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Nu skal vi se fremad
”Nu skal vi se fremad” er et meget
brugt udsagn fra både professionelle
og politikere, men hvad med at se
tilbage. Kan vi tillade os at glemme
historien og de handlinger, der historisk set har udspillet sig? Vi har ikke
glemt redningen af de danske jøder
under anden verdenskrig, men når vi
i dag taler om aktiv dødshjælp, er der
kun få, der omtaler, hvordan aflivning gennem historien er blevet
brugt i forhold til mennesker med
handicap.
Handicaporganisationer, socialpædagogernes og lærernes interesseorganisationer, biblioteker, uddannelsesinstitutioner, museer og samlinger
samt ikke mindst regioner og ministerier er hver på sin måde part i en
lang historie, som ikke alene handler
om det, vi gerne vil opnå, men også
om det der gik forud.
Når nogle kommuner i dag vælger at
nedlægge små boenheder for mennesker med handicap til fordel for større boligkomplekser med plejehjemskarakter, så er det måske, fordi vi har
glemt, hvor svært det var at skabe
mulighed for, at mennesker kunne
leve et liv på egne præmisser i de

store gamle institutioner.
Når mennesker med handicap i dag
klager over, at forståelsen for deres
vilkår forringes, og at velfærdsydelser falder væk, så er det måske værd
at have viden om, hvilke kampe der
gik forud for de rettigheder, der nu er
under afvikling.
Når velfærdsstat bliver til konkurrencestat, hvad sker der så med menneskesynet? Er man kun noget værd
som menneske, hvis man kan arbejde
og klare sig selv? Hvem anser vi i
dag for at være ”værdige” og
”uværdige” modtagere af hjælp?
Heldigvis findes der i Danmark et
forum, der tager sådanne spørgsmål
op. Det er Foreningen Handicaphistorien, der gennem nyhedsbreve, to
tidsskriftsudgivelser og to arrangementer om året beskæftiger sig med
nutidige problemstillinger ved at
inddrage den historie, der gik forud.
Vores formål er at diskutere både
kontinuitet og brud i samfundets
ageren overfor mennesker med handicap for på den måde at give både
almenhed, professionelle og politikere større viden og forståelse for ”de
glemtes” historie.

www.handicaphistorien.dk

Bliv medlem af Foreningen Handicaphistorien og modtag Handicaphistorisk Tidsskrift. Deltag i vores arrangementer til medlemspris.
Institutioner, virksomheder, foreninger m.v. 475 kr. årligt
Enkeltmedlemsskab 275 kr. årligt
Send en mail om dit medlemskab til
info@handicaphistorien.dk eller benyt formularen på forsiden af www.handicaphistorien.dk
Du kan også sende formularen på bagsiden til Henning Jahn,
Haldager Mark Vej 22, 4250 Fuglebjerg
Vi beskæftiger os med nutidige problemstillinger ved at
inddrage den historie, der gik forud.
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temaer som:
Det hierarkiserede arbejdsmarked og de nye overflødige
Da ”blinde” blev seende
Seksualitet mellem forbud og påbud
Normaliseringsideologien 50 år efter dens fremsættelse
Samspillet mellem hørenedsættelse og høreapparater set i
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Bløderforeningens historie
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