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Resan till Tanzania
”Vi vill synas” – Foto-utställning
Mina vänner
Fotbollsklubben för alla
Klippan har ordet

Box 6436, 113 82 Stockholm
Begränsad eftersändning

Posttidning B

..
..
L
L AT T AS T

COME TOGETHER I TANZANIA

Många spännande möten
på Come Togethers resa till
Tanzania

Victoria Valverde och Rani från Tanga diskuterar under Action Week i Dar es Salaam. Foto: Ola Elmquist.

– Resan var väldigt kul, säger Victoria Valverde,
en av Come Togethers fyra ambassadörer.
I början av mars gjorde Come Togethers ambassadörer
en Tanzaniaresa.
Come Together har fyra ambassadörer:
Axel Isaksson, Joanna Johansson,
Victoria Valverde och Viktor Barkström.
Under ett år har de förberett sig för resan.
De har berättat om sitt uppdrag
och om hur stolta de är över vilka de är.
Komikern Soran Ismail var med på resan som stöd
till ambassadörerna.
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Soran Ismail och Viktor Barkström på Uhuru
Mchanganiko Primary School. Foto: Johanna Bergsten.
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Come Together ambassadörerna och ungdomar från partnerorganisationen i Tanzania på samma scen som Tanzania Minister of State
mr Chiza. Foto: Ola Elmquist.

Stolt för vår resa
– Jag är stolt över att få vara ambassadör
och för vår resa till Tanzania,
med Come Together-projektet.
Där träffade jag andra ungdomar
som har en utvecklingsstörning.
Ibland blev jag ledsen när jag såg hur fattigt
många som bor i Tanzania är,
berättar Victoria Valverde.
Målet med resan var att träffa
ungdomar från Tanzania och Rwanda
med olika funktionsnedsättningar

Victoria Valverde berättar om sin tid i skolan för Tanzanias
Minister of State, ambassadörer och hundratals ungdomar vid
Karimjee Hall i Dar es Salaam. Foto: Ola Elmquist.

för att tillsammans med dom visa
vad viktigt det är
att alla får utbildning.
I Tanzania och Rwanda är det svårt
att få utbildning,
speciellt om man har en funktionsnedsättning.
Glatt möte mellan ungdomarna
Ambassadörerna och Soran Ismail
och alla andra som var med på resan
hade en intensiv vecka.
Ungdomarna pratade med varandra

Axel, Tumaini, George och Joanna på rektorsexpeditionen Uhuru
Mchanganyiko Primary School. Foto: Johanna Bergsten.

med hjälp av tolkar. Trots olika språk
FORTSÄTTNING PÅ NÄSTA SIDA
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COME TOGETHER I TANZANIA

kunde de förstå varandra bra och hade
roligt tillsammans.
Bland annat gjorde alla ett besök på en skola
i centrala Dar es Salaam,
som är Tanzanias största stad,
och på svenska ambassaden.
Där blev det fika och ambassadörerna
för Come Together fick berätta mycket

Axel Isaksson, Joanna Johansson och ungdomar från Tanzania
första kvällen Action week. Foto: Ola Elmquist.

om projektet och sig själv.
Besökte skolor
Come Together-ambassadörerna,
Soran Ismail och det svenska gänget
åkte även till norra Tanzania,
till staden Tanga.
Där har en liknande organisation som FUB
sin verksamhet.
Den heter YDCP
(Youth with Disabilities Community Program).
Ambassadörerna besökte YDCPs verkstad
för rullstolstillverkning

Come Together ambassadörerna och Soran Ismail besöker YDCP
och elever från Kisosora Primary School framträder. Foto: Ola
Elmquist.

och en av skolorna som FUB stöttar,
som heter Kisosora Primary School.
– Vi har fått vara med om så häftiga grejer
på resan. Det har både varit roliga saker,
men också mycket jobbigt.
Människorna är fattiga
och har det svårt i Tanzania
Jag hoppas vi bidragit till att
alla ska ju kunna få gå i skolan,
säger Joanna Johansson.
Stor uppmärksamhet i media
Nu jobbar Come Together vidare.
Efter hemkomsten har ambassadörerna
fått stor uppmärksamhet i media,
bland annat i TV4 Nyhetsmorgon.
Victoria med Tumaini och Rani. Foto: Ola Elmquist.
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Come Together ambassadörerna och Soran Ismail samtalar om utbildning med Sveriges ambassadör till Tanzania Lennarth Hjelmåker och
Rebecka Alffram utbildningsansvarig på ambassaden. Foto: Ola Elmquist.

Film om resan
Det ska också bli en film från resan.
Arbetet med filmen pågår för fullt.
Den kommer att vara klar till vintern.
I höst blir det en turné i Sverige,
då ambassadörerna ska berättar
om projektet och resan.
Där medverkar även artister
med olika funktionsnedsättningar
från Östafrika.
TEXT: JOHANNA BERGSTEN, PROJEKTLEDARE

Fakta: Come Together
Målet för Come Together är att fler barn och unga
med utvecklingsstörning
och andra funktionsnedsättningar
i Tanzania och Rwanda ska kunna gå i skolan.
Bara en av tio barn med funktionsnedsättningar
i de här länderna får chans till utbildning.
Det är bara 10 procent av alla barn
som överhuvudtaget går i skolan.
För barn med utvecklingsstörning,
är det extra svårt att få gå i skolan,
eftersom att de behöver stöd och hjälp.
Det finns oftast inte att få.
Come Together är ett samarbete
mellan Riksförbundet FUB och Erikshjälpen
och får stöd från Svenska Postkodlotteriet.
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FOTOUTSTÄLLNING

Vi vill
synas!
Nebil Mohammed

Fotoutställning
tillsammans
med FUB
i Härnösand.

Åsa Hellström
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Göran Sjödin

Malin Lundholm
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Caj-Åke Hägglund är fotograf.
Han har gjort en fotoutställning tillsammans med FUB Härnösand.
Under många år har han haft kontakt med FUB
och personer med utvecklingsstörning.
Tillsammans med en grupp ungdomar
bestämde Caj-Åke Hägglund sig för att
hitta på något
som skulle hjälpa personer med
utvecklingstörning att synas lite mer.
– Det är viktigt att alla människor
får synas i samhället, säger han.
Vår tanke var att göra något som får andra
att tänka lite extra på frågor
som handlar om
att alla människor har ett lika värde.
Vi valde då att göra en foto-utställning
med foton på ungdomarna själva.
– Ungdomarna ville att jag skulle ta
foton av dem.
De fick själva välja hur de ville bli
fotade och sedda.
En del ville bli fotade som rockstjärnor,
någon annan ville bara vara sig själv.
Det viktiga var att alla fick
välja själva,säger Caj-Åke Hägglund.
Bilderna har ställs ut på biblioteket
i Härnösand.
– Hittills är det nog mer än 2 000 personer
som sett utställningen.
Wictoria Henriksson är en av de ungdomar
som deltagit i foto-projektet:
– Det har varit jättekul.
Bilderna är väldigt fina.
Många personer kommer och frågar
om bilderna.
Och vi har fått berätta om oss.
Det var det just det vi ville,
säger Wictoria Henriksson.
TEXT: AGNETA BERGHAMRE HEINS

Johan Ander

FOTO: CAJ-ÅKE HÄGGLUND
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NYA VÄNNER

Personens namn
FUB Nya vänner
Box 6436
113 82 Stockholm

Nya vänner
Så här svarar du:
1) Skriv ditt svar. Skriv din adress i brevet.
2) Lägg brevet i ett kuvert.
3) Skriv namnet och numret på den person
som du svarar till överst i adressrutan.
4) Skriv adressen till FUB.
5) Sätt på frimärke.
6) Vi skickar brevet vidare.
Vi har adressen. Vi öppnar inte ditt brev.
Varför gör vi så här?
Jo, det här gör vi
för att den som får brevet
ska kunna känna sig trygg.
Så att ingen gör otrevliga saker.
Om du vill skriva
ett eget brev till tidningen:
1) Skriv ett kort brev
om dig själv
och vad du önskar.
2) Max tio rader.
3) Skriv ditt namn
och din adress.
4) Skicka till:
Nya vänner
FUB
Box 6436
113 82 Stockholm
OBS!
Glöm inte ditt eget namn
och din adress!
Ibland händer det att vi får in många
”annonser”. Då kan det bli kö
och man kan få vänta
till nästa nummer av Unik.
8 · UNIK LÄTTLÄST

