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TAK til Sikon - TAK til Landsforeningen Autisme. 
 

Tusind tak for den store ære at få tildelt Autismeprisen 2022. 
 

For 25 år siden ved denne tid mødte jeg min første 
autismementor Demetrious Haracopos. Han holdt et oplæg på 
DPU om autisme i klinisk psykologi, og det møde formede min 
livsbane både personligt og professionelt. 
 

Siden er autismefamilien blevet større, og jeg er dybt 
taknemmelig for de mange tusinde mennesker jeg nu deler 
livsbane med både i Danmark og over hele verden.  
 

Christoffer Gillberg sagde på den første autismekonference om 
piger i London tilbage i 2013, at han, da han var yngre, syntes at 
være specialist i autisme, men jo ældre han er blevet og jo mere 
han har lært, des mindre mener han at forstå autisme fuldt ud.  
På det tidspunkt opstod begrebet 'Autismens mange ansigter'. 
 

Jeg har et kærlighedsforhold til autisme og det var kærlighed ved 
første blik ❤! Det er intenst, lidt skævt, overvældende, fyldt med 
sandhed og omsorg, masser af gensidig kommunikation og doser 
af frustration. Og med handlingsparathed på kanten af aktivisme!  
 

Jeg står for, at alle mennesker har ret til at være den, man er, 
også selvom man er forskellig fra andre. Man kan ikke være 
smagsdommer på andres hjerne eller genetik - men man kan 
respektere det! Og lade respekten være grundlag for alle 
indsatser. 
 

Autistiske mennesker og deres familier betaler stadig en vældig 
høj pris, fordi de ofte bliver gjort forkert i deres forskellighed!  



 

Men alle med autisme er forskellige uden at være forkerte. 
 

I min egen familie og venskabsflok vrimler det med autistiske 
gener, som forklarer lidt min egen passion for autisme. Som Tony 
Attwood engang sagde til mig, da jeg spurgte om han mon 
tænkte, jeg selv var på spektret: "Du har autisme i dit hjerte og i 
dine gener - det er godt!" 
 

I denne sal er vi mange med autisme i vores hjerte og i vore gener 
- og en del har diagnosen! 
 

Lad os udbrede viden sammen, slå fast at man godt må være 
enestående autistisk, lad os skabe meningsfyldte fællesskaber i 
skoler, institutioner og på arbejdspladser. Lad os fjerne diagnose 
stigma og støtte op om alle forældre og pårørende, som hver dag 
kæmper kampe for at få den rette hjælp til deres elskede børn, 
store som små.  
 

Lad os fjerne den stress og afmagt, som gør autistiske mennesker 
syge med angst og depression.  
 

Autisme i sig selv er én gennemgribende måde at være menneske 
på, og det betyder at man sanser, analyserer verden og forstår 
ting forskelligt. Det er en styrke i ethvert samfund.  
 

Jeg vil fejre autismeprisen og dele den med alle i feltet - og en 
særlig tak til Dorthe Hölck, Christian Stewart-Ferrer og Ole Anders 
Rauff. Tak for at vi står sammen i arbejdet og hvilken ære det er 
at dele hæderen med jer ❤ 
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