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INTRO: Den 31. oktober 2005 satte 275 mennesker hinanden stævne til en konference
i Odense. Anledningen var en markering af 25-året for udlægningen af særforsorgen i
Danmark. Udlægningen blev en historisk milepæl for dansk handicappolitik. Den blev
gennemført under nye principper om normalisering og integration og som et opgør med
institutionalisering og eksklusion af handicappede medborgere. Udlægningen var start-
skuddet til en proces, der skabte en række forbedringer af livsvilkårene for mennesker
med handicap.

Konferencen blev planlagt af Socialt Udviklingscenter SUS i samarbejde med
Socialministeriet og UFC Handicap. Socialminister Eva Kjer Hansen var dagens vært. 

Konferencen havde fokus på fremtiden og rejste spørgsmål som: Er vi reelt kommet
væk fra særforsorg og institutionalisering? Hvor langt er vi kommet i retning af at
opfylde målsætninger om ligebehandling og integration? Er der skabt en større inklu-
sion af handicappede medborgere? Hvordan understøtter vi en udvikling hen imod et
samfund, hvor alle mennesker med
handicap har lige muligheder?
Hvad er væsentlige handicappoli-
tiske udfordringer, og hvad skal der
gøres på kort og på længere sigt? 

Konferencen satte lys på seks temaer:
• At uddanne sig – gennem hele livet
• At have mulighed for at kommunikere med andre 
• At have egen bolig, der er moderne og tidssvarende 
• At have arbejde og karriere 
• At have størst mulig indflydelse på eget liv i overgangen fra ung til voksen 
• At få plads til at kunne udvikle sig og leve et selvstændigt liv på egne præmisser.

I magasinet her har vi blandt andet samlet deltagernes ideer og løsningsforslag til en
fremtidig indsats for at gøre livsvilkårene for mennesker med handicap bedre.
Magasinet indeholder uddrag af konferencens oplæg og debatter. Bagerst i magasinet
finder du en dvd med filmklip fra konferencen – socialministerens tale, visioner fra
formændene fra DSI, LEV og ULF, filmoplæg til workshops om de seks temaer, stem-
ningsbilleder fra dagen m.m. 

Det er vores ønske, at magasinet og dvd’en kan bidrage til at sætte øget fokus på nye
veje til at forbedre livsvilkår og livskvalitet for mennesker med handicap.

Per Holm
Centerchef, Socialt Udviklingscenter SUS 

Åndssvageloven træder i kraft. 
Chefen for Statens Åndssvageforsorg Niels Erik Bank-Mikkelsen formulerer 

princippet om normalisering: ”et liv så nær det normale som muligt”

>

HVOR GIK SÆRFORSORGEN HEN, DA DEN GIK UD?



23-ÅRIGE JOHNNY JAGWANI BRÆNDER FOR TEGNESERIER OG
DRØMMER OM AT LEVE AF AT TEGNE. MEN DET VIL KOMMUNEN

IKKE STØTTE HAM I. DE SYNES HELLERE, HAN SKAL GÅ PÅ HF OG VIDERE PÅ
UNIVERSITETET. 
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Spawn, Captain Harlock, Sin City, Striid
og Valhalla…
Johnny Jagwani er lidt af en tegneseriefreak.
Han konsumerer tegneserier i bogstaveligste
forstand i stribevis – både på papir og film, og
han tegner selv. 
Faktisk er han så bidt af det, at han gerne vil
gøre det at tegne til sin levevej. Drømmen er
at søge ind på Animationsskolen i Viborg,
men det kan ikke, fordi han ikke kan få støt-
te til det fra kommunen. Tegne kan han gøre
i fritiden, mener de. 
Så p.t. læser Johnny hf enkeltfag på VUC – og
nøjes med at drømme, når billedkunstlæreren
dér opfordrer ham til at dyrke sin interesse for
tegning. Efter hf er det planen at fortsætte på
universitetet og tage en bachelor i film- og
medievidenskab. Det vil kommunen nemlig
godt bevilge hjælp til. 
Johnny er 23 år, spastiker og sidder i kørestol
og har derfor brug for støtte i hverdagen. Støt-
ten ser således ud: 
Kommunens hjemmepleje kommer hver mor-
gen og hjælper ham op og i tøjet, og igen om
aftenen, når han skal i seng. Herudover beta-
ler kommunen transport i taxa til og fra skole
– plus 500 kr. om måneden ‘til sjov og balla-
de’. I skolen har Johnny såkaldt ‘håndsræk-
ningshjælp’ fra en medstuderende 1 time om
dagen, og om eftermiddagen og aftenen får
han hjælp i tre en halv time fra en hjælper, han
selv vælger – til at lave mad, vaske tøj, fritids-
interesserer mv.
“Det ville være nemmere, hvis jeg havde én
hjælpeordning, og jeg har flere gange søgt om
at få en paragraf 77-ordning (personlig hjæl-
per, red.), men kommunen mener, at jeg er

for velfungerende. Jeg kan selv trække vejret,
jeg er veltalende, og jeg er ikke til skade for
andre! De siger også, jeg selv har valgt at bo
alene og selv valgt at studere.” 

Konkurrence i paragraffer
For Johnny er det upraktisk og irriterende at
være afhængig af, at hjemmeplejen kommer
på et bestemt tidspunkt. Fx skal han tidligt op
om morgenen, lige meget om han skal møde
i skolen klokken 9 eller 11. Og om aftenen
skal han i seng klokken 22, når hjælpen kom-
mer. Han kan ikke bare blive oppe og lave lek-
tier, se tv eller tegne, hvis han har lyst til det.
Det eneste Johnny selv kan bestemme over er
de tre en halv time om dagen, og her skal der
prioriteres for at nå det hele. Johnny holder
foredrag for Spastikerforeningen. Han er med
egne ord lidt af en ‘Star Wars-fanatiker’ og har
været med til at arrangere flere af de events,
der har været i forbindelse med filmene. Og så
dyrker han sig egen interesse for film. 
“Hvis jeg fx gerne vil i biffen – og nu glem-
mer vi lige, at jeg har hang til lange film – så
skal der virkelig planlægges. Transporten tager
tid, jeg skal købe popcorn, ind og sidde – og
hjem igen. Der er tre en halv time faktisk for
lidt.”
Alt det har Johnny fortalt sin sagsbehandler i
flere omgange. 
“Men jeg føler konsekvent ikke de lytter. Det
er som om, de kun lytter, hvis man kan overgå
dem i paragraffer. Paragrafferne kommer først,
så det økonomiske, og så det ideologiske.”
Og det er frustrerende, synes Johnny. Især at
han ikke kan forfølge det, han brænder for, og
synes er realistisk. 

“Når min sagsbehandler spørger, hvad jeg
gerne vil være, så siger jeg jo ikke, at jeg vil
være jagerpilot…!”

Rigtige drengerøve går også på druk
Da Johnny var barn, fik han praktisk hjælp i
skolen, i fritiden hjalp forældrene. 
“Så derfor står der i alle papirerne, at jeg har
klaret mig selv gennem hele barndommen.
Men når man kommer i puberteten, er der
altså nogle ting, man gerne vil opleve uden
mor og far.” 
“Det er lidt som om, jeg har sprunget et udvik-
lingsstade over. Jeg føler, at jeg står lidt udenfor
i sociale sammenhænge. Jeg kan mærke det,
når jeg er sammen med jævnaldrende på
VUC. Den eneste side af mig, de kender, er
den lektielæsende Johnny. Jeg har aldrig gået i
byen og slået mig løs. En rigtig drengerøv skal
da prøve at ligge i rendestenen og brække sig
efter en druktur og gå på stripklub. Hvis jeg
selv får børn en dag, skal de have lov til det!”
Og børn hører klart også med til Johnnys
fremtidsdrømme.
“Jeg vil rigtig gerne finde en pige, der kan lide
mig så godt, at hun vil have børn med mig. Så
vidt muligt leve et normalt liv. Jeg har mange
veninder, men det bliver ikke rigtig til mere.
Jeg tror også, det hænger sammen med, at jeg
ikke har den hjælpeordning. Det er et stort an-
svar både at skulle være kæreste og ‘passe mig’.” 

Grafikerdrømmen brast
Johnny boede hjemme, til han var knap 19 år.
Egentlig var det hans drøm at blive grafiker,
og han har også taget flere introkurser på tek-
nisk skole, men kom ikke videre. For på et
tidspunkt skulle han opereres, og det gik des-
værre ikke efter planen. 
“Min tidligere kommune havde skrevet under
på, at de ville betale min genoptræning, så jeg
var klar til at komme i skole igen efter som-
merferien, men så sagde de alligevel fra og ville
ikke betale for at få mig hjem fra hospitalet og

”NÅR MIN SAGSBEHANDLER SPØRGER, HVAD JEG GERNE VIL VÆRE, SÅ

SIGER JEG JO IKKE, AT JEG VIL VÆRE JAGERPILOT…!”

<

PARAGRAFFERNE
BESTEMMER ❙ 
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for intensiv støtte til genoptræning derhjem-
me.” 
Det blev et langt og opslidende genoptræ-
ningsforløb. Nogle gange måtte Johnny for-
sømme skolen pga. træningen, og det gjorde
det ikke nemmere, at handicaptransporten of-
te ikke hentede ham til tiden, så han kom for
sent til timerne. Det endte med, at Johnny
blev erklæret uegnet til at gå videre på skolen,
fordi lærerne var uenige om, hvorvidt han kun-
ne klare det. Da drømmen om at blive grafi-
ker brast, gik Johnny ned med flaget. 
“Jeg var meget ulykkelig over, at jeg så måske
skulle have pension. Jeg er opdraget til at gå
på arbejde. Jeg har gået i almindelig skole og
fik det højeste gennemsnit i klassen.”

I biffen i Tokyo
Vendepunktet blev et ophold på Egmont Høj-
skolen, anbefalet af Johnnys fysioterapeut. 
“Jeg var hunderæd, jeg troede nærmest det var
en lukket institution. Jeg havde ingen tro på
mig selv og var fysisk svag som aldrig før, da
jeg kom derover.”
På højskolen gik Johnny på medielinjen. Både
det, han beskæftigede sig med her, og mødet

med andre unge handicappede var en øjen-
åbner, ligesom forstanderen blev en stor støtte
for ham. 
Højdepunktet var en studierejse til Japan. “Der
fik jeg pludselig tro på mig selv igen. I to år
havde jeg været vant til, at jeg bare kunne
sidde. Det var vildt, at jeg pludselig kunne gå
i biffen i Tokyo! Jeg er meget interesseret i ani-
mation, og Japan er enhver animators drøm.”

Søger igen
Det, der skulle have været et højskoleophold
på fire måneder, blev til tre år. For hvor skulle
Johnny bo efter højskolen? Kommunen mente,
han skulle flytte på institution, Johnny ville
gerne bo for sig selv. Og mens de diskuterede
det, gik tiden. Til sidst fik Johnny tilbudt den

lejlighed på Amager, hvor han bor i dag. Plus
støtte fra kommunen, som han stadig håber
på at få ‘opgraderet’ til en personlig hjælper.
Sidste år klagede han til Det Sociale Anke-
nævn. Han fik hverken afslag eller medhold,
men fik at vide at han skulle tale med sin
kommune om det igen. Så lige nu ligger der
en ny ansøgning på kommunens bord.
Og på Johnnys tegnebord er der linet op til en
ny tegneserie:
“Den handler om livet som handicappet og
tager udgangspunkt i min livshistorie og egne
problematikker. Det, jeg brænder for, er teg-
neserier…”

●

Mød også Johnny Jagwani på www.sitting-
duck.dk

”DET ER SOM OM, DE KUN LYTTER, HVIS MAN KAN OVERGÅ DEM I PARA-

GRAFFER. PARAGRAFFERNE KOMMER FØRST, SÅ DET ØKONOMISKE, OG SÅ

DET IDEOLOGISKE.” 

1963 1964
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Per er 63 år og altså født i 1942. Allerede fra
fødslen var det klart, at der var ‘noget galt’,
og snart blev det tydeligt, at han hverken fy-
sisk eller intellektuelt var alderssvarende.
Folkeskolen kunne ikke klare Per. Han kom
hele tiden i klammeri med kammeraterne,
og lærerne kunne ikke lære ham noget. Per
blev testet af en læge og en psykolog, som
mente, at Per skulle under særforsorg, så
som 9-årig kom han på Vodskov ved Ålborg,
under åndssvageforsorgen. 
Først i midten af 1960’erne begyndte Per at
få kvalificeret individuel undervisning af en
ung lærer, som troede på ham. Som 25-årig
fik Per styr på at læse, skrive og regne og fik
også lært nogle få håndværksprægede funk-
tioner. Og vigtigst – som 30-årig fik han
kørekort og egen bil. 

I 1973 flyttede Per fra sovesalen til sin egen
beskyttede bolig, og i 1980 ‘overgik’ han fra
forsorgen til Ålborg Kommune. 
Gennem årene har Per haft glæde af både
kompenserende og hensyntagende undervis-
ning, og de sidste 15-20 år har han suppleret
sin mellemste førtidspension ved at køre
rundt med aviser til forretninger i det nord-
jyske, hver morgen fra klokken 4 til 10. Løn-
nen er ikke noget at prale af, men Per er glad
for jobbet. Det giver ham identitet, og han
er til nytte. 

“Per er et godt eksempel på, at det aldrig er
for sent at lære. Det er vigtigt at tænke det
ind, når vi taler uddannelse,” siger Ole Lauth,
fætter til Per og forstander for Egmont Høj-
skolen i Hou, der er en almindelig højskole

med særligt ansvar for mennesker med handi-
cap. 
“Men hvordan sikrer vi den nødvendige støt-
te til uddannelse og livslang læring? Mangler
der alternative læringsformer og støttemulig-
heder? Hvor er udviklingspotentialet i fremti-
den?”, spørger Ole Lauth videre. Hans eget
vigtigste bud på det lyder således:
“Langt hen ad vejen handler det om sektor-
ansvar og en klar ansvarsfordeling for indsats
og økonomi. Det er afgørende, at der er sam-
menhæng mellem rådgivning og vejledning,
så den enkelte kan få en uddannelse, han eller
hun kan profitere af. Pengene bør følge perso-
nen. Og det bør være muligt at vælge en råd-
giver eller ’advokat’, der ikke samtidig skal
tage sig af sagsbehandlingen.”  