Hej! Jag heter Joakim och är 26 år och bor i Nybro i Småland.
Jag bor på gruppbostad. Jag är en lång och rolig kille som gillar det
mesta, allt ifrån djur och natur till mysiga filmkvällar. Jag vill hitta en fin
tjej som gillar att kramas och bry sig om mig. Du som svarar ska vara
mellan 20 och 30 och gärna bo i trakterna runt Kalmar län eller Öland.
Skriv till Joakim 130
En man som blir 63 år som skulle vilja ha närhet av en underbar
kramgo ärlig tjej! Som har ett hjärta av guld. Mina intressen är: djur,
musik, sköna hemmakvällar (som jag önskar! Som jag ej tror på? Men
hoppas), utflykter m.m. Alla får svar. Ett foto tack. Ålder har ingen
betydelse tycker jag. Fram för kärleken.
Skriv till Arne 131
Söker dig… tjej som är mellan 25-35. Jag heter Anton, 30 år,
och bor i en egen lägenhet på en gruppbostad i Boden. Mina intressen
är bland annat schlagermusik, att spela dragspel, uppträda på FUBdanserna, biokvällar. Veteranbilar är också ett stort intresse samt att
jag gillar allt som har med pistvakt att göra. Vintertid kör jag mycket
skoter i min hemby Sörbyn, grillar en å annan hamburgare över brasan. Tveka inte att kontakta mig, livet blir rikare med många vänner.
Skriv till Anton 132
Hej! Jag heter Susann. Jag är snart 52 år och bor i Tingsryd. Mina
intressen är att dansa, cykla och skriva brev. Jag önskar nya brevvänner,
både tjejer och killar i min egen ålder. Skicka gärna foto.
Skriv till Susann 133
En 30 årig man som är morbror och är singel. Bor i Alby och
ska snart flytta till Tullinge. Har länge velat vara i ett förhållande, bli en
förälder med fru och barn. Vill bli uppskattad, omtyckt och omgillad
precis som jag är. Jobbar på Hågelby/ Daglig Verksamhet LSS. Längd
188 cm!!! Är mycket ute och fikar på café, äter hemma, på pizzeria, på
restaurang. Gillar: fotboll, disco, bio, TV och DVD-filmer, svenskt tal!
Med vänner, killar och tjejer är extra bra! Kan besöka varandra, rita och
spela spel.
Skriv till Recay/ Rickard 134
Söker en fin dam som söker en fin man.
Hej! Jag heter Ken Eliasson och jag söker en trevlig kvinna. Jag är 58 år.
Jag tycker om musik, hockey och att gå på länsdans. Jag är trevlig, snäll
och rolig. Jag söker en tjej som tycker om musik, mysiga hemmakvällar och som tycker om mig helt och hållet. Jag skulle gärna vilja träffa
kärleken. Söker du samma som jag, skriv gärna ett brev.
Skriv till Ken 135
Hej, jag heter Harald och är 77 år och bor i Wilhelmina och
söker en kvinna, som vän och sällskap. Mina intressen är djur, tv, dans
i liten mängd, sport på tv, korta promenader, loppis, musik, korsord,
bastu och film. Jag söker brevvänner och en flickvän i passande ålder.
Skriv till Harald 136
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Hej, Jag är en kvinna som är 59 år. Jag bor i egen
lägenhet som är anknuten till serviceboende. Jag tycker om:
resa, bio, promenader, bowling, pop och dansband. Jag söker
reskompis? Vill åka till Thailand i oktober. Det är bra om du
kan engelska, jag kan inte engelska.
Skriv till Marja 137

Hej på er alla. Mitt namn är Rosen och jag är 40 år gammal. Jag söker nya vänner. Mina intressen är: sjunga karaoke,
gå på bio, dansa på Fryshuset. Jag lyssnar mycket på musik.
Min musik är: dansband och schlager. Svara gärna med fotobild. Kram från Rosen
Skriv till Rosen 030

Hej på er. Jag heter Yvonne och jag är 41 år gammal
och jag söker både vänner och ett förhållande. Mina intressen
är: träffa nya vänner, lyssna på musik, spela spel från Spigo,
mina katter och gå på bio. Jag bor i Stockholm. Du /Ni ska bo
helst i Stockholm. Min favoritmusik är Madonna, Roxette och
dansband. Killen ska vara: snäll, trevlig, trogen och omtänksam.
Skriv till Yvonne 138

Hej, jag heter Sara. Jag bor i egen lägenhet gruppbostad.
Jag är 35 år. Mina intressen är: vänner, musik, resor, dator, tjejer, myskväll, laga mat och baka. Vem vill ha mig som flickvän?
Bara tjej. Ska vara 34 och 35 år.
Skriv till Sara 044

Hej! Jag heter Håkan och är en humoristisk, snäll,
rockig kille på 58 år. Jag bor på ett gruppboende i Trollhättan.
Mina intressen är: gammal rockmusik och dansmusik. Tycker
om att baka, fika och att prata med folk. Söker en flickvän
mellan 40-50 år, boende i Trollhättan eller i närheten. Hoppas
på svar, helst med foto.
Skriv till Håkan 139
Hej, jag heter Tobias och är 18 bast. Jag är synskadad
men jag är duktig på att maila. Jag söker mail-vänner som
kan maila med mig. Tjej eller kille spelar ingen roll, maila mig
på Tobbeluring@telia.com. Ha en bra dag. Hälsningar Tobias
från Märsta.
Skriv till Tobias 140
Hej, jag heter Anne-frid och är 33 år. Jag bor i Degerfors och söker en killkompis som kan bli en pojkvän. Du får
gärna bo i Degerfors med omnejd och ha körkort. Jag tycker
om att simma, träna och att gå på dans med middag.
Skriv till Anne-frid 141
Hej. Jag är en kvinna på 56 år och bor i Södertälje. Jag
tycker om att lyssna på dansmusik. Jag brukar åka till Fryshuset
i Stockholm. Jag skulle vilja ha en kille i min ålder. Du kan få bo
i Stockholm.
Skriv till Ann-Catrin 006
Hej. Jag heter Claes. Jag är 46 år. Jag är snäll. Intressen: bowla, dansa, gå på bio, skriva brev som gärna skulle till
dig tjej, som vill bli min brevvän kompis. Trevlig om du bor i
Stockholmstrakten, kan gå bra annars omså om vi har mycket
gemensamt också. Hör av dig snarast, ser fram emot det att få
tycka om.
Skriv till Claes Kårsell 012

Hej, jag heter Carina och söker bara kompisar. Jag
bor i Avesta i en egen lägenhet i Dalarna. Jag går med rullator
och är 149 cm. Är mycket glad. Skicka gärna med ett kort på
dig, så får du ett av mig. Sen är jag 42 år.
Skriv till Carina 040
Hej, jag är en kille på 38 år. Jobbar som vaktmästare på
måndagar, på tisdagar har jag hemvård. Städar, dammsuger,
torkar golv, går och fikar på onsdagar. På torsdagar jobbar jag
på omlastarna och håller på med faluplast. Jag söker brevkompisar i åldern 24-29 år. Mina intressen: länsdans, simmar,
tjejer, resor och semester. Så tveka inte, utan skriv.
Skriv till Christian 055
Hej, jag heter Per och är 62 år. Jag söker en flickvän
40-60 år i Eskilstuna, eller i närheten. Mina intressen är att
gå på loppis, dansa, bilar, djur, musik och naturen.
Skriv till Per-Erik 051
Hej, jag är en kille på 43 år som söker en flickvän i åldern
36-43 år. Jag bor i egen lägenhet i en gruppbostad i Borlänge.
Mina intressen är: dansmusik och tjejer. Jag har en hobby. Det
är modellbyggen. Sänd ett foto. Hoppas på svar.
Skriv till Jens 042
Jag heter Anders Eliasson och är 37 år. Jag söker både
kill- och tjejkompisar i samma ålder, ifrån Rättvik och Mora.
Önskas gärna foto.
Skriv till Anders 050
Hejsan på er! Jag är en trevlig, snäll och omtänksam kille
på 33 år. Jag bor i Vänersborg och jag söker en tjej i passande
ålder som bor i närheten av Vänersborg. Mina intressen är loppisar, auktioner, bio, mysiga hemmakvällar, gå ut och äta god
matoch fika. Vara i sommarstugan och bada och fiska gillar
jag också. Ni som vill ha ett fast och troget förhållande, skriv till
mig. Skicka gärna med foto. Kram så länge!
Skriv till Matthias 053
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Fråga Unik

Kan jag bestämma att
ingen får gå in i min lägenhet
när jag inte är där?
Fråga
Ibland är jag inte i min lägenhet några dagar.
Jag åker till min flickvän som bor i Solna.
När jag kommer tillbaka har personalen städat i min lägenhet.
Jag har sagt att jag vill städa själv.
Jag har också sagt att jag inte vill
att någon är i min lägenhet när jag är borta.
Jag är trött på detta.
Svar
Ingen får gå in i din lägenhet
när du inte vill det.
Personalen måste alltid ha ditt samtycke.
Om någon går in i din lägenhet i alla fall är det brottsligt.
Det kallas för hemfridsbrott att man går in
i någon annans lägenhet utan lov.
Säg till personalen att sluta med detta.
Säg att du ringer polisen annars.
Självklart ska du städa själv om du kan.
Behöver du hjälp med vissa saker för att städa
så ska personalen hjälpa dig.
Att personalen hjälper dig
med det du inte kan själv kallas för omvårdnad.
Omvårdnad ingår i personalens arbetsuppgifter.

Kontakta Nina
Nina Alander, förbundsjurist
e-post: nina.alander@fub.se
tel: 08-50 88 66 28
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Fråga Lotta

Jag vill börja springa – hur ska jag göra?
Hej, jag heter Jimmy och jag vill börja springa.
Jag har nästan aldrig tränat tidigare.
Hur ska man göra för att komma igång att springa.
Jag har provat några gånger
men blir helt slut direkt. Då är det inte kul.
Alla andra verkar tycka det är kul.
Vad gör jag för fel??
Jag blir jätteglad om du kan hjälpa mig.
Lotta Dyall, träningsinstruktör.

Hej Jimmy!
Vad kul att du vill börja springa.
Jag håller med dig,
i början är det jättejobbigt.
Men nu ska du få några råd.

1.
Du ska börja försiktigt. Spring kort, men ofta.
Bestäm att du ska springa tre dagar i veckan.
Försök hitta ett kort spår, som är nära där du bor.
Eller mät upp en sträcka på cirka tre kilometer.
Spring helst inte på asfalt. Det är jobbigare för knäna.
I början kan du växla mellan att springa och gå.
Spring 5–10 sekunder, gå 15 sekunder.
När du orkar så öka tiden du springer.
Och gå uppför alla backar. Spring sakta.

