ønskede, at Medieværkstedets aktiviteter skulle sikre en højere interesse for ULF og forholdene 

for mennesker med udviklingshæmning og at den almene pressedækning således højnedes.  I succes-

kriterierne beskrives det som en ”Større bevågenhed hos politikere og medier omkring udviklingshæm-

medes rettigheder og livsvilkår.” 

Tabellen på næste side viser resultaterne af en søgning i artikeldatabasen Infomedia under ”Danske 

medier” – dette inkluderer landsdækkende, lokale og regionale dagblade og større magasiner. Elek-

troniske medier, radio og tv samt mange fagblade er ikke inkluderet. 
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I løbet af de sidste fire år har der således været en markant stigning i artikler, der indeholder ordet 

”udviklingshæmmede”, og over en fordobling af artikler med ordene ”udviklingshæmmedes landsfor-

bund.” 

 

Omvendt integration 

I succeskriterierne for projektet tydeliggøres det, at ULF med Medieværkstedet ønskede at understøt-

te en bevægelse mod en højere grad af omvendt integration i forhold til mennesker med udviklings-

hæmning. Det betyder, at ’almindelige’ borgere i Danmark aktivt tilvælger mennesker med udvik-

lingshæmning: At de ses som et aktiv, der beriger samfundet, frem for en social byrde. Derfor var det 

væsentligt for Medieværkstedet, at produktionerne ikke kun nåede den primære målgruppe af men-

nesker med udviklingshæmning, men at ’almindelige’ borgere og – som tidligere nævnt – politikere 

også fik mere viden om mennesker med udviklingshæmning og deres udfordringer i forhold til fx 

manglende ligestilling, diskrimination og institutionalisering. Som en del af dette var der særligt fokus 

på at præsentere mennesker med udviklingshæmning som ligesindede med kompetencer, humor og 

meninger, der kan bidrage aktivt til at skabe et velfungerende samfund. Om dette siger politisk rådgi-

ver Jane Jensen: 

”Medieværkstedet var også med til at åbne øjnene hos folk, der ikke har udviklingshæmning: Forældre, pårø-

rende, politikere – fordi de får mere oplysning om, hvem vi er, og hvad det vil sige at have udviklingshæm-

ning, gennem de forskellige produktioner.” 

Dette aspekt var ikke blot vigtig for ULF som organisation men også for de frivillige i Medieværkste-

det, som én af dem beskriver her i forbindelse med et radioprogram produceret af Medieværkstedet: 

Antal artikler med søgeordet ”udviklingshæmmede” 

Periode Antal artikler 

1/7 2007 – 30/6 2008 453 

1/7 2008 – 30/6 2009 465 

1/7 2009 – 30/6 2010 512 

1/7 2010 – 30/6 2011 601 

 

Antal artikler med søgeordene ”udviklingshæmmedes landsforbund” 

Periode Antal artikler 

1/7 2007 – 30/6 2008 58 

1/7 2008 – 30/6 2009 63 

1/7 2009 – 30/6 2010 98 

1/7 2010 – 30/6 2011 130 
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Interviewer: ”Hvorfor det vigtigt, at ’almindelige’ mennesker også hører det?” 

Frivillig: ”’Almindelige’ mennesker skal også se det, vi laver i Medieværkstedet. Sådan så de også ved, at vi 

[mennesker med udviklingshæmning] også er mennesker, selvom vi har et handicap. Fordi hovedet fejler in-

genting. Jeg håber sandelig, at det også er ’almindelige’ mennesker, der hører radioprogrammerne.” 

Interviewer: ”Hvad kan de ’almindelige’ mennesker lære af jer?” 

Frivillig: ”De skal prøve at se, hvad vi kan. Det skal de lære. At vi også kan noget.”  

