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»Det er det samme hver gang. De er ligeglade. De hører ikke, 

at vi skriger på hjælp. Alle skriger, men ingen hører« 

 (Mor til dreng med handicap). 

 

 

»Whatever happens to the individual happens to the whole 

group, and whatever happens to whole group happens to the 

individual. The individual can only say: ‘I am, because we are; 

and since we are, therefore I am’« 

(Mbiti, 1992:109, citeret i Chataika & McKenzie, 2013: 158). 
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Emil Falster  

FORORD 

Denne bog indeholder en samling af artikler, som jeg har skrevet 

i løbet af arbejdet med min ph.d. afhandling på 

Forskningscentret Livet med Mobilitetshandicap (LIMO) ved 

Institut for Samfund og Erhverv, Roskilde Universitet. I 

afhandlingen undersøger jeg hverdagslivet med 

funktionsnedsættelse fra et børneperspektiv, hvilke barrierer 

gruppen oplever og hvordan disse skaber bestemte 

begrænsninger, med henblik på at tilegne sig et godt liv. 

Arbejdet med afhandlingen forventes at være afsluttet i 2021. 

Selvom min afhandling er afgrænset til en specifik gruppe, har 

jeg alligevel ikke kunne afholde mig fra at møde, interviewe, 

observere eller arbejde med andre grupper, der, på den ene eller 

anden måde, har en relation til handicapområdet, f.eks. forældre 

til børn og unge med funktionsnedsættelse eller forskellige 

handicaporganisationer og protestbevægelser. Derfor har jeg 

ikke kun skrevet artikler om børn med funktionsnedsættelse, 

men også mere bredt om handicapområdet. 

Med handicapområdet forstår jeg ikke et geografisk afgrænset 

område, men et område i mere abstrakt forstand, der indebærer 

al den lovgivning og de serviceydelser, hjælpe- og 

støtteforanstaltninger, såvel som institutioner og organisationer, 

der er målrettet mennesker med funktionsnedsættelse og som på 
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forskelligartede måder arbejder med eller for denne gruppe af 

mennesker. 

Gennem arbejdet med afhandlingen har jeg mødt, og møder 

stadig, et hav af mennesker, der har gjort et voldsomt indtryk på 

mig. Dem vil jeg gerne give en stor tak. Det er i høj grad jeres 

historier, fortællinger og oplevelser, der udgør grundlaget for 

artiklerne. 

Formålet med artikelsamlingen er, at stille skarpt på netop disse 

historier, fortællinger og oplevelser, og derigennem synliggøre 

og problematisere, hvordan mennesker med handicap og deres 

familier i visse tilfælde bliver behandlet i Danmark. Dermed 

ikke sagt, at artikelsamlingen er dækkende for alle de 

udfordringer som handicapområdet rummer. Tværtimod er det 

kun en lille brøkdel, der berøres i de følgende artikler. 

Det er dog hensigten med artikelsamlingen, som det har været 

med de enkelte artikler lige fra starten af, at skabe debat om og 

fokus på handicapområdet1. 

Størstedelen af artiklerne er baseret på konkrete eksempler fra 

virkeligheden og perspektiveres gennem forskellige filosofiske 

og samfundsvidenskabelige teorier. Artiklerne leverer derfor en 

                                                 
1 Med undtagelse af artikel 8, der havde til formål at skabe debat om 

børnediskrimination. Artiklen leverer dog et teoretisk perspektiv, der også er 

relevant for børn med handicap, som i endnu højere grad oplever 

diskrimination og forskelsbehandling (Se f.eks. Shakespeare & Watson, 

1998; Watson m.fl. 1999; Connors & Stalker, 2007 og Mortier m.fl. 2011). 
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række teoretiske begreber, der af læseren kan anvendes til at 

identificere og måske forstå bestemte udviklingstendenser eller 

fænomener bedre. 

Artiklerne er tidligere blevet udgivet hos forskellige 

landsdækkende aviser i både trykt og digitaliseret format. Der 

skal således lyde en stor tak til Politiken, Jyllandsposten, 

Kristelig Dagblad, Weekendavisen og Altinget for at have bragt 

indlæggene, givet mig tilladelse til at genbruge dem og 

derigennem være med til at skabe debat om området. Flere 

artikler er skrevet sammen med videnskabelige kollegaer, hhv. 

professor Hanne Warming og ph.d. stipendiat Sarah Alminde, 

og det er ved hver artikel anført, hvem der har været 

medforfatter. Både Hanne og Sarah skal have tak for 

samarbejdet. 

Dansk Handicap Forbund skal have en særlig tak for deres 

arbejde med at komme med gode forslag til rettelser, reklamere 

for bogen og offentliggøre den på deres hjemmeside. 

Den største tak skal dog lyde til jer derhjemme, som hver dag 

må finde jer i meget, når jeg »lige skal arbejde lidt om aftenen«. 

Uden jeres ufravigelige støtte havde jeg aldrig formuleret så 

meget som et enkelt ord. 

Artiklerne kan læses hver for sig, og det står læseren frit for at 

springe rundt til de artikler, som vækker størst interesse. Enkelte 

artikler er undergået mindre ændringer fra det oprindelige 
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udkast, ligesom enkelte overskrifter er ændret for 

læsevenlighedens skyld. Jeg har desuden forsynet alle artikler 

med referencer, der underbygger eller dokumenterer de udsagn 

eller påstande der fremføres, men som der af forskellige grunde 

ikke har været plads til i de traditionelle aviser og medier. 

Det har altid været vigtigt for mig, at de fleste mennesker har 

mulighed for at forstå, hvad jeg skriver. Derfor er artiklerne 

skrevet i et tilgængeligt sprog, ligesom der er skruet ned for 

gloser, der unødvendigt akademiserer sproget. Men jeg er 

naturligvis opmærksom på, at ikke alle mennesker kan læse 

artikelsamlingen. Her håber jeg, at andre vil støde til og f.eks. 

læse artiklerne højt eller på anden måde videreformidle 

artiklernes budskaber for de personer, der skulle have interesse 

herfor, men som af forskellige årsager ikke selv har muligheden 

for at læse dem. 

Samlingen indeholder elleve artikler og er, foruden dette forord, 

forsynet med et kapitel med afsluttende bemærkninger, som jeg 

vil anbefale læseren at gå i gang med som det sidste. Flere 

artikler starter desuden ud med et citat, der på den ene eller 

anden måde har inspireret eller provokeret mig ved arbejdet med 

den enkelte artikel. 

De syv første artikler handler bredt om handicapområdet og er 

primært baseret på fortællinger fra forældre og familier til 

mennesker med handicap. De sidste fire artikler beskæftiger sig 

primært med gruppen af børn med handicap, hvor det bl.a. 
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problematiseres, at vi i Danmark har lidt viden om gruppens 

hverdagsliv og levevilkår – med afsæt i deres eget perspektiv. 

Inden dette forord startede jeg ud med et citat fra en mor til en 

dreng med cerebral parese, autisme og epilepsi. Hun passer ham 

hver dag og får bevilliget tabt arbejdsfortjeneste af sin 

kommune. Hun er meget taknemlig, men har i en lang periode 

ikke fået dækket nødvendige merudgifter eller fået aflastning, og 

hun føler sig både økonomisk og mentalt presset, ligesom hun 

oplever at hendes ”skrig på hjælp” ikke bliver hørt. Det er på 

mange måder ikke en kontroversiel historie for de mange 

forældre, familier og børn som jeg har mødt det seneste år, 

hvilket vil blive tydeliggjort og nuanceret senere. 

Det andet citat handler om gensidig afhængighed, der med et 

andet ord også benævnes interdependens. Når det kommer til 

handicappolitik har denne til hensigt at skabe størst mulig 

selvstændighed (independens) for den enkelte, og derigennem 

nedbringe graden af afhængighed (dependens). Selvstændighed 

og afhængighed forstås typisk som hinandens modsætninger, 

hvor førstnævnte er at foretrække frem for sidstnævnte. Vi fødes 

alle som spædbørn med stor afhængighed til vores 

omsorgsperson(er). Vi vokser og bliver med tiden mere 

selvstændige og uafhængige, og på et tidspunkt bliver vi måske 

selv forældre. Når vi bliver gamle vil størstedelen igen blive 

afhængige af andre, for til sidst at dø. Denne cyklus er på en og 

samme tid relativ simpel og livsnødvendig for samfundets 
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reproduktion. Men det er ikke alle mennesker, der veksler 

mellem selvstændighed og afhængighed på samme måde som 

andre, da de f.eks. har brug for hjælp og støtte. Men selv for 

denne gruppe vil der forekomme gensidig afhængighed. Lad os 

tage et eksempel med et barn, der bruger kørestol. Her vil der 

eksistere gensidig afhængighed i form af den følelsesmæssige 

binding mellem barnet og forældrene, men der kan også være 

følelsesmæssig og venskabelig gensidighed mellem barnet og 

dennes hjælper, der f.eks. hjælper barnet med praktiske og 

personlige ting i hverdagen. Denne hjælper vil samtidig være 

økonomisk afhængig af barnet, da det er den pågældendes 

arbejde, som vedkommende bliver betalt for at udføre. Så 

selvom cyklussen veksler mellem afhængighed og 

selvstændighed for det enkelte menneske, så er dens drivkraft 

vores gensidige afhængighed af hinanden, ligesom den 

gensidige afhængighed også er grundlaget for den enkeltes 

mulighed for at realisere sig selv og tilegne sig et godt liv 

(Honneth, 2006). 

Jeg vil derfor forsigtigt argumentere for, at interdependensen 

mellem mennesker er det stof som vores moralske forpligtelse 

over for hinanden er gjort af (Lévinas, 1996). Vi er gensidig 

afhængige og derfor skylder vi hinanden at reagere, når vores 

moralske principper eller ståsteder bliver krænket eller kommer 

under pres – når noget er som det ikke burde være. 
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Denne artikelsamling er mit forsøg på en reaktion, og jeg vil lade 

det være op til læseren selv at bedømme, hvilken reaktion de 

finder passende, og om de overhovedet mener, at der er noget i 

de enkelte artikler, der er som det ikke burde… 

  



12 

 

 

 

 

 

 

 

»Uanset hvad han [Adolf Eichmann] gjorde, gjorde han det, så 

vidt han kunne se, som en lovlydig borger. Han gjorde sin 

pligt, som han igen og igen sagde til politiet og i retten. Han 

adlød ikke blot ordrer, han overholdt loven.«  

(Arendt, [1963] 2008). 
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Artikel 1. Hanne Warming & Emil Falster 

ONDSKABENS BANALITET SPØGER PÅ 

HANDICAPOMRÅDET2  

Er beskeden: »Flyt fra dine forældre og over på en institution, 

hvis du vil modtage hjælp og støtte.« til en ung mand med 

handicap rimelig? 

Nej, vel? – Men sådan er virkeligheden i Danmark, for når et 

ungt menneske fylder 18 år, kan forældre ikke længere modtage 

tabt arbejdsfortjeneste. Ydelsen har til formål at kompensere 

forældrene for det økonomiske tab, som de mister ved at passe 

deres barn. Men støtten frafalder, når barnet bliver myndigt.  