2.

3.

Tänk på att du äter ordentligt och dricker.

Köp ett par bra skor.

Helst ett mellanmål på eftermiddagen,

De kostar från 500 kronor och uppåt.

om du springer på kvällen.

Köp inte de dyraste, det behövs inte.

Ät inte timmen innan du ska springa,

Ta på dig bra kläder.

då kan man få håll.

Nu på våren och somaren är det viktigt

Ta med en liten vattenflaska.

att inte klä sig för varmt.

Drick bara små klunkar när du springer.

Då blir det ännu jobbigare.

Lycka till i spåret!!
LÄTTLÄST UNIK · 11

BK International

BK Mix 2

BK Sport – fotbollsklubben
BK Sport i Eskilstuna är en fotbollsklubb
där även personer med utvecklingsstörning
kan gå i fotbollsskola.
Klubben har funnits sedan 1963.
De senaste tio åren har det även funnits
två lag för spelare med funktionsnedsättning.
Ett lag för spelare i åldrarna 14–20
och ett lag där spelarna är mellan 20–25 år.
Pojkar och flickor spelar fotboll tillsammans i lagen.
BK Sport var också första fotbolls-föreningen
som startade flick- och damfotboll
i Sörmland. Det var 1971.
– Det viktiga är att man träffas och har kul.
Fotboll är en social sport.
Vi jobbar mycket med att träna våra spelare
i bemötande, att man ska uppföra sig
bra och låta alla vara med på lika villkor,
säger Per Liljeroos, ordförande för BK Sport i Eskilstuna
och försäkringsansvarig för Unik Försäkring på FUB.
Nyligen fick BK Sport i Eskilstuna en summa pengar
av före detta socialminister Bengt Westerberg.
Han blev utsedd till Hedersmedlem i FUB 2014.
Då fick han en check på 10 000 kronor som ett pris.
De pengarna gav han nu vidare till BK Sport.
– Vi blev glada för pengarna. De behövs för att vi
ska kunna ha en så bra och meningsfull verksamhet
som det bara går.
Det viktiga är att alla kan vara med,
säger Per Liljeroos.
Ed O´Neill.
12 · UNIK LÄTTLÄST
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P00

för alla

F03-04

Bengt Westerberg önskar klubben
lycka till i fortsättningen!
Det gör också tidningen Unik!
TEXT: AGNETA BERGHAMRE HEINS
FOTO: PRIVAT

Bengt Westerberg och Per Liljeroos

Tävling
Vinn första pris Samlingsboxen: Melodifestivalen 1958–2013.
Andra till femte pris är lättlästa böcker!
Här ser du en liten bit av en bild från denna tidning.
På vilka sidor i tidningen finns hela bilden?
1. Sidan 2
x. Sidan 7
2. Sidan 19
Om du tycker det är krångligt med sidnummer,
klipp ut hela bilden och skicka med svaret.
Skicka svaren till
FUB
BOX 64 36
113 82 Stockholm
Senast den 25 maj måste vi ha ditt svar.
Skriv ”Tävling” på kuvertet om du skriver brev.
Eller e-posta till fub@fub.se
Skriv ”Tävling” i mejlet.
Glöm inte ditt namn och din adress.

Rätt svar i Unik Nummer 1, 2015:
1, sidan 5.
Vinnare:
CD-boxen Melodifestivalen 1958–2013
1. Patrik Nilsson, Hudiksvall
2–5 Lättlästa böcker
2. Pontus Hamrin, Västerås
3. Mikael Kallmayer, Finnerödja
4. Mikael Hammarström, Smedjebacken
5. Linda Knutsson, Helsingborg
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KLIPPAN HAR ORDET

Hej Uniks läsare
Jag har fått frågan:
Vad är egentligen skillnaden
mellan Klippan och FUB?
Ibland är det FUB:are
som inte förstår vad skillnaden är.
Ibland är det Klippan-människor.

I Klippan får vi jobba på egen hand och kämpa.
Då lär man sig hur man ska göra.
Andra i FUB kan få lite inblick i
vad vi känner och kan
och måste ha hjälp med.
Därför är det bra att Klippan finns.

Jag ska erkänna att det är
lite luddigt för mig också ibland.

Jag gick med i Klippan för att lära känna
andra människor i min egen situation.

Klippan är en sektion inom FUB.
Riks-Klippans styrelse bestämmer vad
Klippan ska göra.
Fast sen måste vi fråga FUB.
Men det är bra att vara en sektion
för vi får hjälp.

Och jag ville gå med i Klippan
för att få någon förändring.

Om man har en utvecklingsstörning,
så har man svårare för vissa saker.
Man behöver mer tid för att
säga det man vill ha sagt
och man behöver göra saker i fler steg.
Därför finns Klippan där vi är för oss själva.
Vi har mycket samarbete
mellan Klippan och FUB.
Men ibland drar de på lite för mycket,
med svåra ord.
Och bråttom har de.
Vi vill kunna uttrycka själva
vad vi vill ha fram.
Fast vi måste ha lite stöttning.
Vi är lika mycket värda.
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Jag skulle vilja att Riks-Klippans styrelse
oftare fick träffa folk från regering och riksdag
för att få chans att få igenom sånt
som är bra för personer
med utvecklingsstörning.
Det står om Klippan i Åkes bok.
Den tycker jag är bra.
Åke Johansson var Klippans förste ordförande.

Stefan Bartsch

ledamot i Riks-Klippans styrelse
PS: Lär dig mer om utvecklingsstörning på
www.fub.se/klippan/utvecklingsstörning

Stefan Bartsch,
e-post:stefan.bartsch@fub.se

..
..
L AT T L AS T

ÖVRIGT I UNIK

Övrigt i Unik nr 1
FUB fick 10 miljoner från
Postkodlotteriet.
Thomas Jansson, FUBs ordförande
är glad för pengarna som FUB fått.
– Pengarna kommer att göra
stor skillnad för våra medlemmar
och vår verksamhet, säger han

SID 16
Rickard Sjöberg, programledare och Thomas Jansson, ordförande FUB.

Conny Bergqvist, informatör på FUB
medverkar i den nya boken ”Inte en
främling”.
– Det är roligt att få vara med i boken.
Det finns en berättelse i den om min uppväxt.
Många har kommit till mig och sagt
att det är bra att jag medverkar i boken
och berättar min egen historia, säger Conny Bergqvist,
informatör på FUB.
Här minglar han med Rikard Wolff
under festen för den nya boken
på Stockholms stadsbibliotek.

SID 21
Conny Bergqvist, informatör, tillsammans med
Rikard Wolff, artist.

Vill varna för sms-lån

Tipsa Unik

– vad ska vi skriva om?
agneta.heins@fub.se
Riksförbundet FUB
Postadress:
Box 6436
113 82 Stockholm
Tel: 08-508 866 00

SID 10
Personen på bilden hör inte ihop
med texten.

Sms-lån eller snabblån som de också kallas,
är lån som nästan vem som helst ska ta
bara genom att ansöka på mobilen eller i datorn.
”Marcus” (som heter något annat egentligen)
tog ett lån.
Lånet hade väldigt hög ränta
och höga avgifter.
När han skulle betala tillbaka upptäckte han
att det hade kostat väldigt mycket att ta lånet.
Han kunde inte betala tillbaka.
Nu vill han varna andra.
– Det är så lätt att ta de här lånen.
Man tänker sig inte för.
Ta inte lån utan att fråga någon om råd först.
Det kan förstöra hela din ekonomi,
säger ”Marcus”.
LÄTTLÄST UNIK · 15

TEMA:
COME TOGETHER
I TANZANIA
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Glädje och allvar när Come Together reste till Tanzania
Snabblån en skuldfälla
Neddrogning en följd av bristande kompetens?
Stödet från Postkodlotteriet stärker FUB

Innehåll
4...................Ledare
5................. Riksförbundet FUB kräver lagändringar
i LSS!
6...................En oförglömlig resa till Tanzania med
Come Together
10.................Vill varna andra för SMS-lån
12 .................Neddrogning och andra tvångsåtgärder
när kompetensen brister
16 ................Guldregn över FUB
18 .................Landet runt
21 .................FUB-nytt
24.................Notiser
26.................ALA
28.................Notiser
32.................Boktips

INNEHÅLL UNIK
2...................Många spännande möten på Come
Togethers resta till Tanzania
6...................Vill synas
8...................Mina vänner
10.................Fråga Unik
11..................Fråga Lotta
12 .................BK Sport – fotbollsklubben för alla
13..................Tävling
14..................Klippan har ordet
15 .................Övrigt i Unik
Omslag: Come Togethers reste till Tanzania. Med på resan var också
komikern Soran Ismail. Här tillsammans med Viktor Barkström och
barn från Tanzania. Foto: Johanna Bergsten
Omslag Lättläst: Victoria med Tumaini och Rani.
Foto: Ola Elmquist.
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Under sin resa till Tanzania höll
ungdomarna från Come Together
tillsammans med ungdomar från
partnerorganisationerna i Tanzania en
manifestation för allas rätt att gå i skolan.
Med på scenen fanns också Tanzanias
minister of State. Foto: Ola Elmqvist.

