
Med anledning av världsautismdagen 2 april:

Befria alla personer med autism runt om i Europa som 
bor på institutioner!

Världsautismdagen instiftades av FN 2008 för att sprida 
information och öka kunskapen om autism. ENIL uppmärksammar 
denna dag genom att kräva att Europas stater ger personer med 
autism det stöd de behöver för att kunna lämna institutionerna 
och leva som andra medborgare i samhället.

– 40 procent av alla personer som har autism har inget språk alls och 
hälften utvecklar aldrig något användbart språk.

– Många människor med autism lever efter strikta rutiner eller ritualer 
som är svåra för andra att förstå. Om rutinen bryts kan personen med 
autism bli förtvivlad eller få ett raseriutbrott. Små förändringar i miljön, 
som att en sak flyttas från en plats till en annan, kan ge starka 
reaktioner.

– Människor med autism kan ha en begränsad repertoar av strategier. 
Någon har lärt sig att vifta med händerna framför ansiktet när 
omgivningen blir för jobbig. Andra har utvecklat självskadande 
beteenden som att bita i sina händer. 

Autism är en livslång funktionsnedsättning som inte går att bota. Däremot 
kan många barn med autism vara hjälpta av tidiga, välplanerade och 
individuellt anpassade pedagogiska insatser. 
Som vuxna behöver de flesta personer med autism omfattande 
stödinsatser. 

Erfarenheter från bland annat Sverige och Norge visar att personlig 
assistans ofta passar personer med autism eftersom den personliga 
assistansen kan organiseras på assistansanvändarens villkor. Inte minst 
jämfört med en plats på en institution, där verksamhetens perspektiv går 
före den enskildes behov och önskemål. 

Att personer som generellt har svårt att leva sig in i andras behov, har 
nedsatt kommunikationsförmåga och behov av att följa sina egna 
fastslagna rutiner ska bo tillsammans med och dela personal med andra 
med samma typ av problematik är naturligtvis ingen optimal lösning.

Trots detta har en stor del av dem som lever sina liv på Europas 
institutioner en autismdiagnos. Utöver ofriheten och omöjligheten att 
uppnå independent living löper dessa personer stor risk att hamna i 
situationer där de skadar sig själva eller utsätts för våld och tvång. 



ENIL kräver att Europas länder tar krafttag för att påskynda avvecklingen 
av institutioner för personer med funktionsnedsättning, oavsett diagnos, 
och att EU aktivt deltar i arbetet med att utforma en samhällspolitik som 
ger personer med funktionsnedsättning möjlighet till delaktighet i 
samhället i enlighet med artikel 19 i FNs konvention om rättigheter för 
personer med funktionsnedsättning. 


