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Asbjørn blev truet på  Facebook: Den digitale verden er barsk
Med en 21-timers arbejdsuge i Rema 1000 
som servicemedarbejder og ansvarlig for 
frostafdelingen har 50-årige Asbjørn Jensen 
ingen problemer med at klare tilværelsen 
trods et udviklingshandicap. Det er sværere, 
når den virkelige verden erstattes med en 
digital.
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ONLINESVINDEL: Asbjørn Jensen
er ikke i tvivl. Svindlerne har
specifkt udset sig ham, fordi
han har et udviklingshandi-
cap.

- De tror, jeg er et nemt of-
fer. Jeg er chokeret, og det gør
mig ked af det, at de udnytter
mig, siger han.

Inden for den seneste må-
ned har 50-årige Asbjørn Jen-
sen fra Viborg været udsat for
fere ubehagelige oplevelser
med digital svindel. Først fk
gerningsmænd, der udgav sig
for at være en amerikansk
bank, på ukendt vis hacket
sig ind på hans bankoplys-
ninger og nåede at stjæle 150
dollar, inden banken spærre-
de hans betalingskort.

Få uger senere modtag han

Forening: 
Mennesker med 
udviklingshandicap 
farer vild i den 
digitale verden
Foreningsfælles-
skabet Ligeværd 
oplever, at det kan 
være svært for 
mennesker med et 
udviklingshandicap 
at begå sig i den 
digitale verden. 
Derfor har organisa-
tionen udviklet en 
app og et brætspil, 
der skal lære dem 
om sociale medier 
og privatøkonomi.

Eferhånden som verden digitali-
seres, får mennesker med udvik-
lingshandicap sværere og svære-
re ved at navigere, siger organi-
sationen Ligeværd. Foto: Henning 
Bagger/Scanpix
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ONLINESVINDEL: En 100-krone-
seddel i hånden er bedre end
10 i netbanken. I hvert fald
hvis man lider af et udvik-
lingshandicap og tænker me-
get konkret.

Sådan lyder det fra organi-
sationen Ligeværd, der arbej-
der for bedre vilkår for men-
nesker med særlige behov, ef-
ter at Avisen Danmark den
seneste tid har afdækket, at
mennesker med udviklings-
handicap i stigende grad bli-
ver udsat for svindel og iden-
titetstyveri.

For nylig blev hele autis-
meområdet i Region Midtjyl-
land ramt af en serie svindel-
forsøg, hvor gerningsmænd
forsøgte at lokke personlige
oplysninger og bankoplys-
ninger ud af borgere på bo-
steder.

Hos Ligeværd oplever man
generelt, at mennesker med
udviklingshandicap mister
fornemmelsen for økonomi
og sociale relationer, når
samfundet i stigende grad di-
gitaliseres.

- Når man giver en 100-
kroneseddel væk, har man
den ikke mere. Men det er
svært at forstå, hvad 100 kro-
ner er over nettet, siger Lige-
værds direktør, Esben Kull-
berg, og understeger, at det
kan have store konsekvenser.
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Når man giver en 
100-kroneseddel 
væk, har man den 
ikke mere. Men det er 
svært at forstå, hvad 
100 kroner er over 
nettet.
ESBJERG KULLBERG, DIREKTØR FOR 
LIGEVÆRD

Han fortæller om en ung
fyr, der pludselig stod med 21
mobilabonnementer, fordi
han med hvert abonnement
kunne få en gratis telefon.

- Telefonerne kunne han
sælge, og det syntes han var
en god forretning, indtil han
fandt ud af, at hvert abonne-
ment jo koster 250 kroner
om måneden. Det er uover-
stigeligt for en fyr på kontant-
hjælp, siger Esben Kullberg.

Spiller sig til viden
Ifølge Esben Kullberg der
brug for værktøjer, der kan
konkretisere privatøkonomi
og sociale medier samt lære
mennesker med udviklings-
handicap om faldgruber i en
for dem abstrakt digital ver-
den.

- Det er enormt tabu-
belagt. Der er ikke nogen, der
har lyst til at udstille sig selv
som én, der er blevet snydt,
eller som ikke kan fnde ud af
det. Men de er særligt udsat-
te og er nødt til at træne fær-
dighederne, siger han.

Derfor har Ligeværd udvik-
let en app og et brætspil, der
skal gøre mennesker med ud-
viklingshandicap mere for-
trolige med digitale systemer.

- Det skal træne de unge i
at bruge eksempelvis NemID
og fnde rundt på sociale me-
dier og de annoncer, der
kommer frem. De spiller sig
til viden om, hvad der er

trygt, og hvad man skal holde
sig fra, siger Esben Kullberg.

I appen spiller brugeren sig
til point, jo mere viden ved-
kommende tilegner sig via vi-
deoer og quiz om eksempel-
vis sygesikringsbeviset og
nøglekortet. Seneste skud på
stammen er brætspillet, der
skal hjælpe målgruppen med
at italesætte deres udfordrin-
ger og udveksle erfaringer fra
både sociale medier og den
virkelige verden, hvor der fn-
des et hav af sociale koder,
fortæller han.

Dialog om dilemmaer
- De trækker et situationskort
med en udfordring eller et di-
lemma. Eksempelvis at de
har mødt en sød kæreste,
som pludselig beder om pen-
ge. Vi har brug for, at de un-
ge mennesker snakker med
hinanden om det, de oplever,
og at de ved, hvor de kan sø-
ge hjælp, siger direktøren for
Ligeværd.

Brætspillet er blevet til
med penge fra Oferfonden.
Esben Kullberg håber, at der
kan søsættes endnu et pro-
jekt med særskilt fokus på
privatøkonomi, så menne-
sker med udviklingshandicap
får et konkret billede af, hvad
der sker med økonomien, når
man bruger penge på nettet,
hvor transaktionerne umid-
delbart er usynlige.

- Vi vil rigtig gerne lave no-
get, som giver de her menne-
sker mere magt over deres
privatøkonomi. Det er et
skridt mod at gøre dem me-
re robuste og modstandsdyg-
tige. Ikke mindst over for
svindlere, siger Esben Kull-
berg.