Det er svært at måle direkte, om Medieværkstedet har været medvirkende til at skabe en højere grad 

af omvendt integration i forhold til mennesker med udviklingshæmning. Aspekter som den højere 

grad af mediedækning, det stigende antal henvendelser til ULF fra andre end mennesker med udvik-

lingshæmning samt inddragelsen af ULF i politiske beslutningsprocesser såsom høringer tyder dog 

på, at dette er tilfældet. Medieværkstedet er ved projektets afslutning ved at lægge sidste hånd på 

undervisningsmateriale i form af en film om mennesker med udviklingshæmning til elever i folkesko-

len. Med denne film ønsker ULF at vise børn og unge, at mennesker med udviklingshæmning er lige så 

normale om andre mennesker, men at de har særlige behov og funktionsnedsættelser. Dette er et 

eksempel på en produktion, hvormed ULF håber på at skabe grundlaget for en højere grad af om-

vendt integration. 

Medieværkstedet har således, ifølge bl.a. projektleder Claus Peter Hastrup, været med til at sikre en 

højere grad af omvendt integration for mennesker med udviklingshæmning. Men denne udvikling gør 

også, at man som ligeværdig borger har et ansvar i det danske samfund – Claus Peter Hastrup uddy-

ber: 

”Med den omvendte integration følger der også ansvar. Tidligere har man levet i ’opposition’ til det normale 

samfund – nu er man en del af samfundet, og med det følger der også et ansvar for at følge de samme de-

mokratiske spilleregler som alle andre. Det er en læringsproces at vide, hvordan man kan – og ønsker – at 

forvalte det ansvar.” 

Gennem forskellige aktiviteter skabte Medieværkstedet muligheden for, at mennesker med udvik-

lingshæmning netop påtog sig dette ansvar og gav udtryk for deres meninger i den offentlige debat 

og blev fremstillet som ’almindelige borgere’: Aktiviteter som pressemeddelelser, høringer og lands-

demonstrationen præsenterede eksplicit mennesker med udviklingshæmnings meninger i den brede 

offentlige debat. Andre aktiviteter som undervisningsmaterialet, OBS-filmen og filmen ”Costa del Sol 

med ULF” viste gennem eksemplets magt modtagerne, at mennesker med udviklingshæmning på 

langt de fleste områder er ligesom alle andre borgere i Danmark. 

 

Evaluator vurderer… 

Mennesker med udviklingshæmning bliver i dag i højere grad end tidligere accepteret som politisk 

ligeværdige samfundsborgere, og evaluator vurderer, at Medieværkstedet har været med til at sikre 

denne proces og således en højere grad af omvendt integration. Evaluator vurderer samtidig, at ULF 
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som brugerorganisation med fordel i fremtidig kan understøtte denne udvikling yderligere, da bru-

gernes stemme er vægtig i ’kampen for ligestilling’. 

Mennesker med udviklingshæmning har ikke brug for støtte til at tage ansvaret for at bidrage til sam-

fundsudviklingen. Men de har i nogle tilfælde brug for, at andre viser dem mulighederne for, hvordan 

man kan påtage sig ansvaret og udleve det i praksis – fx i forhold til brugen af medier som udtryks- og 

oplysningsmiddel. Evaluator mener, at det er oplagt, at ULF fortsat påtager sig denne opgave og er 

foregangsmænd for at sikre mennesker med udviklingshæmnings plads i det danske mediebillede. 

 

8) Forankringsperspektivet: Uddannelse og arbejde  
 

ULF ønskede med Medieværkstedet at udvikle en blivende medieuddannelse for mennesker med 

udviklingshæmning samt at etablere et grundlag for arbejdspladser i ULF med udgangspunkt i me-

dieopgaver. Disse aspekter skulle sikre forankring af Medieværkstedets erfaringer efter projektets 

ophør.  

