Verdens autismedag 2. april

Kjære medlem i Autismeforeningen
Lørdag 2. april markeres FN dagen for bevissthet rundt autisme over hele verden.
Autismeforeningen i Norge ønsker å markere dagen ved å sette fokus på vår visjon «Varig god
livskvalitet i et mangfoldig samfunn».
Autismeforeningen er en mangfoldig organisasjon som skal romme hele spekteret og deres
nærstående. Vi har 7000 medlemmer og foreningen har blitt et viktig talerør for mange. Siden 2018
har antall betalende medlemmer økt med hele 43%. Veksten kommer ikke av seg selv, men er et
resultat av alt det viktige arbeidet medlemmer og tillitsvalgte legger ned i organisasjonen. Hver
uke stiller likepersoner over hele landet opp når noen trenger støtte i en vanskelig situasjon. Vi
organiserer møter og sosiale aktiviteter. Vi sprer kunnskap og øker forståelsen for hvordan det er å
ha eller være nærstående til en med ASD. Det er synlig for andre at Autismeforeningen er et godt
sted å være.

Tusen takk til alle som står på og jobber for foreningen vår.

Lokale arrangementer
Lokallagene arrangerer ulike aktiviteter over hele
landet for å markere dagen. Det blir blant annet
gårdstreff i Kristiansand, filmvisning i Ski og lys-tog i
Skien.
Her finner du en oversikt over alle de lokale
markeringene.
https://autismeforeningen.no/2022/03/30/lokalemarkeringer-pa-verdens-autismedag/

Politisk markering
Autismeforeningen kjemper for at alle på spekteret, og deres nærstående, skal ha de
rammebetingelsene som trengs for å leve gode liv. Det er mange strukturelle endringer
som må til for å oppnå vår visjon. Vi opplever at mange av våre medlemmer møtes med
fordommer og manglende forståelse i møte med det offentlige tjenestetilbudet. Personer med
autismespekterdiagnoser opplever stigmatisering og diskriminering, samt mangel på tilrettelegging
og hjelp. Dette er i strid med grunnleggende menneskerettigheter og brudd på FN-konvensjonen
om rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne. Som en del av markeringen av verdens
autismedag har vi denne uken sendt et brev til stortingspolitikere hvor vi blant annet stiller tre
konkrete krav til politiske endringer som må bli iverksatt.

• FN konvensjonen for funksjonshemmedes rettigheter (CRPD) må
inkorporeres i menneskerettsloven
• Alle som trenger det skal få hjelp til å koordinere de kommunale
helsetjenestene og andre tilbud uavhengig av hvilken kommune de bor i
• Det må være tilstrekkelig kunnskap om autisme i det offentlige
tjenestetilbudet slik at de av oss med en autismespekterdiagnose blir møtt
med nødvendig forståelse og tilrettelegging.

Markering i sosiale medier
Vi har allerede begynt markeringen i sosiale medier, og deler nytt innhold hver dag. Følg oss i
sosiale medier for jevnlige oppdateringer fra Autismeforeningen i Norge.
Facebook www.facebook.com/autismeforeningen
Instagram www.instagram.com/autismeforeningen_i_norge
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