●

”DER BØR VÆRE ØKONOMI OG

FRIHED TIL SELV AT VÆLGE

UVILDIG RÅDGIVNING OG VEJ-

LEDNING I FORBINDELSE MED

UDDANNELSE.” 
WORKSHOPVÆRT OLE LAUTH

MAN KAN LÆRE 
HELE LIVET❙
ALLE BØR HAVE RET TIL UDDANNELSE – HELE LIVET. SÅ ENKELT KAN DET SIGES.
UDFORDRINGEN ER AT SIKRE DET I PRAKSIS. 

<
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PLUK FRA DEBATTEN 

“Vi skal ikke altid tænke i effektivitet og ra-
tionalitet, men se på uddannelse som andet
end erhvervsevne. Det handler også om per-
sonlig udvikling og vækst.”

“Der skal være muligheder for at fejle. En
fiasko er også læring!”

“Unge med handicap har ikke de samme mu-
ligheder for ’time out’ fra uddannelsen som
andre. Det skal være muligt at droppe ud, i
stedet for at begrave hinanden i handlepla-
ner.”

PLUK FRA DEBATTEN

“Der skal der mere fokus på læring i de eksi-
sterende specialtilbud. Vi har en god lovgiv-
ning. Den skal vi udnytte og stille krav til.”

“På AMU-centrene er det ikke godt nok. Der
er fx for mange i klasserne. Men Undervis-
ningsministeriet mener tilsyneladende ikke,
der skal mere uddannelse til udviklingshæm-
mede… Her er der brug for en holdningsæn-
dring fra centralt hold.”

“Som vejleder kan det være svært at få øje på,
hvad man kan vejlede til.” 

• Indfør ungdomsuddannelsesgaranti 
til unge med handicap. 

• Opret respektfulde uddannelsestilbud 
til unge, så de får et ungdomsliv og ikke
sendes på skole blandt voksne med 
handicap.

• Sæt fokus på, at der er forskellige 
måder at lære på, og at nogle skal bruge
længere tid end andre. 
Søg inspiration i den måde, Team 
Danmark arbejder på. Her tager 
gymnasiet fire år i stedet for tre. 

• Forsk i, hvad der virker i forhold til 
læring, og hvad der skaber udvikling. 
Fx er der gode eksempler på, at it har 
udviklet nye kompetencer. 

• Gør uddannelse mere koblet til arbejde.
Der er brug for opkvalificering og 
kompetenceudvikling, som er knyttet 
til at opnå beskæftigelse.

• Giv diplom eller bevis efter endt 
uddannelsestilbud, så mennesker med 
handicap efterfølgende kan dokumentere
deres kompetencer over for en eventuel
arbejdsgiver.

• Gør det tilladt at bruge et ‘fjumreår’ 
eller et år til at afklare, hvad man vil 
efter grundskolen. Uden at man 
automatisk kommer på pension.

• Lad pengene følge personen. 
Lad mennesker med handicap selv 
vælge en uvildig vejleder eller tovholder
(der ikke samtidig har myndigheds-
udøvelsen). Indfør fx et klippekort-
system til vejledning. 

• Etablér støtteordninger, så mennesker
med udviklingshæmning kan få en 
personlig hjælper til at gå på AMU eller
teknisk skole.

• Gør uddannelsestilbuddene mere 
tilgængelige, fysisk og med hensyn 
til transport.

sådanS Å D A N K A N  D E T  B L I V E  B E D R E
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‘Christian’ er uddannet socialrådgiver, men
har ikke kunnet finde et arbejde. Måske fordi
han er spastiker og sidder i kørestol? Men
Christian giver ikke op: “Jeg vil have love til at
prøve,” siger han.
Der kan være mange grunde til, at Christian
har svært ved at få et job. 
“For mange mennesker med fysisk handicap
er manglende tilgængelighed – fysisk adgang,
transportmuligheder mv. – en væsentlig bar-
riere, både når det gælder uddannelse og ar-
bejde,” siger Pernille Grünberger, konsulent i
Socialt Udviklingscenter SUS. 
“En anden barriere er holdninger. Både ar-
bejdsmarkedet og samfundet er generelt præ-
get af manglende viden, og der er mange my-
ter og fordomme om mennesker med handi-
cap. Det kan være en årsag til, at en stor grup-
pe mennesker med fysisk handicap i dag er
visiteret til et fleksjob – men ikke kan få et.”

Arbejde er lig beskyttet værksted
For mange mennesker med psykisk handicap
foregår arbejdslivet på et beskyttet værksted, i
et dagtilbud. 

“Flere dagtilbud har trænings- og praktikfor-
løb, som har til formål at afklare, om bruger-
ne kan magte, og ønsker, at få et arbejde uden
for dagtilbuddet. I nogle amter og kommuner
er der oprettet egentlige jobformidlingsenhe-
der, der udelukkende har denne opgave. Re-
sultaterne er gode – men det er langt fra alle
de brugere, der kan og vil, der får tilbuddet
om et job på arbejdsmarkedet. Den mulighed
bør være der,” siger Pernille Grünberger. 

Støtte på arbejdspladsen
Der findes en række støtte- og kompensa-
tionsordninger, der kan gøre det nemmere for
mennesker med handicap at komme ind på
arbejdsmarkedet: job med løntilskud, fleks-
job, mentorordningen og personlig assistance
i form af en støtteperson på arbejdspladsen.
P.t. gælder den sidste ordning kun for menne-
sker med fysisk handicap, men der gennem-
føres i øjeblikket forsøg med at udvide ord-
ningen, så også mennesker med psykisk han-
dicap kan få en støtteperson (se boks). 
“Det ville forbedre deres muligheder betragte-
ligt,” siger Pernille Grünberger. ●

<
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”ALLE BØR HAVE TILBUDDET

OM ET JOB PÅ ARBEJDSMARKE-

DET.”
WORKSHOPVÆRT PERNILLE GRÜNBERGER

PLUK FRA DEBATTEN

“Kommunerne sætter os i bås. Men vi vil ger-
ne have almindeligt arbejde og løn. Eventuelt
kunne man forestille sig, at pensionen blev
udbetalt af arbejdsgiveren.” 

“Nogle arbejdsgivere vil faktisk gerne betale
løn. Det er en ’vægtskål’, der skal til for at
balancere ønsket om almindeligt arbejde og
løn og det at gøre en social indsats. Vi mang-
ler en dynamisk tænkning. Almindelige kapi-
talistiske virksomheder ved, at uddannelse og
kompetenceudvikling betaler sig. Det kan vi
lære af.” 

“Vi skal se ressourcerne i de unge mennesker.
Hvordan og hvor kan deres særlige ressourcer
komme til deres ret? For mange bliver parke-
ret på pension.” 

<

Der gennemføres en kommunalreform. 
Landets ca. 1300 kommuner bliver til 275, og de 25 amter til 14.

>

MENNESKER MED HANDICAP HAR IKKE ADGANG TIL ARBEJDSMARKEDET PÅ LIGE
FOD MED RESTEN AF BEFOLKNINGEN. MANGLENDE TILGÆNGELIGHED, UTIL-
STRÆKKELIGE STØTTEORDNINGER OG FORDOMME ER NOGET AF DET, DER SPÆN-
DER BEN.

”JEG VIL HAVE LOV TIL AT PRØVE”❙
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“Vi er ikke ’sluppet ud’ på arbejdsmarkedet.
Der er stadig personale på beskyttede værk-
steder, som ’holder igen’ for at udviklings-
hæmmede kommer ud derfra. Fordi de tror,
de ved bedre.”

“Manglende viden om handicap og udviklings-
hæmning er et problem. Firmaer og med-
arbejdere skal vide, at det ikke er farligt.”

“Jeg følte mig til grin, fordi jeg fik arbejde, så
virksomheden kunne ’pudse glorien’ ved at
sige, at de havde mennesker med handicap
ansat. Man skal ansætte handicappede på en
ordentlig måde – ikke for at være ’sociale’…”

“Vi skal fokusere på kompetencer, være mere
ude af systemet (beskyttede værksteder) og
tænke anderledes om arbejde. Det er godt at
komme ud på en arbejdsplads, møde andre
mennesker og have retten til at få løn.”

“Vi skal også huske på, at motivation er me-
get vigtigt. Det handler ikke kun om arbejde,
vi skal koble lysten og evnen hos den enkel-
te.”
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PROJEKT STØTTEPERSON
En støtteperson på arbejdspladsen er en vel-
egnet kompensation til at integrere og fastholde
mennesker med kognitiv og/eller psykisk funk-
tionsnedsættelse på arbejdsmarkedet.
Det viser erfaringerne fra De Samvirkende
Invalideorganisationers projekt Støtteperson til
handicappede i erhverv. 
”Projekt Støtteperson” er finansieret af Arbejds-
markedsstyrelsen og har kørt i Århus og Fre-
deriksborg Amter siden 2003 og i Nordjyllands
Amt og Storkøbehavn fra foråret 2005. Formålet
er at indsamle erfaringer med at integrere og
fastholde mennesker med kognitive og/eller
psykiske funktionsvanskeligheder på arbejds-
markedet. Erfaringerne skal bruges i forbin-
delse med et kommende lovforslag om kompen-
sation til handicappede i erhverv, så disse regler
fremover også kommer til at omfatte mennesker
med psykisk handicap. Lovforslaget forventes
fremsat i foråret 2006. 
Læs mere på www.handicap.dk

DER ER PLADS TIL OS DERUDE
SUS gennemførte i 2005 en landsdækkende
spørgeskemaundersøgelse til dagtilbud efter
Servicelovens § 87 og 88, til personer med bety-
delig nedsat fysisk og/eller psykisk funktions-
evne eller særlige sociale problemer. Under-
søgelsen blev suppleret med en række inter-
view med udvalgte dagtilbud. Formålet med
undersøgelsen var at give en status over eksi-
sterende beskæftigelsestilbud uden for dagtil-
buddene, først og fremmest for mennesker
med udviklingshæmning. Og at videregive nogle
af de gode erfaringer, dagtilbuddene har gjort
med hensyn til beskæftigelse. 
Rapporten ”Der er plads til os derude. Bruger-
nes muligheder for beskæftigelse uden for dag-
tilbuddets rammer” kan hentes på www.sus.dk 

• Fortsæt med at udvikle indsatsen for 
mennesker med udviklingshæmning 
under overskriften: Fra beskyttet 
beskæftigelse til støttet beskæftigelse 
– på og uden for dagtilbuddene.

• Indfør jobgaranti for job med løntilskud,
så mennesker med handicap kan flytte 
til en anden kommune uden risiko for at
miste deres job.

• Giv mennesker med psykisk handicap 
mulighed for at få en støtte- eller 
opfølgningsperson, i forbindelse med 
uddannelse og arbejde. Brug erfarin-
gerne fra DSI’s ”Projekt Støtteperson” 
(se boks).

• Sørg for, at alle mennesker med handi-
cap har adgang til kvalificeret og specia-
liseret jobformidling, enten i dagtilbud, i
særlige jobformidlingsprojekter eller i 
de kommende jobcentre. 

• Tilbyd afklaringsforløb, træning og job-
formidling, som er skræddersyet til
målgruppen. Træk på de gode erfaringer,
som nogle dagtilbud og jobformidlings-
projekter allerede har indhentet. 

• Hent inspiration fra erfaringerne med at
integrere indvandrere og flygtninge på 
arbejdsmarkedet. Sagsbehandlerne skal
ud af kontorerne og ud at tale med 
virksomhederne.

• Giv virksomhederne mere oplysning om
mulighederne for at ansætte medarbej-
dere med handicap.

• Opret eller bevar arbejdspladser, der i 
dag nedlægges eller ikke oprettes, fordi
de ikke er rationelle ud fra økonomiske
betragtninger. Ud med flaskeautomater 
i supermarkedet og ind med en service-
medarbejder…!

• Gør arbejdspladser og jobformidlinger 
mere tilgængelige, fysisk og med 
hensyn til transportmuligheder.

• Ryd op i lovgivningen. Saml alt, hvad der
handler om beskæftigelse under 
Beskæftigelsesministeriet. Det at gå på
arbejde er ikke en social foranstaltning.

• Gør retten til et arbejde lovbestemt.

I JOB NU
www.ijobnu.dk er en ny (2005) job- og informa-
tionsportal for personer med handicap og virk-
somheder. Den består af en CV- og jobbank, et
jobmapping-program, oplysninger om støtte-
ordninger og tilskud mv. samt en række per-
sonlige fortællinger fra handicappede i job.
Bag portalen står De Samvirkende Invalide-
organisationer, Arbejdsmarkedsstyrelsen, DA,
LO, KL og en række større virksomheder: Novo
Nordisk, Coloplast, TDC og McDonald’s Dan-
mark.

sådanS Å D A N K A N  D E T  B L I V E  B E D R E
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“Jeg kan bare ikke få mig selv til at indse at
jeg ikke er normal, så derfor stræber jeg efter
min egen lejlighed, hvor der ikke bor udvik-
lingshæmmede.” Sådan siger Jon. 
Bjarne har dette ønske: 
“Jeg synes, man skulle lave boliger, hvor udvik-
lingshæmmede kunne bo sammen (i samme
område, red.) – rækkehuse med små haver plus
et støttecenter drevet af velfungerende udvik-
lingshæmmede og en hjemmevejleder udefra.
Det satser jeg på!”
Jon og Bjarne er gode eksempler på, at men-
nesker med handicap har forskellige ønsker
til, hvordan de gerne vil bo, som alle andre. 
“Ønskerne hænger selvfølgelig også sammen
med de behov, man har,” siger Kristian Wedel
Andersen, seniorkonsulent i SUS. “Behovene
for en bolig ændrer sig naturligt gennem livet.
Når man er ung, søger man måske en ung-
domsbolig, når man stifter familie, får man

typisk brug for mere plads, og på et tidspunkt
får man måske behov for en hjemmearbejds-
plads. Behovet for en ny bolig kan også handle
om, at man ønsker mere privatliv, fx gerne vil
flytte fra et bofællesskab til egen lejlighed.” 