For at sikre den uddannelsesmæssige del af forankringen indgik ULF tidligt i projektperioden i et sam-

arbejde med bl.a. værkstedet og den sociale virksomhed Nordhøj i Kolding Kommune. Nordhøj var på 

daværende tidspunkt ved at udvikle den såkaldte Kompetence Udviklende Praksis-model (kaldet 

KUP)4, der danner grundlag for et uddannelsesforløb for mennesker med udviklingshæmning, der er 

arbejdsmarkedsrettet, formelt kompetencegivende og landsdækkende.  

Gennem dette samarbejde sikrede Medieværkstedet, at KUP-modellen indeholder en decideret stu-

dieplan for en medieuddannelse for mennesker med udviklingshæmning. Om dette samarbejde skri-

ver projektleder Claus Peter Hastrup i sin logbog:  

”[Det er] Noget, der virkelig kan være med til at rykke. Fedt, at ”medier” blev en gren af uddannelserne. Op-

timisme i arbejdsgruppen. Solidt teoretisk afsæt i model (i modsætning til da ULF og Nordhøj tidligere arbej-

dede isoleret med en medieuddannelse.)” 

ULF indgår i en projektgruppe, der løbende udvikler studieplaner for KUP-uddannelserne og projekt-

leder Claus Peter Hastrup indgår i denne gruppe på frivillig basis efter Medieværkstedets ophør.  

Salg af medieproduktioner til eksterne købere skulle danne grundlaget for etablering af arbejdsplad-

ser i ULF med udgangspunkt i medieproduktioner. Dette har været svært for ULF, da lærings- og ar-

bejdsrummet i høj grad har handlet om at udvikle undervisningsstrukturen, sikre læring og lave øvel-

sesproduktioner. Der har i projektperioden således reelt ikke været tid til at arbejde fokuseret med at 

etablere arbejdspladser, da de nævnte forudsætninger for dette skulle på plads, før en decideret pro-

fessionel medieproduktion med henblik på salg kunne blive virkelighed. Medieværkstedet har dog i 

enkelte tilfælde produceret bestillingsopgaver fra eksterne købere, bl.a. en kalender for projekt ”Når 

beboerne sætter dagsordenen” for Kolding og Billund Kommune samt Socialt Udviklingscenter SUS.  

                                                                 
4
 Læs mere om KUP her: http://www.nordhøj.dk/index.php?id=20 
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Forsiden af kalender produceret for projekt ”Når beboerne sætter dagsordenen” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mange af Medieværkstedets erfaringer og kompetencer bliver dog forankret i ULF’s daglige arbejde, 

da de mange færdigheder, som deltagerne har tillært sig i Medieværkstedet, bliver integreret i ar-

bejdsopgaverne for de ansatte på ULF’s kontor. Samtidig vil projektleder Claus Peter Hastrup efter 

projektets ophør løbende forestå redaktionsgruppemøder og hjælpe med fx produktionen af ULF Nyt 

og pressemeddelelser på frivillig basis, og således fortsat understøtte mediearbejdets integration og 

forankring i ULF som organisation.  

 

Evaluator vurderer… 

Projekt Medieværkstedet tydeliggør, at der er kompetencer til samt interesse og marked for både en 

medieuddannelse for mennesker med udviklingshæmning samt etablering af medierettede arbejds-

pladser i ULF. Arbejdet med at få godkendt, implementeret og forankret KUP-modellen i praksis er 

dog langsigtet, og projektperioden har tidsmæssigt ikke været lang nok til at sikre etablering af ar-

bejdspladser.  

Evaluator vurderer, at ULF med fordel kunne have fokuseret endnu mere på at konkretisere en strate-

gi for udvikling og etablering af både medieuddannelse og arbejdspladser i projektudviklingsfasen 

frem for under gennemførslen af projektet. ULF kunne således i højere grad på forhånd have identifi-

ceret og kontaktet (andre) relevante samarbejdspartnere med henblik på samarbejde omkring en 

uddannelse samt etablering af arbejdspladser, undersøgt de juridiske rammer og muligheder, syste-

matisk have indsamlet andres erfaringer o.a. Dette arbejde er i stedet foregået under projektperioden 

og har været medvirkende til, at ingen af de to projektmål er indfriet til fulde. 

