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LIVSGLÆDENS DAG
I SØNDERJYLLANDSHALLEN, AAABENRAA

ER ÆNDRET TIL:
Søndag den 25. september fra kl. 13.30-17.00

Musikken leveres af SKAKMAT.

Koret SOLSTRÅLERNE og PELLEBOYZ åbner festen med underholdning.

Pris 100 kr. som betales ved indgangen eller overføres til konto 5323 0314231. LEDSAGERE GRATIS!
Tilmelding er bindende og senest den 19. september til

BENT JUHL / MAGNY JØNCH, tlf. 74 57 57 52  • 40 52 87 06
Mail: mmb72125@mail.dk • magnyjonch@webspeed.dk

Kaffe, øl, vand og sandwich kan købes.

ANNONCER ANNONCER

SKAKMAT

ÆNDRING

AF DATO

ÆNDRINGAF DATO
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Rendbjerg fylder 40 år

" I gamle dage holdt enhver landsby 
høstfest for at glæde sig sammen over 
alt det gode høsten havde bragt".

Der kan købes kaffe og kage.
Tilmelding til 40 15 33 74 senest den 

14. september.

Allehelgen
i Club Syd

den 3. november
kl. 19.00

hvor sognepræst Kirsten Søn-
derby kommer og fortæller. Vi 
skal synge og snakke om sorg og 
kærlighed.

Allehelgen er en gammel tradi-
tion, hvor vi mindes de mennesker 
vi elskede og mistede. I mange 
kirker læser man navnene højt på 
dem, der er døde i det forgangne 
år. For det er godt at mindes.

Alle mennesker oplever at 
miste nogen de elsker. Det gør 
ondt. Men det er godt at tale om 
det og mindes og glæde sig over 
det, man havde sammen.

Der er mulighed for at spise sam-
men kl. 18.00 men så skal der tilmel-
des senest den 2. november på tlf.
40 15 33 74.

Aflastningshjemmet Rendbjerg fejrer 
lørdag den 3. september 2016 40-års 
jubilæum, og i den forbindelse afholder 
vi en lille festlighed for alle, der igennem 

årene har haft tilknytning til hjemmet 
samt udgiver et jubilæumsskrift / bog 
”Rendbjerg-hjemmet & ånden, 40-års 
aflastning i et samfund i forandring”.

Den 15. september holder Club Syd 
høstfest ligesom i gamle dage.

Sognepræst  Kirsten Sønderby kom-
mer.

Vi skal synge de gamle sange og 
glæde os over livets gaver.

HØSTFEST
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Indvielse af Møllemærsk
dans i gården med OS 3, lidt godt til 
ganen samt rundvisning.

En rigtig dejlig eftermiddag.

Det er godt fire år siden, at det blev 
besluttet, at Møllemærsk skulle omdan-
nes fra plejehjem til et bo- og aktivi-
tetssted for voksne med nedsat fysisk 
og psykisk funktionsevne. Det er sket 
gradvist, men nu er processen tilen-
debragt, og bostederne Møllemærsk, 
Dagcentret, Seniorklubben, Club Syd og 
Café Møllemærsk er kommet på plads 
i de nye rammer.

Botilbuddet er placeret centralt i 
Aabenraa by, hvilket gør det muligt for 
borgerne at færdes i byen, komme på 
arbejde og benytte byens mange tilbud 
uden eller med begrænset ledsagelse.

Der er 46 boliger med det nære mil-
jø, idet boligerne er organiseret i fem 
små boafdelinger, som i dag står som 
et moderne, velindrettet botilbud, der 
danner fantastiske rammer for bebo-
ernes liv og udfoldelse.

LEV Aabenraa har været med i hele 
processen og været med til at sætte 
sit præg på det. Det har været en for-
nøjelse og vi har haft et utroligt godt 
samarbejde med handicapchef Per 
Petersen og andre fra Aabenraa Kom-
mune samt bostedets leder og øvrige 
personale, og i dag kan vi med stolthed 

glædes over resultatet, udtaler LEVs 
næstformand, Magny Jønch. Sct. Jør-
gens pigekor sang tre sange, derefter 
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Først kom solen — så kom KANDIS
Hvis man trængte til en pause fra 

musikken kunne man få sig en tur i 
hestevogn, og her var kørestol ingen 
hindring, hestevognen var installeret 
med lift. Men man kunne også blive 
malet i ansigtet, se klovne, cirkus og 
andet gøgl.  