Ikke nok at vælge imellem 
Men det er langtfra altid boligerne lever op til
behovene. 
“Der bygges som aldrig før, men vi bygger
ikke bredt og varieret nok. Der er for få han-
dicapvenlige boliger, og boligerne ligger ikke
altid der, hvor mange gerne vil bo, fx i byer-
ne, hvor der er mange tilbud og faciliteter,”
siger Kristian Wedel Andersen. 
Det betyder også, at muligheden for at vælge
mellem forskellige boliger er ret begrænset.
“I princippet er der ’frit valg’, men det kan
være svært at sige nej, hvis man får tilbudt en
bolig, fx hvis man er ved at flytte hjemmefra. 

Hvis der skal være frit valg, skal der også være
noget at vælge imellem.”
Et andet problem er, at mange boliger ikke bli-
ver tilbudt mennesker med handicap – sim-
pelthen fordi det kan være svært for kommu-
nen at finde ud af, om en bolig er handicap-
egnet.

Tilgængelighed – indeni og udenfor
En generel udfordring er at bygge boliger, så
folk i almindelighed kan bo i dem. Tilgængelig-
hed er som på alle andre områder et nøgleord. 
“Det er vigtigt at tænke i tilgængelighed både
i indretningen og i adgangen til boligen. Men
for mennesker med handicap er den bedste bo-
lig ikke bare et spørgsmål, om elevatoren vir-
ker. Det kan være lige så vigtigt, at boligen lig-
ger i et kvarter, hvor der bor mange forskellige
mennesker,” siger Kristian Wedel Andersen.

●

”FRIT VALG KRÆVER, AT DER ER NOGET AF VÆLGE IMELLEM.”
WORKSHOPVÆRT KRISTIAN WEDEL ANDERSEN GG

”ET RÆKKEHUS MED EN LILLE HAVE…” ❙
VI HAR ALLE ØNSKER TIL OG DRØMME OM, HVORDAN VI GERNE VIL BO. FOR MEN-
NESKER MED HANDICAP BLIVER DET OFTE VED DRØMMEN. 

<

<



PLUK FRA DEBATTEN

“Man skal ikke pådutte mennesker med han-
dicap andre boligformer end alle andre. De
fleste vil vælge det samme som os. Hvorfor
skulle de ikke det? De kommer jo ikke fra en
anden planet…”

“Fremtidens boliger har ikke noget med selve
huset at gøre. Det handler om det, vi gør over
for de mennesker, der bor der. At man kan få
den støtte, man har brug for, når man har
brug for den, dér hvor man er.”

“Nogle gange bør man spørge: Hvilket støtte-
niveau ville en ikke-handicappet acceptere
som minimum?”

“Der er et stort behov for, at omgivelserne ser
de mennesker, det handler om. Selv ser, at de
ikke er ’gak i låget’.”

“Man kan håbe, at nogle brugere selv vil leje
sig ind i almindelige boliger, så er vi nødt til
at sætte hjælpen ind der. Folk i Danmark får
jo generelt hjælp, dér hvor de bor. Det hand-
ler også om ligebehandling.” 

“Det er en udfordring at skaffe boliger til ’grå-
zonen´. Der er stadig svært handicappede i
30-35 års alderen, som bor hos deres forældre
og får afslag gang på gang.”

“Det er en god ide, at man selv kan vælge,
hvem man vil bo sammen med. Nogle gange
glemmer pædagogerne at spørge os, de tror
bare, vi er en slags møbler, de kan flytte rundt
på.”
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• Byg boliger, der er tilgængelige for alle! 

• Tag handicapkonsulenterne/de kom-
mende kommunale handicapråd med 
på råd ved nybyggeri.

• Indfør en ”mærkningsordning” for 
nybyggeri. Så man hurtigt kan finde 
frem til handicapegnede boliger. 

• Byg mere forskelligt end i dag, så der 
er noget at vælge imellem alt efter 
ønsker, behov – og økonomi. 

• Tænk i boligløsninger for ældre. 
Etabler fx ”olde-koller” for ældre 
med handicap.

• Tænk støtte til den, der bor i boligen, 
ind. Det er ofte vigtigere end de fysiske 
rammer. 

• Opret en fælles database, hvor 
boligbehov og ønsker registreres. 

• Opret et centralt, uvildigt kontor, hvor 
man kan henvende sig om bolig, 
arbejde mv.

• Husk omgivelserne, når der flytter 
mennesker med handicap ind i nabo-
laget. Informér og invitér naboerne 
indenfor. Her kan medarbejderne i 
botilbuddene være med til at tage 
initiativ.

PLUK FRA DEBATTEN
Institutionerne lever i bedste velgående

Institutionsbegrebet blev officielt afskaffet i
med Serviceloven 1998. Men virkeligheden er
ikke fulgt med. 
“Det er et kæmpe problem på boligområdet, at
vi stadig tænker i institutionsbaner. Vi samler
mennesker med de samme problemer, så vi kan
håndtere dem rationelt. Før vi forlader den
tankegang, får vi ikke løst boligproblemet,” si-
ger John Møller, tidligere direktør i LEV.
Han bakkes op af Litha Tiufkær, som er leder
af Skansebakken, et bosted for mennesker med
multihandicap i Vejle Amt: “Vi mangler at
tage livtag med institutionerne. Der er stadig
nogen, der bor sådan. Skal det tage 20 år, til
boligerne er slidt ned?”, spørger hun.
Måske er institutioner ikke kun af det ‘onde’, 

lyder et andet synspunkt, fra Poula Thrane,
byrådsmedlem i Hundested Kommune: “Jeg
synes vi glemmer de mest kommunikations-
svage. De kan profitere af institutioner, af de
nye leve-bo-miljøer, fordi de har brug for ple-
je og omsorg,” siger hun. 
Det er hverken John Møller eller Litha Tiuf-
kær enige i: 
“Jeg vil vove den påstand, at mennesker med
svære kommunikationshandicap har bedre af
være i små miljøer, hvor de bliver set og træ-
der i karakter,” siger John Møller. Og Litha
Tiufkær advarer imod at betragte mennesker
med multihandicap, som én gruppe, bare for-
di de er multihandicappede. ●

Bistandsloven træder i kraft.
Normalisering, ligeværd og rettigheder er nøgleord.

>

sådanS Å D A N K A N  D E T  B L I V E  B E D R E
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DET ER VIGTIGT AT HAVE NOGET
AT STÅ OP TIL❙

AT HAVE ET ARBEJDE ER DET, DER STÅR ØVERST PÅ SUSANNE PERSSONS LISTE
OVER, HVAD DER ER VIGTIGT FOR HENDE. MEN DET BETYDER OGSÅ MEGET AT
HAVE EN GOD BOLIG – OG ”EN GOD ÉN AT BO SAMMEN MED”, SIGER HUN. 
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Susannes vækkeur ringer klokken 6.30. Så
er der tid til at spise morgenmad i ro og mag,
inden hun skal på arbejde i børnehaven. Su-
sannes kæreste Bjarne skal også på job, men
han møder allerede klokken 7, så han er tid-
ligt ude af fjerene. 
38-årige Susanne Persson arbejder hver dag
fra klokken 8.15 til 15.00 i børnehaven Østen
for Solen på Røde Mellemvej på Amager. Det
har hun gjort de sidste to år. 
“Før var jeg på et beskyttet værksted, men det
var ikke lige mig, det var sådan noget samle-
arbejde, og jeg trængte til at se noget andet,”
siger hun og tilføjer: ”Det er vigtigt at have
noget at stå op til, ellers går man bare der-
hjemme og danderer den!”
Jobbet i børnehaven er et skånejob, eller et job
med løntilskud, som det hedder. Og det kom
i stand, efter at Susanne havde været på kur-
sus i projekt Nextjob, som tilbyder erhvervs-
afklaring og opkvalificering til unge og voksne
udviklingshæmmede. I børnehaven gør hun
rent og hjælper børnene i tøjet. Hun er rigtig
glad for jobbet, både for selve arbejdet og for
børnene og kollegerne. Og hun føler også, at
de er glade for hende. “Jeg er blevet modtaget
godt. De respekterer mig, og de giver mig og-
så ros,” siger hun.

Måske skal vi giftes
I fritiden er Susanne sammen med Bjarne og
vennerne. Hun kommer en del på Cafe Tu-
sindfryd på Amager. Og så er både hun og
Bjarne aktive i ULF, Udviklingshæmmedes
Landsforbund. Det var her, de mødte hinan-
den for snart fem år siden. Dengang boede
Bjarne i Vejle, men det varede ikke længe, før
han rykkede teltpælene op i det jyske og flyt-
tede ind hos Susanne i Dragør.
“Jeg sagde til min sagsbehandler, at jeg havde
fået en kæreste, der gerne ville flytte over til
mig, og det syntes hun var helt o.k., så han
flyttede ind i 2001,” fortæller Susanne.
Og jo, det var da lidt af en omvæltning, for
Susanne havde boet alene i mange år. 

“Det var mærkeligt at flytte sammen med én,
man ikke er vant til. Man skal indordne sig.
Det kan godt være svært, men vi løser proble-
merne.”
Og for det meste er det rart at have en at dele
hverdagen med. Så det har Susanne og Bjarne
tænkt sig at blive ved med “og vi har da også
snakket om, at vi måske skal giftes engang,”
fortæller Susanne.
Børn kan de ikke få, for Susanne blev sterilise-
ret, da hun var 23 år.
“Jeg VILLE ikke, men min mor sagde, jeg
skulle, så der var ingen vej udenom.” Susanne
var ked af det i lang tid efter, men i dag har
hun det okay med det. “Og nu har jeg jo bør-
nene i børnehaven,” siger hun.

Ganske almindelige naboer 
Bjarne og Susanne taler en del om, hvordan
de skal bo fremover. De kunne nemlig godt
tænke sig at få en større lejlighed, en trevæ-
relses. Men de er ikke helt enige om, hvor det
skal være:
“Jeg kan godt lide at bo sammen med norma-
le mennesker, så jeg vil helst bo i en alminde-
lig lejlighed. Bjarne vil helst bo sammen med
nogen, som ligner os selv. Han vil gerne have,
at udviklingshæmmede skal bo sammen i et
kompleks,” fortæller Susanne.
I Wiedergården i Dragør, hvor Susanne og
Bjarne bor nu, i en pensionistbolig, bor der
mange forskellige mennesker, og naboerne er
‘ganske almindelige’. 
“Vi snakker meget med Arne og Vibeke, de er
meget flinke. Og Vibeke vil også gerne passe
min fugl en gang imellem. Det betyder meget, 

at man har gode naboer, at man kan snakke
sammen og hjælpe hinanden,” siger Susanne.

Bedst at have sin egen dør
Da Susanne var 21, flyttede hun hjemmefra
og i bofællesskab, men det var hun ikke så vild
med.
“Jeg synes pædagogerne var efter mig, og der
var én af dem, jeg ikke kunne lide. Det var
heller ikke mig at være sammen med de andre
beboere, de gad ikke ret meget. – Og når der
var hovedrengøring, kom de for sent, det blev
jeg sur over!”
Så de sidste mange år har Susanne haft sin
egen lejlighed. Hun går på arbejde, køber ind,
laver mad, gør rent og vasker tøj, som alle
andre. En del af det har hun lært sig hen ad
vejen. Noget i bofællesskabet og noget på for-
skellige kurser. 
“Jeg gik til undervisning på SVIKA (special-
undervisningscenter i Københavns Amt, red.)
og lærte at gøre rent og fik hygiejnebevis. Vi
lærte også at lave mad – hvad for et spækbræt
man skal bruge – og at man skal tage ringene
af imens. Men forlovelsesringen må man godt
beholde på!”
Hvis Susanne har brug for hjælp, fx til at læse
breve eller andet, bruger hun hjemmevejlede-
ren på Cafe Tusindfryd, men så vidt muligt vil
hun helst klare sig selv.
“Det bedste ved at have sin egen lejlighed er,
at man har sin egen dør og ikke behøver at
være afhængig af andre. At man kan sige, at i
aften vil jeg ikke være sammen med andre end
min kæreste.” 

●

”DET BEDSTE VED AT HAVE SIN EGEN LEJLIGHED ER, AT MAN HAR

SIN EGEN DØR OG IKKE BEHØVER AT VÆRE AFHÆNGIG AF ANDRE.” 

”FØR VAR JEG PÅ ET BESKYTTET VÆRKSTED, MEN DET VAR IKKE

LIGE MIG.”

<

Statens særforsorg – Blindeforsorgen, Døveforsorgen, Tunghøreforsorgen og Åndssvageforsorgen 
bliver decentraliseret og lagt ud til amter og kommuner.

Nøgleord i handicappolitikken er: normalisering, integration og nærhed i opgaveløsningen. 

>
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Selv om det kun er 25 år siden, særforsorgen
blev lagt ud til amterne, var forholdene og
holdningerne til mennesker med handicap
dengang væsentlig anderledes end i dag.
Lad os skrue tiden tilbage og tage på besøg på
en af de store centralinstitutioner, Ebberød-
gård ved Birkerød. Den ligger, som de andre
12 centralinstitutioner i landet, i smukke om-
givelser, hvor vi kan høre træerne suse i sko-
ven eller indånde den friske havluft. Men vi
skal langt væk fra byen, hvor der bor andre
mennesker. De mennesker, vi møder i om-
rådet, er beboere eller personale. 
Beboernes samlede behov bliver varetaget in-
den for institutionens eget lukkede kredsløb.
Alt sker på stedet: besøg hos frisør, læge og
præst mv. Derfor møder vi heller ikke be-
boerne uden for institutionen.