Evaluator vurderer samtidig, at projektperioden med fordel kunne have været forlænget med ét eller 

to år for at sikre udviklingen af en mere professionel medieproduktion med salg til eksterne og etable-

ring af arbejdspladser. 
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9) Opsummering: Konkluderende vurderinger 
 

Opsummerende er evaluators løbende vurderinger af Medieværkstedet samlet herunder: 

Evaluator vurderer, at Medieværkstedet med stor succes har sikret tilgængelighed af medieprodukti-

onerne for mennesker med udviklingshæmning gennem deres kontinuerlige opmærksomhed på den 

primære målgruppes meget differentierede karakteristika. Sammensætningen af målgruppen er en 

udfordring i sig selv og Medieværkstedet har, gennem stor fleksibilitet, løbende tilpasning og en ind-

gående forståelse for mennesker med udviklingshæmning, sikret de bedst mulige forudsætninger for 

en bred tilgængelighed af medieproduktionerne.  

Samtidig var de frivillige i Medieværkstedet producenterne, og således var mennesker med udvik-

lingshæmning selv afsendere og ’prøveklude’ for produktionerne. Denne unikke konstellation vurde-

rer evaluator som meget værdifuld for tilgængeligheden, da producenterne – som politisk rådgiver for 

ULF Jane Jensen udtrykker det: ”…får sagt tingene på en måde, så andre udviklingshæmmede kan for-

stå det...” Der er således ingen tvivl om, at det kontinuerlige fokus på tilgængelighed har båret frugt.  

At en del af Medieværkstedets produktioner kun har været tilgængelige på nettet vurderer evaluator 

på sin vis har været en fordel, da det er med til at tilskynde et ’digitalt demokrati’, hvor mennesker 

med udviklingshæmning ved at modtage netbaserede medieproduktioner øver sig i at bruge internet-

tet som nyhedsbase på samme vilkår som andre borgere. 

Evaluator vurderer, at Medieværkstedets produktioner har vist mennesker med udviklingshæmning – 

både de frivillige, der var direkte involveret i produktionsprocessen og modtagerne af produktionerne 

– at de har redskaber til at blande sig i samfundsdebatten og give deres holdninger til kende. Det er 

svært at vurdere, i hvor høj grad Medieværkstedets produktioner egenhændigt har ændret hand-

lingsmønstre blandt mennesker med udviklingshæmning. ULF står som afsender på Medieværkste-

dets produktioner og derfor formoder evaluator, at det øgede antal henvendelser til ULF om sam-

fundsmæssige forhold i høj grad skyldes Medieværkstedets produktioner. 

For netop at sikre den demokratiske ligestilling vurderer evaluator, at ULF også i fremtiden bør være 

foregangsmænd og iværksætte initiativer, der er særligt henvendt til de særlige behov og ønsker, som 

mennesker med udviklingshæmning har – initiativer, hvorigennem brugerne får ejerskab og får mu-

lighed for selv at italesætte og udtrykke deres meninger, ønsker og tanker om de samfundsmæssige 

forhold i Danmark.  

Evaluator vurderer, at ULF’s Medieværksted med stor succes har været med til at skabe positiv per-

sonlig udvikling for de frivillige – både i forhold til kompetencer og identitet. De frivillige har gennem 

deltagelse i Medieværkstedets aktiviteter fået øjnene op for de forskellige mediers potentialer og for 

deres egne muligheder for at bruge dem som ’talerør’ i praksis. De har tillært sig nye kompetencer og 
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viden, er blevet mere modige i forhold til at prøve noget nyt og har fået en højere selvtillid ved at se 

deres egne produktioners værdi.  