Kirsten Ellekjær

For 24. gang inviterede Handicap 
Løgumgårde til Gøgl- og Musik-

festival.
Der er slet ingen tvivl om, 

at KANDIS har en meget 
stor trofast fanskare i del-

tagerne hos Gøgl- og 
Musikfestivalen i 

Løgumgårde. 
Man kunne 

bare tage et kig rundt på pladsen på 
de mange T-shirts med KANDIS.

Men udover KANDIS var der også 
musik fra Madam Blå og Poprockerne, 
Joey Moe og det lokale Vongshøj band.

I år var der inden festivalen solgt 
over 900 billetter og yderligere 2-300 
på dagen. Omkring 60 frivillige hjalp til 
med alt lige fra café til madtelt, tom-
bola, øltelt og vaffelbod.

10
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Skoleidrætsdagen
2016

Emilia 8B:
Jeg var med til femkamp, det var 
rigtigt sjovt. Først skulle vi til kål-
kastning. Vi skulle prøve at ramme 
felterne med kål.

Derefter skulle vi kaste med toma-
ter, flødeboller og vandballoner. Det 
var rigtigt sjovt.

På den 3. station skulle vi kaste 
med gummistøvler og frisbee og en 
lille rund ring og mange andre ting.

På station 4 sprøjtede vi med 
vandpistol på en stor dukke.

På den sidste station skulle vi 
bygge med legoklodser.

Det var en rigtig god dag.

Patrick 8B:
Mikkel og jeg deltog i atletik. Først 
skulle vi løbe 100 m løb. Derefter 
skulle vi til boldkast og til sidst 
skulle vi springe længdespring.

Det var sjovt.
I pausen spiste vi vores madpak-

ker og fik en is.
Fordi det var stævnets 20-års 

jubilæum, sendte vi 600 grønne 
balloner op i himlen. Jeg synes, det 
var sjovt og spændende.
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onsdag den 14. september kl. 11.00

ved Jacob Damm Knudsen

for KongensgadeVærkstedet, Kuglen, Schau-

mann, Louiseskolen. (Skolen ved Stadion)

og andre interesserede.

Efter gudstjenesten

er der frokost i Sognehuset.

Derefter er der underholdning ved

Musikværkstedet fra Kuglen. 

Dagen forventes afsluttet ca. kl. 14.00

Tilmelding til frokost senest

onsdag den 7. september til Margrethe

og Bent Juhl, tlf. 74 57 57 52 eller

e-mail: mmb72125@mail.dk

Med venlig hilsen fra Interessegruppen

for kirken og de udviklingshæmmede

Høstgudstjenester
i Gl. Haderslev Kirke

onsdag den 21. september kl. 11.00ved Jacob Damm Knudsen
for HjortebroVærkstedet, Damgården, Mik-kelshøj, Louiseskolen (Skolen ved Stadion) og andre interesserede.

Efter gudstjenesten
er der frokost i Sognehuset.Derefter er der underholdning vedMusikværkstedet fra Kuglen. Dagen forventes afsluttet ca. kl. 14.00.

Tilmelding til frokost senestonsdag den 14. september til Margretheog Bent Juhl, tlf. 74 57 57 52 ellere-mail: mmb72125@mail.dk

Med venlig hilsen fra Interessegruppenfor kirken og de udviklingshæmmede
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IT-BANKEN.DK
Find, anmeld og del teknologier til mennesker med funk-
tionsnedsættelser

Find de bedste teknologier
Mangler du overblik over, hvad der findes af social IT, der er relevant for borgere 
med funktionsnedsættelser? Vil du gerne høre andres erfaringer med hvilken 
social IT der meningsfuldt kan bruges til specifikke målgrupper?

Del dine erfaringer
På www.it-banken.dk kan du få erfaringsbaseret viden om, hvilken social IT der 
er afprøvet, af hvilke målgrupper og med hvilke resultater. Du kan på platformen 
søge på teknologi ift. borgere med bestemte funktionsnedsættelser, bestemte 
behov, en bestemt alder, pris mv. Du kan også dele dine egne erfaringer med 
bestemte teknologier til glæde for andre, der har brug for inspiration.

Om IT-Banken
Formålet med www.it-banken.dk er at lette adgangen til viden om social IT for 
mennesker med funktionsnedsættelser.

Platformen er støttet af A.P. Møller Fonden og udviklet af Socialt Udviklings-
center SUS i samarbejde med 18 kommuner samt en region.

