Meedoen met een LVB gaat niet vanzelf – persbericht 16 sept
Nederland telt een miljoen mensen met een licht verstandelijke beperking (LVB). Dit is een
ongelofelijk grote groep. Deze mensen verdienen het om in de samenleving gewoon mee te kunnen
doen. Maar meedoen gaat niet vanzelf.
Het VN-Verdrag Handicap bepaalt dat mensen met een handicap onbeperkt mee moeten kunnen
doen en recht hebben op onderwijs, zelfstandig wonen, en werk. Maar in de praktijk worden zij aan
hun lot overgelaten, blijkt uit het onlangs verschenen SCP rapport. Door de niet waarneembare
beperking is het voor de omgeving niet altijd duidelijk dat iemand een licht verstandelijke beperking
heeft. Ze lopen op tegen onbegrip, overschatting of vooroordelen. Daardoor stoppen ze met school,
vinden geen baan of worden dakloos. Een onevenredig groot aantal LVB-ers wordt vaak pas zichtbaar
als zij met politie en justitie in aanraking komen. Hoe zorgen we er met z'n allen voor dat mensen met
een LVB wel gewoon mee kunnen doen in de samenleving?
In het programma LVB Doet Mee laten mensen met een LVB zelf zien wat de obstakels zijn en wat er
anders moet. Met een documentaire en vier live talkshows vertellen zij hun verhaal en doen zij een
dwingend beroep op de samenleving om hen niet buiten te sluiten: werkgevers, beleidsmakers,
hulpverleners, onderwijs en politie en justitie. Zij moeten deze groep leren kennen en bewust worden
van de signalen of iemand een LVB heeft. Wij mogen deze grote groep mensen niet in de kou laten
staan.
Film Met Lef en Liefde
Documentairemaker Julia von Graevenitz volgde een jaar lang vier jongeren met een LVB in hun
stappen richting zelfstandigheid. De ontroerende film Met Lef en Liefde maakt invoelbaar wie zij zijn
en waar zij tegen aanlopen als zij werk zoeken of op zichzelf willen gaan wonen. Jens heeft geen werk
en zijn schulden lopen op. Hij blowt te veel en het gaat van kwaad tot erger. Als hij met de politie in
aanraking komt, besluit hij af te kicken en op zoek te gaan naar werk. Natalie wil op haarzelf gaan
wonen, maar haar IQ is te laag om helemaal zonder hulp zelfstandig te wonen en te hoog om in
aanmerking te komen voor een woning met ondersteuning. Ze wordt van het kastje naar de muur
gestuurd. Dennis en Maria willen gaan samenwonen, maar moeten eerst leren om zelfredzaam te
worden. Gaat het hen lukken om hun dromen waar te maken? De film 'Met lef en liefde' maakt pijnlijk
duidelijk welke obstakels zij moeten slechten.
Première en livestream talkshow
Graag nodigen we u uit om op 29 september van 14.30 – 17.00 uur live vanuit De Duif in Amsterdam
via livestream bij de première van de documentaire Met Lef en Liefde en de talkshow LVB Doet Mee
aanwezig te zijn. Aan de hand van deze hartverwarmende documentaire, inspirerende tafelgasten en
vooraanstaande keynote sprekers onderzoeken we hoe we ervoor kunnen zorgen dat iedereen met
een LVB gewoon mee kan doen.
LVBdoetmee.nl
Het online platform LVBdoetmee.nl, waarin 60 professionals en mensen met een LVB diverse
samenlevingsvraagstukken onder de loep nemen gaat op de dag van de première live.
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