FUBs KANSLI
Telefon: 08-50 88 66 00
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Det börjar i det lilla
Nyligen hörde jag ett inslag på nyheterna om att psykisk ohälsa
bland unga ökar oroväckande. Kraven att tillhöra, lyckas och bli fram
gångsrik, ha många vänner, bli bekräftad på social medier och allt vad
det tillhör blir bara för mycket. Kravet på att följa normen ökar. Självfal
FUB fick 10 miljoner let gäller detta inte bara ungdomar, även barn och vuxna lever med
i stöd från Postkod
de förväntningarna. Nyligen träffade jag en grabb i 15-årsåldern, på en
lotteriet.
grundsärskola, som inte orkade med det digitala livet längre. Han hade
– Pengarna kommer
lagt bort sin smartphone och hade bara en vanlig enkel ringmobil.
att göra stor skillnad
– Nu ser jag inte vad de skriver om mig längre. Det är lugnare i mitt
för vår verksamhet,
liv.
Men det är rätt ensamt, berättade han, som likt tjuren Ferdinand
säger förbundsord
gillar att strosa i skog och mark. Ingen 10-poängare bland kompisar, när
förandeThomas
man är grabb och 15 år. Udda är farligt.
Jansson.
Come Together-projektet, som berättar om sin resa till Tan
zania, är ett projekt för att påverka rätten till skolgång, i bland annat
Tanzania och Rwanda. (Unik sid 6 och Lättläst sid 2). Det är också ett
”Vi vill synas” är en
projekt där ungdomar som har utvecklingsstörning ges tillfälle att synas
fotoutställning på
och berätta om sina liv och vilka de är. Missa inte heller fotoutställning
biblioteket i Härnö
en i Härnösand. ”Vi vill synas”, i Unik Lättlästa, sid 6. Även den med
sand. Fotografen
budskapet: Allas lika värde!
Caj-Åke Hägglund är
Att bli accepterad för den man är är en mänsklig rättighet, något
fotograf och har gjort
som FUB arbetar aktivt för. (Ledaren sid 4). Mänskliga rättigheter måste
utställningen tillsam
genomsyra hela vårt samhälle, och det börjar i det lilla; i vår vardag, i
mans med ungdomar
från bland annat FUB mötet med varje enskild person.
lokalt.
Så låt våren och ”tusen blommor blomma”!
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Conny Bergqvist,
informatör på FUB
medverkar i den
nya boken ”Inte
en främling”. Här
minglar han med
Rikard Wolff under
bokrealeasen.
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LEDARE

Mänskliga rättigheter
– dags att även Sverige
tar sitt fulla ansvar!
Det är bra och bör vara en självklarhet att Sverige står upp för de mänskliga rättigheterna
runt om i världen. Vi som anser oss vara ett välfärdssamhälle måste hela tiden
föregå med goda exempel.

S

verige ska reagera när olika länder bryter mot
FN-konventionen om de mänskliga rättigheterna. Men varför är det lättare att reagera när
länderna som Sverige kritiserar ligger långt bort
från våra gränser?
Allt för ofta kan man få intrycket att de mänskliga rättigheterna går att bortse från ju närmare
Sverige man kommer?
Om vi tittar på vårt eget land, så verkar det inte
vara så viktigt att följa FN-konventioner, om bland
annat mänskliga rättigheter. Till FUB kommer nästan dagligen signaler om att kommuner och olika
myndigheter bryter mot svensk lag och FN-konventioner.

FUB deltar och påverkar
Därför jobbar FUB nu aktivt för att påverka och
vara delaktiga, ett exempel
är alternativrapporten till
FN om en konvention om
ekonomiska, sociala och
kulturella rättigheter som
ska skrivas. Vi vill hela tiden bevaka så att Sverige
inte fortsätter att bryta
mot mänskliga rättigheter.
Sverige har fått kritik av
FN för brott mot följande
konventioner: Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning, Barnkonventionen,
Konvention mot tortyr och annan grym, omänsklig
eller förnedrande behandling eller bestraffning.
Nu är det hög tid att granska hur Sverige följer konventionen om ekonomiska, sociala och kulturella
rättigheter. FUBs rapport ”Fångad i fattigdom”
visar med alla tydligehet att Sverige bryter även
mot denna konvention. FUBs rapporten kommer
att vara en del i alternativrapporten till FN.

ning av det skulle jag vilja skicka en fråga vidare till
statsminister Stefan Löfven: Varför inte Sverige följer de
mänskliga rättigheterna som han vill att alla andra ska
göra?
Nu måste regeringen sätta press på kommuner och
myndigheter så att de följer de lagar och regler som
gäller i Sverige, bland annat LSS-lagen. Det kan inte
få fortgå som det nu är, att det blivit mer regel än
undantag för kommuner och myndigheter, att istället för att följa lagstiftningen försöka komma undan
sitt ansvar genom att på olika sätt hitta ”kryphål” i
lagen och ta ärenden till domstolar.

Statspartsmöte i FN
Jag kommer att för andra året i följd få följa med
Socialdepartementet till Statspartsmötet i FN om
konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Det
blir lika intressant den
här gången att få höra
vad övriga världen har
gjort i arbetet med konventionen. Men även
att höra hur Sverige
ska komma ikapp, istället för att riskera att bli
omsprungna i arbete
med konventionen.
Ytterligare ett bevis på att Sverige måste ta frågan på allvar och jobba på att förbättra situationen
för FUB’s medlemmar och alla andra personer med
funktionsnedsättning.

”Varför följer inte
Sverige de mänskliga
rättigheterna fullt ut?”

Följ lagstiftnigen!
Det brådskar nu för regering och riksdag att se till
att kommunerna och myndigheterna i vårt land
börjar följa de mänskliga rättigheterna. Med anled4 · UNIK

Thomas Jansson
Förbundsordförande
thomas.jansson@fub.se
072-387 38 18, 08-508 866 46

Riksförbundet FUB kräver
lagändringar i LSS!

G

enom rättspraxis har flera
bärande principer i LSS urholkats; t ex merkostnadsprincipen
och begreppet ”goda levnadsvillkor”.
Detta innebär att LSS inte längre fungerar som den ursprungligen var tänkt; d
v s utifrån dess intentioner. Det faktum
att LSS är en plus-lag och inte en del av
socialtjänstlagen har börjat försvinna
i medvetandet hos handläggare och
domstolar. Det är bra att enskilda har
möjlighet att överklaga beslut enligt
LSS och få sin sak prövad av domstol.
Det finns emellertid problem med ett
flertal domar som avkunnats av Högsta
förvaltningsdomstolen och f d Regeringsrätten.
FUB anser att Högsta förvaltningsdomstolen tyvärr inte längre lägger
någon större vikt vid lagens intentioner. Ett annat problem är att Högsta
förvaltningsdomstolen och f d Reger-

ingsrätten under de senaste åren, vid
prövning av LSS-mål, har tagit in yttranden dels från Socialstyrelsen, dels
från Sveriges Kommuner och Landsting (SKL). FUB anser att det är principiellt fel att yttranden begärs in från en
arbetsgivar- och intresseorganisation,
vars synpunkter dessutom ofta visat sig
väga tyngre än den normerande myndighetens yttrande. Även när endast
Socialstyrelsens yttrande begärts har
det hänt att Högsta förvaltningsdomstolen helt bortser från det.

3. att höja kompetensen hos LSShandläggare och utförare
I början av april överlämande FUB skrivelsen till socialdepartementet med
alla förslag på ändringar som behövs
för att stärka LSS.
ELISABETH LANGRAN, FÖRBUNDSJURIST FUB

För att återställa LSS anser FUB
att följande åtgärder behöver
vidtas:
1.
2.

att nödvändiga lagändringar
i LSS och annan lagstiftning
genomförs,
att Socialstyrelsens roll stärks

Elisabeth Langran,
förbundsjurist
elisabeth.langran@fub.se
08-50 88 66 32
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En oförglömlig resa till
Tanzania med Come Together
– Jag är stolt att vara ambassadör och för vår Tanzaniaresa med projektet.
Där träffade jag ungdomar som har en utvecklingsstörning precis som jag. Under resan blev
jag ibland ledsen för de har det så svårt där och är fattiga. Men nu när jag är hemma saknar jag
mina vänner i Tanzania. Resan var väldigt kul, säger Victoria Valverde,
en av Come Togethers fyra projektambassadörer.
Under veckan hann projektambassadörerna och Soran Ismail också med
ett besök på Svenska ambassaden. Där
blev det ett bra samtal om skolgång
och allas rätt till utbildning med Sveriges ambassadör i Tanzania, Lennarth
Hjelmåker, och andra på ambassaden,
som jobbar med de frågorna. Det blev
också mottagning på ambassadörens
residens, där ambassadpersonal och
andra i det svenska nätverket i Tanzania minglade med Come Togethergänget och ungdomar från Tanzania
och Rwanda. Projektambassadörerna
och projektledaren höll också tal och
berättade om projektet och rollen som
ambassadörer.
Come Together ambassadörerna och ungdomar från partnerorganisationen i Tanzania på
samma scen som Tanzania Minister of State mr Chiza. Foto: Ola Elmquist.

I

början av mars i år var det äntligen dags för Come Togethers Tanzaniaresa! Som ni har kunna läsa i
Unik tidigare har Come Togethers fyra
projektambassadörer: Axel Isaksson,
Joanna Johansson, Victoria Valverde
och Viktor Barkström under snart ett år
förberett sig för att resa till Tanzania.
De har varit projektets ansikten utåt,
berättat om sitt uppdrag och om hur
stolta de är över vilka de är. Komikern
och samhällsdebattören Soran Ismail
har under vintern anslutit sig till Come
Together och var med på resan som
side-kick till ambassadörerna.
Det var ett stort gäng som samlades
på Arlanda. Förutom Axel, Joanna, Victoria och Viktor som var resans huvudpersoner var det med tolkar, andra medhjälpare, musikproducenten Peter Pop,
artisten Sara SaRaha Larsson som har
en framgångsrik karriär i Tanzania på
swahili, projektledare och inte minst
två filmfotografer och en stillbildsfotograf. Huvudsyftet med resan var att

träffa tanzaniska och rwandiska ungdomar med olika funktionsnedsättningar
och tillsammans med dem uppmärksamma frågan om allas rätt till utbildning. Det blev en resa full av både positiva och utmanande erfarenheter som
alla i resesällskapet sent ska glömma.