Mere information på www.sus.dk
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Tur med LEV Haderslev
til Danfoss Universe
Haderslev Kreds havde en helt fantastisk tur til Danfoss 
Universe.

Vi fyldte en stor bus og kørte først til Ballebro Færgekro, 
hvor vi fik en rigtig dejlig brunch. Da vi var klar, tog vi færgen 
videre til Danfoss Universe, hvor vi hyggede og prøvede en 
masse ting af. Vi havde det mest fantastiske vejr, så bare 
sejlturen i sig selv var en rigtig dejlig oplevelse for mange.

Tak til alle for en rigtig vellykket tur.
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Kasper kunne heller
ikke få pension

delinger af førtidspension. Hun sagde 
blandt andet: "De tolker loven forkert, 
og dermed gør de livet svært for udvik-
lingshæmmede." 

Sytter Kristensen siger videre:
- Det er uanstændigt og uværdigt at 
holde unge udviklingshæmmede fan-
get i udsigtsløse jobafklaringsforløb. 
Undersøgelser viser jo, at forløbene 
ikke får de unge i regulære jobs.

TV2 News havde inviteret til debat 
om sagen mellem Sytter Kristensen 
og en repræsentant fra Kommunernes 
Landsforening (KL) her fredag morgen, 
men den debat blev aflyst på grund af 
den forfærdelige terrorhandling i Nice. 
Sytter Kristensen opfordrer KL til at 
tage debatten efter sommerferien. For 
problemet med pensionstildeling går 
desværre ikke væk af sig selv.

Kasper Frydenlund har forgæves 
ansøgt om at få førtidspension. Han 
er udviklingshæmmet, og læger og neu-
rologer har vurderet, at han burde have 
pension, fordi hans arbejdsevne er så 
lav, at han aldrig vil kunne forsørge sig 
selv. Det samme har de arbejdspladser, 
hvor Kasper har været i praktik, vurde-
ret. Og det er både Kasper og hans mor, 
Lone Sundahl, helt enige i.

Men Odense Kommune har sagt nej: 
"Kommunen vurderer, at det ikke på det 
foreliggende dokumentationsgrundlag 
er dokumenteret, at din funktionsevne 
er varigt nedsat i et omfang, der ude-
lukker muligheden for selvforsørgelse", 
hedder det i afslaget fra kommunen 
ifølge TV2 Fyn. 

Både TV2's landsdækkende nyheder 
og TV2 Fyn havde i går længere ind-
slag om Kasper og hans kamp for at få 
pension. Det er en kamp, som vi også 
kender her fra LEVs side. Siden flex- og 

førtidspensionsreformen trådte i kraft 
i 2013, har vi fået masser af henvendel-
ser om, at unge udviklingshæmmede 
ikke kan få den førtidspension, de uden 
tvivl burde få men i stedet kommer i 
såkaldte jobafklaringsforløb. Og stati-
stikken bakker det op. Ankestyrelsen 
opgør løbende nytildeling af førtids-
pension, og her fremgår det tydeligt, 
at det nu kun er cirka halvdelen af dem, 
der tidligere fik pension, når de fyldte 
18 år, der får det i dag. 

Til TV2 Fyn sagde LEVs kredsfor-
mand i Odense, Ib Poulsen: "Kommu-
nen har håndteret det meget, som alle 
andre sager. Ingen under 30 år skal 
have pension, men vi har nogle men-
nesker her, som åbenlyst ikke kan skaffe 
sig selv et forsørgelsesgrundlag og har 
en arbejdsevne."  

LEVs landsformand, Sytter Kristen-
sen, blev interviewet til TV 2 Nyhederne 
om problemet med de manglende til-

SAKSET FRA LEVS HJEMMESIDE



Her er realiteterne bag
Ellemanns brugerbetaling

misvisende. Kommunen har faktisk en 
pligt til at yde støtte og ledsagelse til 
udviklingshæmmede, der på grund af 
deres handicap ikke kan klare sig uden. 
Og den kommunale pligt omfatter også 
ferie, festivaller med videre. Det frem-Debatindlæg af Sytter Kristensen,

Landsformand for LEV, bragt i Altinget.

Det er direkte forkert, når 
socialministeren skaber et 
billede af, at brugerbetaling 
i ti-tusindkroners-klassen er 
den eneste udvej, når ud-
viklingshæmmede gerne vil 
på ferie. Sådan skriver LEV-
formand Sytter Kristensen.

