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Jeg møder til tider nogen, 
som siger at det er for dyrt, 
at det ikke kan betale sig. 
Og til det er der kun at sige: 
Ja det kan være dyrt - men 
det kan betale sig - det er 
det værd. 

Ligeværd - det ligger næsten i ordet - lige meget 
værd. Ligeværdigheden er en værdi, som vi skal 
værne om. Ligeværdighed betyder for mig, at vi som 
samfund har et ansvar for at give alle mulighed for 
at udfolde deres kompetencer og bruge deres evner 
bedst muligt.

Det er også baggrunden for, at jeg virkelig mener, 
at det er vigtigt, at vi har en STU- uddannelse til at 
understøtte dem, som har sværest ved at få udfoldet 
deres kompetencer. For det er de værd. Jeg møder til 
tider nogen, som siger at det er for dyrt, at det ikke 
kan betale sig. Og til det er der kun at sige: Ja det 
kan være dyrt - men det kan betale sig - det er det 
værd. 

Ligeværdighed handler rigtig meget om den måde, 
vi ser hinanden på. Og behandler hinanden på. At vi 
uanset evner og positioner ser hinanden som lige-
værdige.

Jeg er flere gange blevet interviewet af TV-Glad. Og 
jeg synes, det er fantastisk at opleve, hvordan vi, 
uanset interviewerens eventuelle handicap og mine 
stive fordomme, kan gå ind i et fælles rum, hvor vi 
begge - det er i hvert fald min oplevelse - oplever 
en ligeværdighed i situationen, en respekt for vores 
roller og opgaver, som giver en rigtig god samtale.
Forudsætningen for det er, at vi ser hinanden, som 
de mennesker vi er. Det tror jeg er afgørende for, at 
vi kan holde fast i, at vi er lige meget værd - lige-
værd. 
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