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Hvis et samfund skal 
kendes på de muligheder, 
det giver mennesker med 
særlige behov for at leve 
et værdigt liv, så er vi 
langt fra at være i mål.

Ligeværd er et fundament i et anstændigt samfund. 
Det siges ofte, at et samfund skal kendes på, hvor-
dan det behandler sine svageste borgere. Så ofte, at 
det kan være i fare for at ende som en kliché. Ikke 
desto mindre er det et samfundssyn, jeg deler. Lig-
hed og ligeværdighed må være et fundament i et 
anstændigt og retfærdigt samfund. Vi må aldrig hol-
de op med at harmes, når der stilles spørgsmålstegn 
ved menneskers ligeværd. 

Den grundlæggende tanke, om menneskers lige-
værd, er for mig universel. Den eksisterer på tværs 
af etnicitet, køn og seksuel orientering og insisterer 
på at skabe lige vilkår.  Den indskrænker sig ikke 
til vores nærmeste omgivelser, men går på tværs 
af landegrænser. Uværdig behandling af menne-
sker bliver ikke mindre uværdig af at foregå i fjerne 
lande.

Behandlingen af mennesker på flugt, og hele ita-
lesættelsen af flygtninge som mennesker der ikke 
har et ligeværdigt krav på et godt liv, finder jeg 
oprørende. Den forpester det politiske klima både 
herhjemme og ude i verden, og kalder på en glo-
bal solidaritet, som naturligvis på ingen måde står 
i modsætning til indsatsen for ligeværd i det nære 
samfund. Tværtimod svækkes enhver kamp for lige-
værd og lighed, hvis den indeholder en udgræns-
ning af bestemte grupper.

Som handicapordfører er det indsatsen for en li-
geværdig tilværelse for børn, unge og voksne med 

funktionsnedsættelser, der især fylder i mit daglige 
politiske arbejde som folketingsmedlem. Det er ikke 
mindst hjertegribende at modtage henvendelser fra 
forældre, der oplever, at den støtte, de får, er util-
strækkelig eller fuldstændig udebliver. Det kan vi 
som samfund ikke være bekendt. Vi må prioritere 
langt flere ressourcer til at sikre en god hverdag for 
børn og unge med handicap i dagtilbud, skoler og 
andre uddannelsesinstitutioner. Vi må sikre bedre 
boligforhold, beskæftigelsesmuligheder, tilgængelig-
hed og i det hele taget bedre livsvilkår for menne-
sker med handicap. 

Hvis et samfund skal kendes på de muligheder, det 
giver mennesker med særlige behov for at leve et 
værdigt liv, så er vi langt fra at være i mål. Ligeværd 
opstår ikke af sig selv, og gode viljer gør det ikke 
alene. Ligeværd skal hjælpes på vej. Der skal politisk 
handling til. 
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