Søndag lancerede socialminister Karen 
Ellemann (V) et forslag om, at menne-
sker med handicap i botilbud skal have 
mulighed for at tilkøbe socialpædago-
gisk bistand, for eksempel i forbindelse 
med ferier, udflugter, fritidsaktiviteter 
og lignende.

Ministerens pressemeddelelse lagde 
fra land med en problematisk påstand: 
"I dag har mennesker med handicap 
ikke mulighed for at få deres pædagog 
med på ferie eller Sølund Musikfestival 
– medmindre kommunen tilbyder det".

Ifølge ministeren har udviklings-
hæmmede altså ikke en ret til at få 
ledsagelse og støtte i forbindelse med 
en ferie eller en festival. De kan måske 
være så heldige, at deres kommune 
allernådigst "tilbyder det" – men nogen 
rettighed er der ifølge ministeren ikke 
tale om.

Principafgørelse giver rettighed
Den udlægning af retstilstanden er 

25

Fortsættes side 27

Socialminister Karen Ellemann.

SAKSET FRA LEVS HJEMMESIDE
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Uden brugerbetaling. Alligevel valgte 
mange kommuner (dog ikke alle) at se 
bort fra disse rettigheder og lade al 
ferie- og fritidsledsagelse finansiere 
med brugerbetaling.

Merudgifter som følge af handicap
Erfaringsmæssigt ved vi, at den pris, 
som eksempelvis udviklingshæmmede 
og multihandicappede skal betale kom-
munen, nemt ender på 20-25.000 kro-
ner for fem dages ferie i et sommerhus 
i Danmark.

En tre-dages tur til en festival er 
måske lidt billigere, men hvis dit han-
dicap – og dermed dit hjælpebehov 
– er stort nok, så skal vi nok komme 
deropad: løn, entre, transport, ophold 
og fortæring for dig selv og for dine 
hjælpere. Merudgifter, som du kun har 
på grund af dit handicap – og som er en 
forudsætning for, at du kan komme til 
denne festival en gang om året.

Er det okay? Jeg synes det altså ikke.
Men kunne man så ikke indrette lov-

givningen på en måde, så den sikrer 
mod tendensen til, at retten til ferie- og 
fritidsledsagelse erstattes af brugerbe-
talt hjælp? Nationalt fastsatte, entydige 
og ufravigelige rettigheder til ferie og 
fritid for eksempel? Jo, det kunne man 
helt sikkert godt.

Lovliggjort brugerbetaling
på kernevelfærd
Intet tyder imidlertid på, at ministeren 
er indstillet på at gå den vej. Senest 
skød socialministeren et forslag om 
at sikre 15 timers individuel ledsagelse 
månedligt til alle udviklingshæmmede 
med et ledsagelsesbehov til hjørne. 
Hovedbegrundelsen var, at det var for 
dyrt – uden at ministeren dog kunne 
sige hvor dyrt.

Men uden et sådant garanteret 
grundniveau står vi tilbage med lovlig-
gjort brugerbetaling på noget, der ret-
teligt må betegnes som kernevelfærd.

Det vil efter min mening være fuld-
kommen uansvarligt over for nogle af 
de mest sårbare mennesker i vores 
samfund.

går af en nyere principafgørelse fra 
socialministerens egen Ankestyrelse.

Principafgørelsen slår fast, at kom-
pensationsprincippet gælder, og at 
kommunens eventuelle serviceniveau 
ikke fjerner borgeres rettigheder til at 
medtage hjælpen uden for botilbuddet i 
forbindelse med en ferie eller lignende.

Dermed er det altså direkte forkert, 
når Karen Ellemann skaber et billede 
af, at brugerbetaling i ti-tusindkroners-
klassen er den eneste udvej, når udvik-
lingshæmmede gerne vil på ferie. De 
handicappede, som ministeren henvi-
ser til, har nemlig en ret til støtte og 
ledsagelse til en ferie – uanset hvad 
kommunen skriver i sit serviceniveau. 
Antallet af feriedage, som styrelsen sig-
nalerer i afgørelsen, er ikke imponeren-
de. Men lovens rettigheder er rimeligt
entydige.

At ministeren kunne glemme sin 
egen styrelses principafgørelse, i for-
bindelse med lanceringen af et forslag 
som dette, er virkelig overraskende og 
ærgerligt. Principafgørelsen burde sna-
rere have inspireret ministeren til i ste-
det at foreslå initiativer, der kan sikre, 
at kommunerne rent faktisk opfylder 
lovens krav om at yde den påkrævede 
ledsagelse.