Ro, renlighed og regelmæssighed
Det var ikke privatliv og hygge, der prægede
udviklingshæmmedes liv for 25 år siden. Der
var flere hundrede beboere på samme sted, og
alle delte værelse med nogle andre. Der var

kun plads til en kommode til hver. Afdelin-
gerne var delt i kvinde- og mandsafdelinger.
Personalet betragtede mange steder udviklings-
hæmmede som syge mennesker.
Mange udviklingshæmmede blev fikseret ad-
skillige timer om dagen. Ikke fordi personalet
var onde, men på grund af traditioner og uvi-
denhed om, hvad man skulle stille i stedet.
For 25 år tilbage havde vi et system, der ydede
omsorg under devisen “ro, renlighed og regel-
mæssighed”. Sigtet var en forsvarlig opbeva-
ring og forsørgelse adskilt fra det øvrige sam-
fund. Man talte ikke om medbestemmelse og
brugerindflydelse. Personalet vidste, hvad der
var bedst for den enkelte, og mange steder kun-
ne man ikke forestille sig, at udviklingshæm-
mede kunne bestemme over deres eget liv.
Selv om man i en del år før 1980 talte meget
om, at mennesker med handicap skulle have
mulighed for at leve en så normal tilværelse
som muligt, og også forsøgte sig med udflyt-
ning fra de store institutioner og beskæftigelse
uden for institutionen på beskyttede værk-
steder mv., så var det først ved udlægningen af

særforsorgen, der kom gang i en egentlig ud-
flytning.

Flytter ud og bliver synlige
Med udlægningen blev der større opmærk-
somhed og synlighed på de nye opgaver, am-
terne og kommunerne fik. Og der var en stor
vilje i amter og kommuner til hurtigt at ændre
på nogle af forholdene. Væsentligt var det, at
amterne ændrede holdning til, hvordan ud-
viklingshæmmede skulle bo. Mange flyttede
ud fra de store centralinstitutioner til mini-
institutioner.
Samtidig med, at mennesker med handicap
blev synlige i samfundet, kom der også over-
skrifter i aviserne, og naboklager, når en insti-
tution skulle bygges, eller udviklingshæmme-
de skulle flytte ind i et villakvarter. Det er en
problemstilling, som stadig er aktuel.
Set i bagklogskabens lys gik udviklingen må-
ske lidt for hurtig for nogle udviklingshæm-
mede. Det var ud fra en normaliseringstanke,
at de flyttede ud i små parcelhuse i villa- eller
industrikvarterer. Men det gik ikke som for-
ventet. De blev ikke naturligt integreret, og
nogle blev isoleret og kunne ikke finde sig til
rette i de nye omgivelser. 
Igennem årene blev der sat skub i oprettelse af
beskyttede værksteder, daghjem og dagcentre
ud fra holdningen om, at mennesker med

HVOR GIK

<

"FOR 25 ÅR TILBAGE HAVDE VI ET SYSTEM, DER YDEDE OMSORG

UNDER DEVISEN ‘RO, RENLIGHED OG REGELMÆSSIGHED’.”

>
Det Centrale Handicapråd etableres. Folkeskolen får undervisningsforpligtelse over for alle børn.

Amterne får med Lov om specialundervisning for voksne pligt til at sikre, at mennesker med handicap
efter undervisningspligtens ophør kan få undervisning og specialpædagogisk bistand.

>
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handicap har samme behov for at have et job
eller fritidstilbud som alle andre. Der kom
meget hurtigt til at ske store ændringer for ud-
viklingshæmmede. Det skyldes ikke mindst
en ændret holdning og pædagogisk praksis
hos medarbejderne. Nye ledelsesformer på in-
stitutionerne betød, at den pædagogiske prak-
sis blev ændret. Hvor man tidligere betragte-
de udviklingshæmmede som syge mennesker,
så man dem nu som mennesker, som også
kunne udvikles menneskeligt og pædagogisk.

Bedre boliger og egen økonomi
De sidste 25 år har medført store og positive
ændringer for mange mennesker med handi-
cap, ikke kun for udviklingshæmmede. De
store institutioner er blevet afskaffet, og i
1984 fik kommunerne mulighed for at bygge
bofællesskaber.
Ved udlægningen var målet, at hver beboer skul-
le have sit eget værelse og så dele bad, køkken
og andre fællesrum med de øvrige beboere.
Der er gennem årene afsat ganske mange pen-
ge til at forbedre boligstandarden. Fra midten
af 90’erne er ambitionerne på dette felt blevet
løftet betragteligt, idet mange boliger bygges
efter lov om almene boliger, og mange tidli-
gere institutionsbeboere er flyttet ud i almin-
delige lejligheder.
I 1994 fik vi en ændring i pensionslovgiv-

ningen, som betød, at voksne beboere på døgn-
institutioner i stedet for lommepenge får pen-
sion, selv skal administrere deres økonomi og
betale for de ydelser, som alle andre må betale
– husleje, el og varme mv. Det var et vigtigt
skridt i retning af normalisering og ligebe-
handling. 
Da Serviceloven trådte i kraft i 1998, blev
institutionsbegrebet afskaffet. Det betød, at
der skete en adskillelse mellem boligen og de
serviceydelser, der skal tilbydes ud fra et indi-
viduelt skøn.
Opmærksomheden på retssikkerheden er ble-
vet skærpet. Der er kommet bedre ankemulig-
heder, reglerne om værgemål er blevet udbyg-
get, og vi har fået regler om regulering af nød-
vendig magtanvendelse.
Der er en hårfin balance mellem ansvarlig
støtte og formynderi. Den velmente omsorg
kan meget nemt slå over i magtudøvelse. 

Det handler om menneskesyn og livskvalitet,
men hvad der er livskvalitet for mig, er ikke
nødvendigvis livskvalitet for andre. Det afgø-
rende er, om man reelt har medbestemmelse,
og har forskellige valg- og handlemuligheder.

Det kan blive nemmere
Ligeværdighed og muligheder for at kunne
tilrettelægge sin tilværelse er nøgleordene i den
handicappolitik, regeringen står for.
Selv om vi er kommet langt, kan vi stadig gøre
det bedre. Det er også derfor, jeg har sat et ar-
bejde i gang, som jeg håber kan medvirke til at
gøre det nemmere at leve med et handicap. 
Som første skridt har jeg udsendt et debatop-
læg (“Det kan blive nemmere”, red.) og åbnet
et debatforum for at få konkrete forslag og
ideer til, hvordan vi sammen kan gøre det 
bedre, og hvordan de gode erfaringer – som der
heldigvis er mange af – kan bredes ud til hele

SÆRFORSORGEN HEN,
DA DEN GIK UD?

1980 VAR ET MARKANT ÅR I DEN HANDICAPPOLITISKE HISTORIE. DET VAR ÅRET, HVOR
SÆRFORSORGEN BLEV LAGT UD TIL AMTERNE. UDLÆGNINGEN VAR IKKE BARE ADMI-
NISTRATIV, DEN BETØD OGSÅ, AT DER KOM ØGET FOKUS PÅ HANDICAPPEDES RETTIG-
HEDER I DEN SOCIALE LOVGIVNING. EN UDVIKLING, DER FORTSÆTTER MED DEN
KOMMENDE KOMMUNALREFORM. 

■ AF SOCIALMINISTER EVA KJER HANSEN

>

”HVAD DER ER LIVSKVALITET FOR MIG, ER IKKE NØDVENDIGVIS LIVS-

KVALITET FOR ANDRE. DET AFGØRENDE ER, OM MAN REELT HAR

MEDBESTEMMELSE, OG HAR FORSKELLIGE VALG- OG HANDLE-

MULIGHEDER.”

1982
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1983 1984

landet og tænkes ind i det kommende arbejde
med at føre kommunalreformen ud i livet. 
Som jeg hidtil har opfattet debatten, vil der fx
være stor interesse for at sikre bedre koordi-
nation og sammenhæng i sagsbehandlingen,
så systemet selv er med til at finde frem til den
rigtige hjælp, frem for at mennesker med han-
dicap skal løbe ’fra Herodes til Pilatus’.

Lige – men ikke ens
Det er vigtigt at huske på, at samfundet har
brug for de ressourcer, som mennesker med
handicap har.
Selv om vi i dag har mere fokus på brugerind-
flydelse og på den enkeltes muligheder for at
styre og tilrettelægge sit eget liv, gennem fx
ledsageordningen, hjælpeordningen og mulig-
heden for frit valg mellem flere leverandører,
er der stadig ting, vi skal have fokus på.
Vi må ikke glemme, at der er mennesker, for
hvem den gode omsorg og pleje er det væsent-
lige. Mange af dem kan have vanskeligt ved at
overskue muligheden for at vælge en anden bo-
lig, eller selv bestemme hjemmehjælpsfirmaet.
Men uanset, hvor handicappet man er, er det
vigtigt at blive respekteret, at have valgmulig-
heder i dagligdagen og leve et værdigt liv.
Det er vigtigt, at vi også fremover husker, at 

målsætningen for handicappolitikken er at in-
tegrere mennesker med handicap i samfundet
og fremme ligebehandling. Samtidig skal vi
lytte til det, nogle udviklingshæmmede har
givet udtryk for: At de ikke for enhver pris vil
integreres og normaliseres. Der skal være plads
til, at de kan bevare deres subkultur.
Hvis vi skal sikre lige muligheder, skal vi tage
højde for den enkeltes funktionsmuligheder.
Det kan medføre, at man i situationer kan
komme ud for at skulle behandle mennesker
anderledes for at sikre, at de ikke bliver be-
handlet dårligere end andre.
Ligebehandling betyder altså ikke at behand-
le alle ens. Ligebehandling betyder derimod
at sikre lige muligheder for den enkelte for at
udvikle og nyttiggøre sine potentialer og ud-
vikle sine færdigheder i overensstemmelse med
sine evner.

Kommunerne får ansvaret
Vi står nu igen, med kommunalreformen,
over for store udfordringer og skal understøt-
te den udvikling, hvor omdrejningspunktet i
højere og højere grad bliver den enkelte bor-
gers individuelle behov.
Vi får et system, hvor det bliver tydeligt og
klart, hvem der har ansvaret. Det har kom-

Ligebehandling, kompensation og sektor-
ansvar er bærende principper i handicap-
politikken, og dem skal vi værne om også
fremover, siger socialminister Eva Kjer. 
“Jeg tror, at udfordringerne for fremtiden
bliver at fortsætte den positive udvikling,
der har været de sidste 25 år, og at lade
mennesker med handicap komme mere til
orde. Vi skal ikke kun lytte, også debatte-
re, hvad vi kan gøre bedre. Det er trods alt
mennesker med handicap, der bedst ved,
hvor der er behov for forbedringer, og det
behøver ikke nødvendigvis koste flere
penge,” siger socialministeren.

Hun understreger, at det er vigtigt, at hu-
ske på, at mennesker med handicap er
lige så forskellige som andre og har præ-
cis de samme ønsker som andre. Og at
mennesker med handicap ikke generelt
hører til de svageste i samfundet.
“Det handler om, at der skal kompenseres
for det handicap, den enkelte har, og at der
skal udmåles hjælp efter den enkeltes
behov,” siger Eva Kjer Hansen og uddyber:
• Vi skal fortsat bidrage til, at menne-

sker med handicap ikke stigmatiseres, 
og samfundet skal indrettes med en 
høj grad af tilgængelighed.

• Mennesker med handicap er en værdi-
fuld arbejdskraft. Derfor skal der 
sættes fokus på handicap og job over 
en bred front.

• Vi skal arbejde på at videreudvikle 
mulighederne for at kunne træffe valg.
Det betyder også, at borgerne ved, 
hvilke tilbud og muligheder der findes,
og hvad et valg betyder. Men også hvad
det betyder, hvis man vælger fra.

• Vi skal hele tiden arbejde på at for-
bedre brugerinddragelsen, også i 
forhold til kommunikationssvage 
borgere.

VISO, TILBUDSPORTAL 
OG HANDICAPRÅD

Når kommunalreformen træder i kraft i
2007, nedlægges amterne, og de nye
storkommuner får til opgave at sikre, at
borgere med handicap får de tilbud, som
de har ret til. Til at støtte kommunerne i
deres arbejde etableres:

VISO. Den nationale videns- og special-
rådgivningsorganisation VISO får til op-
gave systematisk at opsamle viden og ud-
vikle forskellige metoder, så kommuner-
ne og borgerne kan få den bedst mulige
specialrådgivning, uanset hvor i landet
den findes.

TILBUDSPORTALEN er en statslig inter-
netbaseret database, som skal indeholde
en beskrivelse af alle godkendte tilbud på
det sociale område. Der bliver etableret
et statsligt tilsyn, som skal kontrollere,
om tilbuddet leverer det indhold, som er
beskrevet i portalen.

HANDICAPRÅD. I alle kommuner etable-
res handicapråd. Rådene skal blandt an-
det rådgive kommunalbestyrelsen i han-
dicappolitiske spørgsmål og fremme dia-
logen mellem mennesker med handicap,
handicaporganisationer og kommunen.
Handicaprådene skal høres om alle initia-
tiver, som har betydning for mennesker
med handicap i kommunen.

Kommunerne får mulighed for at bygge bofællesskaber, 
jf. Bistandslovens paragraf 68.