Glatt möte mellan ungdomarna
Projektambassadörerna, Soran Ismail
och resten av resegänget hade en intensiv resa. Vi landade i Tanzanias största
stad Dar es Salaam för en Action Week,
tillsammans med ungdomar med funktionsnedsättningar från Tanzania och
Rwanda. Första dagen blev det ett länge
emotsett möte mellan ambassadörerna
och de andra ungdomarna. Kontakten
blev omedelbar för de allra flesta, man
pratade så gott det gick med hjälp av
tolk och engelska. Sedan blev det några
fullspäckade dagar för ungdomarna
med erfarenhetsutbyte och ett gemensamt besök på en skola i centrala Dar
es Salaam.

Lyfte krav på utbildning
På fredagen var det en stor manifestation i anslutning till Karimjee Hall, den
första parlamentsbyggnaden i det som
då var Tanganyika. Ungdomarna från
Tanzania, Rwanda och de svenska projektambassadörerna höll tal inför Tanzanias Minister of State mr Chiza, och
ambassadör Lennarth Hjelmåker och
hundratals andra åhörare. Manifestationen hade stort symbolvärde och fick
stort utrymme i media i Tanzania, där
främst några av de tanzaniska ungdomarna fick uttala sig och lyfta sina krav
på utbildning och andra rättigheter.
Sedan åkte Come Together-ambassadörerna, Soran Ismail och det svenska
gänget vidare norrut i Tanzania till staden Tanga, där vår huvudpartner YDCP
(Youth with Disabilities Community
Program) har ett stort center. Där blev
det återseende med några av de nya
vännerna från Action Week, som kom
från just Tanga. Det blev även ett intressant besök på YDCP:s verkstad för rullstolstillverkning och lokal för sjukgymnastik och på en av skolorna vi stöttar,
Kisosora Primary School.
FORTSÄTTNING PÅ NÄSTA SIDA
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Victoria Valverde berättar om sin tid i skolan för Tanzanias Minister of State, ambassadörer och hundratals ungdomar vid Karimjee Hall i Dar es
Salaam. Foto: Ola Elmquist.

Axel Isaksson, Joanna Johansson och ungdomar från Tanzania första kvällen Action week. Foto: Ola Elmquist.
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Come Together-ambassadörerna och Soran Ismail samtalar om utbildning med Sveriges ambassadör i Tanzania Lennarth Hjelmåker och
Rebecka Alffram utbildningsansvarig på ambassaden. Foto: Ola Elmquist.

Roligt blandat med allvar
Under hela den intensiva resan var det
extremt varmt, runt 35 grader och väldigt fuktigt då, både Dar es Salaam och
Tanga ligger vid Indiska Oceanen. Trots
detta kämpade projektambassadörerna på med sitt uppdrag. Trots långa
dagar, mat på iblanda oregelbundna tider, värmen och att det var så mycket
på gång hela tiden var de fantastiska
och värdiga ambassadörer och inspiratörer. Dessutom var en av höjdpunkterna på det mer informella programmet
under Action Week, när Viktor en kväll
drog igång ett träningspass för de som
ville hänga på. Mycket roligt blandat
med allvar alltså.
Huvudmålet för Come Together är
att fler barn och unga med utvecklings
störning och andra funktionsnedsättningar i Tanzania och Rwanda ska
kunna gå i skolan. Det finns ingen
statistik för länderna, men FN beräknar att bara en av tio barn med funktionsnedsättningar i utvecklingsländer får chans till ens grundläggande
utbildning. 90 procent får inte gå i skolan, och då kan man ju räkna med att
siffrorna är ännu sämre för barn med
utvecklingsstörning, eftersom att de
behöver omfattande stöd.
– Vi har fått vara med om så häftiga
grejer på den här resan. Både att vi har
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varit med om roliga saker, men också
mycket jobbigt. Människorna är fattiga och har det svårt. Om vi har kunnat bidra med något litet är det viktigt,
alla ska ju kunna få gå i skolan, säger
Joanna Johansson,projektambassadör.

Stor uppmärksamhet i media
Nu jobbar Come Together vidare. Efter
hemkomsten har vi fått fin uppmärksamhet i media, bland annat i TV4 Nyhetsmorgon. Det är ett stort med kul
och viktigt jobb med att få klart den
dokumentär film om ambassadörerFUBs internetannons 2015.pdf
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nas resa. Vi fick med oss helt fantastiskt filmmaterial hem som ska få så
mycket spridning som möjligt, håll utkik framåt vintern 2015/2016. I höst blir
det också en Sverigeturné där ambassadörerna berättar om projektet och resan, och där även artister med olika
funktionsnedsättningar från Östafrika
kommer vara med. Come Together är
ett samarbete mellan Riksförbundet
FUB och Erikshjälpen med stöd från
Svenska PostkodLotteriet.
TEXT: JOHANNA BERGSTEN, PROJEKTLEDARE
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”Det handlar om
grundläggande mänskliga
rättigheter och synen på alla
människors lika värde”
Komikern Soren Ismail
deltog i resan till Tanzania
– Det var en oerhört stark upplevelse, säger Soren Ismail, om resan till Tanzania tillsammans
med Come Togethers fyra projektambassadörer

–R

esan och allt omkring var mycket
mer positiv än jag hade väntat
mig. Det känns bra för mig att
vara med i det här projektet utan att
behöva ha en väldigt stor roll. Huvudrollen här has av de som själva lever
med de här frågorna varje dag, projektambassadörerna. De har själva erfarenheter av hela problemet och andra kan
se hur mycket det har betytt för dem
med utbildning. Det känns som att
man har förstått det när man gör ett
projekt med det här upplägget och därför ville jag gärna vara med, berättade
Soran Ismail och fortsätter:
– Jag har ju egentligen ingen koppling till de frågor som Come Together
arbetar med. Men frågor om mänskliga rättigheter engagerar mig alltid.
Jag har bland annat fått pris från FNförbundet för mitt arbete med mänskliga rättigheter. Det här projektet är så
grundläggande som det kan bli när det
gäller de frågorna! Efter mat, vatten,
och medicin är utbildning och skolgång, särskilt för barn med speciella
behov, det viktiga. När de får utbildning får alla andra också det. Det handlar om grundläggande mänskliga rättigheter och synen på alla människors
lika värde. Att få gå i skolan är det mest
grundläggande för chansen till ett
drägligt liv. I många delar av världen
är det långt ifrån en självklarhet för
många, säger Soran Ismail.

Soran Ismail och Viktor Barkström på Uhuru Mchanganiko Primary School.
Foto: Johanna Bergsten.

TEXT: AGNETA BERGHAMRE HEINS
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Vill varna andra
för SMS-lån
Jag ångrar mig väldigt mycket och vill varna andra för att låna pengar med hjälp av sms-lån.
Min skuld växte lavinartat. Något jag nu kanske måste leva med resten av livet,
säger Marcus till Unik.

D

et var för drygt ett år sedan som
Marcus, som egentligen heter
något annat, och som Unik låtit
vara anonym, ville ha lite mer pengar
att röra sig med. Dyra resor till flickvännen på annan ort, en semesterresa
och lite andra konsumtionssaker som
lockade gjorde att han snabbt ville
utöka kassan. Då kom sms-lånet väldigt
lägligt tyckte Marcus just då.
– Det var så himla lätt. Jag tackade
bara ja, valde en summa och fick pengarna insatt på mitt konto redan samma
dag. Hur smidigt som helst om man
snabbt vill få fatt i pengar. Och just då
såg jag bara pengarna, inte att de också
skulle betalas tillbaka. Idag tycker jag
att jag lurade mig själv, men också att
jag på sätt och vis blev lurad. Det var så
otroligt enkelt, att jag inte hann tänka
efter. Nu tänker jag på det så fort jag
vaknar på morgonen och det är det
sista jag gör innan jag somnar och jagönskar verkligen att jag inte hade tagit
lånen.

