
Kommentarer	til	indkaldelse	
ekstraordinært	repræsentantskabsmøde	

Baggrund		
Som bestyrelsen i Autismeforeningen og Aspergerforeningen forklarer i Bilag vedrørende 
varemærkeregistrering.  Se her: https://aspergerforeningen.dk/wp-
content/uploads/2023/02/Bilag1.pdf?fbclid=IwAR13lR4aq9iGhsT93el844HHzm9OdyOKsoaty-
XUO6SQrEyd9OOrzDCy_yQ 

• I sensommeren 2022 fremlagde den tidligere ledelse i Landsforeningen Autisme, at de ville have 
ændret deres foreningsnavn til ”Autismeforeningen”. I dag er ”Autismeforeningen” en del af vores 
foreningsnavn, da vi hedder ”Autisme- og Aspergerforeningen for Voksne”. Bindestregen binder, 
som navnet indikerer, to ord sammen, og den bruges her blot for at undgå det overflødige ved at 
skrive “Autismeforeningen og Aspergerforeningen”. Bestyrelsen blev ikke indviet i den beslutning, 
som Landsforeningen Autismes daværende ledelse havde truffet. Vi kunne derfor meget nemt være 
blevet gjort navnløse, da Danmark nu er ved at overgå til ICD-11, hvor alle inddelinger under 
autismeparaplyen som indbefatter Aspergers syndrom, Infantil Autisme, Atypisk Autisme, samt 
Anden og Uspecificeret gennemgribende udviklingsforstyrrelse, bliver samlet under kategorien 
’Autisme’.  

Argumentationer	
Argument	1	

Langt hovedparten af vores samarbejdspartnere kalder i daglig tale foreningen for Autismeforeningen. Og i 
en række sammenhænge kalder vi også os selv for Autismeforeningen. Vi har samlet nogle eksempler i det 
vedhæftede bilag. 

Kommentar:	
Her er det vigtigt at skelne mellem Autismeforeningen og autismeforeningen. Det første er et navn og det 
andet er en beskrivelse. På samme måde som LA er en handicapforeningen er den også en 
autismeforening. Hvis man søger handicaporganisationen på google får man blandt andet: 

• Handicaporganisationen LEV: https://www.tv2ostjylland.dk/aarhus/handicaporganisation-efter-
lukning-af-botilbud-kommunen-har-svigtet-beboerne-i-aarevis 

• Handicaporganisationen Hjernesagen: https://www.altinget.dk/social/artikel/dh-kommuner-maa-
erkende-problemerne-med-retssikkerhed 

• Handicaporganisationen DSI: https://socialpaedagogen.sl.dk/arkiv/2004/handicappede-pas-paa-
indskraenkninger/ 

Men dette betyder ikke at disse foreninger kalder sig selv for ”Handicaporganisationen”.  



Hvis man fjerner de steder i bilaget, hvor autismeforeningen bruges som en beskrivelse og ikke som et 
navn, ser billedet meget anderledes ud.  

For del 2 af bilaget:  

I de følgende optræder ordet autismeforeningen/Autismeforeningen som beskrivende 

• https://sbst.dk/media/10407/Autisme-skolev%C3%A6gring_Socialstyrelsen.pdf 
• http://www.autismensj.dk/ 
• https://www.vindrosen-huset.dk/find-foreninger/social-vejviser/item/autismeforeningen-ribe-

lokalafdeling 
• https://www.tv2bornholm.dk/?newsID=97488 
• https://www.frivilligcenter-naestved.dk/social-vejviser/item/autismeforeningen-kreds-storstrom 
• https://www.folkeskolen.dk/autisme-spektret-specialpaedagogik-specialundervisning/efter-

kaosforlob-har-autismeforeningen-faet-ny-formand/865433 
• https://kulturogfrivillighuset.dk/forening/item/autismeforeningen-kreds-midtvest?category_id=17 
• https://www.slagelse.info/zand-artikel/nationalt/autismeforening-giv-os-retssikkerheden-

tilbage/#gsc.tab=0 
• https://www.tv2fyn.dk/kommunalt-svigt-af-born/autismeforeningen-om-benjamin-sag-det-

handler-om-penge 
• https://ugeavisen.dk/oelgod/formand-marije-det-er-saa-stort-for-autismeforeningen-at-faa-den-

her-pris 
• https://vordingborg.in/temaaften-i-autismeforeningen/15257/ 

 

