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Bekymringsskrivelse på baggrund af TV2 Dokumentaren Smertensbørn
Grunden til at jeg skriver til dig er, at jeg er dybt bekymret for vores alle sammens børn, unge og deres
forældre.
Jeg er Landsformand for Autisme- og Aspergerforeningen for voksne. Jeg repræsenterer derfor mange
af de børn og unges forældre, som man ser i dokumentaren ”Smertensbørn”.
Jeg er selv autist, mor til en dreng på 15 år, som også har autisme. Jeg har derfor personlige erfaringer
med, hvordan inklusionsreformen har knust folkeskolen og ikke mindst de børn, der er forsøgt
inkluderet.
Kommunernes fortolkninger af lovgivningen har heller ikke hjulpet nogen, desværre.
Mange voksne autister, med eller uden børn, udtrykte efter udsendelsen at de følte sig
retraumatiserede. Både ved at genopleve deres egen skolegang eller ved at genopleve mareridtet ved
den langsommelige, udmattende proces det er at få sit barn i det rette skoletilbud.
Autistiske forældre rammes hårdt af forfejlet inklusion af deres børn i skolerne. Det er tydeligt at
se, at de autistiske børn lider under inklusionens jernnæve og alt for mange forældre ender op med
systemstress grundet “inklusionen”.
En ny rapport viser at over halvdelen af de børn som udredes i børnepsykiatrisk regi, har vist tegn
på psykiske vanskeligheder i mere en 5 år! Forældrene bliver affejet og lærere står uden evner for
at forstå diversiteten. Skolelederene skal ofte selv betale for at PPR laver rapporter, fordi mange
kommuner benytter den decentrale finanseringsmodel.
Forældre må betale dyrt, for den offentlige omsorgssvigt deres børn udsættes for.
I bliver nød til at se på familien som helhed. Når børn lider, gør forældrene det også. Vi ved hvordan
det føles, for vi var autistiske børn, før vi blev voksne autister.
Langt over halvdelen, 67 %, af forældrene har stress på grund af det store arbejde med det offentlige.
62 % har konstant træthed, 51 % har søvnproblemer, og 31 % føler sig isolerede.
Et handicappet barn går også ud over forældrenes tilknytning til arbejdsmarkedet. Kun 28 % har deres
normale job – mens ca. to ud af tre forældre, 72 %, har oplevet jobskifte og/eller opsigelser på grund
af autismen.
Forfejlet inklusion koster ikke kun samfundet mange penge. Det koster meget ofte jobbet og nogen
gange familien at have et barn, i det man kalder ‘inklusion’.
Vi kan drikke en kop kaffe sammen ved lejlighed, så kan jeg gå mere i dybden med, hvilke
konsekvenser inklusionsreformen har haft på børn, familier og for fremtiden.

“Vi ved det,
for vi var autistiske børn,
før vi blev voksne autister”

Med venlig hilsen
Nina Catalina Michaelsen
Landsformand
Autisme- og Aspergerforeningen for Voksne
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