Evaluator vurderer, at nogle af de udfordringer, som de frivilliges mange forskelligheder præsentere-

de, kunne have været undgået ved at indgå i en tættere dialog med andre lignende tilbud – fx Grun-

den Media og TV Glad – før iværksættelsen af Medieværkstedets konkrete aktiviteter. Erfaringer fra 

disse tilbud omkring organisering, undervisning og medieproduktion for og med mennesker med ud-

viklingshæmning kunne have været med til at skabe et mere velfunderet udgangspunkt for Medie-

værkstedet som lærings- og arbejdsrum.  

Evaluator vurderer samtidig, at netop den høje grad af fleksibilitet i Medieværkstedet har haft stor 

positiv betydning for udviklingen af det bedst mulige lærings- og arbejdsrum for mennesker med ud-

viklingshæmning. Organiseringen af fx undervisning, produktion og møder har under hele projektpe-

rioden foregået på de frivilliges præmisser, så de havde de bedst mulige forudsætninger for at lære 

om og arbejde med medieproduktion. At ULF ikke har ønsket at gå på kompromis med fleksibiliteten 

har betydet, at den enkelte frivillige har oplevet sig hørt og inddraget i projektudviklingsprocessen. 

Samtidig er de praktiske forhindringer, som de frivillige oplevede i forhold til deltagelse i Medieværk-

stedet, blevet adresseret og så mange som muligt håndteret netop gennem den høje grad af fleksibili-

tet. 

Evaluator vurderer, at Claus Peter Hastrups tilgang til rollen som projektleder har været en stor force 

for Medieværkstedet. På lige fod med de frivillige har han oplevet en udviklingsproces og har været 

omdrejningspunktet for det bedst mulige lærings- og arbejdsrum, der løbende blev tilpasset gruppen, 

den enkelte og produktionerne. De personlige relationer mellem de frivillige og projektleder var af 

stor betydning for Medieværkstedet som lærings- og arbejdsplads, og projektlederens personlige 

fleksibilitet var altafgørende. Havde Claus Peter Hastrup ikke engageret sig i Medieværkstedet som 

primært den personlige projektleder frem for den organisatoriske projektleder, ville det i høj grad ha-

ve været på bekostning af de frivilliges personlige og kompetencemæssige udvikling.  

Evaluator vurderer samtidig, at nogle af de pædagogiske udfordringer i Medieværkstedet kunne være 

undgået, hvis projektlederen havde haft flere erfaringer med undervisning af denne specifikke mål-

gruppe og en pædagogisk baggrund. Dette ville dog generere andre projektudfordringer, da projekt-

lederen i så fald ikke ville havde en professionel journalistisk baggrund som Claus Peter Hastrup. Ved 

ansættelsen af Claus Peter Hastrup traf ULF et valg om at prioritere den mediefaglige baggrund frem 

for den pædagogiske. 

Evaluator vurderer, at Medieværkstedets forskelligartede aktiviteter gav ULF nye muligheder for at 

udvikle og markere sig som organisation og at denne udvikling har haft stor betydning for ULF’s selv-

forståelse og generelle gennemslagskraft. Evaluator vurderer samtidig, at en fokuseret indsats er 

nødvendig for, at ULF fastholder brugen af de tilegnede nye redskaber efter Medieværkstedets ophør. 

Det kræver ressourcer og kompetencer, men ved at prioritere dette i fremtiden kan ULF få en endnu 

stærkere placering som drivkraftig og dynamisk brugerorganisation i Danmark. 

