FJOLSERNES FREMMARCH OG TILBAGETOG
Et debatoplæg om velfærdssamfundet set med handicaphistoriske briller
Status på velfærdssamfundets velbefindende kan altid ses på livsvilkårene for mennesker med
handicap, fordi deres kamp for det værdige liv er uløseligt knyttet til velfærdssamfundets udvikling.
’Fjolsernes fremmarch og tilbagetog’ er derfor et debatoplæg om velfærdssamfundet set med handicaphistoriske briller.

Anja Phillip, Formand for Forbrugerrådet Tænk og Thorkild Olesen, Formand for Danske
Handicaporganisationer:

”Det er helt rimeligt, at produkter og tjenesteydelser på sigt bliver tilgængelige for os alle.

Det er svært at bidrage til samfundet og have et liv med kvalitet, hvis man konstant møder
barrierer i hverdagen.”
Altinget 30. marts 2018

I udviklingen af oplægget har jeg fået hjælp af andre mennesker med bevægehandicap, der kunne
tage en uddannelse og klare et job. Det er blevet til tre tankevækkende fortællinger med skarpe og
muntre pointer om:
’Tilgængelighed og adgang på prøve’, som er en buket af historier om, hvordan adgang i det fysiske miljø til varer, ydelser og digitale tjenester giver mennesker med nogle typer af handicap
større frihed, mens hverdagen samtidig bliver mere bøvlet for andre.
’Integration og inklusion under uddannelse’, der er en beretning om de første oplevelser med
uvidenhed, diskrimination og ikke mindst fantastiske lærere, andre elever og studerende, der
gjorde en forskel i folkeskolen, gymnasiet, på seminariet eller universitetet.
’Rummelighed og mangfoldighed på arbejde’, som med en buket af små historier fra hverdagen
viser de udfordringer og andre snubletråde chefer, kollegaer og medarbejdere fra jobcentre falder
over, når vi gerne vil have arbejdspladser med plads til alle.
Debatoplægget er en hyldest til velfærdssamfundet og samtidig et opråb til os alle sammen: Hvordan finder vi sammen på kryds og tværs af samfundet, og udvikler bedre og mere bæredygtige velfærdsløsninger med solide og sunde bundlinjer? Vi skal på banen og turde spørge hinanden: Hvad
kan jeg bidrage med som forælder, søskende, ven, lærer, kollega, nabo eller socialrådgiver? Den
debat er alt for dyrebar til at overlade til politikere, embedsmænd og andre professionelle meningsdannere alene.

BAG OM FJOLSERNE
’Fjolsernes fremmarch og tilbagetog’ sender en varm hilsen tilbage i tiden. Det er godt 100
år siden, at fjolserne – altså mennesker med handicap – sammen med resten af F-holdet
stemte til kommunevalget for første gang. F-holdet står for: fruentimmere, folkehold, fattige, fjolser, fallenter forbrydere, fremmede og farende.
Med ’Fjolsernes fremmarch og tilbagetog’ træder jeg et par skridt tilbage og ser kærligt,
kritisk og konstruktivt på, hvilke idéer om deltagelse og ligestilling, der har drevet centrale
reformer på handicapområdet fremad. Idéerne viser sig i reformernes ofte konkurrerende
menneskesyn, og smitter af på den måde, vi taler til, med og om mennesker med fysisk
handicap.

LENE DAVIDSEN
Jeg er uddannet jurist og er selvstændig konsulent. Jeg er født
og opvokset under velfærdssamfundets opblomstring, hvor jeg
og mange andre med fysisk handicap var de første, som blev
integreret i folkeskolen, fik en uddannelse og kom i job.
Nu ser jeg et velfærdssamfund under pres, hvor spørgsmålet
om, hvad der skal til for at give mennesker med handicap et
værdigt liv, taber terræn til fordel for spørgsmålet om, hvordan
udgifterne til handicapområdet kan reduceres. Det medfører
tab af frihed, selvbestemmelse og muligheder for at bidrage til
fællesskabet på lige fod med andre borgere.
Besparelser i milliardklassen på hjælpemidler som fx tilpassede arbejdsredskaber og handicapbil, flexjobs og pension,
har gjort det til et forhindringsløb for flere mennesker med handicap at være en del af fælleskabet.