Snabbt flera lån
För lånet blev snabbt till flera lån. Att
återbetalningstiden var kort, bara en
månad, var inget Marcus tänkte på när
han tog lånet, inte heller att ränta var
hög och att det var en väldigt hög avgift
för hans lån. Summan Marcus skulle
betala tillbaka var plötsligt dubbelt så
stor som de pengar han så snabbt fått
in på sitt konto från kreditföretaget.
– Jag såg ingen annan utväg än att
ta ett nytt sms-lån hos en annan lån
givare.
På drygt en månad var Marcus fast i
en lånekarusell, tills han insåg att han
helt tappat greppet om pengarna.
– Jag skämdes så för att jag lånat
pengar på det här sättet. Det har hänt
mig en gång förut och då lovade jag mig
själv att aldrig göra så här mer. Mitt problem är att jag inte tänker på vad som
händer på sikt. Jag har en utvecklingsstörning och, ibland väger jag inte för
och emot så mycket, utan handlar mer

10 · UNIK

Personen på bilden saknar samröre med
texten.

impulsivt. Hade jag sökt hjälp tidigare,
eller med en gång, så hade min skuld
inte blivit så stor. Nu känns det bara hur
jobbigt som helst, säger Marcus.
Idag är den ekonomiska situationen
för honom tuff. Marcus har ett jobb
och en inkomst, men måste nu betala
av det lån, som till en början bestod
av cirka 5 000 kronor, men snabbt
växte tiodubbelt. Och med räntan och

avgifterna på de olika lånen sitter nu
Marcus fast i en tuff avbetalningsplan
som gör att det inte finns utrymme för
någon som helst guldkant i tillvaron.
– Det är jättejobbigt och trist. Men
det värsta är att jag både skäms och
ångrar mig så himla mycket att jag
var så dum som tog lånen. Att jag inte
tänkte mig för. Tack och lov har jag en
väldigt bra förmyndare, som nu hjälper mig med min ekonomi och stöttar
mig. För det här har gjort mig väldigt
ledsen periodvis, säger Marcus.
Han har inte så många år kvar i
arbetslivet och tanken att han även
under många år som pensionär ska
behöva leva på existensminimum oroar
honom.
– Jag vet inte om jag kan få skuld
sanering. Vi ska försöka ansöka om det.
Men jag vet inte, säger Marcus dystert.
Och nu vill han varna andra för smslånen:
– Det är så himla frestande och man
får pengarna direkt, men tänkt efter
innan ni tar ett lån. Det kan som i
mitt fall snabbt bli flera lån, och kosta
mycket mer än det smakar.
TEXT: AGNETA BERGHAMRE HEINS

Obetalda snabblån ökar
Under 2014 ökade antalet ansökningar om betalningsföreläggande med 15 procent jämfört
med föregående år. Kronofogden har årligen sedan 2007 löpande mätt och presenterat anta
let inkomna ansökningar om betalningsföreläggande på grund av obetalda snabblån. Sett över
hela perioden (2007–2014) har de inkomna ansökningarna ökat med 123 procent. Under ett år
2009/2010 minskade inflödet temporärt för att året därefter öka igen.

Antal inkomna ärenden till Kronofogden per år om snabblån:
2007: 25 418
2008: 35 775
2009: 46 531
2010: 28 038

2011: 33 064
2012: 53 709
2013: 49 192
2014: 56 641

Av de som har problem med snabblån är 58 % män, 42 % kvinnor.
Det är främst personer i åldern 26–55 år som hamnar hos Kronofogden till följd av snabblån.
(enligt statistik för 2014)
KÄLLA: KRONOFOGDEN

Sms-lånen en skuldfälla för många
– Sms-lånen kan var helt förödande för människors ekonomi. Har man dessutom svårt att överblicka
konsekvenserna, exempelvis på grund av en utvecklingsstörning, är de här lånen en total katastrof. Det får vi
samtal om till våra FUB-föreningar runt om i landet, säger Lillemor Holgersson, 2:e vice ordförande i FUBs
Förbundsstyrelse och kräver skärpt regelverk för kreditgivare som tillhandahåller sms-lån.

Lillemor Holgersson, 2:a vice ordförande,
FUBs förbundsstyrelse.

S

om gode man och förvaltare till
personer med utvecklingsstörning och med ett stort engagemang i FUB vet Lillemor Holgersson
vad hon talar om. Under senare år har
hon mött flera personer som drabbats
hårt efter att tagit sms-lån, utan att riktigt tänka sig för.

– Jag har fått flera alarmerande samtal från personer i våra FUB-föreningar
som är förtvivlade, både personer som
själva är drabbade och företrädare för
personer med utvecklingsstörning;
gode män eller förvaltare.
– Vår målgrupp är en utsatt grupp.
Sms-lån kan tas med några knapptryckningar på mobilen eller datorn, och du
har pengar på kontot i stort sett samma
dag. Hur lockande är inte det om du
vill få lite extra guldkant på tillvaron,
eller har skulder som ska betalas. Men
det kan vara svårt att överblicka konsekvenserna. Du kanske inte ens har
grepp om vad ränta och återbetalning
innebär. Att lånen sedan har skyhöga
räntor, höga avgifter och kort återbetalningstid gör att de snabbt blir en skuldfälla, och man måste ta nya lån för att
lösa gamla. Sedan är karusellen igång.
Det här är mer än upprörande, säger

Lillemor Holgersson.
Hon pekar också på att personerna
som tagit lånen, och inte sällan hamnar i ekonomisk knipa när de ska
återbetalas, ofta drabbas av skuld och
skamkänslor när de upptäcker att de
inte klarar det, vilket i sin tur gör att
det kan dröja innan deras ekonomiska
knipa uppdagas.
– Det måste till en skärpt lagstiftning och ett tydligare regelverk kring
hanteringen av sms-lån. Det får helt
enkelt inte vara så lätt att ta den här
typen av lån. Allt för många personer
klarar inte att stå emot lockelsen om
snabba pengar, utan går in i den här
lånefällan och ränte- och återbetalningskarusellen. Inom FUB kommer
vi att fortsätta verka för att det kommer en ändring till stånd, som skydd
för utsatta grupper, säger Lillemor
Holgersson.

Skärp lagstiftningen för snabblån!
– Det vi ser är tyvärr bara toppen på ett isberg. Fler och fler hamnar i skuldfällan på grund av sms-lån eller så
kallade snabblån. För personer med kognitiva svårigheter är det här absolut en ekonomisk fälla, som är alltför
lätt att hamna i, säger Maria Wiezell, konsumentrådgivare på Konsumentcentrum, Sveriges konsumenter.

A

lltfler vänder sig till konsumentvägledare och budget- och skuldrådgivare för att få råd och hjälp
när snabblån blivit till en tunga skuldbörda. Maria Wiezell och hennes kollegor ser en markant ökning av antalet
samtal. Hon pekar på att det som börjar
som ett litet sms-lån i många fall slutar
med att låntagaren helt tappar kontrollen över sin ekonomi.
– Vi får fler och fler samtal från föräldrar och företrädare till personer
med kognitiva funktionsnedsättningar
som tagit sms-lån, där skulden snabbt
skenat iväg.
– Som lagstiftningen är utformad
idag kan i stort sett vem som helt ta
ett snabblån. Kreditprövningen är i
stort sett obefintlig, och lånen godkänts nästan direkt. Det innebär att
du knappast har någon ångertid alls.
Dessutom kan lånen tas när som helst
på dygnet. Många som kontaktar oss
vittnar om att de tagit lån när de inte
varit i bästa skick; sent på nätterna
efter en utekväll, eller när de känt sig
nere och velat förgylla tillvaron med
något. Framförallt är de personer som
tar dessa dyra lån de som oftast redan
har en ekonomisk svår situation.

Borde finnas en betänketid
Maria Wiezell skulle önska att lagstiftningen och regelverket ändrades
kring snabblånen. Några viktiga förändringar som hon pekar på och som
skulle betyda mycket för låntagaren är,
att lånen inte skulle accepteras nattetid, samt att det skulle ta minst 24 timmar att få ett lån, med andra ord finnas
en viss betänketid.
– Det finns ångerrätt för sms-lån
men det hjälper ju inte särskilt mycket
eftersom lånet ju måste betalas tillbaka
när man ångrar sig och de flesta använder ju pengarna direkt, däremot skulle
en betänketid hjälpa, så att lånen inte
betalas ut så snabbt, säger hon och fortsätter: Det borde finnas en betänketid
och ett tak på vilka räntor och vilka
avgifter man får ta.
Att detta får fortgå utan att lagstiftarna reagerar tror hon beror på att
den gruppen som tar snabblån inte är
den mest högljudda gruppen.
– De personer som tar snabblån tillhör oftast inte den gruppen som är den
mest resursstarka.
– Det handlar snarare ofta om personer som i många fall redan har en
svag ekonomi, eller står utanför sam-

hället, samt allt för
ofta inte kan överblicka vad ett snabblån egentligen innebär. Vad exempelvis
avgiften är och hur
hög räntan blir om
man inte betalar
tillbaka direkt enligt avtalet.

Budget- och
skuldrådgivning
Men för konsument- Maria Wiezell,
rådgivare finns tyvärr konsumentrådgivare,
inte mycket att göra Sveriges konsumenter
när det gäller de företag som erbjuder snabblån.
– Från vårt håll kan vi mest ge goda
råd till låntagare och förmedla kontakt
till budget- och skuldrådgivare. Men
faktum är också att det blivit svårare att
få skuldsanering, och många hamnar
tyvärr i situationer där man måste leva
på existensminimum många, många år
framöver, säger Maria Wiezell.
TEXT: AGNETA BERGHAMRE HEINS
FOTO: CHARLIE DREVSTAM.
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Neddrogning och andra
tvångsåtgärder när
kompetensen brister
Har vi gått från bältesläggning och tvångströjor till neddrogning av, för personalen,
svårbemästrade personer med utvecklingsstörning och/eller autism?
Vilka kopplingar kan man göra till bristande kompetens hos baspersonal i LSS-verksamheter?

M

ånga som arbetar med personer med utvecklingsstörning i olika LSS-verksamheter gör ett fantastiskt
jobb i det tysta. Detta trots att man på många håll
är underbemannade och har en chef med flera verksamheter
under sig, som därför sällan är på plats. Därtill saknar alltför många anställda adekvat utbildning och kompetens för
det kvalificerade arbete man förväntas utföra. Sammantaget
blir det då svårt att uppfylla det övergripande målet i LSS,
att människor som omfattas av lagen ska tillförsäkras goda
levnadsvillkor.