Claus Peter Hastrup var meget mere end ’bare’ projektleder for Medieværkstedet, og evaluator vurde-

rer, at hans perspektiver for ULF’s handlemuligheder i høj grad var drivkraften bag den organisatori-

ske udvikling under Medieværkstedets projektperiode.  
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Evaluator vurderer, at Medieværkstedet har været med til at etablere en høj grad af genkendelighed 

for ULF som brugerorganisation. ULF oplever, at både mennesker med udviklingshæmning og andre 

interessenter handler, som om de nu ser en sammenhæng mellem de forskellige elementer af ULF’s 

arbejde: Der er nu ikke tvivl om, at ULF er afsender af både pressemeddelelser, kalender, landsde-

monstration, facebook-profil og oplysningsfolderen om alkoholisme. Denne genkendelighed bør ULF 

fortsat understøtte, da den også i fremtiden kan understøtte markeringen af ULF som en markant 

brugerorganisation med politiske holdninger. 

Mennesker med udviklingshæmning bliver i dag i højere grad end tidligere accepteret som politisk 

ligeværdige samfundsborgere, og evaluator vurderer, at Medieværkstedet har været med til at sikre 

denne proces og således en højere grad af omvendt integration. Evaluator vurderer samtidig, at ULF 

som brugerorganisation med fordel i fremtidig kan understøtte denne udvikling yderligere, da bru-

gernes stemme er vægtig i ’kampen for ligestilling’. 

Mennesker med udviklingshæmning har ikke brug for støtte til at tage ansvaret for at bidrage til sam-

fundsudviklingen. Men de har i nogle tilfælde brug for, at andre viser dem mulighederne for, hvordan 

man kan påtage sig ansvaret og udleve det i praksis – fx i forhold til brugen af medier som udtryks- og 

oplysningsmiddel. Evaluator mener, at det er oplagt, at ULF fortsat påtager sig denne opgave og er 

foregangsmænd for at sikre mennesker med udviklingshæmnings plads i det danske mediebillede. 

Projekt Medieværkstedet tydeliggør, at der er kompetencer til samt interesse og marked for både en 

medieuddannelse for mennesker med udviklingshæmning samt etablering af medierettede arbejds-

pladser i ULF. Arbejdet med at få godkendt, implementeret og forankret KUP-modellen i praksis er 

dog langsigtet, og projektperioden har tidsmæssigt ikke været lang nok til at sikre etablering af ar-

bejdspladser.  

Evaluator vurderer, at ULF med fordel kunne have fokuseret endnu mere på at konkretisere en strate-

gi for udvikling og etablering af både medieuddannelse og arbejdspladser i projektudviklingsfasen 

frem for under gennemførslen af projektet. ULF kunne således i højere grad på forhånd have identifi-

ceret og kontaktet (andre) relevante samarbejdspartnere med henblik på samarbejde omkring en 

uddannelse samt etablering af arbejdspladser, undersøgt de juridiske rammer og muligheder, syste-

matisk have indsamlet andres erfaringer o.a. Dette arbejde er i stedet foregået under projektperioden 

og har været medvirkende til, at ingen af de to projektmål er indfriet til fulde. 

Evaluator vurderer samtidig, at projektperioden med fordel kunne have været forlænget med ét eller 

to år for at sikre udviklingen af en mere professionel medieproduktion med salg til eksterne og etable-

ring af arbejdspladser. 
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Bilag 1 
 

A: Øvelsesproduktioner for frivillige:  

Formålet har været at inkorporere frivillige i Medieværkstedets arbejde og sikre, at de frivil-

lige kunne øve sig på at udvikle og producere en bestemt produktion som fx en hjemme-

side, en fotomontage, en artikel eller et radioprogram. I mange tilfælde var øvelsen i sig 

selv målet med produktionen for at sikre læring og uddannelse for de frivillige. 

 

 ULF’s og ULF-Ungdoms hjemmeside, udvikling af form og indhold samt kvalificering af 

medarbejdere. 

 Julekort, idéudvikling, opsætning, tryk. 

 ”Costa del Sol med ULF”. DVD til medlemmer om ULF’s ferie på Costa del Sol 2011. 

 ”FN og vores rettigheder.” Film med udviklingshæmmede indenfor forskellige temaer af 

FN’s handicapkonvention. 

 Ikke publicerede øvelsesproduktioner, især inden for video og radio.  