>

FREMTIDENS HANDICAPPOLITISKE UDFORDRINGER

”LIGEBEHANDLING BETYDER IKKE AT BEHANDLE ALLE ENS. LIGE-

BEHANDLING BETYDER DERIMOD AT SIKRE LIGE MULIGHEDER FOR

DEN ENKELTE FOR AT UDVIKLE OG NYTTIGGØRE SINE POTENTIALER.”
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munerne. Både i forhold til at skaffe de nød-
vendige tilbud til borgere med handicap, og i
forhold til finansieringen og ansvaret for at
visitere til de rigtige tilbud. 
For 25 år siden var der diskussioner om, hvad
udflytningen ville betyde i forhold til videns-
tab, afspecialisering og bæredygtighed. En dis-
kussion, der ligner den, vi ser i dag forbin-
delse med den kommende kommunalreform.
Jeg har forståelse for, at nogle føler en vis
usikkerhed, men jeg er sikker på, at vi får en
mere enkel og effektiv offentlig sektor med en
bedre betjening af borgerne – mindre bureau-
krati og færre skranker.
Mine forventninger til kommunerne er, at de
udnytter de nye rammer, som kommunal-
reformen giver dem, til at bygge videre og ud-
vikle tilbud, der matcher handicappedes be-
hov ud fra den viden, vi har i dag.

Handicappolitik på dagsordenen
Der er flere tiltag på det sociale område, som
skal hjælpe kommunerne med at varetage de
nye opgaver. Her tænker jeg blandt andet på
VISO, Tilbudsportalen og handicaprådene
(se boks side 16). Jeg forventer, at de handi-
capråd, der etableres i alle kommuner, vil
bidrage til større gennemsigtighed og større
lokalt engagement i alle spørgsmål, der har
betydning for mennesker med handicap. 
Jeg tror og håber på, at de nye initiativer i for-
bindelse med kommunalreformen vil bidrage
til større brugerinddragelse, og at handicap-
politikken i større grad bliver sat på dagsor-
denen i kommunerne.
Ser vi tilbage på de sidste 25 år, har mennes-
ker med handicap fået forbedret deres levevil-
kår, men vi skal ikke stoppe her.
De bærende principper i handicappolitikken
er ligebehandling, kompensation og sekto-
ransvar. Det er principper, vi fortsat skal vær-
ne om. At skulle leve med et handicap er et
livsvilkår, men vi har som system en forplig-
telse til at gøre dette livsvilkår så let at bære
som muligt.

●

Artiklen er en redigeret udgave af socialminister
Eva Kjer Hansens tale på konferencen. 
Hele talen kan høres på DVD’en eller ses på
www.social.dk

DEN LILLE REFORM 
I DEN STORE REFORM

I forbindelse med kommunalreformen
fremsætter socialminister Eva Kjer Han-
sen et forslag om retssikkerhed, kaldet
”den lille reform i den store reform”.
Forslaget skal supplere de eksisterende
regler om god sagsbehandling og hen-
sigten er at sikre borgernes retssikker-
hed, efter at sagsbehandleren har truffet
sin afgørelse, når en borger får tilkendt
et konkrete tilbud, eller når kommunen
beslutter, at en borger skal have et nyt
tilbud.
“Jeg synes nemlig ikke, det kan være
rigtigt, at kommunen for eksempel
egenhændigt kan bestemme, hvilket
botilbud borgeren skal flytte til, uden at
borgeren har mulighed for at klage over
afgørelsen,” siger Eva Kjer Hansen.
“Som reglerne er nu, kan man som bor-
ger klage, hvis man får afslag på at
bygge en garage, men man kan ikke kla-
ge over at få tildelt et bestemt botilbud,
som måske er flere hundrede kilometer
væk fra ens pårørende. Det synes jeg
ganske enkelt ikke hænger sammen.”

1985 1986

Socialpædagogernes Landsforbund igangsætter 
en række pædagogiske udviklingsprojekter under overskriften ”Det ka’ nytte”. 

Uddannelse af personalet er centralt i projekterne.

>

PLUK FRA DEBATTEN

”Særforsorgen blev aldrig nedlagt, den blev
kun udlagt. Nu har vi chance nummer to. Vi
nedlægger den ved at rydde op i alles hoveder.
Det er mellem ørerne, problemet er.”

”En ting, der kan betyde en forskel, er en
koordinerende sagsbehandler. Det er jeg ind-
stillet på at prøve af.” (Socialminister Eva
Kjer Hansen)

”Det har stor betydning, for borgmesteren og
politikeren osv., at de nu møder mennesker
med handicap i lokalsamfundet. Før sendte
de bare en check...”

”Der er ingen grund til at snakke om de gode
gamle dage, men der var en vis fællesskabs-
følelse, som mange savner i dag.”

”Vi skal være mere fleksible og målrettede i
forhold til at inddrage brugerne.”

”Det hele behøver ikke at være organisatorisk
forankret i det store ’omsorgscirkus’ i kom-
munen. En ekstern rådgivningsfunktion ville
sikre mere herredømme – der er behov for
uvildig rådgivning.” 

”Jeg har svært ved at tro på, at det bliver
bedre, fordi vi får et enstrenget system, vi har
haft mulighed siden 1998.”
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“Målet for offentlig støtte og omsorg må
være at skabe de nødvendige rammer for, at
også mennesker med handicap i højere grad
kan være ’herre i eget hus’, dvs. at den enkel-
te i sine relationer med andre kan opleve selv-
bestemmelse i hverdagen og indflydelse på sin
tilværelse,” siger Dorthe Perlt, seniorkonsu-
lent i Socialt Udviklingscenter SUS. 
Endnu er der et stykke vej, før vi kan tale om
reel selvbestemmelse eller indflydelse, mener
hun. Der er flere barrierer, fx: 
• Behovet for støtte og omsorg beskrives og

vurderes ofte på forhånd af administrativt
udformede skemaer, fx handleplaner.

• Den daglige støtte i botilbud planlægges 
og gives mange steder stadig på baggrund
af, hvad personalet finder praktisk – og 
hvad der kan lade sig gøre tidsmæssigt 
og økonomisk. 

• Valg af aktiviteter, tilbud og indhold i 

hverdagen hænger tit sammen med 
medarbejdernes meninger og opfattelser.

Klædt på til nytænkning
“Selvbestemmelse handler om at være med til
at pege på ens egne behov for støtte, som man
selv er med til at planlægge på baggrund af reel-
le valg, alt efter behov, præferencer og inte-
resser. Hvis mennesker med handicap skal have
mere selvbestemmelse, skal medarbejderne lære
at afgive magten over forholdet til ’deres’ bru-
gere, og brugerne lære at tage magten og blive
medforfatter i eget liv. Det kræver at begge par-
ter klædes på til de nye roller,” siger Dorthe
Perlt og peger på række forudsætninger, der
skal være til stede, for at det kan lykkes: 
• Medarbejderen må betragte brugeren 

som et kompetent menneske, der lige
som andre kan føle, tænke og handle. 

• Medarbejderen må anerkende, at de 

oplevelser, den enkelte har, altid er rigtige
for ham eller hende. Det behøver ikke at
være hele sandheden, men det er vigtigt, 
at anerkende, at den anden part oplever 
det sådan. 

• Brugeren skal inddrages aktivt i at 
opstille mål og midler for den offentlige 
støtte. Den, der har skoen på, ved som 
bekendt bedst, hvor den trykker. 

“Dialogen er central, når det handler om selv-
bestemmelse. Det er vigtigt, at tilbuddenes
mål og praksis udvikler sig løbende i forhold
til brugernes ønsker, krav og mål med til-
værelsen. Brugerindflydelse kommer ikke af sig
selv, det kræver forudsætninger i form af viden
og erfaring, samt mulighed for at ændre på
praksis.” siger Dorthe Perlt.

●

”BÅDE BRUGERE OG MEDARBEJDERE SKAL KLÆDES PÅ TIL BRUGER-

INDFLYDELSE.” WORKSHOPVÆRT DORTHE PERLT

HERRE I EGET HUS❙
HVIS MENNESKER MED HANDICAP SKAL HAVE MERE INDFLYDELSE PÅ DERES EGET LIV, KRÆVER DET BLANDT ANDET, AT
MEDARBEJDERNE GIVER NOGET AF ‘MAGTEN’ FRA SIG, OG AT BRUGERNE FÅR OG TAGER EN MERE AKTIV ROLLE. 
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Folketinget vedtager SUM-programmet
(sociale udviklingsmidler) og bevilger 350 mio. kr. over 3 år til socialt 

forsøgsarbejde over hele landet, herunder en lang række 
forsøgs- og udviklingsprojekter for mennesker med handicap. 

>
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KUBI 
KUBI – KvalitetsUdvikling gennem Bruger-
Indflydelse – er en evalueringsmodel, der er
udviklet til kvalitetsudvikling af bo- og dagtilbud
for brugere i social- og sundhedssektoren. Mo-
dellen sikrer, at brugerne reelt inddrages i 
kvalitetsvurderinger af tilbuddene. Den anven-
der en interview- og observationsguide, der
tager udgangspunkt i værdier, som brugere selv
formulerer, der er brugere med i evaluerings-
teamet, og de er også med til at foretage

vurderinger og komme med forslag til udvikling
af tilbuddet efterfølgende. 
Der er indtil nu gennemført i alt 36 KUBI-evalue-
ringer på bo- og dagtilbud for mennesker med
udviklingshæmning, mennesker med sindsli-
delse eller mennesker med et fysisk handicap.
Modellen er udviklet af Socialt Udviklingscenter
SUS.
Læs mere på: www.sus.dk

PLUK FRA DEBATTEN

“Hvordan giver man brugerindflydelse til et
barn, der ikke kan kommunikere?”

“Det er ofte problematisk for familienetvær-
ket at få indflydelse, forvaltningen afviser for-
ældrene med henvisning til, at brugerne er
myndige.”

“Vi er nogen, der godt kan selv. Forældrene
blander sig for meget.”

“Det er vigtigt, man får den hjælp, man har
brug for. Venner og netværk skal ikke agere
hjælpere.”

“Hvis man skal have bisiddere, kan det være
vigtigt, at de er uvildige… så pårørende kan
koncentrere sig om at være pårørende.”

“Hjælpernes rettigheder risikerer at overtage
debatten om brugerens rettigheder. Det er et
problem, at hjælperne mangler rettigheder i
ansættelsesforholdet.”

“Det er et dilemma, at alt for mange udvik-
lingshæmmede ikke tør vælge en kontaktper-
son fra, ofte ikke tør udtrykke deres mening
over for personalet.”

BRUGERVEJLEDER  I SELVBESTEMMELSE
Det første hold udviklingshæmmede brugervej-
ledere i selvbestemmelse er under uddannelse.
Når brugervejlederne er færdiguddannede, er
de klar til at tage ud i bo- og støttetilbud og til
andre interesserede for at holde oplæg og
skabe debat om det at have selvbestemmelse
og indflydelse på eget liv. 
Uddannelsen varetages og koordineres af
UFC Handicap og er finansieret af Socialmini-
steriet.
Sekretariatet for Udviklingshæmmedes Lands-
forbund (ULF) står for formidlingen af bruger-
vejlederne. 
Kontakt i ULF: Hans Jørgen Andersen
tlf. 7572 4688 
www.ulf-web.dk
Kilde: www.ufch.dk

1989

WEBHÅNDBOG I BRUGERINDDRAGELSE
I forbindelse med regeringens moderniserings-
program har Socialt Udviklingscenter SUS
udarbejdet en web-håndbog om brugerinddra-
gelse. Håndbogen præsenterer overvejelser om
brugerinddragelse, beskriver konkrete metoder
og giver eksempler på, hvordan brugerinddra-
gelse kan gribes an i praksis.
Håndbogen henvender sig til beslutningstagere
og medarbejdere i kommuner, amter og stat,
som ønsker at fastholde og udvikle kvaliteten
gennem brugerinddragelse, og som ønsker at
hente inspiration til, hvordan dialogen med bru-
gerne kan styrkes. 
Se eller download håndbogen på 
www.moderniseringsprogram.dk - under ”værk-
tøjer”

Landsforeningen LEV tager initiativ til at etablere 
”forskergruppen vedr. livskvalitet”, som i de kommende 

ca. 10 år sætter fokus på udviklingshæmmedes livskvalitet.

>
Socialministeriet udsender vejledningen Seksualitet – uanset handicap. 

De første seksualvejledere for mennesker med handicap 
uddannes fra midt i 80’erne 

>

• Sørg for, at brugerne kender deres 
rettigheder.

• Giv mere uddannelse i brugerind-
flydelse, både til brugere og medarbej-
dere. 

• Lær børn med funktionsnedsættelser 
at vælge til og fra. Det kan dygtige 
pædagoger være med til.

• Sagsbehandleren bør have tid til at 
lære brugerens kommunikation. Det er
vigtigt for god sagsbehandling.

• Afstem forventningerne, fx mellem de 
professionelle og forældre eller 
pårørende. Hvad betyder fx ‘trivsel’?

• Lad mennesker, der har brug for en 
kontakt- eller støtteperson, selv vælge 
ham eller hende. 

• Personalet skal turde tænke 
anderledes, fx i forhold til vagtplaner. 
Der er praktiske erfaringer med, at det
kan lade sig gøre at tilpasse vagtplaner
til brugernes behov, uden at det 
kræver flere ressourcer. 