Argument	2	
Ved at kalde os Autismeforeningen bliver det tydeligere, hvad det er for en sag, vi arbejder for. På samme 
måde som de fleste foreninger blandt vores kolleger i branchen kalder sig ved det navn, som repræsenterer 
handicappet/sygdommen: ADHD-foreningen, Alzheimerforeningen, Gigtforeningen, 
Hjerneskadeforeningen, Hjerteforeningen, Gigtforeningen, Cystisk Fibrose Foreningen, Epilepsiforeningen, 
Scleroseforeningen osv. 

Kommentar	
At det ikke er tydeligt at Landsforeningen Autisme arbejder for autister finder jeg komisk. Der er en række 
organisationer, som bruger landsforening i deres navn også blandt ”kolleger i branchen”, f.eks: 

• SIND - Landsforeningen for psykisk sundhed 
• Landsforeningen Downs Syndrom 
• Landsforeningen for Marfan Syndrom 
• Landsforeningen for PTSD-ramte & pårørende 
• Landsforeningen af forældre til blinde og svagsynede 
• Landsforeningen Multipel System Atrofi 
• Landsforeningen for arm/bendefekte og AMC 
• Landsforeningen læbe-ganespalte 



Argument	3	
Ved at ændre navnet til Autismeforeningen sikrer vi fremover, at der ikke sker misforståelser, hvilket let 
kan ske, når vores samarbejdspartnere, pressen, politikere, medlemmer m.fl. oftest anvender dette navn 
for vores forening. 

Kommentar	
Hvis LA ændre navn til Autismeforeningen, vil der i så fald eksisterer to foreningen, som har 
Autismeforeningen i navnet. Hvis argumentet er at det skaber misforståelser en forening hedder 
”Landsforeningen Autisme” og en foreningen hedder ”Autismeforeningen”, hvor mange misforståelser vil 
der så ikke opstå hvis foreningerne hedder ”Autismeforeningen” og ”Autisme- og Aspergerforeningen” 

Argument	4	
Navnet Autismeforeningen er mindre tungt end Landsforeningen Autisme og mere mundret og giver et 
mere dynamisk og nutidigt indtryk af foreningen. 

Kommentar	
Det er et argument for at skrifte navn, men ikke for hvorfor det skal skrifte til Autismeforeningen 

Argument	5	
Allerede i dag er der flere myndigheder, fonde og styrelser, der har registreret Landsforeningen Autisme 
som ”Autismeforeningen.” Hvis en anden forening ejer navnet ”Autismeforeningen,” er der risiko for, at 
vigtige udbetalinger og meddelelser, der vedrører Landsforeningen Autisme, ikke bliver afleveret korrekt. 

Kommentar	
Blot fordi en anden forening hedder Autismeforeningen betyder det jo ikke, at Landsforeningens 
kontonumre ændrer sig. Derfor kommer udbetalinger fra myndigheder, fonde og styrelser, som har 
registreret Landsforeningen Autisme stadig ind på samme konto, som de altid har gjort. Skulle der være 
meddelelser eller betalinger, som ved en fejl ender hos Autisme- og Aspergerforeningen, vil bestyrelsen i 
denne jo sende det videre til rette ejermand. Det er ikke meget tillid at give Autisme- og 
Aspergerforeningen hvis man forventer de bare vil beholde pengene.  