 Sociale medier. Oprettelse, vedligeholdelse af og undervisning i organisationens Facebook-

sider og YouTubekonti.  

 Produktion af elektroniske nyhedsbreve for og med individuelle mennesker med udvik-

lingshæmning.  

 PR for seksualvejledning. Video med seksualvejlederen. Produktion af 3 videoer, hvor eksi-

sterende tegneserier omdannes til levende billeder med stemmer og musik.   

 Løbende dækning af paneldebatter og arrangementer til hjemmeside, blad og radio. 

 Radio. Produktion af ”2-benet radio”, dels nyheder om udviklingshæmmede, dels generelle 

samfundsnyheder fortalt i et tilgængeligt sprog.  

 DVD om udviklingshæmmedes vilkår. 

 DVD om udviklingshæmmedes rettigheder (under bearbejdelse ved projektets afslutning). 

 OBS-film (i produktion). Film, der viser, at udviklingshæmmede er mange forskellige slags 

mennesker, en meget alsidig gruppe.   

 2 x 1500 kasketter med budskaberne ”også et MENNESKE” og ”hvem er mest GAK?”. 

Idéudvikling, layout, klargøring til produktion. Brugt til demonstrationer og som generel 

merchandise. 

 3 x 1000 badges med budskaberne ”STOP – og vis lidt respekt”, ”også et MENNESKE” og 

”ULF”. Idéudvikling, layout, klargøring til produktion. Brugt til demonstrationer og som ge-

nerel merchandise. 

 Årskalender for henholdsvis 2010 og 2011. Billedkalendere med ”skæve” fotos og budska-

ber, sendt til foreninger, kommuner, folketingspolitikere, medlemmer og andre interessen-

ter. Idéudvikling, fotografering, layout, bearbejdning og klargøring til tryk. 

 Skriftlig støtte til formændene i ULF og ULF-Ungdom med deres ledere i ULF Nyt.   

 ”Da jeg var åndssvag”. Bog af ULF-medarbejder Bjarne Jensen om hans oplevelser i det 

gamle institutionssystem, især på Brejning. Udkast er skrevet, p.t. ved at blive redigeret. 
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 Opsætning af vægkalender og hængekalender til projektet ”Når beboerne sætter dagsor-

denen” (et projekt af Kolding Kommune, Billund Kommune og Socialt Udviklingscenter 

SUS). 

 Stofbanner 5 x 1 meter, ”Udviklingshæmmedes Landsforbund.” Layout og klargøring til 

tryk.  Til brug ved demonstrationer, konferencer m.m.) 

 

B: Information om og materialer fra ULF:  

Formålet med aktiviteterne har været at skabe et mere dynamisk ULF og sikre flere med-

lemmer ved at udvikle og udgive informationsmateriale om ULF og ULF’s holdninger samt 

at publicere de frivilliges egne produktioner.   

Samtidig var målet med disse aktiviteter at sikre en højere grad af generel samfundsoplys-

ning for og om mennesker med udviklingshæmning. Selvom ULF var afsender på alle mate-

rialerne, havde informationerne således i høj grad almen interesse for alle med udviklings-

hæmning samt pårørende, professionelle og alle andre, der har en interesse for mennesker 

med udviklingshæmning – og ikke blot ULF’s medlemmer.  

Desuden ønskede ULF med disse aktiviteter at starte en proces hen imod en højere grad af 

omvendt integration ved at illustrere – med egne ord – hvordan mennesker med udvik-

lingshæmning har samme behov, ønsker og drømme som andre mennesker. 

 

 ULF’s og ULF-Ungdoms hjemmeside, udvikling af form og indhold samt kvalificering af 

medarbejdere. 

 ”Lommekalender” for henholdsvis 2010 og 2011, redigering af billeder og tekst.  

 Opslagsværk, der udsendes primært til ULF’s lokalbestyrelser med oversigt over adresser, 

medlemmer og telefonnumre. 