Den unge mand, der fik stillet ovenstående ultimatum, havde 

hele sit liv været afhængig af sine forældre i alle livets aspekter 

lige fra toiletbesøg og indtagelsen af mad til ture ud af huset og 

socialt samvær med andre mennesker. Men fordi han nu var 

myndig, blev situationen en anden – også selv om hans behov 

var uændret. Kommunen tilbød end ikke anden alternativ hjælp 

eller en løsning, hvor han kunne være tæt på sine nærmeste.  

Det virker indlysende, at når du er fuldstændig afhængig af hjælp 

fra andre, og du kun tilbydes én mulighed for din videre 

tilværelse, så er det ikke længere et tilbud, men tvang og et 

udtryk for det, den tyske filosof Hannah Arendt beskriver som 

                                                 
2 Bragt i Jyllandsposten d. 14.03.2019. 
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ondskabens banalitet (Arendt, 2008). Her lå han og græd på en 

fremmed institution, i en fremmed seng. Han græd, fordi han 

savnede sine forældre og sit hjem. 

Ondskabens banalitet er, når bureaukrati og kassetænkning 

producerer ansvarsfralæggelse og moralsk blindhed. Det banale 

består i den afhumanisering, som produceres, når det system, der 

er sat i verden for at hjælpe, tvinger unge væk fra deres forældre. 

Og her er det er kun et banalt system, der kan udføre disse 

handlinger, netop fordi systemet ikke forstår, hvad systemet 

faktisk gør. Det skaber onde handlinger, som ellers skulle være 

oplyst af humanitet for dem, der har det sværest. 

Eksemplet er desværre ikke et enkeltstående tilfælde. Det 

seneste eksempel er fra Tønder Kommune, hvor en ung mand, 

der lige var fyldt 18 år, fik afslag på at få tilkendt en BPA-

ordning (borgerstyret personlig assistance). Det var kommunens 

vurdering, at hans behov for hjælp og støtte lå på 19,97 timer om 

dagen. Han var dermed 1 minut og 48 sekunder fra at opfylde 

betingelserne og få tilkendt en ordning, som gav ham mulighed 

for at blive boende hos sine forældre. Kommunen tilbød ham i 

stedet en plads på en døgninstitution. 

Handicapområdet er omkostningstungt, og alle ved, at 

kommunerne er nødt til at prioritere deres ressourcer, men i disse 

eksempler og i de mange lignende sager er der ikke noget godt 

økonomisk argument. De uforståelige og umenneskelige 

beslutninger kan kun forstås som begrundet i bureaukrati og 
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kassetænkning; At ondskabens banalitet spøger på 

handicapområdet. 
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»I økonomiske krisetider vender den dominerende gruppe sig 

mod en samfundsmæssig subgruppe og skaber et fjendebillede. 

Den politiske og samfundsmæssige forråelse kan ikke undgå at 

smitte af på os allesammen.«  

(Birkmose, 2013: 32f). 
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Artikel 2. Hanne Warming & Emil Falster 

STRUKTUREL FORRÅELSE3 

I 2007 blev kommunalreformen gennemført. Ifølge flere 

handicaporganisationer medførte det en afspecialisering på 

socialområdet, hvor mennesker med handicap og deres familier 

oplevede, at de ikke længere kunne modtage den specialiserede 

hjælp og støtte, som de kunne før (Økonomi- og 

Indenrigsministeriet, 2013: 150; Olesen m.fl. 2019). 

Tilstanden blev ledsaget af flere konkrete enkeltsager, hvor 

mennesker med handicap ikke fik opfyldt basale behov eller 

tilkendt den nødvendige hjælp og støtte, ligesom flere oplevede 

at blive behandlet nedværdigende eller forkert, fordi den 

specialiserede viden ikke flyttede med over i de kommunale 

rammer. 

Ny sundhedsreform  

Nu skriver vi 2019, og VKLA-regeringen har sammen med 

Dansk Folkeparti vedtaget en ny sundhedsreform. Det 

oprindelige oplæg lød på, at de resterende specialiserede tilbud 

skulle placeres i kommunalt regi, hvilket dog blev ændret, fordi 

regeringen tog handicaporganisationernes kritik til efterretning. 

Kritikken lød på, at sundhedsreformen ville gentage og 

forstærke den afspecialisering, som kommunalreformen havde 

                                                 
3 Bragt i Altinget.dk d. 11.04.2019. 
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skabt 12 år tidligere (Se f.eks. Olesen m.fl. 2019). Institutionerne 

er målrettet mennesker med betydelig og varig nedsat 

funktionsevne, for eksempel døvblinde og hjerneskadede. Det er 

med andre ord grupper, der har behov for en specialiseret indsats 

af for eksempel pædagogisk og sundhedsfaglig karakter. 

Decentraliseringens skyggeside 

Selvom reformen indeholder en nedlæggelse af regionerne, så 

har VKLA-regeringen og Dansk Folkeparti ikke formået at finde 

en løsning for de specialiserede tilbud – i stedet vil de iværksætte 

en undersøgelse, men på nuværende tidspunkt er en nærmere 

specifikation af indholdet udeblevet. Fremtiden for gruppen og 

deres familier står og falder altså med en undersøgelse, hvis 

eventuelle indhold og opbygning ingen kender. 

Ovenstående er iøjefaldende set i lyset af nyere 

udviklingstendenser. På den ene side ønsker landspolitikerne at 

flytte flere opgaver til kommunerne for at bringe 

serviceydelserne tæt på borgerne. 

På den anden side henvender flere af landets 

kommunalpolitikere sig direkte til landspolitikerne, hvor de 

beskriver kommunernes trængte økonomiske kår, og at de ikke 

kan levere den velfærd, som det kræves af dem, ligesom flere 

giver udtryk for, at de heller ikke ville kunne løfte de opgaver, 

som en eventuel overtagelse af de specialiserede institutioner vil 

indebære. 
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Det virker på mange måder til at være decentraliseringens 

skyggeside, hvor uoverensstemmelsen mellem forventninger til 

velfærden og de reelle ressourcer hertil gennemsyrer relationen 

mellem stat, kommuner og borgere. 

Mennesker med handicap og deres familier konfronteres 

allerede med effekterne heraf, hvor handicapområdets 

omgørelsesprocenter taler for sig selv (Ankestyrelsen, 2019). 

Det gælder både børne- og voksenområdet. 

Gruppen ser altså ud til at betale prisen for de modsatrettede 

hensyn, hvor de løbende vil blive underlagt strukturel forråelse. 

Hermed forstået, at de igen vil blive behandlet ringere, grovere 

og mere kynisk – simpelthen fordi området ikke prioriteres 

politisk4. 

Men sådan er livet måske bare for mennesker med handicap. Når 

den grundlæggende udvikling i samfundet er defineret af, at 

staten agerer som en konkurrencestat, er der umiddelbart ikke 

nogen grund til at investere i en gruppe, hvor afkastet ikke er 

stort nok (Pedersen, 2011). 

Nedværdigende behandling 

En sådan udvikling kan måske ligefrem forekomme naturlig, og 

det kan måske også forklare, hvorfor gruppen har et lavere 

uddannelsesniveau og i mindre grad er i beskæftigelse, ligesom 

                                                 
4 Se Birkmose (2013) for en analyse af begrebet forråelse og hvordan det 

kommer til udtryk i praksis på socialområdet. 
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de i højere grad udsættes for diskrimination og 

forskelsbehandling (Damgaard m.fl. 2013; Amilon, m.fl. 2017). 

Alt dette forekommer at være et udtryk for den strukturelle 

forråelse, hvor mennesker, der af forskellige grunde ikke kan 

bidrage til at styrke konkurrenceevnen på samme måde som alle 

andre, anses som ubetydelige, hvilket ”legitimerer” 

nedværdigende behandling og manglende prioritering. 

De mest aktuelle eksempler er unge med handicap, der placeres 

i ældreboliger, at visse kommuner forlanger, at børn med 

handicap først skal behandles med medicin, før de kan få 

bevilliget et basalt hjælpemiddel som en kugledyne, og at unge, 

der lige er fyldt 18 år, kun tilbydes en plads på en 

døgninstitution, når deres forældre ikke længere kan modtage 

tabt arbejdsfortjeneste. 

Handicapaktivisme 

Men selvom den politiske udvikling går i retningen af strukturel 

forråelse, så er handicapaktivismen måske begyndt at røre på sig. 

Sidst, vi så den for alvor, var i 1960’erne, hvor familier til 

mennesker med handicap kritiserede de store totalinstitutioner 

og behandlingen og eksklusionen af mennesker med handicap 

(Bengtsson & Kristensen, 2006). 

Kritikken er nu rettet mod kommunerne, der repræsenterer det 

yderste led af indsatsen. Senest har to forældre til børn med 

handicap og psykisk sårbarhed etableret en facebookgruppe og 
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mobiliseret mere end 7.000 medlemmer. Det vidner om en 

antalsmæssigt stor gruppe, der bakker op om sociale og politiske 

forandringer5. 

Men det skaber også et politisk krydspres mellem 

landspolitikerne, der ikke ved, hvad de skal gøre, 

kommunalpolitikerne, der ikke mener, at de kan gøre noget med 

de ressourcer, som de har til rådighed, og så mennesker med 

handicap og deres familier, der forlanger markante forandringer. 

Spørgsmålet er nu, hvordan vi går fra den nyopståede aktivisme 

til reel forandring og afværger den strukturelle forråelse på 

handicapområdet. 

  

                                                 
5 Der henvises her til facebookgruppen ”#Enmillionstemmer – pårørende til 

handicap og psykisk sårbarhed”, der i starten af september måned 2019 

rundede 16.000 medlemmer. Gruppen blev bredere kendt i offentligheden i 

forbindelse med folketingsvalget samme år, hvor de under hasttaget 

#enmillionstemmer delte deres historier og oplevelser af mødet og relationen 

til de offentlige myndigheder. 
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»En af de ældste anvendelser af ordet ”tyranni” i politisk 

tænkning er som et synonym for suverænitet. Når al ting 

henvises til et fælles, suverænt princip eller en fælles suveræn 

fornuft, vil det princip eller den person tyrannisere samfundets 

liv… En institution kan regere som den eneste kilde til 

autoritet; en overbevisning kan fungere som den eneste 

standard, hvormed virkeligheden måles.« 

(Sennett, 1986: 337f) 
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Artikel 3. Hanne Warming & Emil Falster 

BØRN MED HANDICAP OG DERES 

FAMILIER OVERLADES TIL HELDETS 

TYRANNI6 

Børne- og Socialministeriet har for tredje gang offentliggjort 

danmarkskortet over kommunernes omgørelsesprocenter på 

børnehandicapområdet – og der er stadig grund til alvorlig 

bekymring7. 

I en periode på tre år har Ankestyrelsen omgjort næsten 

halvdelen af de sager, som borgerne har klaget over på 

børnehandicapområdet (Ankestyrelsen, 2019). Sagerne bliver 

enten ændret af styrelsen, fordi afgørelserne er forkerte, eller 

også hjemvises de, hvorefter kommunen skal behandle sagen på 

ny. 