• Adskil rådgivning og vejledning fra 
myndighedsudøvelsen, så man selv 
kan bestemme, hvem man vil have 
rådgivning af. Det vil tvinge kommuner-
ne til at begrunde deres tilbud og valg.

sådanS Å D A N K A N  D E T  B L I V E  B E D R E



Det er gennem kommunikation med and-
re, vi får indflydelse på vores liv. Og for at
kommunikere, skal der være noget at kommu-
nikere om. Det kniber det nogle gange med. 
“Ofte er der en modsætning mellem dem må-
de, hverdagslivet planlægges og leves, og det at
skabe et levemiljø, hvor det er meningsfyldt
og nødvendigt at kommunikere. Derfor er det
vigtigt at overveje, hvordan vi kan understøt-
te kommunikative samspil gennem udform-
ningen af det fysiske miljø, ved at strukturere
hverdagslivet og gennem de interaktioner, der
foregår i miljøet,” siger Jesper Holst, lektor på
Danmarks Pædagogiske Universitet.
Nogle botilbud er fx fysisk indrettet, så det
gør det svært at kommunikere. Og nogle ste-
der er bygget, så beboerne forstyrrer hinanden
mindst muligt. Det er vigtigt, at både arkitek-
tur, indretning og møblering lægger op til
kommunikation. 
“Og så er det vigtigt at tænke kommunikation
ind i hverdagslivet,” siger Jesper Holst. “Hvis
det daglige liv i høj grad er bestemt af faste
rammer, rutiner og skemaer, er der ikke rigtig
noget at kommunikere om. Det hjælper ikke,
at beboeren kender tegnet for kaffe, hvis reg-
lerne på stedet siger, at ’det ikke er kaffetid nu’!”
Misforstået omsorg kan gøre det unødvendigt
at kommunikere. Hvis det pædagogiske per-
sonale mener, de kender beboernes behov og
forsøger at imødekomme behovene, før bebo-

erne selv når at give udtryk for, hvad de har
behov for, så fremmer det ikke kommunika-
tionen. 

Samtalepartner
God kommunikation kræver en lydhør sam-
talepartner. Det vil sige et menneske, der ikke
bare som ekspert sætter mål for og træner
bestemte kompetencer, men som ser sig selv
som en kommunikationspartner, der kan bli-
ve bedre til at forstå og tolke de kommunika-
tive udtryk, som samtalepartneren benytter.
“Hvis der er problemer med kommunikatio-
nen, er det ikke kun den ene parts problem,
medarbejderen er også en del af problemet.
Han eller hun er måske ikke dygtig nok til at

tolke beboerens kommunikative udtryk,”
påpeger Jesper Holst. 

Hjælpemidler
Kommunikation er altså ikke primært et
spørgsmål om ’teknik’, piktogrammer, Bliss,
boardmaker o.l. Men det handler også om tek-
niske hjælpemidler, som der kommer flere og
flere af. Fx giver digitalkameraer nye mulig-
heder for at kommunikere, også om mere
sociale ting som hverdagens små og store ople-
velser og indtryk. “Derfor skal der også være
viden og kompetence i botilbuddene i forhold
til de tekniske muligheder, der rent faktisk
eksisterer for at støtte og forstærke kommuni-
kationen,” siger Jesper Holst. ●
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”KOMMUNIKATION LÆRER MAN VED AT KOMMUNIKERE. VED AT FOR-

SØGE AT SKABE FÆLLES MENING OG TAGE KOMMUNIKATION ALVOR-

LIGT.” WORKSHOPVÆRT JESPER HOLST

KOMMUNIKATION HANDLER FØRST OG FREM-
MEST OM RELATIONER. FOR AT KOMMUNIKERE

SKAL DER VÆRET NOGEN AT KOMMUNIKERE MED – OG NOGET AT KOMMUNIKE-
RE OM. DET GÆLDER IKKE MINDST I FORHOLD TIL MENNESKER UDEN VERBALT
SPROG.

DER SKAL VÆRE NOGEN 
AT KOMMUNIKERE MED❙
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Udviklingshæmmede danner deres eget landsforbund ULF. 
>
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Mennesker med fysisk handicap
får mulighed for personlig assistance til uddannelse og arbejde.

>
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• Indret gode kommunikationsmiljøer, 
hvor det kan ‘betale sig’ at kommuni-
kere. Tænk kommunikation ind i 
arkitektur, indretning og møblering.

• Tænk kommunikation ind i hverdagens
aktiviteter. Undgå at hverdagen fast-
låses i faste rutiner og strukturer, der 
er begrundet i, at botilbuddene også er
arbejdspladser.

• Indfør en form for ‘dokumentations-
kort’, som registrerer hvordan den 
enkelte kommunikerer, og lad kortet 
følge personen, så informationen 
bliver ført videre.

• Hvis personen ikke kan kommunikere: 
Opstil objektive, målbare kriterier for, 
om en handling opleves positiv – ud fra 
medarbejderens fortolkning. Diskutér 
med kolleger, om I fortolker ens.

• Afsæt ressourcer til, at medarbejderne 
kan hjælpe mennesker med ringe 
verbal kommunikation. Mange steder 
er der ikke tid til at kommunikere.

• Informér kommunerne om de 
forskellige former for kommunikation.
De mangler kendskab.

• Styrk pædagoguddannelsen, så man 
fortsat kan vælge speciale, som kan 
udvikle kommunikation. 

PLUK FRA DEBATTEN

“Jeg vil gerne aflive ordet kommunikations-
svag. Jeg har i 10 år ikke mødt kommunika-
tionssvage. At ikke-kommunikere er også at
kommunikere. Det handler om at forstå.”

“Kommunikation bliver nemt instrumentelt.
Der er meget lidt kommunikation om sociale
ting.”

“Medarbejderne skal give plads og lade bebo-
erne komme til orde. Når det sker, så rykker
ting.”

“Det kommer meget an på relationen. En
kommunikationsstærk person kan i nogle re-
lationer kommunikere dårligt og i andre rela-
tioner kommunikere meget. Det er godt at
dyrke relationerne.”

“Jeg tror, vi er for dårligt uddannet, vores go-
de hjerte er ikke nok.”

“Man glemmer at oplyse forældrene til de
handicappede børn om de muligheder, de har
(for kommunikation).”

“Personalet gør en masse gode ting, men det
er praktiske ting. Der er ikke tid til kommu-
nikation.”

“Der er stor udskiftning af personalet på bo-
tilbuddene. Det er et problem.”

“Kommunikation og information er to for-
skellige ting. Information er godt, men det
skal følges op af kommunikation.”

Socialt Udviklingscenter SUS er ved at færdiggøre
en rapport om metoder til kommunikationsudvik-
ling i forhold til mennesker uden et verbalt sprog.
Fundamentet for rapporten er erfaringerne fra syv
botilbud, som i to år har deltaget i at udvikle og 
afprøve forskellige metoder. Rapporten konklu-
derer, at hvad der er en god metode til kommuni-
kationsudvikling i forhold til én bruger, ikke nød-
vendigvis er det i forhold til andre. Der findes en
lang række metoder, der kan bruges og kombine-
res med henblik på at fremme kommunikationen. 

At arbejde med kommunikation og kommunika-
tionsudvikling handler nok så meget om at arbej-
de på rammerne for og holdninger til kommuni-
kation som om at finde de rette metoder og kom-
munikationsforstærkere. Kommunikation og kom-
munikationsudvikling er afhængig af, at der rent
faktisk er noget meningsfyldt at kommunikere om
– og af at lysten til at kommunikere stimuleres i
hverdagsmiljøet i botilbuddene. 
Læs mere på www.kommunikationsudvikling.dk

UDVIKLING AF KOMMUNIKATIONSMETODER

1992 1993

April: Folketinget vedtager beslutningsforslag B43 
om ligebehandling og ligestilling mellem handicappede og

ikke-handicappede borgere.
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1993

“Enten er jeg for ’god’, eller også er jeg for
’dårlig’.” Sådan siger Hans Bøgevig, 22 år.
Og det illustrerer meget godt, hvordan han tit
har det, når han er sammen med andre.
De sidste to år har Hans boet i prøvebofælles-
skabet på Jonstrupvang ved Værløse. Men
han har aldrig rigtig følt, at han ’hører til’ her.
Det er ikke fordi, de andre ikke er søde. Og
alt det praktiske i bofællesskabet fungerer også
fint nok. Der er håndtag og automatiske dør-
åbnere, og hvad der skal til, for at Hans, der
er blind og spastiker, kan bevæge sig rundt i
sin lejlighed i bofællesskabet, hvor han bor
sammen med fire andre. Men det sociale liv
på stedet kniber det med, synes han. Så alt i
alt er han ikke så glad for at bo her. 
“Der er mange her, som ikke har et sprog, og
jeg kan jo ikke se deres tavler osv., så der er
ikke så mange at snakke med, selv om her bor
over 100 mennesker. Jeg er nok lidt mere vel-
fungerende end de fleste her,” siger han. 
“Og hvis jeg klager over, at jeg er ensom, får
jeg at vide, at det er mig egen skyld, at jeg selv
har valgt det. Det er rigtig nok, at jeg holder
mig meget for mig selv, men jeg har sgu da
ikke selv valgt mine bofæller.”

Musikken og Cindie betyder alt
De aktiviteter, der er på stedet, appellerer hel-
ler ikke rigtigt til Hans. For meget af det er

noget, man skal kunne se til, fortæller han. 
Men heldigvis har Hans sin musik – og sin
kæreste, Cindie, som han er meget sammen
med om eftermiddagen og om aftenen. 
Det meste af dagen tilbringer Hans som regel
foran musikanlægget på sit værelse: 
“Jeg står op halv otte – otte, jeg får hjælp til at
komme op og i bad. Så spiser jeg morgenmad,
og bagefter hører jeg radio. Jeg går meget op i
musik. Hører musik, spiller og synger selv.
Mit store idol er Kim Larsen, jeg synes selv,
jeg har noget af den samme frækhed som
ham! Musikken er min altoverskyggende hob-
by, så behøver jeg ikke spekulere på, at jeg har
to ben, der ikke fungerer, og to øjne, der ikke
kan se.”
Det var også musikken, der førte Hans og
Cindie sammen. 
“Vi havde idrætsdag, og jeg kunne ikke rigtig
deltage i noget, men så var der karaoke og
den, der turde gå op og give en sang, ville få
ekstra point til holdet. Så jeg gik op og sang
Kim Larsens “Midt om natten”, og det syntes
Cindie bare var så smukt…, siger Hans. “Det
bedste ved at være her er, at jeg har mødt
Cindie. Det er det hele værd.” 

Nemmere hvis jeg var ’dum i hovedet’
Om kort tid skal Hans og Cindie flytte sam-
men. De har fået en treværelses stuelejlighed i

et boligkompleks i Nærum. Og denne gang er
det alvor med flytteplanerne.
“Egentlig skulle jeg være flyttet i bofællesskab
i Århus. Men de skal tage kommunens borge-
re først, så det blev ikke til noget. Så var det
meningen, jeg skulle flytte til et nyt byggeri i
Veksø. Det havde jeg også været oppe at se på,
og der var en masse, jeg kendte, men halv-
delen sprang fra, og så blev det ikke det, de
havde planlagt. Det blev meget fysisk handi-
cappede, der kom til at bo der. – Så jeg føler
lidt, at jeg blev parkeret her, fordi der ikke var
andre muligheder.”
Nogle gange kan det være rigtig besværligt at
have to forskellige handicap. 
“Min plejemor siger tit, at det ville være me-
get nemmere, hvis jeg var ’dum i hovedet’…
Jeg har altid gået i ’skæve’ skoletilbud. Læ-
rerne troede tit, at når jeg var spastiker, måtte
jeg også være psykisk handicappet. Jeg kan
ikke læse punktskrift, fordi jeg ikke er følsom
nok i fingrene. Matematik havde jeg svært ved,
men sprog og musik kunne jeg lære udenad.
Jeg læser med ørerne.”
Hans var glad, da skolen var slut. Det er ikke
den vej, han har lyst til at gå. 
“Jeg er ikke boglig nok til at få en uddannelse.
Og jeg er for kvik til et beskyttet værksted. Så
jeg har planer om fortsætte med musik og
drive det til noget stort!” 
I øjeblikket går Hans til specialundervisning
på Blindeinstituttet i København, hvor han
får musikundervisning af to lærere
“Det er en dyr foranstaltning, fordi der kun er
mig, men kommunen gav sig, fordi der ikke
er andre tilbud,” siger han, og giver en smags-
prøve på et nummer fra sin sidste cd: “Vågner
op en morgen og er pissesur – hører radio-

MELLEM TO STOLE❙
HVIS HANS BØGEVIG EN GANG SKAL SKRIVE EN BOG, SKAL DEN HEDDE ”AT SIDDE MELLEM TO STOLE”. FOR SÅDAN SYNES
HAN TIT DET FØLES AT VÆRE HAM. 

”HVIS MAN SKAL HAVE ET ELLER ANDET, SKAL MAN KÆMPE ENORMT
MEGET FOR DET. MAN SKAL FANME SLÅS FOR DET.”

<

Center for Ligebehandling af Handicappede etableres
som en selvejende statslig institution.

December: FN's generalforsamling vedtager 
FN's Standardregler om Ligebehandling af Handicappede.

Danmark tilslutter sig resolutionen. 

> >
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avisen med Peter Mathiesen…” – tilsæt selv
rap.
“Det her nummer har jeg lavet i forskellige
stilarter. De tekster, jeg laver, handler om mit
liv og de ting, jeg har oplevet – Jeg har også
tænkt på, at jeg måske en dag skulle skrive en
bog, så skulle den hedde ’At sidde mellem to
stole’.” 

Et værdigt liv, tak
Hans synes, at han har ret til et godt liv, men
han synes også, det kan være hårdt at kæmpe
for det. 
“Jeg er for tidligt født, og den eneste grund
til, at jeg overlevede, var, at der var en kvik læ-
ge, der reddede mig. Det lyder groft, men jeg
synes, det er forkert, at man gør så meget for,
at vi skal overleve, hvis man ikke vil bekoste
det, der skal til, for at vi kan få et værdigt liv.”
“Tilbud om en bolig hænger ikke på træerne,

og hvis man skal have et eller andet, skal man
kæmpe enormt meget for det. Man skal fan-
me slås for det. Indtil videre har jeg måttet
klare mig med 12 ledsagertimer om måneden,
men nu har jeg fået bevilget 20 timer frem-
over.” 
Hans har gjort sig en del tanker om at flytte
fra bofællesskabet – og sammen med Cindie.
“Jeg forestiller mig, at vi skal bo i Nærum
resten af livet, men det er svært at sige. Vi har
da også snakket om, at vi måske skal have
børn, så må vi se, hvordan vi så får det ind-
rettet – og ellers tage den derfra. Og hvis ikke
det går, jamen så har vi prøvet!” ●

”DET BEDSTE VED AT VÆRE HER ER, AT JEG HAR MØDT CINDIE. 