Konsekvenser	

Konsekvens	1	
Vores samarbejdspartnere og omverdenen i øvrigt skal lære at skelne mellem to foreninger, der arbejder 
efter samme formål og for samme sag. Det koster unødvendig tid og mange penge at gennemføre en ”re-
branding” ligesom risikoen for at der opstår forvirring og fejl i vores omverdens kommunikation med os, er 
overhængende. 

Kommentarer	
De to foreninger eksisterer jo allerede i dag, så jeres samarbejdspartnere og omverdenen skal allerede i dag 
kunne kende forskel. Hvis Landsforeningen ændrer navn, skal Landsforeningen alligevel gennemføre en ”re-
branding” og den tro jeg personligt vil være meget dyrere end en eventuel hypotetisk ”re-branding” 



Konsekvens	2	
Skal Landsforeningen Autisme afgive domænenavne og e-mailadresser vil det gennem lang tid skabe 
problemer med post, der ikke kommer korrekt frem og ikke mindst medlemmer, der skal lære, at deres 
forening hedder noget andet og findes på et andet domænenavn. Domænenavne er en integreret del af en 
enhver virksomheds DNA og noget, som alle værner om.  

Kommentarer	
Her antager man, at der ikke kunne indgås en dialog med Autisme- og Aspergerforeningen. Jeg kan ikke 
forestille mig, at Autisme- og Aspergerforeningen fra den ene dag til den anden, hvis overhovedet, vil 
tvinge Landsforeningen Autisme afgive domænenavne og e-mailadresse. Autisme- og Aspergerforeningen 
har hele tiden ønsket dialog, som fremgår af Bilag vedrørende varemærkeregistrering. Det er 
Landsforeningen selv som har skabt denne krise ved at ikke at ville indgå i dialog.  

Konsekvens	3	
Sidst – men ikke mindst – vil Foreningens fokus, økonomi og arbejdsindsatser bliver fjernet FRA 
autismesagen TIL at skulle håndtere en række interne problemstillinger, som ikke gavner hverken 
medlemmer eller sagen. De samlede omkostninger målt i tid, resultater og økonomi vil med et nej til 
navneændringen til ”Autismeforeningen” være så store, at Foreningens arbejde risikerer at blive sat meget 
alvorligt tilbage i længere tid. 

Kommentarer	
Jeg vil gerne se beregninger på at de samlede omkostninger ved et nej til navneændringen er mere end ved 
et ja. Jeg synes 80.000 kr. er mange penge.  

Afsluttende	kommentarer	
Autisme- og Aspergerforeningen blev skabt fordi Landsforeningen Autisme på det tidspunkt var en forældre 
og pårørende og der ikke var tilbud til Aspergerne. Denne holdning om at Landsforeningen Autisme er en 
forældre og pårørende findes stadig i Landsforeningen. Se bl.a. formandsberetningen fra Kreds MidtVest fra 
2021, hvor der står følgende:  

• Landsforeningen Autisme, Kreds MidtVest er forældrenes og de pårørendes forening og er 
advokater for autister og taler autisternes sag.( https://kredsmidtvest.dk/wp-
content/uploads/2021/06/KMV-Beretning-
2021.pdf?fbclid=IwAR3PuSm7ku6byGzrKssG97Fm2EaCR_zeIM7jHM21Z22MT5e0zIfgXYT6rjY) 

Derfor er det vigtigt at Autister har en forening, som er af autister for autister. At Landsforeningen nu vil 
gøre krav på navnet Autismeforeningen fra en forening, som har haft dette som en del af deres navn siden 
2014. Dermed viser man, at man ikke ønsker et ligeværdigt forhold mellem LA og AAF. Desværre kan det 
også have den effekt at mange autister ikke føle sin hjemme i Landsforeningen, når denne ignorer Autister 
egen forening og dermed autister generelt. Ønsker Landsforeningen at være en forening for både autister, 
såvel som deres pårørende, burde de kunne gå i en dialog med Autisme- og Aspergerforeningen i stedet for 
at indkalde til denne generalforsamling.  

  