Selvom ministeren udtaler, at hun er glad for at se, at ”der er et 

lille fald i antallet af omgørelser” (Børne- og Socialministeriet, 

2019a), og flere medier ligeledes beretter om ”et fald”, så er det 

set over længere tid altså ikke tilfældet. 

                                                 
6 Bragt i Altinget.dk d. 26.03.2019. 
7 Tilbage i 2016 besluttede daværende børne- og socialminister, Mai Mercado 

(C), at offentliggøre danmarkskort over kommunernes omgørelsesprocenter 

på socialområdet og børnehandicapområdet. Der blev ligeledes offentliggjort 

danmarkskort for årene 2017 og 2018. 
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Klageproces 

Omgørelsesprocenten har blot bevæget sig ned på samme niveau 

som i 2016, mens antallet af omgjorte sager næsten er fordoblet. 

På tre år drejer det sig samlet om 3.090 sager, der eksempelvis 

vedrører tilkendelse af merudgifter, tabt arbejdsfortjeneste samt 

personlig hjælp og ledsagelse (Ankestyrelsen, 2019). Det er med 

andre ord hjælp og støtte, der har helt afgørende betydning for, 

hvorvidt børn med handicap og deres familier har mulighed for 

et liv med samme muligheder som alle andre. 

Selvom tallene er bekymrende nok i sig selv, er det vigtigt at 

være opmærksom på, at de kun indfanger den gruppe af børn og 

forældre, der har ressourcerne til at klage over kommunens 

afgørelse. En klageproces kan både være enormt tidskrævende 

og omkostningsfuld. Dels fordi den konkrete sag skal behandles 

på ny, og dels fordi genbehandlingen risikerer af udskyde den 

hjælp og støtte, som barnet og familien har søgt om. Forældrene 

skal både besidde evnen til at vurdere, hvorvidt de har fået den 

hjælp og støtte, som de har krav på, og de økonomiske 

ressourcer, det kræver at indgå en klageproces. Derfor står og 

falder fremtiden for børn med handicap på, hvorvidt deres 

forældre har et vist minimum af ressourcer. 

Det afhænger med andre ord af, hvorvidt det enkelte barn er 

heldig nok til at blive født ind i en familie, der har overskuddet 

til at klage, hvis barnet ikke modtager den nødvendige hjælp og 
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støtte, ligesom familien samlet set skal være heldig nok til at 

være bosat i den rigtige kommune. 

Modstand bliver en pligt 

Barnet og familiens held bliver i denne kontekst inficeret af et 

element af tyranni, da de aldrig ved, hvorvidt heldet falder til 

deres fordel. Det overlader deres tilværelse til vilkårlighed. På 

samme måde er tyranni et udtryk for magtens vilkårlighed, 

modsat i et retssamfund, hvor magten er forankret i ret. 

Gruppens livssituation bliver med andre ord omsvøbt af en art 

heldets tyranni, hvor deres liv og fremtid bestemmes af held − 

men hvor usikkerheden og angsten for, at heldet ikke falder til 

ens fordel, konstant tyranniserer tilværelsen. 

Eksempelvis når forældre afventer bevilling for tabt 

arbejdsfortjeneste eller merudgifter, hvilket skal sikre familien 

økonomisk, men hvor de er usikre på, hvorvidt de overhovedet 

får bevilliget støtten. 

Her vil børn med handicap naturligt føle skyld eller skam over 

at "belaste" familien, ligesom forældrene vil føle sig 

utilstrækkelige. En sådan situation aktualiserer spørgsmålet om, 

hvorvidt modstand bliver en pligt, når ret bliver til uret. 

Det er formentlig ikke uden grund, at der er dannet foreninger, 

netværk og facebookgrupper, hvor familier til børn med 

handicap samles og udveksler erfaringer og strategier i deres 

”krig mod kommunen” − senest i Hillerød Kommune. 
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Det er måske den effekt, som heldets tyranni afstedkommer. Når 

ens fremtid bestemmes af vilkårlige beslutninger, bliver 

modstand det instinktive modsvar. 

Behandlingen af børn med handicap og deres familier udstiller 

på mange måder handicappolitikkens ambivalens. På den ene 

side tiltræder vi konventioner, udarbejder lovforslag og 

bevilliger millioner til afprøvning af indsatser. Men på den 

anden side er det kun dem, som er heldige nok, der bevilliges 

den basale hjælp og støtte. 
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»Det er og bliver nu engang det fundamentale, at alle 

mennesker kan spise sig ordentligt mætte, få varme i 

kakkelovnen og ikke lever under en stadig økonomisk utryghed. 

Opfyldes disse forudsætninger ikke, vil følgen blive 

utilfredshed, klassehad og indbyrdes kamp. Det kan ikke være 

andet.« 

(Koch, 1995: 26) 
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Artikel 4. Emil Falster 

MENNESKER MED HANDICAP 

BETALER FOR NØDVENDIGHEDENS 

POLITIK8 

Der er snart valg, og med valg følger uundgåeligt politikernes 

opmærksomhed på grupper i samfundet, hvis situation vækker 

følelser hos vælgerne, og derfor positionerer politikeren sig som 

en sympatisk folketingskandidat, der vil de sårbare det bedste. 

Det er måske oprigtigt nok, men det pludselige fokus 

forekommer i visse tilfælde mærkværdigt, selvom det formentlig 

er strategisk klogt. Fraser og kampråb som ”Vi skal genoprette 

handicapområdet” eller ”Hjælp skal være en ret” har den 

seneste tid floreret på de sociale medier. Men det er få, nærmest 

ingen, der leverer konkrete forslag til, hvordan genoprettelsen 

skal udføres. Som forsker på området savner man i særdeleshed 

viden om, hvordan politikerne reelt har tænkt sig at udføre 

genoprettelsen, og hvordan de vil finansiere den. 

Når det kommer til det specialiserede socialområde, er der 

formentlig ingen klar og nem løsning i horisonten. I lande som 

England og Sverige bliver området løbende udsat for besparelser 

på trods af landenes forskellige velfærdsmodeller (Quitler-

Pinner & Hochlaf, 2019; Norberg, 2018, 2018a). I den 

                                                 
8 Bragt i Jyllandsposten d. 07.05.2019 en måned inden folketingsvalget 

samme år.  
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internationale forskning betegnes det som austerity, hvilket 

betyder nedskærings- og sparepolitik. Udenlandske forskere 

fremhæver, at europæerne lever in a time of austerity – en art 

besparelsernes tid (Norberg, 2018, 2018a; Altermark, 2018). 

Denne tid har til formål at forbedre de offentlige finanser, 

reducere budgetter, sikre vækst og landets konkurrence – 

resultatet er en parallel forringelse og afmontering af 

velfærdsstaten og det sociale sikkerhedsnet. I Danmark ses det 

på nationalt niveau som »nødvendighedens politik«, ligesom det 

også mobiliserer sig ud i det decentrale niveau i kommunerne, 

hvor det afslutningsvis rammer borgeren og familien. 

Det sker som en løbende afmontering lidt efter lidt. I visse 

tilfælde helt åbenlyst, f.eks. ved førtidspensions- og 

dagpengereformen. Men også nyere reformer som skole- og 

fremdriftsreformen, hvor mennesker med handicap ikke tænkes 

ind i reformerne. Resultatet bliver på længere sigt at færre 

gennemfører sin uddannelse, hvilket reducerer gruppens 

livsmuligheder fremadrettet, f.eks. med henblik på at komme i 

beskæftigelse (Amilon m.fl. 2017). 

I andre sammenhænge forløber afmonteringen i det skjulte, hvor 

det i udgangspunktet ikke er videre gennemsigtigt for borgerne, 

hvorfor den hjælp og støtte, som de ellers modtog dagen 

forinden, nu er blevet forringet. I flere tilfælde drejer det sig om 

kommuner, der f.eks. ændrer deres fortolkning af loven eller 

deres serviceniveau. For nylig kunne Dansk Handicap Forbund 
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berette, at flere mennesker med handicap nægtes kompensation 

for merudgifter, som de ellers plejede at modtage (Dansk 

Handicap Forbund, 2019). Det betyder et lavere månedligt 

rådighedsbeløb, og det er på mange måder sådan fattigdom og 

ringere levevilkår starter. 

For et par måneder siden besøgte jeg et privat botilbud for 

mennesker med handicap, f.eks. svær hjerneskade, epilepsi og 

cerebral parese – typisk i en kombination. Det er med andre ord 

mennesker med omfattende behov for hjælp, støtte og 

behandling i hverdagen. Her kunne lederen fortælle, at de altid 

skal argumentere for prisen, fordi det er blevet en klar grundhold 

hos kommunerne, at denne altid kan og skal presses helt til det 

sidste. Det har i flere tilfælde medført, at kommuner har afvist at 

følge borgerens ret til frit valg af botilbud – selvom tilbuddet kun 

var marginalt dyrere. 

Et tredje eksempel er kommuner, som pludselig træffer 

beslutning om ikke at betale for bleer, og hvis botilbuddet ikke 

selv har økonomi til at dække udgiften, så har de ingen andre 

muligheder end at videreføre denne til beboerne. En besparelse, 

der igen rammer borgeren og familien 

Set i lyset af ovenstående eksempler er det mildest talt svært at 

se, hvordan de pågældende politikere vil genoprette et område, 

der tydeligvis er udfordret fra flere fronter, men hvor der kun er 

en taber – nemlig borgeren. Det er nemt at love en genoprettelse 

uden en konkret plan herfor. En plan, der ikke kun bør relatere 
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sig til socialområdet, men måske i højere grad bør gribe ind i 

finanspolitikken, idet denne også dikterer, hvor mange midler 

kommunerne kan bruge på velfærd. 

Det faktum er måske problemets kerne. Menneskers virkelighed 

bestemmes nu af økonomi i en sådan udstrækning, at alt hvad 

der i udgangspunktet var ikke-økonomisk, er blevet økonomisk. 

Prisen herfor er et ringere liv for mennesker, der har behov for 

hjælp og støtte fra andre. Her hjælper det ikke med politikere, 

der med den ene hånd vil genoprette området, mens de med den 

anden underskriver reformer og strammer det økonomiske greb 

om kommunerne. 
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»Den enkeltes liv projekteres som et stykke økonomi, der enten 

er rentabelt eller urentabelt, og hvis opgave består i at være 

lydhørt og lydigt over for markedet. På dette udviklingstrin 

bliver tvangen nemlig væltet over på individerne selv, således 

at de nu må underkaste sig selvudbytning og 

selvundertrykkelse, og de er ”nødt til at råbe hurra til alt”« 

(Willig, 2016: 57). 
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Artikel 5. Emil Falster 

HVAD ER MENNESKER MED 

HANDICAP VÆRD?9 

Man skal som bekendt lade være med at spørge, hvis man ikke 

kan tåle at høre svaret. Men der er nu flere eksempler på, at den 

pressede økonomi har mere vidtgående konsekvenser for 

handicapområdet, end vi nogensinde kunne have forudset. 

Lad mig give fem eksempler: 

1) En ung kvinde med udviklingshandicap blev omsorgssvigtet 

så massivt, at hun holdt op med at kommunikere med andre. 

Kommunen havde løbende indført besparelser, der havde ramt 

kvindens botilbud. 

