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Landsforeningen for Væksthæmmede bliver til Dværgeforeningen
Dværg er blevet et positivt ord.
ord. Derfor har Landsforeningen for Væksthæmmede besluttet at
skifte navn til Dværgeforeningen. Siden 1989 har foreningen haft navnet Landsforeningen for
Væksthæmmede,
Væksthæmmede, men nu mener et flertal af medlemmerne, at det er blevet tid til en ændring.
ændring.
”Gennem de seneste år er det blevet mere naturligt at bruge ordet dværg. Og da
vi var samlet til landsseminar sidste år, gik det for alvor op for os, at vi opfatter og
omtaler os selv som dværge og trives med det,” udtaler formand Ameen Abdallah.
I det forløbne år har bestyrelsen arbejdet på at finde et mere tidssvarende navn til
foreningen, og på dette års landsseminar i Ringkøbing vedtog deltagerne, at
foreningen fremover skal hedde Dværgeforeningen.
Ordet dværg har tidligere haft en negativ klang, men i dag ved de fleste, at dværge er lige så
forskellige som andre mennesker. Nogle er singler, mens andre finder partnere og stifter
familie. Nogle har talent for boglige uddannelser, andre for håndværk og enkelte er både gode
til og kan lide at optræde for andre. Den positive udvikling, kan foreningen tage en god del af
æren for, mener Ameen Abdallah:
”De forældre, som startede foreningen, har gjort det godt. De har banet vejen for,
at nye familier og voksne dværge, som mig selv, har fået et mødested. Og i dag er
stifternes børn blevet til voksne dværge med et stort selvværd.”
For nogle er ordet dværg stadig lidt kontroversielt, men ved at skifte navn kan foreningen være
med til at nedbryde tabuer og skabe større forståelse for personer med dværgvækst, siger
formand for Dværgeforeningen Ameen Abdallah:
”Nogle i foreningen har været urolige for, at navnet vil afholde nye familier, som
lige har fået at vide, at deres barn har en skeletforstyrrelse, fra at kontakte
foreningen og deltage i vores aktiviteter. Men jeg håber selvfølgelig ikke, at vi
skræmmer nogle væk ved at ændre navnet.”
Yderligere information:
Kontakt formand for foreningen Ameen Abdallah på mobiltelefon 22 19 33 32
Fakta:
Landsforeningen for Væksthæmmede blev startet af en gruppe forældre i 1989. I dag har
foreningen omkring 200 medlemmer, hvoraf ca. 100 har én eller anden form for dværgvækst.
Den mest almindelige type kaldes achondroplasi, og der fødes 2-4 børn hvert år med den
diagnose. De fleste – ca. 80 % - kommer til verden i familier, hvor der ikke tidligere har været
dværge. Kvinder med achondroplasi bliver som regel mellem 120-130 cm høje, mændene
mellem 125-135 cm.
I juni udkommer publikationen At leve med dværgvækst, som bygger på en undersøgelse af
medlemmernes levevilkår. Den er udført i samarbejde med Center for Små Handicapgrupper,
www.csh.dk.
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Da dværgvækst er så sjældent, lever de fleste dværge til daglig spredt over hele Danmark.
Foreningen fungerer i høj grad som socialt mødested for medlemmerne, men også som
patientforening med foredrag om behandlingsmuligheder mv.
Foreningens hjemmeside kan findes på www.lfvdk.dk, og fremover på
www.dværgeforeningen.dk, www.dvaergeforeningeen.dk og www.dvfdk.dk.
Foreningen holdt generalforsamling lørdag den 26. maj i Ringkøbing, hvor flere ændringer blev
vedtaget:
• Foreningens navn ændres til Dværgeforeningen og forkortes DVF
• Unge opnår stemmeret på generalforsamlingen og valgret til bestyrelsen fra 16-årsalderen
• Pårørende kan forblive aktive medlemmer af foreningen
• Foreningen får nyt logo og ny visuel identitet, som gennemføres i løbet af 2007