 Julekort, idéudvikling, opsætning, tryk. 

 7 pressemeddelelser, skrivning og udsendelse til landsdækkende medier. 

 ”Babyfolder”. Opsætning af folder om det at vælge at få et barn eller ej. Klargøring til tryk. 

 ”Alkoholfolder.” Opsætning af folder om alkoholmisbrug hos udviklingshæmmede. Klargø-

ring til tryk. 

 ”Costa del Sol med ULF”. DVD til medlemmer om ULF’s ferie på Costa del Sol 2011. 

 ”FN og vores rettigheder.” Film med udviklingshæmmede indenfor forskellige temaer af 

FN’s handicapkonvention. 

 Sociale medier. Oprettelse, vedligeholdelse af og undervisning i organisationens Facebook-

sider og Youtubekonti.  

 PR for seksualvejledning. Video med seksualvejlederen. Produktion af 3 videoer, hvor eksi-

sterende tegneserier omdannes til levende billeder med stemmer og musik.   

 Pjecer for demonstrationer i Århus og København.  

 Løbende dækning af paneldebatter og arrangementer til hjemmeside, blad og radio. 

 ”Danmark set med udviklingshæmmedes øjne.” Produktion af invitation og kursusfolder. 

 Pjecer for 8 kurser i regi af ULF og ULF-Ungdom. 

 Udarbejdelse af skabeloner til breve og pjecer. 

 ULF’s formål og principprogram. Redigering, opsætning, layout og klargøring til tryk. 
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 2 x 1500 kasketter og skilte med budskaberne ”også et MENNESKE” og ”hvem er mest 

GAK?”. Idéudvikling, layout, klargøring til produktion. Brugt til demonstrationer og som 

generel merchandise. 

 3 x 1000 badges med budskaberne ”STOP – og vis lidt respekt”, ”også et MENNESKE” og 

”ULF”. Idéudvikling, layout, klargøring til produktion. Brugt til demonstrationer og som ge-

nerel merchandise. 

 Årskalender for henholdsvis 2010 og 2011. Billedkalendere med ”skæve” fotos og budska-

ber, sendt til foreninger, kommuner, folketingspolitikere, medlemmer og andre interessen-

ter. Idéudvikling, fotografering, layout, bearbejdning og klargøring til tryk. 

 12 udgaver af ULF Nyt – cirka 130 artikler og noter. 

 Design af t-shirt, design af julekort til interessenter.  

 OBS-film (i produktion). Film, der viser, at udviklingshæmmede er mange forskellige slags 

mennesker, en meget alsidig gruppe.   

 

C: Nyheder for mennesker med udviklingshæmning:  

Formålet med aktiviteterne var at udvikle nyhedsmateriale, der er tilpasset mennesker med 

udviklingshæmning, og hermed sikre lige adgang til nyheder og grundlaget for en højere 

grad af ligeværdighed. 

  

 Produktion af elektroniske nyhedsbreve for og med individuelle mennesker med udvik-

lingshæmning.  

 Løbende dækning af paneldebatter og arrangementer til hjemmeside, blad og radio. 

 Radio. Produktion af ”2-benet radio”, dels nyheder om udviklingshæmmede, dels generelle 

samfundsnyheder fortalt i et tilgængeligt sprog.  

 DVD om Udviklingshæmmedes vilkår.  

 ”FN og vores rettigheder.” Film med udviklingshæmmede indenfor forskellige temaer af 

FN’s handicapkonvention.  

 ”Babyfolder”. Opsætning af folder om det at vælge at få et barn eller ej. Klargøring til tryk. 

 ”Alkoholfolder.” Opsætning af folder om alkoholmisbrug hos udviklingshæmmede. Klargø-

ring til tryk. 

 DVD om Udviklingshæmmedes rettigheder. (Under bearbejdelse ved projektets afslutning)  

 