2) En ung mand med cerebral parese fik afslag på ledsagelse og 

kunne derfor ikke bevæge sig ud af sin lejlighed. Han blev med 

tiden ensom, udviklede depression og blev til sidst selvskadende 

og forsøgte at tage sit eget liv. 

3) En familie måtte flytte fra deres lejlighed på tredje sal, fordi 

deres datter blev ved med at kaste sig selv ud ad vinduet. 

Datteren havde fået afslag på at få hjælp til at håndtere sine 

psykiske lidelser. Hun ønskede ikke længere at leve, men var 

alligevel ikke dårlig nok til at få hjælp. 

                                                 
9 Bragt i Kristelig Dagblad d. 02.07.2019 
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4) En mand med sklerose skulle have bevilget en ny kørestol, 

der forhindrede ham i at udvikle siddesår. Kommunen afslog, 

men sendte en liste med fysiske øvelser, der ville nedbringe 

risikoen for siddesår. Manden er lam fra halsen og ned, og han 

vil aldrig kunne udføre øvelserne. 

5) En dreng med en række fysiske funktionsnedsættelser 

udviklede med alderen svær angst. På trods af underretninger fra 

skole og hospital greb kommunen ikke ind og støttede familien 

med en forebyggende indsats. Forældrene søgte om tabt 

arbejdsfortjeneste for at støtte deres dreng, der nu var 

selvmordstruet, men fik afslag, hvorefter de klagede over 

kommunens afgørelse. Forældrene fik senere medhold og 

udbetalt kompensation for den tabte arbejdsfortjeneste. Men på 

det tidspunkt havde drengen taget sit eget liv. 

Sådan kunne jeg blive ved, men jeg lader lige eksemplerne stå 

for sig selv. 

For et par uger siden deltog jeg i dette års folkemøde på 

Bornholm, og når det kommer til handicapområdet, så kan alle 

forklaringer på elendighed besvares med følgende sætning: 

»kommunerne er jo presset økonomisk.« Økonomi opfattes som 

et naturligt grundvilkår, en slags objektiv realitet, der er 

uforanderlig og indiskutabel. 

Som en embedsmand sagde under en debat om BPA-ordningen 

(borgerstyret personlig assistance): »Der var en far, der mente, 
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at hans søn skulle have en BPA-ordning. Jeg sagde til ham, at 

hvis hans søns skal have det, så skal mange andre også, og det 

ville jo koste os flere hundrede millioner kroner.« 

Alle deltagere nikkede enstemmigt og accepterede præmissen 

om, at den konkrete og individuelle vurdering af borgerens sag 

alligevel er sat ud af spil. 

Forleden besluttede kommunalbestyrelsen i Guldborgsund 

Kommune at spare 10 millioner kroner på handicapområdet 

(Lolland-Falsters Tidende, 2019). Det samme gjorde 

socialudvalget i Københavns Kommune, men her var beløbet 

dobbelt så stort. Besparelserne legitimeres med tilbagesvar som: 

»Vi politikere skal kunne prioritere midlerne og tage hårde 

beslutninger. Det er vi nødt til.« eller: »Det gør ondt. Men vi er 

landet på et punkt, hvor det gør mindst ondt.« (TV2, 2019) 

Der anvendes altså sproglige afvæbninger, der relativerer de 

økonomiske besparelser og negligerer den strukturelle forråelse, 

som mennesker med handicap skal leve under i fremtiden. Vi 

kender det alle sammen fra argumentet om »de afrikanske børn«, 

hvor forældre typisk kommer med følgende udsagn til deres 

børn: »Tænk på børnene i Afrika.«, »Tænk på, hvordan de har 

det i andre lande.« eller: »Du skal være glad for det, som du 

har.«. Den sproglige afvæbning er den samme. Mennesker med 

handicap skal være underdanige og taknemlige. Der er ikke 

plads til brok eller klynk - end ikke berettiget kritik. 
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Forråelsen sker ikke for flertallet, og derfor accepterer vi, at et 

fåtal betaler den højeste pris, så vi andre har de økonomiske 

midler til at leve vores liv isoleret fra den elendighed, som andre 

må gennemleve. 

Den tyske filosof Hannah Arendt (2008) ville formentlig have 

beskrevet det som »ondskabens banalitet«. Andre mennesker 

lider, og vi vender det blinde øje til og koncentrerer os i stedet 

om at overholde budgetter og bureaukratiske regler, mens vi går 

rundt i en psykotisk tilstand af ansvarsfralæggelse og moralsk 

blindhed. 

Vi er så opsatte på at leve vores perfekte liv, at mennesker, der 

kolliderer med vores opfattelse heraf, skammes ud og indirekte 

italesættes som udgifter, der er »besværlige« eller »for dyre«. 

Her er der ikke noget, der er moralsk forkasteligt - det kunne 

trods alt være værre. 

Her findes kun dét, som er rentabelt og urentabelt - eller sagt 

gennem munden fra en dreng med cerebral parese: »Det ville 

være meget nemmere for mor og far, hvis jeg ikke var her.« 

Drengen perspektiverer en bevægelse i samfundet: Det 

fremstilles som urentabelt at sikre ligebehandling og 

kompensation for mennesker med handicap, og derfor 

positioneres de som »besværlige« for os andre. 

Konkurrencestaten har transformeret kommunalpolitikernes 

beslutninger til nødvendighedens politik, og imod denne kan 
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ingen argumentere rationelt og logisk, komme med gode råd 

eller tilføjelser. Til konkurrencestaten og nødvendighedens 

politik hører intet alternativ - de er uangribelige. 

Mennesker med handicap konstrueres her som en udgift, og 

derfor kan vi tillade os at spare deres liv væk, hvilket 

eksemplerne netop tydeliggør. Her vil nogle dø, andre forsøge 

selvmord, nogle stoppe med at kommunikere, andre behandles 

nedværdigende, og nogle vil slet ikke få deres historie frem i 

lyset. 

Eksemplerne vedrører både personer med cerebral parese, 

sklerose, psykiske lidelser, udviklingshandicap og multiple 

funktionsnedsættelser. Deres historie, og den behandling de har 

været udsat for, kan ikke relateres til deres diagnose eller 

funktionsnedsættelse, men de vidner i stedet om et svigt, som 

går på tværs af forskellige grupper, og som har fundet sted i fem 

forskellige kommuner. 

Som en skjult bøddel har konkurrencestaten presset 

kommunerne til at stramme løkken om halsen på mennesker 

med handicap. Nu kan vi kun vente på, at de næste økonomiske 

stramninger sparker skamlen væk under gruppens fødder, og her 

vil deres skrig kun forblive som råb under vand og som en lille, 

nærmest usynlig, påmindelse om vores egen utilstrækkelighed. 

Skeptikeren vil sige, at min fremstilling ikke er repræsentativ for 

handicapområdet generelt. Til dem kan jeg kun sige, at det ved 
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jeg ikke noget om, og jeg er egentlig også ligeglad. For 

ovenstående eksempler vil for evigt minde jer om, at i en 

konkurrencestat er alle mennesker ikke lige - nogen er mere 

værd end andre, og fordi vi lader det ske, er vi alle sammen 

bødler. 
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»Heraf opstår der et stridspunkt: om det er bedre at være 

elsket end frygtet, eller omvendt. Man svarer, at man gerne vil 

være både det ene og det andet; men fordi det er vanskeligt at 

forene dem, er det langt mere sikkert at være frygtet end elsket, 

når man er nød til at give afkald på den ene af de to ting. « 

(Machiavelli, [1552] 2012: 100) 
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Artikel 6. Emil Falster 

FORÆLDRE TIL BØRN MED HANDICAP 

UDSÆTTES FOR PSYKISK VOLD10 

»Du beder om meget hjælp - du skal vist have vurderet din 

forældreevne«. Sådan lød beskeden til en mor til et barn med 

handikap, der bad om mere hjælp og støtte fra sin kommune. 

Jeg snakker efterhånden jævnligt med forældre til børn med 

handikap, der bliver truet med anbringelse, efter de har ansøgt 

om mere hjælp og støtte. Her presses de typisk til at vælge 

’frivillig anbringelse’ - for deres egen skyld. 

På nuværende tidspunkt deler forældre til børn med handikap 

deres historier under #enmillionstemmer. Hvis man ellers giver 

sig tid til at læse historierne, bliver det hurtigt tydeligt, at truslen 

om anbringelse er hverdag for nogle forældre, og det forhold at 

frygte sin kommune nærmest forekommer at være almindeligt 

for de pågældende forældre. 

Relationen mellem system og forældre er som et voldeligt 

parforhold, hvor systemet er den økonomisk uafhængige part, 

der truer, mistænkeliggør og kontrollerer forældrenes adfærd og 

behov. På samme måde som i et voldeligt parforhold kan 

forældrene ikke bare afskære kontakten til systemet. Ligesom 

                                                 
10 Bragt i Politiken d. 06.06.2019.  
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visse mennesker ikke kan forlade deres voldelige partner - f.eks., 

fordi de håber på bedre tider - kan forældrene ikke forlade 

systemet, da deres overlevelse som familie afhænger af den 

hjælp og støtte, som de modtager. 

Trusler, f.eks. om anbringelse eller nedsættelse af hjælp og 

støtte, har den egenskab, at modpartens autonomi og selvtillid 

afmonteres (Honneth, 2006). Det er svært at tro på sig selv og 

ens behov, når man udsættes for trusler og oplever, at andre 

mennesker har kontrollen over ens liv. Også selv om truslerne 

ikke nødvendigvis realiseres, er deres effekter virkelige. De 

ligger og ulmer som en konstant påmindelse om, hvad systemet 

reelt set er i stand til. 

Denne form for psykisk vold tvinger forældre til at anlægge 

strategisk adfærd i håbet om at få den hjælp, som de har brug 

for, f.eks. ved at tale sagsbehandleren efter munden, være 

overdreven venlig eller overdrive sine behov i frygt for ikke at 

få hjælp. At man som menneske ser sig nødsaget til at anlægge 

strategisk adfærd, udgør selve kernen i psykisk vold. 

Frygten for trusler, anbringelse eller nedsættelse af hjælp og 

støtte tvinger dig til at tænke og handle anderledes, som var du 

en anden person. Det er ikke blot kontrol, men opskriften på 

psykisk nedbrydning. 

Lad mig sige det, som det er. Der er markant forskel på at have 

et konkret kompensationsbehov og sociale problemer. Bare fordi 
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du har et barn med handikap, så har hverken du eller dit barn 

nødvendigvis et socialt problem. At bede om hjælp er derfor ikke 

en automatisk effekt af manglende forældreevne, men derimod 

en effekt ved den specifikke funktionsnedsættelse, der naturligt 

afføder et konkret kompensationsbehov11.  

At bede om hjælp er ikke noget, man skal skamme sig over eller 

være nervøs for, selv om det uundgåeligt er en stor beslutning. 

At bede om hjælp er en menneskelig kvalitet, der skal 

anerkendes frem for at blive modsvaret med trusler, 

mistænkeliggørelse og uforholdsmæssig kontrol.  

