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K L U M M E

M E D L E M S S I D E N

Søndag den 22. januar havde Region Hoved-

staden inviteret vores KP’er på en tur som 

tak for deres arbejde i grupperne.

 V i mødtes på Nationalmuseet, hvor der kom en guide og hentede 
os. Vi skulle hen og se en fuldt møbleret lejlighed, der blev 
indrettet i 1890. Det var grosserer Christensen, der flyttede ind 

med hustru, 1 søn og 2 døtre. Efter forældrenes død blev de 2 døtre 
boende. De har intet ændret siden familien flyttede ind. Døtrene 
døde i 1963. Det var en interessant rundvisning, hvor man også så en 
af de første telefoner og prismekroner for ikke at tale om et af de 
første træk/slip toiletter. Efter rundvisningen bød vi på frokost på en 
cafe i nærheden. Der fik vi lige endevendt „Verden“ og nydt en lækker 
frokost. Vi håber, de der deltog fik en hyggelig eftermiddag - selvom 
det var på en søndag. Regionen siger tak til KP’erne.

Venlig hilsen, Region Hovedstaden

Af Zezza-Maria Skovager

I januar læste jeg et interview med en folketings-
politiker – ingen nævnt, ingen glemt. Denne poli-
tiker havde en rigtig trist holdning til førtidspen-
sionister: Han gav i artiklen udtryk for at langt de 
fleste fremstiller sig selv langt mere syge, end de 
reelt er!

 Med det ene formål at blive forsørget af staten og slippe for at 
arbejde og dermed bidrage til samfundet. Som om det ikke 
var nok, kunne jeg i kommentarerne læse hvordan flere gav 

ham ret! Én fortalte at han havde mødt en kvindelig førtidspensio-
nist til en fødselsdagsfest, som „både havde sat hår og lagt make 
up“. Og hans konklusion var således, at eftersom hun var i stand til 
at gøre noget ud af sig selv, måtte hun være en af disse svindlere…

Jeg synes, at der er noget grundlæggende galt i samfundet, når 
vi på den måde hele tiden mistænkeliggør og mistror hinanden. 
Ingen, absolut ingen, går og ønsker sig at ha’ fibromyalgi - hvorfor 
skal vi helst skamme os og føle skyld over vores smerter? Vi skal 
helst se ud som om vi har rigtig dårligt, vores udseende skal helst 
matche vores indre. Men hvorfor er det så svært for andre at ac-

ceptere, at selvom vi har nogle udfordringer i forhold til smerter, 
træthed etc., så har vi et lige så stort behov for at føle os pæne og 
præsentable som raske mennesker gør det.

For mit eget vedkommende betyder det rigtig meget ikke at 
ligne „en hængt kat“, når jeg skal ud. Ja, det kan endda få mig til at 
føle mig bedre tilpas i min krop, når mit spejlbillede kigger „pænt“ 
tilbage. Jeg hører ofte bemærkningen „jamen, du ser da ikke ud til 
at fejle noget“. Jeg har valgt at takke pænt for komplimenten og 
derefter spørge nysgerrigt ind til, hvordan de da mener, at jeg bør 
se ud! I har nok allerede gættet svaret... Det er, som om at mange 
har en helt klar opfattelse af hvordan jeg og andre med smerter skal 
se ud og opføre os.

Jeg vælger at springe op og falde ned på de mennesker, som 
indtager ovenstående holdning. Jeg, og kun jeg, ved hvordan det er 
at være inde i min krop når smerterne og trætheden raser. Derfor 
vil jeg gerne ha’ mig frabedt at blive dømt på mit udseende. Jeg er 
færdig med at dukke hovedet og gå i et med tapetet, af skræk for 
hvad „nogen“ mener. Jeg er færdig med at skamme mig over at 
være syg og jeg er færdig med at føle skyld. Til gengæld har jeg 
valgt at være stolt over at være mig og fejre mine sejre, hvor små de 
end må være.

Mennesker med fibromyalgi er nogen af de modigste menne-
sker, jeg kender. Hver eneste dag må vi træffe en masse, ofte svære, 
valg for at få en så god dag som muligt. Men vi klarer det og DET 
er jeg stolt af!

Så farvel skyld & skam, goddag sejre og stolthed!

Region Hovedstadens tur med KP’erne

SKYLD & SKAM             vs.

STOLTHED & SEJRE


