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Som kandidat til Folketinget støtter jeg Landsforeningen Autismes retssikkerhedsmanifest. Jeg forpligter mig 

til at arbejde for, at retssikkerheden for autistiske mennesker og deres familier forbedres.  

Alle personer med handicap har ret til nødvendig støtte og til et meningsfuldt liv på lige fod med alle andre. 

De har ret til at blive anerkendt og forstået. Den ret er for autistiske mennesker og deres familier svækket.   

Jeg skriver under på de 5 punkter:  

1) Ret til hjælp og støtte kommer før økonomi - loven skal overholdes  
Omgørelsesprocenten i Ankestyrelsen på handicapområdet er for høj, og det har den været alt for længe. 

Økonomien i kommuner og regioner trumfer ofte borgernes behov for den nødvendige hjælp og støtte - især 

på det specialiserede socialområde. Borgeren skal opleve at blive hørt og forstået. Indsatsen skal være 

sammenhængende og helhedsorienteret med fokus på borgeren i centrum.   

2) Ret til hurtig udredning 
61% af familier med autistiske børn venter over 2 år fra mistanken om en autismediagnose til de påbegynder 
en udredning. Adgangen til udredning forsinkes af henvisningskrav mellem PPR, egen læge og regioner. 
Ventetiden er for lang og har store konsekvenser for familierne. 
Adgangen til kvalificeret udredning for voksne skal optimeres og gøres ens for alle, uanset hvor man bor. 
 

3) Ret til hjælp i hjemmet for at forebygge tvangsanbringelser 
Autistiske børn har 3 gange så stor risiko for at blive tvangsanbragt. Ofte bliver børnenes autistiske træk tolket 

som mistrivsel – og det kan ende med en tvangsanbringelse, fordi familien ikke fik den nødvendige hjælp og 

støtte i tide. Der skal mere fokus på forebyggelse og tidlig indsats. Forældre og pårørende skal ikke 

mistænkeliggøres, men der skal fokus på inddragelse af familierne i en helhedsorienteret og systematisk 

sagsbehandling, hvor kvaliteten af sagsbehandlingen højnes. 

4) Ret til skole og uddannelse for alle 
45% af alle autistiske børn oplever lige nu ufrivilligt skolefravær. Børnene kan ikke komme i skole, fordi deres 

skoletilbud ikke kan tilbyde rammer, de kan trives i. 40% af de unge ml. 15-24 år, der ikke er i uddannelse eller 

job, har et handicap. Hver femte autistiske ung står uden relevant beskæftigelse og uddannelse over 

grundskoleniveau. Alle autistiske børn og unge har ret til relevant skole- og uddannelsestilbud. De har ret til at 

udvikle sig og trives i rammer, der kan imødekomme deres behov. De har ret til at være en del af de 

inkluderende fællesskaber, som uddannelsessystemet skal tilbyde alle børn og unge. 

5) Ret til et hjem 
Mange autistiske voksne har svært ved at få et relevant botilbud. Lukker deres bosted, mister de deres hjem. 

Alt for ofte underkendes behovet for at bo i trygge rammer med autismespecifik pædagogisk støtte. Hvad 

enten det er et midlertidigt eller varigt botilbud, har alle brug for et stabilt og trygt hjem, der giver rum til 

mest mulig selvbestemmelse, medbestemmelse og indflydelse. 
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