Hvordan er det at være normal?
Christina Davidsen (De Uperfekte, DR3) stiller skarpt på handicap og udfordrer en række kendte
personer i ’Det Handicappede Talkshow’.
Christina har knogleskørhed, er blot 95 centimeter høj og sidder i kørestol - ellers føler hun sig
som alle andre mennesker. Men hvad vil det egentlig sige at være normal? Det har flere af
gæsterne i Christinas talkshow svært ved at svare på.
”Jeg tror ikke på det der normalitetsbegreb. Der er ingen, som bare er perfekte og kan det hele,”
siger politiker Özlem Cekic.
Og skulle der findes et normalitetsbegreb, så er det i hvert fald aldrig et, Christina har passet ind i.
Derfor nyder hun at være vært i talkshowet, hvor rollerne pludselig er byttet om.
”Normalt er det mig, der får alle mulige spørgsmål om, hvorfor jeg er, som jeg er. I Det
Handicappede Talkshow er det mig, der udfordrer gæsterne i deres syn på dem selv, og hvad det
egentlig vil sige at være normal,” fortæller Christina.
Hun håber, at talkshowet vil blive spredt på de sociale medier, så folk kan se, at hun og andre
med handicap ikke er væsner fra en fremmed planet, men mennesker med de samme
udfordringer og drømme som alle andre.
At mennesker med og uden handicap slet ikke er så forskellige bliver sat på spidsen, når Christina
spørger sine gæster: ”Hvad er forskellen på dig og mig?”. Spørgsmålet sætter mange refleksioner
i gang hos gæsterne, som alle er begejstrede for mødet med Christina.
”Det var fantastisk at møde Christina. Vores snak fik mig til at tænke over ting, jeg selv tager for
givet i min hverdag – og det gjorde bestemt ikke oplevelsen mindre, at Christina er et kæmpe
energibundt fuld af livsmod,” siger sanger Pernille Rosendahl, der selv ville føle det som det
største handicap at miste hørelsen.
I talkshowet bliver Christinas interviews med de kendte personligheder brudt af små voxpops.
Her afslører folk på gaden deres største handicaps, som dækker over alt fra diarre til
diskusprolaps. De fleste af Christinas gæster er heller ikke blege for at snakke om deres
handicaps. Fotografen Jacob Holdt fortæller, han har ADHD, skuespiller Farshad Kholghi har
angst, og erhvervskvinden Soulaima Gourani havde haft det meget nemmere, hvis hun havde
heddet Susanne.
Det Handicappede Talkshow bliver lanceret i løbet af september og oktober på Facebook-siden
’Det er ikke et Handicap’, som Det Centrale Handicapråd står bag. Formålet er at gøre op med
fordommene over for personer med handicap og i stedet vise den mangfoldighed, som vi alle er
en del af – handicap eller ej.
Se talkshow: Første afsnit (www.youtube.com/watch?v=tXHYr-bs2_k&feature=youtu.be)
offentliggøres onsdag den 24. september – og de følgende afsnit bliver vist de kommende uger.

Foto 1: Pernille Rosendahl sammen med Christina i hendes handicapbil, der er omdannet til
talkshow-studie (Fotograf: Henny Hagerup).
Foto 2: Portrætfoto af Christina Davidsen (Fotograf: Keld Christensen).
Logoer: ’Det er ikke et handicap’ og ’Det Handicappede Talkshow’.
Gæster i Det Handicappede Talkshow:
 Sanger Pernille Rosendahl
 Skuespiller Farshad Kholghi
 Socialminister Manu Sareen
 Politiker og formand for Folketinget Mogens Lykketoft
 Direktør for Nørrebro Teater Kitte Wagner
 Fotograf Jacob Holdt
 Politiker Özlem Cekic
 Næstformand i LO Lizette Risgaard
 Erhvervskvinde Soulaima Gourani
 Direktør for Institut for Menneskerettigheder Jonas Christoffersen
 Formand for Dansk Journalistforbund Mogens Blicher Bjerregård
 Formand for Frivilligrådet Vibe Klarup Voetmann
Fakta om personer med handicap
Ifølge de seneste målinger vurderer 11 % danskerne, at de har et handicap af ”større grad”,
mens op til 30 % af befolkningen vurderer, at de har et fysisk eller psykisk handicap eller
længerevarende sygdom.
Knap 5 % er født med deres handicap.
Ca. 44 % af personer med handicap har et job – det gælder 77 % uden handicap.
Over en halv million danskere har knogleskørhed, men kun omkring 350 personer i samme
omfang som Christina Davidsen.
36 % af danskerne vil ikke sætte sig ved nabobordet til en spastiker eller en udviklingshæmmet.
Tallet er 60 %, når det gælder en længere togtur.
Tal fra SFI, Socialstyrelsen, Akademisk Forlag og Osteoporoseforeningen.
Det Centrale Handicapråd:
Rådet rådgiver regeringen, Folketinget og offentligheden om handicapspørgsmål og er forum for dialog
mellem centrale aktører på handicapområdet. En vigtig del af rådets arbejde består i at bekæmpe
fordomme. Regeringen har bedt rådet udforme en strategi, der skal fremme positive holdninger og gøre
op med den berøringsangst, mange har over for personer med handicap.
For yderligere oplysninger, kontakt venligst:
Christina Davidsen, vært i Det Handicappede Talkshow, tlf.: 22 42 51 48,
e-mail: cdavidsen1974@gmail.com.
Thilde Baden Rasmussen, kommunikationsmedarbejder, Det Centrale Handicapråd, tlf.: 22 52 89 49,
e-mail: tbr@dch.dk.