Som forsker på området er det vanskeligt at give et godt bud på, 

hvordan kommuner overhovedet kan finde på at anlægge en 

praksis, hvor trusler kan indgå som et redskab. 

Måske er det udtryk for, at hvis du som borger er tilpas 

insisterende, så reagerer systemet med sin bureaukratiske vold 

med henblik på at afmontere din modstand og den fremtidige 

økonomiske udgift. Her betaler forældre med deres autonomi og 

mulighed for at føle sig som ligestillede mennesker. 

  

                                                 
11 Desuden viser en undersøgelse fra Børne- og Socialministeriet, at børns 

behov for hjælp og støtte stiger med alderen. Det er derfor ikke ualmindeligt 

at bede om mere hjælp og støtte i takt med at barnet bliver ældre (2019b). 
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»To put it crudely: it is not so much that bureaucratic 

procedures are inherently stupid, or even that they tend to 

produce behavior that they themselves define as stupid—

though they do that—but rather, that they are invariably ways 

of managing social situations that are already stupid because 

they are founded on structural violence.« 

(Graeber, 2015: 36) 
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Artikel 7. Emil Falster 

SKAL DU OGSÅ PÅ KURSUS I AT 

HÅNDTERE SYSTEMSTRESS?12 

I kølvandet på kampagnen #enmillionstemmer, hvor forældre og 

familier til mennesker med handicap har delt deres livhistorier, 

er det nu blevet tydeligt at et stort antal mennesker har taget 

skade af deres møde og såkaldte samarbejde med det 

kommunale system. Hvis man ellers går historierne, der 

efterhånden tæller flere hundrede, igennem, bliver det hurtigt 

klart, at mødet med kommunen kan resultere i stress, angst, 

depression, PTSD, skilsmisser og trusler om anbringelse. 

For en gruppe af mennesker er kommunerne ikke længere en 

medspiller og ordforbindelsen »vores kamp mod kommunen« 

kan mange forældre og familier relatere sig til. At få hjælp og 

støtte beskrives altså som en kamp - en kamp, der skal vindes, 

hvis de vil sikre familiens overlevelse og gode liv fremadrettet. 

Ovenstående udvikling bør løbe os alle sammen koldt ned af 

ryggen. Systemet er nu slået over i sin egen modsætning, hvor 

det i visse tilfælde forringer de liv, som det er sat i verden for at 

hjælpe. Det skaber en naturlig efterspørgsel efter anden hjælp. 

Flere private virksomheder tilbyder nu kurser i, hvordan 

forældre og familier skal håndtere »systemstress«, der f.eks. 

                                                 
12 Bragt i Politiken d. 18.06.2019. 



45 

 

defineres således: »I en situation, der i forvejen er sårbar, bliver 

det offentlige system en modspiller frem for at være en 

medspiller, og det skaber både utryghed, stress og 

traumelignende reaktioner, hvilket samlet set kan betegnes som 

systemstress.« På kurserne får deltagerne konkrete redskaber til 

at håndtere og bearbejde deres situation. 

Kurserne er en naturlig reaktion på et konkret behov hos en 

gruppe af mennesker. Det er hverken virksomhedernes eller 

forældrenes skyld. Men kurserne forekommer symptomatiske 

for en uholdbar udvikling, og det faktum at de overhovedet 

eksisterer, burde få os til revurdere landets handicap- og 

psykiatripolitik. Vi har nu en situation, hvor en gruppe af 

mennesker er blevet syge efter de har været i kontakt med det 

system, der er sat i verden for at hjælpe dem. Det er svært at 

komme i tanke om noget, der kunne være mere 

kontraproduktivt. 

Kurserne og behandlingen af forældrene perspektiverer på 

mange måder samfundets moralske engagement. Vi tillader at 

bestemte grupper bliver syge, at familier bryder sammen og 

forældre skilles, så længe at det private marked rydder op og at 

det bliver billigere på den korte bane. Her minder den 

strukturelle behandling af gruppen om de personer, der ikke er 

til at tale til fornuft og som ikke tænker logisk, men som bare vil 

se andre mennesker lide.  
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Kampagnen #enmillionstemmer er derfor et wakeup-call for 

samtlige politikere, hvis de på noget tidspunkt skulle glemme, at 

deres beslutninger har menneskelige konsekvenser. 
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»Svaglige Børn er de vanskeligste af alle at opdrage, især hvis 

de har en Legemsfejl, der særskiller dem fra andre Børn og 

vækker Medynk hos Fremmede. De forkæles da som oftest af 

Forældrene paa en Maade, der gør det særdeles vanskeligt for 

dem at bevare en elskværdig og uegennyttig Karakter. Det maa 

være Forældres Opgave at give et saadant svageligt og 

misdannet Barn al den Kærlighed, som ene kan holde det 

skadeløst for den Vanskæbne, der har ramt det, samtidigt med 

at lære Barnet, at det ikke, trods denne, er fritaget for Hensyn 

og Pligter.« 

 (Gad, [1918] 1994:84). 
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Artikel 8. Sarah Alminde, Hanne Warming & Emil Falster 

BØRNEDISKRIMINATION13 

Historisk set har feminisme skabt et ordforråd til at kritisere 

sexisme og sexistisk adfærd. Forskellige feministiske bølger har 

gennem de sidste 150 år fremmet ligestilling, blandt andet ved 

at synliggøre forhold, hvor kvinder bliver diskrimineret på 

baggrund af deres køn (Wall, 2014). Det har resulteret i bedre 

og flere rettigheder for kvinder. Senest har MeToo-bevægelsen 

skabt større accept af at tale åbent og kritisk om seksuelle 

overgreb. 

Men vi mangler stadig en lignende bevægelse, der kan 

identificere, sætte ord på og kritisere diskrimination af børn.Vi 

har brug for en childism-bevægelse, der kan rette et kritisk blik 

mod den herskende adultism. 

Voksnes dominans over børn ses som helt naturlig og gøres 

sjældent til genstand for kritik. Eksempelvis fylder diskussioner 

om stemmeret til børn kun ganske lidt i den offentlige debat (Se 

dog Falster & Alminde, 2019), der stilles sjældent spørgsmål til 

børns manglende indflydelse på beslutninger truffet af voksne, 

for eksempel omkring skolevalg og bopæl, og at voksne kan 

videregive fortrolige oplysninger og poste billeder af børn på 

nettet uden deres samtykke, problematiseres næsten ikke. 

                                                 
13 Bragt i Weekendavisen d. 15.02.2019.  
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Elisabeth Young-Bruehl, en amerikansk psykoanalytiker og 

politisk filosof, har sammenlignet den måde at forholde sig til 

børn på med racisme, sexisme og homofobi. Hun peger på, at vi 

har en række fordomme mod børn som gruppe, der legitimerer 

og fører til en bred vifte af diskriminerende handlinger, der er 

uretfærdige og ikke i børnenes bedste interesse (Young-Bruehl, 

2012). 

Et eksempel på dette er debatten om såkaldte curlingbørn, hvor 

forældres overbeskyttelse eller forkælelse bliver brugt som 

forklaring på stigende stress, depression eller mistrivsel blandt 

børn14. 

Her lyder argumentet, at børnene ikke er blevet gjort robuste 

nok. En hel generation af børn og forældre udstilles som 

mislykkede. Men måske burde vi i stedet rette blikket mod 

årsager som stigende præstationskrav (Falster, 2019; Falster & 

Warming, 2019), dårligt og ureguleret psykisk og fysisk 

arbejdsmiljø for børn i skoler og daginstitutioner og ikke mindst 

                                                 
14 Tidligere børne- og socialminister Mai Mercado startede i 2018 

opdragelsesdebatten, med henblik på at skabe debat om, hvordan forældre 

opdrager deres børn. Udgangspunktet herfor var begrebet om såkaldte 

curlingbørn, hvor forældrene ses som årsagen til at deres børn ikke kan begå 

sig i fællesskabet. En vidensindsamling fra VIVE kunne senere afvise denne 

påstand., hvor det beskrives at curlingfænomentet ”(…) ikke har stor 

udbredelse, og at der ikke er grund til at tro, at et højt niveau af forældrehjælp 

har en negativ betydning for unges personlige og uddannelsesmæssige 

trivsel” (Dahl & Ottosen, 2018: 7). 
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bekymrende fremtidsudsigter i forhold til klima (Vetlesen & 

Willig, 2017). 

Et andet eksempel er forestillingen om, at børn udvikler sig til 

de rene tyranner, hvis ikke de voksne fra starten tager magten og 

viser, hvem der bestemmer. Med afsæt i en sådan dæmonisering 

af børn er der udviklet uddannelsesprogrammer for forældre om, 

hvordan de kan tage magten tilbage, hvis de har forsømt at være 

tilstrækkeligt tydelige - altså tilstrækkeligt autoritære (Warming 

m.fl. 2019). 

Kursernes formål siges at være at lære forældre at give »den 

gode besked«. Kort fortalt går det ud på systematisk og 

vedholdende at kræve, at barnet adlyder, og at gennemføre dette 

uden hensyntagen til barnets intentioner, følelser eller 

argumenter. 

Generelt har vi set eksempler på, at der stilles meget store krav 

til børn, og at der iværksættes tiltag, der enten ikke formår at 

tilgodese børns basale behov, eller som er direkte skadelige for 

dem. Det er for eksempel længere skoledage, tidligere skolestart 

og målrettet læring allerede i vuggestue og børnehave, flere tests 

og råd til voksne om at give børnene modstand for at gøre dem 

robuste (Warming m.fl. 2019; Falster, 2019). Heri ligger også en 

forståelse af børn som formbare, og at voksne, hvis de ellers 

former nok, kan skabe børn, der kan tåle alt. Vi behøver ikke et 

menneskeværdigt samfund - vi skal bare trinvist ruste børnene 

til en umenneskelig tilværelse. 
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Og det gør vi ved ikke at være for blødsødne, omsorgsfulde og 

forstående over for børnene. Igen legitimeres negligering af 

børns behov og overskridelser af deres grænser. 

Logikken er paradoksal: Når voksne rammes af stress eller 

depression, skal de skærmes, mens børn åbenbart skal have mere 

modstand. Endnu mere paradoksalt bliver det i lyset af, at børn i 

andre sammenhænge ofte anskues som for sårbare og/eller 

utilregnelige til information og indflydelse, eksempelvis i 

forbindelse med skilsmisse og sager om bopæl, samvær, 

forældremyndighed og hjælp og støtte. 

Så lad os sige det, som det er: Vi lever i et samfund præget af 

adultism.  Adultism generaliserer, dæmoniserer og idylliserer, 

hvad børn er, på linje med, hvad de andre diskriminations-ismer 

gør i forhold til andre grupper. Der er derfor behov for en 

alliance mellem videnskab og politisk aktivisme, der kan 

sammenlignes med feminisme, men som er målrettet og 

tilgodeser børns position i samfundet og privatlivet. Der er brug 

for en childism-bevægelse, der kan sætte fokus på børns 

rettigheder og rette et kritisk blik mod adultism. En bevægelse, 

der tager det faktum seriøst, at også når det gælder børn, er det 

private politisk. 
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Artikel 9. Hanne Warming & Emil Falster 

BØRN MED HANDICAP 

USYNLIGGØRES15 

Børne- og Socialministeriet har offentliggjort Socialpolitisk 

Redegørelse 2018, men igen i år fremgår gruppen af børn med 

handicap ikke af redegørelsen. 

