En plads til os alle…
I Landsforeningen Autisme arbejder vi hver dag for, at der skal være en plads til os alle – uanset hvilke
forudsætninger man har.
For mennesker med autisme betyder det, at der skal være en plads i børnehaven og grundskolen, der tager
højde for de muligheder og udfordringer, man har som autist. Det samme gælder, når man som ung skal
tage en uddannelse – der skal være plads til, at man kan tage uddannelsen på de vilkår, man har som
autistisk menneske. Og når man senere står med en uddannelse, skal autistiske mennesker kunne finde lige
præcis den plads i arbejdslivet, der passer allerbedst til den enkelte. Derudover skal de autister, der har
særlige behov for støtte og hjælp, have en plads i et dag- eller døgntilbud, der lige præcis passer til den
enkeltes forudsætninger og behov.
Det lyder både rigtigt, retfærdigt og enkelt.
Men det er desværre meget langt fra at være sådan. Vi oplever familier, der går i opløsning, fordi kampen
for hjælp og en plads til deres autistiske barn simpelthen bliver for hård. Vi ser unge, der aldrig får den
uddannelse, de kunne have fået, hvis de var blevet mødt ordentligt. Vi oplever voksne autister, der mister
fodfæstet på arbejdsmarkedet, fordi de ikke bliver set og forstået på deres vilkår. Vi oplever autister der
aldrig får det dag- eller døgntilbud, som de egentlig har både behov for og krav på.
Her til jul er der desværre mange familier blandt vores medlemmer, der ikke kan finde plads i økonomien til
at holde jul. I år tilbyder vi (med støtte fra Arbejdsmarkedets Feriefond) 15 familier en gratis juleferie på
Landal i Middelfart. Men der er mange flere familier, der kunne have glæde af dette ophold…
I Landsforeningen Autisme kæmper vi sammen med engagerede frivillige i vores 17 kredse for, at der skal
være en plads til os alle. Hjælp os med at hjælpe og kæmpe for alle dem, der forsøger at finde deres plads i
livet.
•

Giv et bidrag: Enten et enkeltbidrag eller bliv fast bidragyder:
https://www.autismeforening.dk/stoet-os/

•

Bliv frivillig i en af vores 17 kredse. Find din lokale kreds og kontakt dem:
https://www.autismeforening.dk/#FindDinKreds

•

Meld dig ind i Landsforeningen Autisme: https://www.autismeforening.dk/bliv-medlem/

Du ønskes en rigtig glædelig jul og et rigtig godt nytår!
Kathe Johansen
Formand

