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Der har den seneste tid været en del debat om autisters inklusion i Landsforeningen Autisme.  
I denne debat har der været en del kritik af Kreds Fyn og vores forslag til årets 
repræsentantskabsmøde. 
 
Vi er i Kreds Fyn kede af denne kritik, og jeg vil derfor med denne skrivelse forsøge at forklare vore 
synspunkter, baggrund for forslaget og vore tanker om fremtidens autismeforening. 
 
For at starte helt internt i Kreds Fyn er man, som vi skriver på vores hjemmeside: 
Lige velkommen, uanset om du selv er berørt af en autismespektrumforstyrrelse, møder det i din 
nære omgangskreds, om du er fagperson eller blot interesserer dig for området.  
Vi er 5 bestyrelsesmedlemmer + 2 suppleanter. 
Vi er bredt repræsenteret inden for autismespektret i bestyrelsen, da vi har en voksen med 
autisme, en ægtefælle og forældre til både piger, drenge, voksne. 
Vore repræsentanter i de lokale DH-afdelinger og handicapråd er ligeledes repræsenteret med 
både neurotypiske og autistiske personer. 
I Kreds Fyn er ingen mere værd end andre, og alle er lige velkomne, også i bestyrelsen. 
I kan læse mere om os her: https://www.autismefyn.dk/om-foreningen/om-foreningen1  
 
Til vore foredrag og kurser forsøger vi i videst muligt omfang at benytte os af fagpersoner med 
autisme, hvorfor vi i langt de fleste tilfælde vælger foredragsholdere, som selv er på spektret, fx 
Anne Skov, Morten Gantzler, Louise Egelund, Ole Rauff, Kathia Schierning mv. 
 
Når vi fremsætter et forslag om sammenlægning af vore foreninger, så er det fordi, vi oprigtigt 
mener, at vi vil stå stærkere som én forening. Vores fælles sag er alt for vigtig til at dele os op i 
grupperinger og forskellige foreninger. 
Vi har ingen intentioner om, at nogen skal indordne sig, hverken fagpersoner, forældre eller 
autister. Vi ønsker, at alle skal være lige, og vi mener, at tiden er løbet fra at være opdelt i 
pårørendeforening og brugerforeninger. 
 
På repræsentantskabsmødet i 2020 var der et forslag fra Autisme Ungdom, hvor de ønskede at få 
1 repræsentant med stemmeret i repræsentantskabet. Dette forslag blev af repræsentantskabet 
nedstemt efter anbefaling fra Hovedbestyrelsen, netop fordi Autisme Ungdom er en selvstændig 
forening. Man vurderede både i hovedbestyrelsen og i repræsentantskabet, at man ikke både kan 
være en selvstændig forening og have stemmeret i Landsforeningen Autisme. 
 
Som det er nu, kan voksne autister stille op til bestyrelserne i kredsene, blive valgt som 
repræsentanter i kredsene, stille op til hovedbestyrelsen m.v., og vi ser det som en yderst positiv 
udvikling, at der er flere og flere voksne autister, der involverer sig og ønsker indflydelse i 
Landsforeningen Autisme. Men vi oplever en skævvridning i forhold til, at man kræver 
selvstændighed i en selvstændig forening og samtidig kræver lige vilkår og indflydelse i 
Landsforeningen Autisme.  
 

https://www.autismefyn.dk/om-foreningen/om-foreningen1


 

Man kan i vores øjne aldrig blive helt ligeværdige i form af en samarbejdsaftale, hvis man samtidig 
kræver, at være en selvstændig forening, og her vil jeg gerne slå fast, AT VI ØNSKER, AT ALLE – 
OGSÅ DE VOKSNE AUTISTER – SKAL VÆRE LIGEVÆRDIGE I Landsforeningen Autisme. 
 
Ifølge vores medlemsliste er ca. 8% indmeldt som ”BRUGER” og dermed medlem af Autisme- og 
Aspergerforeningen for Voksne. Men næsten halvdelen af vores rådgivningsforløb og bisidninger 
går til voksne autister. Når vi spørger om medlemskab, har langt de fleste medlemmer aldrig hørt 
om Autisme- og Aspergerforeningen for Voksne. De tror, at de har meldt sig ind i Landsforeningen 
Autisme. 
 
Vi ønsker derfor at gøre op med begrebet, ”os” og ”dem”. 
Vores fælles sag er alt for vigtigt til en sådan tankegang og gruppering, vi er nødt til at slå os 
sammen og blive til ”VI”! 
Hvordan det rent praktisk skulle foregå, er alt for komplekst til, at jeg som kredsformand, eller at vi 
som lokalkreds vil komme med konkrete forslag. Men vi ser det som en naturlig og vigtig ting, at 
mødestøderne fortsætter og gerne blev flere, da voksne autister klart har andre behov end 
pårørende og fagfolk. 
 
Når vi i vores forslag skriver: ”Ønsker Autisme- og Aspergerforeningen for Voksne ikke at være en 
del af Landsforeningen Autisme, må den udskilles som en selvstændig forening”, menes der, at vi 
på ingen måde kan tvinge Autisme- og Aspergerforeningen for Voksne til at blive en del af 
Landsforeningen Autisme. Ønsker Autisme- og Aspergerforeningen for Voksne fortsat at være 
selvstændige, skal de have lov til det. Men det skal i så fald være uden de fordele, der er nu i form 
af den nuværende samarbejdsaftale. 
Skulle dette ske, mener vi fortsat, at voksne autister skal være ligeværdige medlemmer i LA.  
Men ønsker man samtidig medlemskab af Autisme- og Aspergerforeningen for Voksne, vil man 
skulle tegne medlemskab i begge foreninger, på lige fod med Autisme Ungdoms medlemmer. 
 
 

Med venlig hilsen 

Lilli Jørgensen 

Kredsformand, Kreds Fyn 