Den socialpolitiske redegørelse bliver udgivet hvert år og her 

kortlægges og analyseres den viden, som bliver indsamlet af 

landets kommuner om samfundets generelle socialpolitiske 

indsats. Men i Danmark har vi ingen statistisk viden om børn 

med handicap. De er simpelthen usynlige i disse statistikker. 

I redegørelsen fremgår det, »at det ikke er muligt at få et 

dækkende billede af, hvor mange og hvem der er i målgruppen, 

samt at vurdere effekten af indsatser målrettet børn med 

handicap« (Børne- og Socialministeriet, 2018: 293). 

Det betyder, at datagrundlaget er så dårligt, at det ikke kan 

anvendes til analyseformål og er med andre ord mere eller 

mindre ubrugeligt. I det følgende vil vi uddybe, hvorfor det er et 

problem, at der mangler statistisk viden om børn med handicap. 

                                                 
15 Bragt i Jyllandsposten d. 18.01.2019 og forfattet med professor Hanne 

Warming. 
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For det første skaber statistisk viden forudsætningen for, at 

socialpolitiske og samfundsøkonomiske prioriteringer bliver 

foretaget på et oplyst grundlag. Det er selvsagt umuligt at 

prioritere økonomisk og socialfagligt, når der ikke foreligger 

tilgængelig viden om gruppen. 

Helt lavpraktisk giver det mening, at vi som samfund ved, hvor 

mange børn gruppen tæller, hvilke indsatser de får, og om disse 

indsatser virker. På nuværende tidspunkt er børn med handicap 

usynliggjort, og det er ikke muligt at afdække, hvorvidt 

nedskæringer eller omorganiseringer forringer deres levevilkår, 

ligesom vi heller ikke ved, om den offentlige hjælp og støtte 

virker efter hensigten. 

For det andet kan regeringen ikke dokumentere, om Børne- og 

Handicapkonventionen overholdes. Retfærdigheden i et 

samfund må som minimum måles på dets evne til at overholde 

de konventioner, som staten har tiltrådt. 

Derfor bør handicappolitikken også gennemføre de praktiske 

foranstaltninger, som virkeliggør og dokumenterer, om børn 

med handicap har et godt liv, eller om der i fremtiden skal 

iværksættes initiativer. Ser vi f.eks. på den hjælp og støtte, som 

ydes af landets kommuner, er der mellem 2014-2017 blevet 

omgjort 3.090 klagesager på børnehandicapområdet 

(Ankestyrelsen, 2019). 



54 

 

Det betyder, at der er et stort antal af børn og deres familier, der 

ikke har fået rettidig hjælp og støtte, ligesom de er den gruppe 

på socialområdet, der oftest må gå klagevejen. Børn med 

handicap har derfor udsigten til et liv, som de fleste mennesker 

ikke har – alligevel eksisterer der begrænset viden om gruppen. 

Dette gælder ikke kun statistisk viden. Generelt er der begrænset 

forskning om børn med handicap – særligt når det kommer til 

forskning med afsæt i børns eget perspektiv, hvor deres 

erfaringer, følelser og ønsker bliver synlige for det 

omkringliggende samfund, der netop er med til at forme og 

organisere den hjælp og støtte, som børnene og deres familier 

modtager.  

Vi ved tæt på intet om, hvad der er vigtigt for børn med 

handicap, hvilke udfordringer de slås med til hverdag, og 

hvordan vi ifølge børnene selv kan forbedre deres liv, f.eks. i 

relation til inklusion i skole- og uddannelsessystemet, sports- og 

fritidsaktiviteter samt ved relationer til jævnaldrende, familie 

eller personlige assistenter.  

Danmark er umiddelbart det land i hele Skandinavien, hvor der 

forskes mindst om børn med handicap – og med mindst viden 

om børnenes oplevelser, erfaringer og perspektiver. Det vidner 

om en generel negligering af gruppen på mange forskellige 

niveauer, hvilket er med til at fastholde dens usynlige position i 

samfundet. 
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Disse problemer kalder på langsigtede initiativer, der skaber et 

pålideligt datagrundlag, og som fremadrettet sikrer mere og 

bedre viden om, hvilket liv gruppen lever, og hvordan vi som 

samfund kan være med til at understøtte, at dette liv bliver godt. 
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Artikel 10. Hanne Warming & Emil Falster 

DE OVERSETE RESSOURCER16 

Alt for ofte tilsidesættes, diskrimineres eller umyndiggøres børn 

med handicap, fordi andre oversympatiserer, stirrer, siger 

upassende ting, eller fordi det byggede miljø ikke er tilgængeligt 

(Shakespeare & Watson, 1998; Watson m.fl. 1999; Davies & 

Watson, 2001; Connors & Stalker, 2007 og Mortier m.fl. 

2011). Der er derfor mange faktorer, der blokerer for 

ligeværdig deltagelse, såvel som for inddragelse i 

beslutningsprocesser. 

Det er synd, når man tænker på de samfundsmæssige gevinster, 

vi allesammen kunne høste ved at lytte til børnenes erfaringer og 

refleksioner.  

Mangel på forskning 

Ifølge Handicapkonventionens artikel 7 skal deltagerstaterne, 

herunder Danmark, »sikre børn med handicap retten til frit at 

udtrykke deres synspunkter i alle forhold vedrørende dem selv 

på lige fod med andre børn, idet børnenes synspunkter skal 

tillægges passende vægt i overensstemmelse med deres alder og 

modenhed, samt ret til at modtage handicap- og alderssvarende 

bistand for at virkeliggøre denne ret« (Det Centrale 

Handicapråd, 2018: 37).  

                                                 
16 Bragt i Altinget.dk d. 05.03.2019. 
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Men Danmark er umiddelbart det skandinaviske land, hvor der 

forskes mindst i børn med handicap med afsæt i deres egne 

perspektiver. Vi ved stort set intet om, hvordan deres 

hverdagsliv ser ud, og hvilke følelser, oplevelser og erfaringer 

de bærer rundt på til daglig. Desuden har vi ikke adgang til basal 

statistisk information, der eksempelvis fortæller, hvor mange 

børn gruppen rummer, og hvilke indsatser de modtager ude i 

kommunerne.  

Meldinger fra feltet tyder på, at disse børn også inddrages 

sjældnere end andre børn, når kommunen skal tage stilling til 

bevillinger og indsatser – men vi ved det ikke med 

sikkerhed. For det er heller ikke undersøgt.  

Samfundsmæssige gevinster 

Danmark forekommer at være et vidensmæssigt tomrum, 

hvor vi for længst er blevet overhalet af vores nabolande i 

forhold til at anerkende og tage børnenes viden om eget liv 

alvorligt. Vi ved stort set intet om, hvordan omstruktureringer 

som en ny sundhedsreform vil indvirke på børnenes livskvalitet, 

og vi ved ikke, om Børne- og Handicapkonventionen 

overholdes − endsige hvordan livsforholdene for børn med 

handicap generelt forbedres eller forværres. Taberne er os alle 

sammen i samfundet, såvel som børnene og deres familier.  

Der er nemlig nogle af de samfundsmæssige gevinster, der er 

forbundet med at inddrage børn med handicap.  
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Gruppen besidder et kæmpe videnspotentiale, der ikke kun kan 

være til gavn for dem selv, men også for samfundet som helhed.  

Inddragelse 

Vi ved fra den internationale forskning, at børn med handicap 

kan videreformidle deres behov og har viden om og holdninger 

til, hvordan indsatser, støtteordninger og serviceydelser skal 

tilrettelægges (Lightfoot, Wright & Sloper, 1998; Mitchell & 

Sloper, 2001; Garth & Aroni 2003; Cavet & Sloper, 2004; Curtin 

& Clarke, 2005; Schauwer m.fl. 2009 og Mortier m.fl. 

2011). Børnene kan – både i forhold til deres eget liv, men også 

i forhold til mere almene overvejelser over tilrettelæggelse – 

bidrage med indsigter, som vi ellers ville være blinde for. 

Helt banalt kan det være noget så konkret, som at der ikke skal 

vand på tandbørsten. Det gør de fleste helt automatisk, men det 

gør det langt sværere at undgå at savle under tandbørstningen. 

Men det kan også være mere abstrakt. At det ikke hjælper at 

»blive pakket ind i vat«, og at man ikke vil »ynkes« (Watson 

m.fl. 1999). 

Gruppen kan derfor være med til at optimere den offentlige 

hjælp og støtte. Det gælder både den helt lavpraktiske 

tilrettelæggelse, men også i form af input til faglig 

refleksion, hvilket skaber værdi for andre børn i en lignende 

situation.  



59 

 

Inddragelsen kan derfor bidrage med en række social-

faglige gevinster, idet fremtidig hjælp og støtte kan udformes 

med afsæt i gruppens selvartikulerede behov. Dette 

rummer også en samfundsøkonomisk gevinst, idet potentialet 

for bedre og mere effektfulde indsatser kan udvikles.  

Vi kan blive klogere 

Gevinsterne stopper imidlertid ikke her. Nye samfunds-

mæssige udviklingstendenser eksponeres typisk i barndommen. 

Dels fordi børn ikke har oplevet andet, og dels fordi både 

politikere og forældre har mange ambitioner på børnenes vegne. 

Inklusionsdagsordenen og de målrettede læringstiltag i 

daginstitutioner og skolerne er et eksempel på, hvordan social 

integration efter en bestemt, og relativt snæver, norm 

for den gode samfundsborger eksponeres i børns liv (Falster, 

2019). Hvis vi retter fokus mod, hvordan det opleves og 

håndteres af børn med handicap, bliver vi ikke alene klogere 

på børnenes liv, men også på centrale sociale forandringer, og 

hvordan disse rammer mennesker, der ikke lige falder i ét med 

normen. 

Et helt andet eksempel er muligheder og udfordringer i forhold 

til digital teknologi og sociale medier, som børn, herunder også 

børn med handicap, oplever og bruger på 

andre måder end voksne. 

De er vokset op med teknologierne og har brugt dem hele deres 

liv. Eksempelvis er det ikke ualmindeligt, at børn i treårsalderen 
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kan benytte en iPad. Børns fortrolighed med teknologier 

betyder, at børn med handicap vil kunne bidrage på andre måder 

end voksne til at udforme digitale og teknologiske løsninger, der 

forbedrer levevilkårene for andre i en lignende situation. 

Her besidder gruppen en uudnyttet vidensressource, der kan 

akkumuleres gennem inddragelse, og som ikke er identisk med 

den viden, der kan produceres gennem inddragelse af voksne.  

Anerkendelse og anvendelse 

Vi skal altså inddrage børn med handicap. De har en særlig og 

værdifuld viden og et erfaringsgrundlag, der kan virke som input 

til refleksion og udvikling. Samtidig skal de selvfølgelig have 

indflydelse på deres egen og vores allesammens nutid og 

fremtid − lige som alle andre. Det handler om anerkendelse og 

anvendelse af deres ressourcer, og om demokrati og social 

retfærdighed. 
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Artikel 11. Emil Falster 

ET LIGEVÆRDIGT LIV17  

26. april 2019 udgav Børne- og Socialministeriet en opgørelse 

over antallet af børn med handicap, der modtog hjælp og støtte 

efter serviceloven i 2016. 