Så havde hendes omsorg for de 
udviklingshæmmedes mulighed for at 
komme på ferie for alvor været tro-
værdig.

Barmhjertighed i forklædning?
På overfladen lyder det jo som et barm-
hjertigt ærinde, socialministeren er ude 
i. Men jeg tror, man skal gøre sig klart, 
at det, som Karen Ellemann lægger op 
til, kan ende som en ny retstilstand, 
hvor en kommune lovligt skal kunne 
sige nej til at yde socialpædagogisk 
bistand og ledsagelse til svært handi-
cappede, der gerne vil på ferie.

Jeg kan ikke undlade at få det ind-
tryk, at ministeren er på vej til at defi-
nere den nødvendige støtte til svært 
handicappedes ferie, udflugter, festi-
val med videre som en slags "luksus-
ydelse", den enkelte borger ikke har 
ret til, med mindre den barmhjertige 

kommune har indskrevet det i et ser-
viceniveau.

Borgeren får til gengæld ret til at 
købe denne "luksus" af kommunen.

Jeg er helt klar over, at nogle kom-
muner allerede forsøger at anlægge 
denne fejlagtige udlægning af reglerne. 
Men er det virkelig også sådan, vi skal 
forstå ministerens signaler, hvis vi læser 
lidt bag de barmhjertige begrundelser 
for brugerbetalingen?

Nogle vil måske mene, at jeg speku-
lerer i ministerens intentioner. Karen 
Ellemann siger jo ikke direkte, at de 
eksisterende rettigheder til socialpæ-
dagogisk bistand uden for hjemmet skal 
reduceres. Men man må altså leve med 
spekulationen som et vilkår, når man 
spiller så flertydigt og "glemsomt" ud, 
som tilfældet er her.

Brugerbetalingens konsekvenser
Uanset om socialministeren lægger 
op til egentlige forringelser af eksiste-
rende rettigheder til ledsagelse eller ej, 
så vil brugerbetaling i virkelighedens 
verden fratage nogle meget sårbare 
mennesker rettigheder, som de har i 
dag.

I en presset kommunal økonomi bli-
ver det nemlig lynhurtigt praksis, at de 
mest handicappede kun kan komme på 
udflugt, til festival eller på ferie, hvis de 
selv betaler lønnen og øvrige udgifter 
til hjælperne.

Det ved vi. For det var præcis det, 
som skete sidste gang, der var bru-
gerbetaling – dengang, hvor det var 
en ulovlig praksis i mange kommuner. 
Dengang gik brugerbetalingen mere og 
mere over gevind – og det vil det helt 
sikkert også gøre, hvis Karen Ellemann 
får sin vilje.

For som det fremgår herover, er der 
tendenser til at se bort fra eksisterende 
rettigheder, når man kan hente bru-
gerbetaling op af lommerne på folk. 
De udviklingshæmmede, som i årevis 
– i strid med lovgivningen – har betalt 
skyhøj brugerbetaling i forbindelse med 
ferie, fritid med videre, har således reelt 
haft en ret til at få denne hjælp efter 
lovgivningen.
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Tilbage på sporet
Historiebevidsthed er en helt central faktor i at skabe forståelse for de forhold, vi byder, 
eller burde byde, mennesker med udviklingshæmning.

element i det forslag var den såkaldte 
tilbudsvifte, som ville give kommunerne 
mulighed for at udskifte for eksempel 
et aktivitets- og samværstilbud uden 
for hjemmet med lidt ubestemmeligt 
socialpædagogisk bistand hjemme i 
botilbuddet. Den såkaldte tilbudsvifte 
vil efter min mening ende med tiltag- 
ende isolation og eksklusion af de mest 
sårbare med udviklingshæmning. Og 
det ville være et helt fundamentalt brud 
med de værdier om ret til et dagligt 
miljøskifte, som tidligere forsorgschef 
Bank-Mikkelsen grundlagde i opgøret 
med åndssvageforsorgen.

Det – og meget andet, som finder 
sted i disse år – fortæller mig, at der er 
mange, som helt har glemt, hvad opgø-
ret med åndssvageforsorgens totalin-
stitutioner handlede om. Derfor skal 
historiebevidstheden styrkes.