DET ER DET HELE VÆRD.” 

Ligebehandling, kompensation og sektoransvarlighed 
bliver centrale elementer i handicappolitikken.

>
1994
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”En rigtig drengerøv skal da prøve ud at
ligge i rendestenen efter en druktur…”
Sådan siger 23-årige Johnny Jagwani, som du
også kan møde i magasinet her. Johnny har
ikke selv ’været en tur i rendestenen’. Han synes
faktisk aldrig rigtig, han har fået lov til at være
ung – med alt hvad dertil hører.
Og det er et problem for mange unge med
handicap, siger Thomas Gruber, souschef i
UFC Handicap.
”Unge med handicap har ikke de samme
muligheder for at være unge som alle andre.
De har det samme behov for at træffe egne
valg – og for at lære af konsekvenserne af dem,
men mulighederne for at afprøve verden er
begrænsede for de fleste.” 
Funktionsnedsættelsen kan i sig selv sætte nog-
le begrænsninger, men for mange unge be-
tyder afhængigheden af andre, at de har svært 

ved at holde fast i retten til selvbestemmelse. 
”Men unge med handicap har brug for at gøre
sig sine egne erfaringer, de har brug for at
kunne gøre noget impulsivt – og af og til også
noget risikofyldt, som også er en del af det at
være ung. Det sætter bekymrede og omsorgs-
fulde omgivelser nogle gange en begrænsning
for,” siger Thomas Gruber. 

Omsorgen omklamrer
”Det kan være svært at gøre sig fri af omsorg
og omklamring. Omsorgen er vigtig, men den
må ikke blive omklamrende. Ofte ønsker om-
givelserne at skåne den unge mod fejl og
nederlag og med den erfaring er det ikke van-
skeligt at forestille sig, hvordan mange unge
med handicap på forhånd ser bort fra nogle af
de mere vovede fremtidsplaner – ’inden det
kan sættes i værk skal jeg jo overbevise sags-

behandleren (eller kontaktpædagogen) på det
kommende handleplansmøde – og mor og far
synes nok heller ikke, at det er nogen god
idé’…”. 
For mange er ungdommen en periode, der er
præget af en vis form for kaos. Man afsøger til-
værelsens mange muligheder, og ikke alt går,
som man regnede med. Mange unge ’zapper’
i en periode mellem forskellige uddannelses-
og erhvervsretninger, inden de bliver klar
over, hvor de vil hen.
“Og formelt set begår de masser af fejl under-
vejs. Men for de fleste er fejlene en vigtig del
af den erfaring, som gør det muligt at leve en
selvstændig tilværelse. Der er masser af gode
’voksenråd’ undervejs, men grundlæggende
handler det om at udvikle modet og kompe-
tencen til for alvor at træffe sine egne valg,”
siger Thomas Gruber. ●

FRA VILD UNG TIL STÆRK VOKSEN: DER SKAL
VÆRE PLADS TIL AT KVAJE SIG UNDERVEJS❙

UNGE MED HANDICAP SKAL HAVE LOV TIL AT GØRE SIG DERES EGNE ERFARIN-
GER UDEN OMKLAMRENDE OMSORG. LOV TIL AT VÆLGE SELV – OG LOV TIL AT
’VÆLGE FORKERT’ – DET LÆRER MAN OGSÅ AF. 

”MULIGHEDERNE FOR AT AFPRØVE VERDEN ER BEGRÆNSEDE FOR
DE FLESTE UNGE MED HANDICAP.” WORKSHOPVÆRT THOMAS GRUBER

U
N

G
D

O
M

S
L

IV

<

Pensionslovgivningen ændres, 
så voksne beboere på døgninstitutioner får rådighed over deres 

egen økonomi og pension i stedet for at få udbetalt lommepenge som hidtil. 

>
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• Gør op med vanetænkningen. Tro på, 
at børn og unge med handicap kan 
mere, end vi tror – og mere, end deres
forældre tror! Giv større frihed og 
ansvar tidligere, og hav forventninger 
om, at de kan.

• Kend de unges ønsker. Der mangler en 
synliggørelse af de unges ønsker og 
behov, fx a la en boliginformation.

• Udvid ledsagerordningen og gør den 
mere fleksibel. 15 timer om måneden 
kan være alt for lidt, selv om man kan 
spare timer op.

• Giv ledsagerne lov til at hjælpe med 
mere, fx personlig hygiejne og 
toiletbesøg. 

• Giv unge med handicap lige ret til 
ungdomsuddannelse. Der er brug for 
retningslinjer og standarder.

• Opret flere uddannelsestilbud 
og sæt fokus på, at der er behov for 
at blive ved med at lære.

• Husk, at unge også har forskellige 
ønsker og behov – de er ikke en 
homogen gruppe.

(Se også Uddannelse side 7)

PLUK FRA DEBATTEN

“Det er skide irriterende, når forældrene ikke
tør give slip, men samtidig udgør forældrene
en kæmpe ressource på sidelinjen. Det hand-
ler om at balancere meget.”

“Man taler om curlingbørn, men knubs er jo
sunde. Når jeg tænker på børn og unge med
handicap, så curler og skrubber forældrene på
livet løs!”

“Det er også vigtigt at komme ud blandt and-
re og få brudt fordomme. De skal virkelig ned-
brydes.”

“Det er også vigtigt, at omgangskredsen har
ambitioner for den unge.”

“Der er nogle barrierer, der slet ikke handler
om tid eller penge, men om holdninger.”

“Det er en god forretning at få ressourcesærke
unge.”

“Hellere være på banen i første division end i
superligaen.”

“Særforsorgen skal nedlægges i vores hoveder
– også på det her område.”

1996 1997

Værgemålsloven træder i kraft 
og afløser myndighedslovens regler om umyndiggørelse og umyndiggjorte.

>
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1998

Ligebehandling, kompensation, solidaritet
og sektoransvar. Sådan lyder de bærende
principper i dansk handicappolitik – også
fremover. I magasinet her giver konference-
deltagerne en række input til, 'hvordan vi
kan gøre det bedre' i forhold til uddannelse,
arbejde, bolig osv. Herunder følger en række
mere overordnede bud på, hvilke udfordrin-
ger vi står over for.

Inklusion og sektoransvar
Udfordring: At mennesker med multiple funk-
tionsnedsættelser reelt får mulighed for at ud-
leve deres medborgerskab og bliver en del af
samfundets fællesskab og får indflydelse på
eget liv.
Hvordan: Ved at give reel adgang til medbor-
gerskabets sociale rettigheder, uddannelse, bo-
lig, arbejde, fritidsaktiviteter mv. Ved at hjælpe-
ordningerne understøtter egen tilværelse og
deltagelse.

Udfordring: Reel inklusion.
Hvordan: Ved fortsat at arbejde for sektor-
ansvarligheden, så alle områder i samfundet
lever op til deres ansvar. Mange sektorer skal
skifte perspektiv, det handler også om en

holdningsændring hos myndighedspersoner.

Ligebehandling
Udfordring: At overflødiggøre Center for Lige-
behandling af Handicappede. 
Hvordan: Ved at sikre reelt ligeværd og reel li-
gebehandling af mennesker med funktions-
nedsættelse, på ALLE niveauer, uanset hvil-
ken region eller kommune man bor i. Lovgiv-
ningen skal satse på skal i stedet for kan og så
vidt muligt.

Udfordring: At afskaffe handicapbegrebet.
Hvordan: Ved at tage udgangspunkt i det
enkelte menneske og se på hans eller hendes
funktionsnedsættelse i konkrete situationer.

Selvbestemmelse
Udfordring: At mennesker med handicap rent
faktisk bliver hørt.
Hvordan: Ved at sikre og indføre kontrol med,
at kommunerne bruger de kommende handi-
capråd. Ved at acceptere det, der er livskvali-
tet for den enkelte.

Udfordring: At de mennesker, der har de svæ-
reste handicap, får et liv på egne præmisser. 

Hvordan: Ved at gøre hjælpeforanstaltninger-
ne mere fleksible end i dag. Ved at engagere
mennesker med små handicap, så de fortsat
kæmper solidarisk. Ved at øge retssikkerheden
og adskille rådgivning og myndighedsudøvelse.

Udfordring: Mere selvbestemmelse i forhold
til bolig og arbejde. ”Kommunen skal ikke be-
stemme, hvor mennesker med handicap skal
bo eller arbejde”. 

Tilgængelighed
Udfordring: At sikre fysisk tilgængelighed –
for mennesker med alle former for handicap –
på arbejdspladser, uddannelsessteder og i for-
hold til boliger. Og tilgængelighed i forhold
transport, bus, tog mv. 
Hvordan: Ved at se på, hvordan man gør andre
steder, i Barcelona fx.

Holdningsændring
Udfordring: At ændre holdningen til menne-
sker med funktionsnedsættelser, at ændre hold-
ningen til handicapbegrebet og begreberne
anderledeshed og normalitet.
Hvordan: Ved en landsdækkende kampagne,
som sætter gang i forandringerne via hold-

UDFORDRINGER 
FOR FREMTIDEN❙
HVAD ER FREMTIDENS STØRSTE HANDICAPPOLITISKE
UDFORDRING? DET BAD VI KONFERENCEDELTAGERNE GIVE DERES BUD PÅ – OG OGSÅ GERNE ET BUD PÅ EN LØSNING.
HER FØLGER ET UDPLUK AF DE MANGE BESVARELSER.

<

>
Tre nye love: Serviceloven, Aktivloven og 

Retssikkerhedsloven 
træder i kraft og erstatter Bistandsloven. 

Institutionsbegrebet afskaffes. 
Der sker en adskillelse mellem bolig og service i boligen. 
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Brugerindflydelse bliver centralt.
Loven pålægger kommuner og amter at sørge for, 

at brugerne får mulighed for indflydelse på tilrettelæg-
gelsen og udnyttelsen af tilbuddene.

>
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ningsændring. Ved at give mennesker med
handicap mere plads og være mere synlige i
medierne, tv mv., så man ser, hvad de formår
som mennesker.

Koordination
Udfordring: At tilbuddene til den enkelte bli-
ver koordineret.
Hvordan: Ved at give mennesker med handi-
cap mulighed for at få en fast uvildig ’advokat’
eller ’tovholder’ gennem hele livet. En person,
der kan samle trådene og formidle. 

Sagsbehandling
Udfordring: At sikre ensartet sagsbehandling i
alle kommuner.
Hvordan: Ved at en sag fx skal ikke genvurde-

res, fordi en bruger flytter kommune (ligesom
det er tilfældet med revalidering).

Udfordring: At skabe hurtigere sagsbehand-
ling i forbindelse med støtte mv.
Hvordan: Ved større smidighed og bedre for-
ståelse.

Retssikkerhed
Udfordring: Brugernes retssikkerhed er afhæn-
gig af de økonomiske rammer/prioriteringer i
kommunerne. De stærke handicapgrupper ’ta-
ger’ let pengene.
Hvordan: Når pensionen tildeles, bør der og-
så tildeles individuelle beløb til hjælp, dvs. at
pengene bør følge den enkelte, som så kan
vælge frit.

Viden og vidensdeling
Udfordring: At få kommunerne til at søge vi-
den og ekspertise ’udefra’, fx fra VISO, så de
ikke bliver små ’kongeriger’
Hvordan: Ved at indføre lovregler for sags-
behandling, sørge for at handicaporganisatio-
nerne bliver hørt. Ved mere opfølgning og
fokus på de forskellige problemer.

Udfordring: At specialviden om handicap ik-
ke går tabt, når den bredes ud over 98 store
kommuner
Hvordan: Ved at ministeriet sikrer, at den ek-
sisterende viden hos videnspersonerne beva-
res, evt. gennem netværk på tværs af kommu-
nerne, så unge videnspersoner også oplæres. 

●

GRUNDPRINCIPPERNE 
I DANSK HANDICAPPOLITIK

Kompensationsprincippet
betyder, at samfundet tilbyder mennesker med
funktionsnedsættelse en række ydelser og
hjælpeforanstaltninger for at afhjælpe eller
begrænse konsekvenserne af den nedsatte
funktion mest muligt. 

Sektoransvarlighedsprincippet
betyder, at den myndighed, organisation eller
virksomhed, der har ansvaret, for at levere
ydelser, tjenester eller service til borgere i
almindelighed, også har forpligtelse til at sikre
og finansiere, at disse ydelser er tilgængelige
for mennesker med funktionsnedsættelse.

Solidaritetsprincippet
betyder, at støtteforanstaltninger og handicap-
kompenserende ydelser finansieres solidarisk
via skattesystemet. Det indebærer, at tildelin-
gen af kompensation principielt er gratis for
den enkelte og altså uafhængig af indkomst og
formue.

Ligebehandlingsprincippet
betyder, at alle skal sikres lige muligheder – for
at udvikle og nyttiggøre sine potentialer og
udvikle færdigheder i overensstemmelse med
sine evner. Ligebehandling vil i praksis ofte
betyde forskelsbehandling af mennesker, fordi
mennesker med handicap har andre forudsæt-
ninger end ikke handicappede, og fordi men-
nesker med handicap har vidt forskellige forud-
sætninger.
Kilde: Dansk handicappolitiks grundprincipper.
Det Centrale Handicapråd. September 2005

TILGÆNGELIGHED

I kommuner og jobcentre 
De Radikale fremsatte i november et lovforslag om, at det skal være obligatorisk, at nye
rådhuse og jobcentre er fysisk tilgængelige for mennesker med handicap, ligesom 
kommunernes hjemmesider skal opdateres teknologisk, så mennesker med handicap kan
benytte dem. Stig Langvad, formand for De Samvirkende Invalideorganisationer, er 
begejstret for lovforslaget. Han mener, at det får vidtrækkende konsekvenser, hvis det
vedtages, og betegner det som en samfundsmæssige gevinst på sigt. 
Kilde: Jyllands Posten 14.11.2005

På arbejdspladser
DSI har fået en bevilling fra Arbejdsmarkedsstyrelsen til at udvikle et frivilligt 
landsdækkende registreringssystem, der kan synliggøre tilgængeligheden til virksom-
heder og arbejdspladser for mennesker med handicap. Projektet løber frem til 2007. 
Kilde: www.handicap.dk

I fritiden
Foreningen Tilgængelighed for Alle, FTA har oprettet hjemmesiden godadgang.dk, hvor
man kan finde informationer om overnatning, restauranter, sports- og mødefaciliteter mv.
Stederne er mærket med tilgængelighed for forskellige handicap. Foreningen RYK har på
deres hjemmeside en ’tilgængelighedsdatabase’, hvor kørestolsbrugere kan søge på 
tilgængelighed på spisesteder, i butikker, teatre, ved sportsaktiviteter osv. 
www.godadgang.dk · www.ryk.dk/tbase/

Kommuner og amter forpligtes til at tilbyde 
borgere med handicap en individuel handleplan. 