Det er den første og umiddelbart eneste opgørelse i nyere tid og 

må isoleret set betragtes som et stort skridt på vejen. 

I en lang årrække har Danmark ellers ikke haft statistisk 

information om gruppens antal, men en ny undersøgelse fra 

ministeriet anslår nu, at i omegnen af 30.000-35.000 børn med 

handicap modtog hjælp og støtte efter serviceloven i 2016. 

Samme år modtog omkring 170.000 personer hjælp og støtte 

efter samme lov samlet set (Børne- og Socialministeriet, 2019b). 

Behov for hjælp og støtte stiger med alderen 

Gruppen udgør derfor en antalsmæssig stor gruppe 

sammenlignet med det samlede antal. Det skal samtidig ses i 

lyset af, at der i opgørelsen ikke indgår særlige dag- og 

klubtilbud (servicelovens § 32 og 36), hvorfor opgørelsen er et 

såkaldt "underkantskøn". 

                                                 
17 Bragt i Altinget d. 27.05.2019. 
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Det betyder, at antallet af børn og unge med handicap 

sandsynligvis er endnu større, men at det på nuværende 

tidspunkt ikke er muligt at fastslå, præcis hvor meget. 

Ministeriet konkluderer desuden, at antallet af børn med behov 

for hjælp og støtte stiger med alderen. 

Opgørelsen er vigtig, fordi børn med handicap også er 

mennesker. Derfor bør vi alle sammen interessere os for, hvilket 

liv de lever, og hvad der begrænser dem i at tilegne sig et godt 

liv. De er med andre ord en del af den sociale struktur, hvorfor 

sociale, politiske og økonomiske ændringer i samfundet også 

påvirker gruppens liv og levevilkår (Qvortrup, 2011). 

Rettigheder på lige fod med andre børn 

Med opgørelsen bliver det eksempelvis muligt at se, hvorvidt 

iværksættelsen af velfærdsreformer, lovændringer eller 

økonomiske besparelser påvirker antallet af børn med handicap, 

der får hjælp og støtte efter serviceloven. Desuden kan tallene 

måske være startskuddet på en begyndende indsigt i, hvorvidt vi 

overholder handicapkonventionen. 

Denne fastslår, at deltagerstaterne inklusiv Danmark skal træffe 

alle nødvendige foranstaltninger til at sikre, at børn med 

handicap fuldt ud kan nyde alle menneskerettigheder og 

grundlæggende frihedsrettigheder på lige fod med andre børn – 

hvilket i mange tilfælde forudsætter kompensation eksempelvis 

gennem bevillingen af merudgifter. 



63 

 

Et markant fald i antallet af børn, der får hjælp og støtte efter 

serviceloven, kan derfor indikere, om gruppen ikke modtager 

hjælp og støtte til at virkeliggøre de rettigheder, som de ellers 

sikres gennem konventionen. 

Det kræver politisk vilje 

Men tallet mangler at blive nuanceret med endnu mere viden om, 

hvilket liv børn med handicap lever, og hvorvidt de får den hjælp 

og støtte, som de har behov for. Det kræver i høj grad både lands- 

og kommunalpolitisk vilje til at prioritere 

børnehandicapområdet. 

Politikerne skal sikre, at kommunernes registreringer er 

korrekte, således at ministeriet kan udarbejde fyldestgørende 

opgørelser af, præcis hvor mange børn med handicap der får 

hjælp og støtte efter serviceloven, hvilke ydelser de modtager, 

og hvorvidt de virker. 

Hertil er det ikke for meget at forlange, at KL giver en hånd med 

og understøtter arbejdet på tværs af kommunerne. 

Et acceptabelt barndoms- og ungdomsliv? 

På nuværende tidspunkt er børn med handicap stadig 

usynliggjort. Vi er som samfund nødsaget til at vide, hvorvidt 

børn med handicap har forudsætningerne for at leve et 

selvstændigt og uafhængigt liv, eller om de kun tilkendes hjælp 

og støtte på et niveau, hvor det ikke er muligt at leve et 
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acceptabelt barndoms- og ungdomsliv. Det skylder vi både 

børnene og deres forældre. 

Det ville på mange måder være et brud med 

handicapkonventionen og landets egne handicappolitiske 

principper, hvis vi vedbliver med at lukke øjnene for børn med 

handicap og for, hvorvidt deres levevilkår er forsvarlige. 
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Emil Falster 

AFSLUTTENDE BEMÆRKNINGER 

 

Heldets tyranni 

Voksen- og børnehandicapområdet har nogle af de højeste 

omgørelsesprocenter på socialområdet. På tre år er antallet af 

klager over kommunernes afgørelser næsten fordoblet alene på 

sidstnævnte område. På samme område er der på fem år blevet 

omgjort 5167 sager (Ankestyrelsen, 2016). Det svarer til at ca. 

15 % af alle børn med handicap og deres forældre har oplevet, 

at kommunen ikke har oplyst sagen tilstrækkeligt eller at 

afgørelsen var forkert18. Det er min vurdering, at tallet ville være 

endnu højere, hvis alle forældre havde ressourcerne til at klage. 

Men for mange er klageprocessen uoverskuelig og potentielt 

ødelæggende for relationen til kommunen, og flere frygter, at en 

klagesag vil have negativ indflydelse på deres eksisterende 

hjælpe- og støtteordninger. Derfor afholder flere forældre sig fra 

at klage og accepterer i stedet det næstbedste, hvor deres behov 

for hjælp og støtte ikke er dækket eller kompenseret. Jeg besøgte 

f.eks. en pige, der til daglig bliver passet af sin mor. Pigen har 

en række fysiske funktionsnedsættelser, er mentalt retarderet og 

har flere epileptiske sygdomme. Fra en speciallægeudtalelse 

                                                 
18 Forudsat at antallet af børn med handicap, der har hjælp og støtte efter 

serviceloven, ligger stabilt på ca. 35.000 som det gjorte i 2016. 
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fremgår det, at pigen har behov for hjælp og støtte 24 timer i 

døgnet. Alligevel har familien kun fået bevilliget 37 timer i tabt 

arbejdsfortjeneste. Hvis man skal følge lægens anvisninger 

mangler pigen hjælp i 131 timer om ugen. I disse timer må 

moren dække pigens behov, hvilket har resulteret i en 

underretning til kommunen, fordi moren til sidst var så udmattet, 

at hun konstant havde næseblod. Efter denne episode fik 

familien bevilliget 3 timers aflastning om dagen, hvilket også 

gav moren mulighed for at slappe af og være sammen med sine 

andre børn – noget som hun førhen ikke kunne. Familien er 

lykkelig for bevillingen af aflastning, selvom de stadig dækker 

pigens behov gratis i 111 timer om ugen. Det er et godt eksempel 

på, at visse familier er så pressede, at de tager hvad de kan få, 

selvom det ikke svarer til deres behov.  

I relation til ovenstående italesætter flere forældre, at det for dem 

kun handler at være heldig nok. Det har Hanne Warming og jeg 

i artikel 3 benævnt heldets tyranni, fordi frygten og angsten for 

at heldet ikke falder til ens fordel konstant tyranniserer 

tilværelsen for forældrene, såvel som for børnene. 

Følelsen af at ens chancer for at få hjælp og støtte er baseret på 

vilkårligt held, får forældrene og børnene til at frygter for deres 

fremtid. Flere savner den stabilitet, som et liv med et barn med 

funktionsnedsættelse i visse tilfælde kan kræve. Sætningen ”Det 

er ikke hårdt at få et barn med handicap, men det er hårdt at slås 

med kommunen” er nok én af de sætninger som jeg oftest har 
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hørt det sidste år. Spørgsmålet er derfor, hvorvidt 

handicapområdet er organiseret og prioriteret på en måde, at 

kommunerne har mulighed for at udføre deres funktion og 

hjælpe mennesker efter hensigten, eller om de i visse tilfælde 

forhindres heri og måske ligefrem producerer mere dårligdom 

end der løses? 

Der er indikationer på, at det sidstnævnte i visse tilfælde gør sig 

gældende. Jeg har snakket, interviewet og besøgt op mod 40 

forældre til børn og unge med funktionsnedsættelse. Ca. 

halvdelen heraf har oplevet at blive truet med anbringelse enten 

direkte eller indirekte. Som beskrevet i artikel 6 og 7 oplever 

flere forældre, at det kommunale system er en modspiller frem 

for en medspiller, hvilket for nogle har resulteret i udviklingen 

af psykiske lidelser af både kort eller længerevarende karakter. 

Relationen til kommunen opleves som noget, der virker 

stressende, gør dem angste eller resulterer i skyldfølelse eller 

begyndende depression. Dette har blandt andet resulteret i, at 

private virksomheder udbyder kurser i, hvordan forældre kan 

håndtere systemstress, som beskrevet i artikel 7. 

De psykiske lidelser, som relationen til det kommunale system 

medfører, kan samlet set betegnes som sociale patologier. Ifølge 

den tyske socialfilosof Axel Honneth (2006), er sociale 

patologier et udtryk for fejludviklinger i samfundet, hvor den 

enkeltes mulighed for at realiserer sig selv og tilegne sig et godt 

liv blokeres, idet vedkommende udsættes for krænkelser. I dette 
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tilfælde drejer det sig typisk om, at forældrene oplever, at de ikke 

har de samme rettigheder som andre og at de bliver behandlet 

anderledes og nedværdigende. Disse følelser af moralsk uret 

eller krænkelseserfaringer vil, ifølge Honneth, resultere i en 

kamp om anerkendelse og er således det stof som sociale 

konflikter er gjort af, hvilket blandt andet kommer til udtryk med 

Facebookgruppen ”#Enmillionstemmer – Pårørende til 

handicap og psykisk sårbarhed” og deres kampagne 

#enmillionstemmer. Denne sociale protestbevægelse har på flere 

måder tydeliggjort, gennem deres følelser af uretfærdighed og 

krænkelseserfaringer, hvor langt vi er nået i samfundet, med 

henblik på at sikre den enkeltes mulighed for selvrealisering og 

et godt liv.  

Samtidig skal vi ikke glemme, at selvom det typisk er 

forældrene, der indgår i disse protestbevægelser eller allerede 

etablerede interesseorganisationer, så rammer krænkelserne 

også deres børn. I forbindelse med mit arbejde i 

Forskningscentret Livet med Mobilitetshandicap, har jeg 

sammen med to kollegaer, Hanne Warming og Signe Fjordside, 

afholdt workshops for børn og unge med funktionsnedsættelse19. 