Satsa på LSS-lyft!
Riksförbundet FUB och Autism & Aspergerförbundet påtalar
i en gemensam skrivelse till Åsa Regnér, barn- och äldre- och
jämställdhetsminister, som också har ett ansvar för funktionshinderfrågor, behovet av ett ”LSS-lyft”. Vi föreslår en
kompetensutvecklingssatsning med statliga medel liknande
Omvårdnadslyftet, som genomfördes under åren 2011–2014,
som framför allt riktade sig till personal inom äldreomsorgen. Ett LSS-lyft skulle omfatta baspersonal i LSS-verksamheter, dvs. de som direkt möter och arbetar med barn, unga
och vuxna som tillhör personkrets 1 i LSS.

Trygghet utan tvång
I en färsk rapport konstaterar Inspektionen för vård och omsorg, IVO,1 att det är en tydlig skillnad i kompetens och metodmedvetenhet mellan å ena sidan särskilda boenden för
äldre, SÄBO, och särskilda boenden med demensinriktning
och å andra sidan bostäder, enligt LSS. Myndigheten ifrågasätter hur det kan komma sig att LSS-boenden, där personer
ofta framlever större delen av sina liv, bemannas med personal med lägre kompetens än i andra boenden där personerna lever en kortare tid, oftast i slutet av livet. ”Är vården
och omsorgen för våra mest utsatta jämlik?”, är den retoriska fråga som IVO ställer sig.
IVO har på uppdrag av regeringen granskat verksamheter
där vuxna personer med nedsatt beslutsförmåga bor eller
vistas. Granskningen fokuserade på hur verksamheterna
bedriver sitt faktiska kvalitetsarbete och hur de säkrar att

de uppnår varaktiga goda resultat i form av åtgärder som
stödjer en vård och omsorg med så få inslag som möjligt av
både begränsningar och tvång. Gränsen mellan vad som räknas som skyddsåtgärder eller tvångs- och begränsningsåtgärder kan dock vara svår att dra, påpekar IVO. Åtgärderna det
handlar om kan till exempel vara: låsta dörrar i ett boende,
användning av brickbord, bälte eller sänggrind, övervakning
av en person med kamera eller GPS eller att ge läkemedel
med en dämpande effekt.
En viktig slutsats är att det är en stor utmaning för personalen att ge personer med nedsatt beslutsförmåga så mycket
frihet och självbestämmande som möjligt. IVO konstaterar
att det är ett ständigt balanserande på gränsen mellan skydd
och begränsande tvång. För detta krävs personal med rätt
kompetens och utbildning men också med ett förhållningssätt och en attityd som signalerar respekt för den enskilde.

Hög användning av psykofarmaka
År 2010 konstaterade socialstyrelsen2 att användningen av
läkemedel mot depression, ångest, sömnsvårigheter, schizofreni eller psykoser (psykofarmaka) var mer än tre gånger
vanligare bland personer som tillhör personkrets 1 i LSS. Socialstyrelsen ansåg att det finns en tradition att behandla
svårbemästrade beteenden hos personer med utvecklingsstörning med läkemedel, trots att det idag finns bra pedagogiska och psykologiska metoder att tillgå som alternativ.
Dessutom saknas evidens för att använda psykofarmaka i
detta syfte. När institutionerna stängdes på 1990-talet följde
ofta läkemedelsbehandlingen med till gruppbostäderna.
I en nyligen publicerad rapport om tillståndet och utvecklingen inom hälso- och sjukvård och socialtjänst3 belyser
Socialstyrelsen psykofarmakaanvändningen bland unga
med utvecklingsstörning, autism eller autismliknande tillstånd i förhållande till övriga i åldersgruppen. Exempelvis
använder 8,4 procent av pojkarna med ovanstående funktionsnedsättningar i åldern 13–17 år antipsykotika, jämfört
med 0,2 procent av de jämnåriga pojkarna. Ett annat exempel gäller kvinnor i åldern 18–21 år tillhörande personkrets
1 i LSS, där det är nästan fyra gånger så vanligt (15,8 procent)
FORTSÄTTNING PÅ NÄSTA SIDA
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Med många års erfarenhet av att erbjuda personlig assistans
till barn och unga, vet vi vad som krävs!

omniaab.se

08 - 442 34 57
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att man tar antidepressiv medicin som för övriga kvinnor i
åldersgruppen (4 procent).

Alltför få uppfyller rätt kunskapsnivå
Socialstyrelsen betonar att en viktig del i arbetet för en kunskapsbaserad vård och omsorg är att arbetet utförs av personal med tillräcklig kompetens. År 2014 kom Socialstyrelsens
allmänna råd om kunskaper för personal som ger stöd, service eller omsorg, enligt socialtjänstlagen, SoL, och LSS till
personer med funktionsnedsättning4. Det är för tidigt att
överblicka vilka effekter de allmänna råden har fått. Men det
finns exempel från verksamheter som tar upp hur många anställda som har den rekommenderade kunskapsnivån. Som
exempel kan nämnas LSS- insatsen bostad med särskild service, där endast 17 procent av kommunerna har personal där
samtliga uppfyller kraven i de allmänna råden. I 58 procent
av kommunerna har hälften eller mer än hälften den rätta
kunskapsnivån. I 7 procent av kommunerna uppfyller mindre än hälften eller ingen kraven. I 18 procent av kommunerna vet man inte hur många som har rätt kunskapsnivå.

Det finns skäl att befara att det finns en koppling mellan
den höga förbrukningen av psykofarmaka hos personer med
utvecklingsstörning och/eller autism och bristande utbildning och kompetens hos personalen. Eftersom kunskapen
om lex Sarah i verksamheterna är för låg kan det finnas skäl
att tro att långt ifrån alla tvångs- och begränsningsåtgärder
rapporteras till verksamheten eller vid allvarliga missförhållanden vidare till IVO.
Noter
1 Skapa trygghet utan tvång, IVO 2015
2 Alltjämt ojämlikt!, Socialstyrelsen 2010
3 Tillståndet och utvecklingen inom hälso- och sjukvård och
socialtjänst, Lägesrapport, Socialstyrelsen 2015
4 SOSFS 2014:2

Lex Sarah-anmälningar
Enskilda och anhöriga kan rikta klagomål på verksamheten
och anmäla till IVO. Personal är skyldig att rapportera missförhållanden till verksamheten, enligt lex Sarah, och om det
är ett allvarligt missförhållande vidare till IVO. Under perioden januari-oktober 2014 fick IVO in 198 lex Sarah anmälningar som rörde insatser, enligt LSS. De flesta anmälningarna rörde beviljade insatser som var felaktigt utförda (96).
Men även fysiskt våld/övergrepp av personal (31), psykiskt
övergrepp/kränkning (21), ekonomiskt övergrepp (9) och sexuellt övergrepp av personal (4) med flera. Socialstyrelsen konstaterar i sin Lägesrapport 2015 att kunskapsnivån om hur
man tillämpar lex Sarah är alldeles för låg.

Eva Borgström,
ombudsman
eva.borgstrom@fub.se
08-50 88 66 31
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Kunskapsstöd om utmanande beteende
Vid Socialstyrelsen pågår ett arbete med att ta fram ett kunskapsstöd för att förebygga och hantera utmanande beteende
hos personer som omfattas av personkrets 1 och 2 i LSS. Kunskapsstödet, som är ett regeringsuppdrag, ska främst rikta
sig till personal på särskilt boende och daglig verksamhet.
Med utmanande beteende avses, enligt Socialstyrelsen,
ett beteende som är av en sådan svårighet, intensitet, frekvens eller varaktighet att den riskerar att påverka nivån av
livskvalitet och/eller den fysiska säkerheten för personen
själv eller personer i närheten. I första hand ligger fokus på
förebyggande åtgärder, i andra hand på hur man hanterar
utmanande beteende när det ändå uppstår. Kunskapsstödet
kommer att innehålla en teoretisk del med rekommendationer samt en bas som ska handla om LSS-verksamhet, lagstiftning, värdegrund, bemötande med mera. Riksförbundet FUB
deltar i en arbetsgrupp, som är kopplad till Socialstyrelsens
projektgrupp.

Signaler från medlemmar
FUB får signaler från anhöriga/gode män till vuxna som bor
i grupp- eller servicebostad och börjat medicinera med psykofarmaka av olika slag, då de upplevts som svårbemästrade
av personalen. Enligt de anhöriga har man i dessa fall inte
först undersökt vad som kan ligga bakom det förändrade
beteendet, för att om möjligt hitta förklaringar i personens
närmaste omgivning.

Solhagagruppens vision är att ge
människor med funktionsnedsättning
ett gott liv hela livet.
Långsiktighet, trygghet och
engagemang är viktigast för oss.
För barn och unga
Boende, träningsboende, skola, utredning, HVB, stöd och fritid
För vuxna
Boende, utredning, HVB, arbete, stöd och fritid
Solhaga direkt: 010 707 58 99
www.solhagagruppen.se

Solhaga
gruppen
Ett gott liv – hela livet
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Förmånliga försäkringar
med unika fördelar
FUB är en del av UNIK Försäkring. Det innebär att du som medlem kan teckna trygga försäkringar för
b.la. din bil, ditt boende och olycksfall - för dig och dina familjemedlemmar.
Här ser du några av våra unika fördelar.

» Generösa rabatter

»LSS-ärenden
Juristhjälp vid överklagan av LSSärenden ingår i vår hemförsäkring.

»Hjälpmedel

Teckna flera försäkringar hos
oss och få upp till 20% rabatt.

»Unik service

Låg självrisk på hjälpmedel för syneller hörselfel i hemförsäkringen.

Vi har inga knappval och du får
svar inom 15 sek. när du ringer.

»Anpassad bil
Försäkring av hela bilen utan
premiepåslag för anpassad bil.