Mennesker med handicap
får mulighed for 15 timers ledsagelse om måneden. 

> >
Der kommer nye regler om job med løntilskud

(fleksjob og skånejob), som skal skaffe flere mennesker
med handicap i arbejde. 

>
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2000

Da Stig Langvad, formand for DSI, for
nogle år siden skulle holde oplæg på Hotel
H.C. Andersen i Odense, forlangte han, at der
blev bygget en rampe, så han kunne komme op
på scenen i sin kørestol. Ellers ville han ikke
komme. Og sådan gik det til, at Stig Langvad
i dag ubesværet triller op til talerstolen: “Selv-
bestemmelse kan være med til at ændre ver-
den!”, siger han.
Stig Langvad har også selv bestemt, at han vil
bygge en terrasse til sit hus.
“Egentlig skulle det bare være en lille terrasse,
men projektet nærmer sig efterhånden de
650.000 kroner… Og hvad vil jeg sige med
det? At det liv, vi alle ønsker at leve, er et liv,
hvor vi selv får lov at træffe beslutninger – og
også får lov at træffe forkerte beslutninger.
Sådan er det ikke i dag. Vi har skabt et sy-
stem, hvor folk ikke får den mulighed, fordi

de visiteres til alt. Det er en illusion at tale om
frit valg, hvis man hver gang skal igennem en
visitation og en vurdering. Jeg synes, det er
fedt at få lov til at vælge selv – også selv om
det koster 650.000 kroner!”

Sektoransvar og solidaritet
Et konkret bud på, hvordan det kan blive
bedre i fremtiden? Placer ansvaret for opga-
verne der, hvor man er bedst til at løse dem,
opfordrer Stig Langvad.
“Hvis vi skal rokke ved fremtiden, skal vi gen-
opfinde begrebet sektoransvar. Det er det mest
fortærskede og ikke realiserede begreb.” 
“Hvis vi fx skal skabe tilknytning til arbejds-
markedet er det vigtigt, at det at søge job hø-
rer til i beskæftigelsessektoren. P.t. er det at
have en job en social foranstaltning. Så længe
det er sådan, er det ikke arbejde.” 

“Og ser vi på boligområdet, løser vi ikke pro-
blemet, hvis det er den samme sektor, der byg-
ger, leverer service og visiterer. Hvis vi gav
boligmarkedet frit, kunne folk vælge at bosæt-
te sig, hvor de ville, og så kunne socialcentre-
ne gøre det, de er gode til, nemlig at levere
service.”
Samtidig skal ambitionsniveauet en tand op,
mener Stig Langvad.
“Der er ikke noget, der tyder på, at socialsek-
toren har været gode til at skabe gennembrud
for at afskaffe særforsorgen. Der skal vi sætte
større ambitioner.”
“Vi er også nødt til at genopfinde ordet soli-
daritet. Det er en samfundsmæssig opgave at 
at sørge for, at ydelserne bliver leveret, og jeg
koster altså lidt mere end andre. Den mulighed
(for støtte red.) skal vi gerne have alle sammen,
hvis vi får brug for det.” ●

Folkeskoleloven ændres, 
al økonomi vedr. undervisning af børn overtages af kommunerne, 

der nu har den fulde indstillingskompetence. 

>

25 ÅR ER GÅET, SIDEN SÆRFORSORGEN BLEV
LAGT UD TIL AMTERNE I 1980. I 2007 SKER DER
ATTER EN OMLÆGNING, NÅR DE 98 NYE OG

STØRRE KOMMUNER OVERTAGER DET FULDE ANSVAR FOR ALLE BORGERE 
– MED OG UDEN HANDICAP. HVAD ER DET FOR UDFORDRINGER, DER I SÆRLIG
GRAD TRÆNGER SIG PÅ FREMOVER? DSI, ULF OG LEV HAR HVER DERES BUD 
– SOM IKKE ER SÅ FORSKELLIGE ENDDA. 

SELVBESTEMMELSE, SELVBESTEMMELSE
OG SELVBESTEMMELSE❙

1999

<

”JEG SYNES, DET ER FEDT AT FÅ
LOV TIL AT VÆLGE SELV – OGSÅ
SELV OM DET KOSTER 650.000
KRONER!”

STIG LANGVAD
formand for DSI, De Samvirkende Invalideorganisationer:

SELVBESTEMMELSE KAN VÆRE MED TIL AT ÆNDRE VERDENI
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Når Lisbeth Jensen fra sin formandsstol i
ULF kigger tilbage på de 25 år, der er gået, 
siden særforsorgen blev lagt ud til amterne,
ser det således ud: 
“Min melding er, at der ikke er sket ret mange
fremskridt. I (personalet, red.) synes nok, at
der er sket fremskridt, men vi udviklingshæm-
mede kan se en masse tilbageskridt.”
“Det er godt nok, at vi kom af med central-
institutionerne. Men så skulle vi lige pludselig
til selv at være med til at bestemme. Hvordan
gør man det? Vi var vant til, at pædagogerne
gjorde det. Vi skulle også til at bo i boenheder
og bofællesskaber. Men vi fik ikke selv lov til
at bestemme, hvem vi ville bo sammen med.
Nogle blev fx flyttet fra Brejning (centralinsti-
tution, red.) til hjemkommunen. Man trak he-
le deres sikkerhedsnet væk under dem. Uden at
spørge dem. De ville hellere blive der, hvor de
var vokset op.”
Selvbestemmelse kommer ikke af sig selv, un-
derstreger Lisbeth Jensen. 
“Vi skulle først til at lære medbestemmelse,

selvbestemmelse og brugerindflydelse. I har
haft en masse lærebøger. Vi har ikke gået i
skole, hvem skulle lære os det?”

Vi kan ikke følge med i det tempo
Med fortiden in mente er Lisbeth Jensen og
ULF bekymret for fremtiden: 
“Vi har en frygt i forhold til kommunalrefor-
men. Hvornår begynder de nu at flytte rundt
med os igen, som det passer dem? 271 kom-
muner bliver til 98, og amterne nedlægges.
Det er vores skræk, at brugerindflydelse og
medbestemmelse bliver en mangelvare i det
store spil,” siger hun og uddyber:
“I 1998 (da Serviceloven trådte i kraft, red.)
kom brugerne i centrum. ULF har slået sig
fast, og det har taget sin tid i vores tempo.
Det, der er ved at ske nu, er ikke i vores tem-
po. Brugerne bliver ikke hørt. Det er vigtigt,
at I tager os med i betragtning, når I går hjem
og ’ordner alle de strukturændringer, der
kommer’. Udviklingshæmmede bliver tabt på
gulvet, vi kan ikke følge med i det tempo.”

Personalefrit område
Når Lisbeth Jensen tager et sæt andre frem-
tidsbriller på, ser det sådan her ud: 
“Vi vil gerne lave en masse cafeer, hvor vi selv
ansætter personalet. De mødesteder, cafeer og
aktivitetshuse, der er i dag, er ikke vores fri- og
væresteder mere. Det er hjemmevejledernes
domæne. Vi har brug for fristeder, hvor vi kan
diskutere vores liv – uden at der altid er perso-
nale!”
“En fremtidsvision er også selv at få lov til at
vælge, hvem hjælperne skal være. Hjemme-
vejlederne skal ikke kom i hjemmet. Det er
vores hjem, men det er ikke altid os, der be-
stemmer, hvem der kommer der. I stedet skal
vi komme til hjemmevejlederne, hvor de er,
’på neutral grund’ – så man kun får den
hjælp, man har brug for. Det er vigtigt, at
man selv er med til sige, hvad man har brug
for af hjælp, og at hjælpen er tilpasset den
enkelte. På den måde kan vi selv være med til
at bestemme over vores liv og tage ansvar for
det, vi laver. Og tro på, at vi kan.” ● 

2001 2002

LISBETH JENSEN
formand for ULF, Udviklingshæmmedes Landsforbund:

“DET ER VORES SKRÆK, 
AT BRUGERINDFLYDELSE BLIVER EN MANGELVARE”I

<

”VI HAR EN FRYGT I FORHOLD TIL
KOMMUNALREFORMEN. HVOR-
NÅR BEGYNDER DE NU AT FLYT-
TE RUNDT MED OS IGEN, SOM
DET PASSER DEM?”
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2003 2004

Hvordan kommer vi videre til reel bruger-
styring?
Sytter Kristensen, formand for Landsforenin-
gen LEV, lader spørgsmålet stå et øjeblik,
mens hun tænker tilbage på et par episoder,
som har gjort indtryk på hende – fordi hun
ikke selv fik lov at styre sit liv. 
“Da jeg i 1976 blev mor til et barn med
Downs syndrom, følte jeg, at jeg blev klient-
gjort. Det var en stor krænkelse for mig, der
ellers er opvokset med ros,” siger hun og for-
tæller om en anden episode, for mange år
siden: 
“Engang skulle jeg bo tre uger hos nogle fami-
liemedlemmer, fordi der ikke var andre steder
at være. De var meget søde, men jeg fik ikke
lov at bestemme noget selv. Det var næsten
som at være på hospital.”
Sytter Kristensen bruger eksemplerne fra sit
eget liv til at stille skarpt på brugerstyring. 
“De situationer, jeg nævner her, er situationer,
hvor jeg ikke har haft mulighed for at sætte
dagsordenen. Og det er jo det, der er det vig-
tige. At få lov til at være i en situation, hvor
man selv kan få lov at bestemme.” 

“Det handler blandt andet om at blive mødt
med ligeværd. At ens værdier bliver accepte-
ret, og at den, der ser på en, ser, hvad man kan,
og ikke på de fejl, man har.” 

Ud af starthullerne 
En anden forudsætning er, at der er reelle
valgmuligheder, påpeger Sytter Kristensen. 
“I Odense står der 80 unge på venteliste til en
bolig… Men når vi taler bolig, er det ikke sel-
ve boligen, der er kernen. Det handler derimod
om, at politikerne vil sætte de midler af, der
skal til, for at man kan få den service, der skal
være i boligen. Og at man selv kan vælge,
hvem man vil bo sammen med og får støtte
fra – ligesom man selvfølgelig selv skal have
indflydelse på, hvor man vil på ferie, og hvem
man vil være venner med osv.”
“Det handler kort og godt om, at mennesker
med udviklingshæmning skal have samme
valgmuligheder og rettigheder som alle andre.
Vi har snakket om medbestemmelse og bru-
gerindflydelse i næsten 25 år. Nu handler det
om at komme i gang og gøre noget.”

●

”VI HAR SNAKKET OM MEDBESTEMMELSE OG BRUGERINDFLYDELSE

I NÆSTEN 25 ÅR. NU HANDLER DET OM AT KOMME I GANG OG GØRE

NOGET.”

SYTTER KRISTENSEN
formand for Landsforeningen LEV:

BRUGERSTYRING – LAD OS SÅ KOMME I GANG…I

Regeringen vedtager handlingsplanen ”Flere i arbejde”, 
som blandt andet skal give syge og mennesker med handicap bedre

muligheder for at få og fastholde job på det ordinære arbejdsmarked. 

Regeringen vedtager en bolighandlingsplan på handicapområdet.
I dag bygges der boliger efter lov om almene boliger 

til ældre og mennesker med handicap.

> >
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HVOR GIK SÆRFORSORGEN HEN, DA DEN GIK UD?
På DVD’en kan du hente oplæg og indtryk fra konferencen:
• socialministerens tale 
• introtrailer – mennesker med handicap fortæller
• filmoplæg til workshops om uddannelse, arbejde, bolig, kommunikation, 

selvbestemmelse og ungdomsliv – mennesker med handicap fortæller
• oplæg fra formændene fra DSI, LEV og ULF
• stemningsbilleder fra dagen
• fotos fra dagen

DVD’en indeholder film og lyd, som kan afspilles fra en DVD-afspiller eller fra computer med DVD-
drev.

Hvis du bruger DVD-afspiller, kan du klikke dig rundt i menuerne ved hjælp af fjernbetjeningens
piletaster.

Hvis du afspiller DVD’en fra din computer, skal du benytte computerens DVD-software – fx pro-
grammet Windows Mediaplayer. Din computer kan være sat op med andet afspilningsprogram. 
Brug menuerne i programmet og musen til at navigere rundt i DVD'ens tilbud.

2004 2005

December: Regeringen søsætter planen  ”Handicap og job 
– en beskæftigelsesstrategi for personer med handicap” med 12 nye

initiativer til at hjælpe 
mennesker med handicap i beskæftigelse. 

Handicap og alder bliver omfattet af 
beskyttelsen om forbud mod diskrimination 

og chikane på arbejdsmarkedet. 

> >
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www.sus.dk

Kommunalreformen træder i kraft. 
Amterne nedlægges og bliver til 5 regioner. 

De 271 kommuner bliver til 98. 
Kommunerne får det fulde ansvar for alle borgere i kommunen.

Januar: 2007
>


