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Nu vil jeg gerne selv sige et par ord i anledningen af vores 60 års jubilæum i Landsforeningen autisme.
Jeg har hørt, at i 60-årsalderen ser de fleste sådan lidt bagud i tid og vurderer om man nu har oplevet og
gjort alt det man gerne ville. Er der noget man stadig gerne vil opnå, er der stadig tid til at nå det.
Sådan er det med Landsforeningen Autisme. Vi kan se tilbage på rigtig mange resultater siden 1962, hvor vi
har hjulpet autister og deres familier.
Når vi ser frem, er der fortsat rigtig meget der skal gøres for at hjælpe.
Vi står alle på skuldrene af tusindvis af engagerede frivillige, der gennem de seneste 60 år har brugt deres
tid og kræfter på at hjælpe autister og deres familier. Det er takket være denne frivillige indsats, at vi står
med de resultater som vi har i dag.
Men vi er ikke i mål endnu. Der er fortsat mange udfordringer forbundet med at være autist i Danmark, og
derfor vil vi, i de kommende år fortsætte arbejdet med at stille krav til politikere og beslutningstagere.
Tidlig udredning, inklusion i grundskolen, bedre muligheder for at tage uddannelser, flere muligheder for at
få et job, bedre tilbud på bosteder, bedre autismefaglige kompetencer blandt fagpersoner 360 grader rundt
om autister fra vugge til grav.
Vi vil holde øje med at kommunerne giver den støtte og hjælp, man har krav på og vi vil arbejde på at sikre
at autister livet igennem får lige præcis den støtte, hjælp og rådgivning, de har brug for til at leve et godt og
kvalitetsfyldt liv.
Autister ser ofte verden mere analytisk og mindre fornemmende. Autister tænker over alle detaljer i
interaktion med andre mennesker, hvis de kan interagere.
Ikke-autister registrerer ikke detaljerne i interaktion, men udfører intuitivt analysen uden at tillægge
tankerne opmærksomhed.
At synliggøre og udbrede kendskabet til denne forskel på mennesker med en anderledes neurobiologi, vil
være med til at af stigmatisere autister og hjælpe ikke-autister til at ændre synet på autister.
Dette vil have en positiv indflydelse på autisters deltagelse i daginstitution, skole, uddannelser og på
arbejdsmarkedet.
Jeg vil slutte med at sige tak.
Tak til de frivillige
Tak til autisterne
Tak til forældre og andre relationer til autister

Tak til fagfolk
Tak til alle som lytter og handler i samfundet
Sammen skal vi i fællesskab fortsætte med at sikre alt alle autister har nøjagtigt de samme muligheder for
at udfolde deres potentialer som alle andre i samfundet.
Det er en kamp der er værd at stå op for, i mange år fremover.

