
Pressemeddelelse 1. maj 2022:
 

Et fælles oprør er på vej
En lang række organisationer og bevægelser på tværs af
kernevelfærden har fundet sammen for at starte Velfærdsrevolutionen,
der skal redde den unikke danske velfærdsmodel. Torsdag den 5. maj
begynder revolutionen med en demonstration ved Christiansborg.

TID/STED: Demonstration 5. maj kl. 12-15 på Bertel Thorvaldsens Plads 

I årevis har borgere, organisationer og bevægelser råbt op om manglende retssikkerhed,
økonomisk motiveret sagsbehandling, konstante nedskæringer og kvælende bureaukrati i
Velfærdsstaten. Igen og igen har Folketingets partier og centraladministrationen lanceret
kampagner og politiske forlig, der skulle begrænse ulykkerne. Alligevel sejler det, mens
borgere i hobetal overlades til egen skæbne eller direkte presses ud af
velfærdssamfundet. 
 
Smertegrænsen er for længst nået og dråben der bragte sociale bevægelser, etablerede
foreninger og organisationer sammen, var den seneste rapport fra Rigsrevisionen om
forvaltningen af handicapområdet. En rapport der dokumenterer, at velfærdsstaten og
dens beslutningstagere svigter den sociale kontrakt.

Nu må det være slut. Nu vil vi have en revolution, der redder vores velfærdsmodel og
tilpasser den nutidens samfund. Oprøret kommer nedefra. Det handler om os alle, også
om værdier og menneskesyn.



“Vi går alle rundt med en forventning om et velfungerende velfærdssamfund, men
medierne beretter dagligt om sygehuse med pladsmangel, en psykiatri der udskriver
mennesker til selvmord, ældre der ligger i deres egen afføring, mennesker med handicap,
der må klare sig selv, børn og unge i mistrivsel pga. underbemandede institutioner og
overfyldte klasselokaler, børn der anbringes uden gyldig grund, udsatte børn og familier,
der fastholdes i fattigdom, ledige, der nedbrydes af jobcentre og terminalt syge, der
tvinges i beskæftigelse. Det sejler alle steder. Hvorfor finder vi os i det?”, spørger Monica
Lylloff fra #enmillionstemmer, der er en af initiativtagerne bag Velfærdsrevolutionen.

Mange undersøgelser viser, at otte ud af ti borgere bakker op om den danske
velfærdsmodel. Alligevel er den i opløsning, og vi har fået en velfærdsstat med store
sprækker og svigt. Alle mennesker risikerer at møde en livskrise eller at blive afhængig af
statens service, og så tror mange måske, at hjælpen er nær, men i stedet møder de en
velfærdsstat, der er ligeglad. Ikke engang mennesker med job og i trivsel kan altid regne
med, at velfærdsstaten understøtter omsorgsopgaven med børne- eller ældrepasning og
langsomt kan selv disse menneskers liv smuldre.

Trods opråb og debat i årevis bliver tilstanden værre. Igen og igen lyder svaret fra
politikere og embedsværk, at der ingen penge er.

"Når politikerne bruger det økonomiske argument og spørger, hvem der skal have
pengene, spiller de bevidst sociale grupper ud mod hinanden. Med velfærdsrevolutionen
samler vi nu så mange som muligt i et fælles opråb. Vi vil redde velfærdsmodellen, inden
det er for sent. Det handler om vores børns fremtid" siger Marie Blønd fra
Forældrebevægelsen #Hvorerderenvoksen.

Velfærdsrevolutionen handler om at redde den velfærdsmodel, som er så unik for
Danmark. Den model, der siger, at alle mennesker i et samfund har værdi. 

Vi opfordrer alle, der støtter den danske samfundsmodel til at slutte sig til
velfærdsrevolutionen. Vi er jo opdraget i troen på samfundskontrakten. Vi betaler skat i
forventning om et samfund, der behandler sine borgere ordentligt og sørger for, at
mennesker i livskrise får den rette hjælp og støtte til at håndtere livet og klare sig i
hverdagen. Sådan er virkeligheden ikke. Systemet er fragmenteret, og vi har glemt den
reelle betydning af ordet velfærd.

Derfor står vi nu sammen for at sikre velfærd for alle gennem hele livet fra fødsel til
alderdom. Lad os få forenet forventning og virkelighed. 

Velfærdsrevolutionen - Fordi vi alle er værd at kæmpe for.

For mere information:
Monica Lylloff: monicalylloff@hotmail.com, tlf. 20724746
Marie Blønd: marie.blond@gmail.com tlf: 61670904

Følgende organisationer bakker op om demonstrationen:
Dansk Handicap Forbund
Landsforeningen Autisme
Hjernebarnet
Handicapaktivisterne
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Hvorerderenvoksen
Autisme Ungdom
Genoptræning Danmark
LFS - Landsforeningen for Socialpædagoger
ADHD-foreningen
Handicapinitiativet
Autisme- og Aspergerforeningen for voksne
#kærekarina
#enmillionstemmer
CP Danmark
Muskelsvindfonden - Plads til forskelle
Foreningen Stop Skolemistrivsel
Ligeværd
Ligeværd Storkøbenhavn
Rygmarvsbrokforeningen
LEV
Epilepsiforeningen
Psykiatri-listen
#Værdigpsykiatriforalle
DissociationsNetværket
SIND
Foreningen DanskeDøvBlinde
Næstehjælperne
Hjerneskadeforeningen
RIFT
Jobcentrets Ofre
For Lige Vilkår

På talerlisten, finder man:
Nick Allentoft, der er konferencier på dagen
Silke Ena Svare - Autisme ungdom
Martin Wæver #enmillionstemmer
Marianne Stein - socialrådgiver
Vibeke Kline Frost - sygeplejerske
Mikkel Salling Holmgaard - Genoptræning Danmark
Marie Blønd - #HvorErderenvoksen
Maj Thorsen - socialrådgiver
Jonas Brøns - Autisme Ungdom
Kirsten Gunvor Løth - LFS - Landsforeningen for Socialpædagoger
Miss Blindspot
Mathilde Faber - Handicapaktivisterne
Simon Felskov - Autismeforeningen
Nanna Gotfredsen - Gadejuristen
Camilla Lydiksen - ADHD-foreningen
Louise Schelde Frederiksen - jurist
Rose-Marie Mollerup - Psykiatri-listen
Elene Nielsen - DissociationsNetværket
William Korte - Muskelsvindfonden
Ditte Brøndum - Næstformand Dansk Socialrådgiverforening
Susanne Munck - Formand for RIFT 


