
 

Ingen som passer på mig mere - 

Magnus 8 år 
 

Vi har i kredsene i Landsforeningen Autisme fulgt den inklusionsdebat, der er fulgt i 
kølvandet på TV2’s udsendelser om ”Smertensbørn”. 
 
Det er godt, at der bliver lyttet - men der høres åbenbart kun til en vis grad. For vi 
ser med undren, at man stadig fra politisk hold og ”eksperternes” side har travlt 
med at mene, at børnene skulle kunne spejle sig i det store, glade, lokale fællesskab 
- på trods af, at mange forældre giver vidnesbyrd om, at deres børn spejler sig bedst 
i specialiserede tilbud med andre børn, som minder om dem selv. 
 
Der skal være en vifte af tilbud, så der kan findes et godt match til ethvert barn. For 
nogle vil det muligvis være i et større fællesskab med støtte - men for rigtig mange 
børn er det altså ikke i et alment skoletilbud. At flertallet stædigt holder 
fast i, at de ved, hvad der er bedst for minoriteten - uden at reelt lytte til, hvad 
minoriteten siger - ja, det er ret beskæmmende. Vi har personligt ude i kredsene 
været vidne til en markant stigning af antallet af børn, som mistrives i folkeskolen. 
 
Og så må vi bare sige, at der er blevet lyttet i meeeeget lang tid - nu er det altså tid 
til at høre efter og handle. Det kræver, at man reelt tager dialogen med dem, som 
lægger ryg til inklusionen. 
 
 
Medunderskrivere Landsforeningen Autisme: 
Kathe Johansen – Landsformand  
Karina Bundgaard - Formand Kreds Bornholm 
Lilli Jørgensen - Formand Kreds Fyn 
Katrine Palsby - Kreds København/Frederiksberg  
Katharina Stendys Hammer - Formand Kreds Limfjord 
1Rune Gamby – Formand Kreds Midtsjælland 
Kristina Valentin – Formand Kreds Nordjylland 
Elizabeth Christensen - Formand Kreds Nordsjælland  
Rigmor Lond - Formand Kreds Storkøbenhavn Nord 
Michael Weyand – Formand Kreds Storstrøm 
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Malene Jørgensen – Formand Kreds Sønderjylland 
Malene Adler-Platzer – Formand Kreds Vestegnen 
Siss May Andvik – Formand Kreds Vestsjælland 
Marianne Banner - Formand Kreds Østjylland 

 

 


