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Kære Ester Larsen
I anledning af nedsættelsen af Det centrale Handicapråds tænketank "om fremtidens botilbud til voksne med
handicap" tillader jeg mig herved på egne og Plan98's vegne at fremsende et par artikler og iøvrigt henlede
din opmærksomhed på hjemmesiden og div. artikler på denne. (www.plan98.dk)
Undertegnede har 28 års erfaring vedr. undervisning og supervision af det pædagogiske personale omkring
udviklingshæmmede. Derudover har jeg fungeret i Sverige, ligeledes som underviser, siden 1991. Først i
Eskildstuna, siden i Varberg og Halmstad og endelig i Göteborg (Askim, Tynnered og sidst Backa bydel,
hvor jeg pt. har undervist i 8 år). Grunden til, at jeg gør opmærksom på dette er, at "tænketanken" måske
ville finde det relevant at benytte sig af min mangeårige "hands on" erfaring i Sverige og Danmark, m.h.t.
udviklingen af boformer og pædagogik i forhold til de borgere vi, indtil for kort tid siden, officielt refererede
til som "udviklingshæmmede".
Spørgsmålet om "boformer" er uløseligt sammenkædet, dels med samfundets forståelse/misforståelse af
udviklingshæmmedes situation som "ligeværdige borgere" og dels med, hvorledes man definerer "opgaven"
og organiserer de mennesker, som skal yde den nødvendige og tilstrækkelige støtte.
Så længe udviklingshæmmede bl.a. i medierne fremstilles som pudsige "krammedyr" og så længe man
tillader sig at kategorisere disse borgere med henblik på at placere dem i påduttede bofællesskaber. Så længe
man bygger specielt (kun halvvejs funktionsdygtige lejligheder, bunket sammen i store enheder, som var det
specialhospitaler). Så længe man er "søde" ved beboerne og i misforstået venlighed lader dem henslæbe
deres tilværelse i "sanatorielignende wellnes", overøsende dem med unødvendig og afhængighedsskabende
hjælp. Så længe vil udviklingshæmmede kun af navn være "ligeværdige borgere". De har hverken rettigheder
eller forpligtelser, der berettiger denne status.
Afslutningsvist, vil jeg nævne muligheden for, at tænketanken kunne begive sig ud på en lille exkursion til
Backa Bydel i Gøteborg (jeg står til rådighed ang. formidling af kontakten)
Vi har igennem årene haft mange medarbejdere på visit deroppe og den helt entydige erfaring går ud på, at
det er noget, der skal ses, før man begriber det. Uden disse indtryk, kan det blive meget vanskeligt at "tænke
ud af boxen" her i Danmark.
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