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DAHEIM STATT HEIM
Därhemma istället för på hem
Flera gånger har jag besökt Sverige för att lära mig mer om hur man där har lyckats flytta
människor med funktionshinder från särskilda boenden och istället göra det möjligt för dem
att leva ett självbestämmande liv i en egen boendemiljö som de själva valt. På dessa resor,
som via Uppsala och Stockholm fört mig till föreningen JAG, har jag funnit många politiska
vänner.
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__

Jag har alltid kommit tillbaka från Sverige full av entusiasm och med en önskan att väcka
intresse för den svenska modellen också i Tyskland. Eftersom jag själv tidigare har förestått
ett särskilt boende vet jag vad denna boendeform innebär för människor med
funktionshinder och äldre människor: utestängning från samhället, strikta regler,
begränsningar av den egna personliga utvecklingen och av möjligheten att ta eget initiativ.
Att jag är ombudsman för handikappfrågor i min partigrupp, SPD-fraktionen (inom det tyska
socialdemokratiska partiet), är mer än ett lyckligt sammanträffande. Detta ämbete gör det
nämligen möjligt för mig att kämpa för tankarna om ”Inclusion” (delaktighet i samhället) och
”Empowerment” (makt över sitt eget liv) i Tyskland. Här har människor med funktionshinder
och äldre människor ännu inte fullt inflytande över eller rätt att välja hur och var de ska bo
eller vem de vill ha stöd av. Kommunnära möjligheter måste också utvecklas. Det finns heller
inte tillräckligt många assistenter ännu och tyvärr saknar vi fortfarande en
handikappombudsman. Det börjar bli ont om tid, för som överallt i Europa är de
demografiska förändringarna en stor utmaning också i Tyskland.
Många förbundsländer och kommuner försöker bemöta denna situation genom att bygga
nya särskilda boenden. För att verka mot detta har jag tillsammans med forskare,
journalister, omvårdnadspersonal och andra berörda personer grundat förbundsinitiativet
”Daheim statt Heim” (”Därhemma istället för på hem”) som har satt som mål att ge den
svenska modellen ett genombrott även här i Tyskland. På mycket kort tid har framför allt
stora förbund och sociala institutioner, men även ett stort antal medborgare, skrivit på vår
stödlista. Detta initiativ finns numera också i Österrike.
Vi uppskattar all information och alla brev och tips från Sverige som kan hjälpa oss vidare.
Skriv gärna till oss på e-postadress info@bi-daheim.de.
Med bästa hälsningar till Sverige
Silvia Schmidt
ledamot av den tyska förbundsdagen
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