Børnene og de unges oplevelser af relationen til det kommunale 

system var sammenfaldende med deres forældre, hvilket 

tydeliggør, at hvis der er tale om fejludviklinger, række disse 

                                                 
19 Man læse mere om forskningscentret og de forskellige forskningsprojekter 

via dette link: https://ruc.dk/forskningscentret-livet-med-mobilitetshandicap 

https://ruc.dk/forskningscentret-livet-med-mobilitetshandicap
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længere ud end blot til forældrene20. Der var f.eks. en dreng, der 

fortalte følgende: »Mig og min familie skulle på ferie og vi havde 

derfor behov for hjælp, så jeg kunne komme med. Men det ville 

kommunen ikke hjælpe med. En af deres løsninger var, at jeg 

kom på et plejehjem, imens resten af min familie tog på ferie.«21 

En sådan situation vil uundgåeligt få børn med 

funktionsnedsættelse til at føle sig anderledes og mindre værd. 

Min pointe er her, at selvom det i mange familier er forældrene, 

der ansøger om hjælp og støtte og generelt står for kontakten til 

kommunen, så mærker og aflæser børnene, hvordan forældrene 

føler sig behandlet, hvilket potentielt kan påvirker deres 

familieliv negativt, idet barnet måske begynder at se sig selv som 

årsagen til de konflikter forældrene måtte have med de offentlige 

myndigheder. 

Strukturel forråelse 

Vi ved fra den eksisterende danske forskning, at børn og unge 

med handicap er i højere risiko for at blive udsat for vold og 

seksuelle overgreb og de får i mindre grad en uddannelse (Holt 

m.fl. 2017; Arbejderbevægelsens Erhvervsråd, 2019). Voksne 

med handicap er i mindre grad i beskæftigelse og de udsættes i 

højere grad for diskrimination og forskelsbehandling (Damgaard 

                                                 
20 Der henvises i øvrigt til Moesby-Jensen (2019), der også anlægger en 

anerkendelsesteoretisk tilgang til forældre og unges oplevelser af mødet og 

relationen til det kommunale system. 
21 Dette citat har jeg også anvendt i artiklen ”Det er sommer, og børnene er 

rejst sydpå – medmindre de har et handicap”, der er bragt i Politiken d. 

24.07.2019 
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m.fl. 2013; Amilon m.fl. 2017). Forskningen på området 

tydeliggør, at det på en lang række områder står stille eller går 

den forkerte vej. Det har Hanne Warming og jeg i artikel 2. 

benævnt strukturel forråelse, idet mennesker med handicap 

løbende behandles mere råt, groft og kynisk – simpelthen fordi 

området ikke prioriteres politisk og økonomisk. Mennesker med 

handicap, voksne som børn, har derfor udsigten til et liv, som 

mange mennesker ikke har. Det seneste eksempel er 

Sundhedsreformen, hvor der ifølge flere handicaporganisationer 

ikke var taget nok hensyn til mennesker med handicap (Olesen 

m.fl. 2019). Et andet eksempel er skole- og fremtidsreformen, 

hvor man ikke havde tænkt mennesker med handicap ind i 

tilstrækkeligt omfang. Et tredje eksempel er, at udgifterne på 

socialområdet er faldet fra 2012-2018, mens antallet af 

mennesker med behov for hjælp og støtte er steget (Børne- og 

Socialministeriet, 2018: 21ff).  

Den strukturelle forråelse, i form af stillestående eller negativ 

udvikling samt manglende politisk og økonomisk prioritering, 

vil, som Birkmose tidligere har vist (2013), mobiliserer sig ud i 

samfundet for afslutningsvis at ramme borgeren. 

Konkurrencestaten økonomiske logik vil her forstærker 

forråelsen, idet nødvendighedens politik anvendes som 

argument, der udadtil virker legitimerende, da det forekommer 

uangribelig som et objektivt grundvilkår, der er indiskutabelt. 

Min pointe i flere af artikler er, at vi skal turde problematisere 

og kritisere, når noget udlægges som objektivt, f.eks. i de 
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tilfælde, hvor økonomiske forringelse udlægges som den eneste 

mulighed eller som »nødvendige« – særligt fordi det ikke altid 

er tilfældet. 

At forråelsesprocessen blindt accepteres som et grundvilkår 

risikerer at foranledige til fremmedgørelse af vores egne 

moralske ståsteder, fordi vi forhindres i at anlægge et alternativt 

perspektiv på de bevæggrunde og argumenter, der står bag de 

beslutninger, der påvirker og former vores liv. 

Ondskabens banalitet 

Som jeg har problematiseret i artikel 1, 4 og 5, er vi i visse 

tilfælde i en situation, hvor vi behandler forældre og mennesker 

med funktionsnedsættelse nedværdigende og ondt – på trods af 

intention om det modsatte og fordi man som sagsbehandler eller 

kommune blot ønsker at overholde loven og ens budget, hvilket 

der typisk er en klar forventning om, at man gør. Spørgsmålet 

er, om vi er nået til et punkt, hvor vi blot efterlever juridiske love 

og regler og overholder økonomiske budgetter, men er blevet 

blinde for de menneskelige konsekvenser, som det har ude i 

virkeligheden, og samtidig frasiger os ansvaret, fordi vi blot 

følger selvsamme love og budgetter? 

Hertil vil jeg gerne advare imod, at de fagprofessionelle, f.eks. 

socialrådgivere, bebrejdes udviklingen eller de beslutninger 

eller handlinger, der opleves som onde. Som Rasmus Willig 

(2016) har vist, er de store fagprofessioner, herunder 

socialrådgivere, under et voldsomt pres – både når det kommer 
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til arbejdsmiljø og muligheder for at ytre sig kritisk om kritisable 

forhold på deres arbejdsplads. Som en sagsbehandler sagde til 

mig: »Det er altså grunde til, at vi gør, som vi gør«. Det er jeg 

naturligvis opmærksom på, og denne artikelsamling må ikke 

læses som en kritik af de fagprofessionelle. 

Udfordringerne på handicapområdet bevæger sig på tværs af 

kommunegrænserne og der er i højere grad tale om strukturelt 

betingede udfordringer, end et vilkårligt resultat af 

enkeltpersoners intentioner. Jeg tror grundlæggende ikke på, at 

mennesker er onde eller overlagt handler ondt, men at 

mennesker kan blive presset ind i nogle situationer og 

sammenhænge, hvor der kun er én mulig handling – en handling, 

der af andre opfattes som ond, uretfærdig eller på anden måde 

nedværdigende. Men det er netop de handlinger, situationer og 

sammenhænge, der skal frem i lyset og gøres gennemsigtige for 

offentligheden. Hvis denne ikke har en information og greb om 

den virkelighed der udspiller sig, hvordan skulle den så kunne 

reagere? 

Men det er heller ikke uden problemer. Et snævert fokus på 

enkeltsager kan potentielt afstedkomme politiske reaktioner, der 

indeholder krav om yderligere kontrol, hvilket kan få den direkte 

modsatte effekt, ligesom det også risikere at skabe social 

overdrivelse og en forståelse af, at problemerne på 

handicapområdet er større end de reelt set er. 
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Det kræver derfor forskning og dokumentation af forholdene på 

handicapområdet. Det gælder både de politiske, økonomiske og 

juridiske rammebetingelser, men også hvilke konsekvenser 

disse betingelser har for mennesker med handicap og deres 

familier, såvel som viden om deres hverdagsliv og muligheder 

og begrænsninger i henhold til at indgå i samfundet på lige fod 

med andre. Formålet med denne artikelsamling er netop at skabe 

debat og opmærksomhed omkring nogle af disse konsekvenser, 

men samlingen kan under ingen omstændigheder stå alene. 

Hannah Arendts begreb om ondskabens banalitet karikerer de 

handlinger, der udefra set kan tolkes som onde og et udtryk for, 

at der i visse tilfælde finder en afhumanisering sted, igennem 

den måde som vi behandler hinanden på. Et 

opmærksomhedspunkt må hertil være ikke at kategorisere 

enkelte personer som onde eller inhumane, men i højere grad 

kritisere de forhold som vedkommende er underlagt og som 

tvinger eller foranlediger personen til at handle ondt. Vi skal 

med andre ord vende os fra selv- og personkritik og i stedet 

levere struktur- eller kulturkritik. Jeg vil endda hævde, at det 

omvendte kan få den modsatte effekt og kun skabe konflikt 

mellem forskellige grupper eller klasser, i stedet for at skabe en 

begyndende debat eller ændring af de strukturelle udfordringer 

på handicapområdet. 
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Usynliggørelse og manglende forskning 

Som tydeliggjort i artikel 9-11 mangler vi i Danmark stadig helt 

basal viden om børn og unge med funktionsnedsættelse i forhold 

til lande som vi normalt sammenligner os med, f.eks. Sverige, 

Norge og Island. I Danmark er det heller ikke muligt at studere 

»handicapstudier« eller »disability studies«, hvilket er tilfældet 

i de andre nordiske lande. Som Bengtsson & Stigaard (2011) 

fremhæver, er dansk handicapforskning mere fragmenteret og 

bevæger sig mellem mange forskellige fagdiscipliner. 

Forskningen kan derfor forekommer mere spredt og det virker 

på mange måder til, at der eksisterer et forskningsmæssigt 

underskud på handicapområdet, hvis Danmark ellers 

sammenlignes med sine skandinaviske nabolande. 

Manglende statistisk data og viden om børn og unge med 

funktionsnedsættelse skaber udfordringer i henhold til at følge 

og dokumentere udviklingen på området, herunder hvorvidt eller 

i hvilken udtrækning landet overholder og følger Børne- og 

Handicapkonventionen. Som beskrevet tidligere er gruppen en 

del af den sociale struktur, hvorfor sociale, politiske og 

økonomiske forandringer påvirker gruppens levevilkår. Basal 

statistisk data kan derfor fortælle os, hvorvidt gruppen unødigt 

lider under samfundsmæssige forandringer og måske give 

politikerne mulighed for at reagere i tide. 

Det skaber samtidig en åbning for at udføre komparative 

analyser af bestemte områder af deres liv og sammenligne 
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gruppen med deres jævnaldrende. Herigennem kan det 

tydeliggøres, hvorvidt og i hvilken udtrækning deres 

funktionsnedsættelse påvirker deres liv, og fællesskabet kan 

derefter, hvis omstændighederne tillader det, udarbejde 

passende løsninger, der fremmer inklusion og ligebehandling. 

Skrig har ofte en årsag 

Manglende viden koblet sammen med konkurrencestatslogik og 

nødvendighedens politik, løbende strukturel forråelse, 

ondskabens banalitet og en oplevelse af at lykken i ens tilværelse 

er baseret på held, skaber bestemte muligheder og 

begrænsninger for at tilegne sig et godt liv og ytre sig kritisk om 

forholdene på handicapområdet. Netop derfor skal mennesker 

med funktionsnedsættelse og deres familier insistere på retten til 

at forholde sig kritisk til de beslutninger og rammebetingelser, 

der påvirker deres liv, og de må samtidig insistere på at kritikken 

tages alvorligt og ikke afvæbnes med sproglige tilbagesvar, der 

relativerer deres bekymringer eller »skrig på hjælp« – det gælder 

både for forældre, børn og fagprofessionelle.  

Det er den pointe, der har været bevæggrunden for nærværende 

artikelsamling: Vi skal som mennesker insistere, tro og håbe på, 

at vores skrig vil blive hørt – uafhængigt af om det indeholder 

en begrundet kritik eller et simpelt håb om hjælp. 
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