
Til Emil 

Den enkelte   

                        

Alle børn er vidundere; et barns fødsel, mine børns fødsler overgår alt andet i mit liv i meningsfuldhed og 

lykke. 

Din fødsel var ikke anderledes end dine to store søskenes og dog helt anderledes. For med dig, ændrede mit 

liv kurs for altid. 

Du var hel og fin, men du havde noget de færreste har. Du havde et ekstra kromosom. Du har Downs 

Syndrom. 

Senere da du nåede teenagealderen, fik du endnu en diagnose: autismespektrumforstyrrelse. 

30 år senere har vi delt mange stjernestunder og megen lidelse. Hverken dit eller mit liv er nemt. Vi har 

kæmpet og kæmper stadig - for det gode og det værdige liv. Nogle kampe vindes, andre kampe tabes. 

Med dig åbnede sig en ny verden, en verden befolket med mennesker med store hjerter og stor 

indfølingsevne og stor tolerance. 

Og intet blev nogen sinde det samme igen. Den dag på fødestuen på Gentofte Hospital ændredes mit liv for 

altid. 

Småting forblev småting – det væsentlige kom i fokus. Mit liv fik et andet perspektiv. 

Fra 1990 og til i dag – nu 30 år senere, har verden unægtelig også ændret sig, og hvad dine livsvilkår angår 

desværre ikke til det bedre. 

Der er ikke rigtig plads til din slags længere, tilsyneladende heller ikke i et rigt velfærdssamfund som det 

danske. I er blevet for mange, I lever for længe, I er uproduktive. 

 

 



Samfundet 

 

 

I konkurrencesamfundet er det uproduktive menneske i tiltagende grad overflødigt og mest til besvær. 
 
I er for dyre. I har brug for omsorg og støtte. I er en for stor omkostning og belastning for samfundet. Vi 
hører det gang på gang, ikke så direkte, men gennem ”new speak”. Eksempelvis bliver besparelser til 
kvalitetsstandarder, nedskæringer til rehabiliteringsplaner og ringere boligstøtte i botilbud til mestring af 
eget liv i egen bolig. 
 
Alle mennesker fortjener et godt liv uanset det enkelte menneskes forudsætninger. 

 
Men - hvem har retten til livet, det gode liv. Har nogle liv mere værdi end andre, og hvem bestemmer, om et 
liv er livet værd. 
 
Det burde der ikke herske tvivl om, heller ikke i kommunalbestyrelserne eller i folketinget. FN´s 
Menneskerettighedserklæring, artikel 1 siger det tydeligt: 
 

”Alle mennesker er født frie og lige i værdighed og rettigheder. ” 

Og FN´s Handicapkonvention artikel 10 uddybes det. 

”Deltagerstaterne bekræfter på ny, at ethvert menneske har en naturgiven ret til livet, og skal træffe 
alle nødvendige foranstaltninger til at sikre, at personer med handicap effektivt kan nyde denne 
rettighed på lige fod med andre.” 

 

 



Det gode liv   
                

 
 
 

Emil, dit liv er anderledes og leves ofte på trods. Men heldigvis er dit liv også fyldt  med mange gode 
oplevelser, med glæder og smittende humør, med ufiltrerede kommentarer og barske sandheder. Du er et 
givende menneske på dine egne betingelser. 
 
Du er ægte, du forstiller dig ikke. Og du vil gerne være glad.  
 
Du siger:  ”Ikke sur mere”. Og ”Undskyld”, hvis du har været det. 
”Det er en god dag i dag” og ”Emil har det godt”, når tingene flasker sig, og du føler dig veltilpas. 
 
Du er kærlig og giver af al din livsglæde. ”Tak fordi du kom”, ”Tak for sidst”, og et stort knus. 
 
Din livsfilosofi er enkel: 
Man skal opføre sig ordentligt 
Man må ikke lyve 
Man må ikke drille 
Man må ikke slå 
Man må ikke stjæle 
Det onde skal væk 
Man skal hjælpe hinanden 
Man skal være gode venner 
 
Du fortjener et godt liv. 
 
PS. Emil bor ikke længere i Københavns kommune. Han bor i dag på Cecilie Marie Hjemmet i Hvalsø. Cecilie 
Marie Hjemmet er en selvejende institution drevet af fonden Mariehjemmene, hvis motto er – FORDI ALLE 
FORTJENER ET GODT LIV.  
 
Den 22.10.2020  
Vibeke Holscher, mor til Emil 