Det arbejde, der altid har været ude 
lokalt, og samarbejdet mellem lokale 
LEV-tillidsfolk og lokale politikere og 
embedsfolk, det er der stadig. Men 
der kommer nogle store udfordringer 
ovenfra. Jeg tror, at en af metoderne 
til at få politikerne i tale er at vise, at 
mennesker med udviklingshæmning 
ikke bare er en restgruppe, der kan 
kasseres, fordi de er uproduktive. Vi 
skal stå sammen om at vise, at det 
er mennesker som du og jeg, der har 
ønsker og drømme, og de har krav på 
en ligeværdig placering i samfundet. Og 
vi skal genskabe stoltheden over, at et 
samfund som det danske selvfølgelig 
har et ansvar for at understøtte men-
neskelig udvikling – også blandt dem 
med de allerstørste udfordringer. Vi 
skal bekæmpe den allestedsnærvæ-
rende tendens til at opmåle enhver 
indsats efter, om den kan betale sig 
på den samfundsmæssige økonomiske 
bundlinje eller ej.

Kommentar af Sytter Kristensen,
formand for Landsforeningen LEV 

Jeg har selv oplevet og været en del af 
udviklingen fra det grufulde til det bed- 
re. Netop derfor står det også lysende 
klart for mig, at vi i disse år risikerer, 
at værdierne i handicappolitikken igen 
skrider i den forkerte retning. Jeg kan 
se, at vi lige så stille er ved at tabe 
nogle af de historiske sejre på gulvet.

Som ung startede jeg efter et år i 
udlandet som ufaglært medarbejder 
på Andersvænge – også dengang kunne 
man bare komme ind fra gaden og tage 
et arbejde inden for dette her område. 
På 1960’ernes Andersvænge gjorde 
jeg mig egne erfaringer med den gru-
fulde behandling, som handicappede 
og udviklingshæmmede mennesker 
dengang blev udsat for i Danmark. 
Den historie må vi ikke glemme. Viden 
om de forfærdelige forhold i datidens 
åndssvageforsorg var afgørende for det 
opgør, vi tog med den, og i de efterføl-
gende årtier definerede ”den nye måde 
at gøre tingene på”, den faglighed og 
den etik, som kom til at præge vores 
behandling af mennesker med udvik-
lingshæmning.

Det blev til syv måneder som ansat 
på Andersvænge. Og da jeg forlod ste-
det, lovede jeg mig selv aldrig at vende 
tilbage. Det løfte kunne jeg imidlertid 
ikke holde. For nogle år senere blev 
jeg mor til Laust, der har Downs syn-
drom. Dengang i 1970 blev alle, som fik 
et barn med Downs syndrom eller et 
andet udviklingshandicap, henvist til 
den nærmeste institution under Sta-
tens Åndssvageforsorg. Og for os var 
det jo netop Andersvænge. Det blev 
starten på en kamp med det dengang 
stadigt overlægedominerede system, 

som forsøgte at overbevise mig om, at 
det bedste for både mig og for Laust 
var en anbringelse. Den kamp vandt jeg!

Der gik ikke længe, før jeg engage-
rede mig i det politiske arbejde i LEV, 
hvor jeg i dag er landsformand. Med 
en social-pædagoguddannelse – den-
gang kaldet børneforsorgspædagog 
– i bagagen var det ikke sådan at blive 
accepteret i LEV på trods af min for-
ældrerolle. Karrieren kulminerede med, 
at jeg i løbet af 1990’erne blev leder af 
et større beskyttet værksted i Vestsjæl-
lands Amt – et af de tilbud, som modsat 
i forsorgens tid gav udviklingshæm-
mede mulighed for et dagligt miljøskifte 
med indhold og udfordringer.

Uden at det var planen fra start, er 
jeg altså endt med et halvt liv inden for 
handicappolitik. Jeg har både person- 
ligt og professionelt været en del af en 
dramatisk historisk udvikling og bilder 
mig ind, at jeg derfor både har blik for 
borger- og pårørendeperspektivet og 
det professionelle perspektiv.

Politikerne skal kende historien
På Christiansborg er der næppe nogen, 
som har en sådan bred erfaring og ind-
sigt i denne del af handicapområdet. 
Det ville også være en absurd fordring 
til vores politikere. Men det er ikke en 
absurd fordring, at man hører efter, 
når organisationer som FOA, SL og 
LEV advarer om, at værdierne i det 
danske samfunds behandling af men-
nesker med udviklingshæmning er ved 
at skride i den forkerte retning.

Vores nuværende socialminister er 
på vej med en gennemgribende ændring 
af serviceloven. Tilsyneladende meget 
i tråd med det lovforslag, som den tidli-
gere minister trak tilbage for halvandet 
år siden, og som vi var stærkt kritiske 
over for i LEV. Det mest problematiske 
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