»Hemextra
En extra bra hemförsäkring för
dig som tillhör personkretsen
LSS eller SOL.

010-490 09 91
info@unikforsakring.se • www.unikforsakring.se

i samarbete med

Försäkringsgivare är If Skadeförsäkring AB org.nr 1614120-3 med säte i Helsingfors (adress till huvudkontoret är Ängsporten 4, 02200 Esbo, Finland), som i Sverige representeras av WaterCircles
Sverige AB org.nr 556807-9056 (postadress Box 1014, 164 21 Kista, Isafjordsgatan 35, tel. 08-517 29 600, info@watercircles.se). WaterCircles är anknuten försäkringsförmedlare till If.
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i år igen när FUB fick
10 miljoner från Postkodlotteriet

Rickard Sjöberg, programledare, Postkodlotteriet, överlämnar checken till Thomas Jansson, förbundsordförande FUB.

-D

et är glädjande att FUB fick ett
tillskott på 10 miljoner från Postkodlotteriet. Pengarna kommer
att göra stor skillnad för våra medlemmar och vår verksamhet. Vi kan fortsätta att utveckla och stärka FUB vilket
gör att våra medlemmar kommer att
kunna få det än bättre i framtiden.
Tack vare stödet från Postkodlotteriet
kan FUB också fortsätta att göra skillnad för barn med utvecklingsstörning
i bland annat Rwanda och Tanzania

FUBs om annonsering nr 2 2015.pdf
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1

genom Come Together, säger förbundsordförande Thomas Jansson.

Speciella projekt
FUB har de senaste åren även fått
pengar som varit öronmärkta för speciella projekt. Ett av dessa projekt är
Come Together. Detta projekt ska nu vidareutvecklas och breddas och 5 av de
10 miljonerna ska gå till projektet.
Postkodlotteriet delar i år ut totalt
1,18 miljarder kronor, fördelat på 53

2015-02-02

förmånstagare. Det är Postkodlotteriets
dryga en miljon lottköpare som möjliggör utdelningen. De pengar som delades ut på onsdagen är basstödet från
Postkodlotteriet.
– FUB gör en viktig insats för att alla
med utvecklingsstörning ska inkluderas i samhället på lika villkor. Vi är
glada över att kunna bidra till det arbetet, säger Cecilia Bergendahl, vice vd
Novamedia Sverige AB som driver Postkodlotteriet.

11:08

RÄTT MÅLGRUPP?
ANNONSERA I UNIK!
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Nästa nummer kommer den 23 juni. Boka senast den 25 maj.
Kontakta pia.sandberg@fub.se eller 08-39 41 11.
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”Stödet från Postkodlotteriet
gagnar hela FUB-rörelsen”
Då och då ställs frågan om hur stödet från Postkodlotteriet används och
på vilket sätt det gynnar lokalföreningarnas verksamhet. Unik skickade
frågan vidare till Erling Södergren, ekonomiansvarig på FUB.

–I

samband med att vi blev antagna
som förmånstagare i Postkodlotteriet 2012, fördes en diskussion i förbundsstyrelsen om hur stödet skulle
användas. Då fattades ett principiellt
beslut om att det ekonomiska stödet,
som inte är ”öronmärkt” till specifika projekt, skulle användas på ett
generellt sätt, för att stötta hela FUBrörelsen; medlemmar, lokalföreningar,
länsförbund.
Hur mycket pengar får ni från Postkod
lotteriet?
– Det är olika från år till år. Första året
fick vi fyra miljoner i basstöd, därefter
fem miljoner årligen, så även i år. Av de
tio miljoner vi tilldelas i år är hälften
öronmärkta och riktade till ett enskilt

Erling Södergren,
ekonomiansvarig på FUB.

projekt, andra hälften förfogar vi fritt
över, så kallat basstöd, som används för
att stärka hela rörelsen.

nomfördes även kampanjen ”Ansökan
om ett vanligt liv”, som medförde stort
genomslag i media.

Vad har ni konkret gjort för de medel som
Postkodlotteriet bidragit med till FUB?

Vilka projekt har möjliggjorts tack vare stöd
från Postkodlotteriet?

– Några exempel är att vi har satsat än
mer på att utbilda nya medlemsrådgivare och rättsombud. En ombudsman
har anställts på kansliet, som arbetar
riktat mot att stötta lokalföreningar
och länsförbund. Basutbildningar för
förtroendevalda har genomförts och
fler är på gång. Vi har även genomfört
ett antal småbarnshelger, där familjer
som har små barn med funktionsnedsättning kunnat mötas.
Dialogträffar och länsträffar är andra
återkommande inslag. Förra året ge-

– De projekt som vi ansökt och fått
stöd för, och som kallas specialprojekt,
är Störd- och stolt”- projektet med sex
miljoner, till Come Together-projektet
har vi fått sex miljoner i stöd från Postkodlotteriet, samt nyligen fem miljoner i stöd till projektet Come Together
Concrete. Det är självfallet fantastiskt
roligt att FUB, tack vare bidragen, kan
genomföra dessa projekt, som är helt
i linje med hela FUBs målsättning; att
verka för alla människors lika värde,
både nationellt och internationellt.

A N N ON S

Kommunikation ger
möjlighet till ett gott liv.
Mo Gård är en stiftelseägd non-profit organisation.
Vi har verksamheter inom LSS och HVB, vi driver
också en gymnasiesärskola och Mo Gård folkhögskola.
Vi erbjuder stöd i kommunikationen, individuella lösningar
och, för den som behöver det, en teckenspråkig miljö.
Hör gärna av dig till oss så berättar vi mer om vilka
möjligheter som finns.

info@mogard.se | www.mogard.se
010-471 66 00
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Ny förening i Bromölla/Sölvesborg
ser dagen ljus

Nya FUB föreningen Bromölla/Sölvesborg har ett av sina första medlemsmöten.

F

UB-familjen växer. Nyligen bildades en ny FUB-förening i Bromölla/Sölvesborg. Initiativtagare,
tillika nyvalda ordförande för föreningen, Charlotte Söderlund skriver
nedan lite om varför det behövs en
lokal FUB-förening i Bromölla/ Sölvesborg.
”Efter att i många år ha kämpat för
min son som har flerfunktionsnedsättning vet jag att det finns ett stort behov
av att synliggöra FUBs grupp av medlemmar och prata om vad det innebär
att leva med en utvecklingsstörning.
Där är bland annat den erfarenhet föräldrar har ovärderlig. Även en liten
utvecklingsstörning kan få stora konsekvenser för livet och vardagen.
Idag har LSS-stödet urholkats och
fått karaktär av socialbidragsnormen
att överleva med nöd och näppe. Vår
grupp har inga möjligheter att själva
välja, exempelvis att avstå ett dyrt
boende mot ett billigare eller avstå
från dyr mat till billigare. Föräldra
skapet sträcker sig mycket längre och
det går aldrig att luta sig tillbaka och

vara nöjd eftersom man tullar lite
här och lite där.

Välbesökt årsmöte
hos FUB
Halmstad-Hylte
Nyligen hade FUB Halmstad-Hylte sitt års
möte. Till ny ordförande valdes Cecilia
Kristensen (till höger på bilden), som på Eld
själsgalan för en tid sedan blev ”Årets stjärn
skott” i föreningslivet. Efter årsmötesförhand
lingarna underhöll Calle ’på Läjet’ Karlsson (till
vänster på bilden) med visor och berättelser,
bland annat om sitt samarbete med Glada
Hudik-teatern och om den resa till Portugal
som unga Varbergsbor med funktionsned
sättning gör i april.
DAN ÖJVIND GASSTORP, SEKRETERARE I FUB
HALMSTAD-HYLTE

Hoppas på gott samarbete
Mötet som vi hade i början av februari med nya FUB-föreningen var välbesökt av Bromöllas politiker, och i
mars är det ett nytt möte för Sölvesborgs politiker. Jan-Åke Wendel, ordförande för FUB Kristianstad, FUB
Skåne och ledamot i FUBs förbundsstyrelse berättade på mötet om hur
det är att leva med utvecklingstörning utifrån egna erfarenheter med
en son i familjen. Han berättade
också om vad FUB gör alltså på vilket sätt man i Kristianstad bedriver
intresse-politiskt arbete.
I den nyastartade föreningen hoppas vi på gott samarbete med bland
annat våra lokalpolitiker. Vårt mål är
att ge röst åt de som inte själva kan
yttra sig. I bildandet av får förenining
har vi haft stort stöd av FUB Kristianstad, vilket vi tackar dem för. ”
CHARLOTTE SÖDERLIND, ORDFÖRANDE FUB
BROMÖLLA/SÖLVESBORG

Calle Karlsson och Cecilia
Kristensen.

Cecilia Kristensen på
Eldsjälsgalan.

Föredrag och FUBs intressepolitiska arbete på dagordningen
vid FUBs länsförbundsmöte i Kalmar Län

Länsförbundsmöte med FUB i Kalmar län.
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Den 14 mars hade FUB i Kalmar län valt att
ha länsförbundets möte i det vackert belägna
Villa Schalom strax utanför Oskarshamn.
Innan själva årsmötet tog vid fick de cirka 30
deltagarna information om vad Riksförbundet
arbetar med nationellt och en föreläsning av
psykologen Lennart Lindqvist.
Dagen inleddes med diskussion och in
formation om Riksförbundets verksamhet.
Det handlade dels om nya utbildningar och
nytt material och dels om pågående intres
sepolitiskt arbete med nationellt perspektiv.
Därefter blev det en intressant föreläsning
om hur det kan vara att vara förälder till ett
barn med funktionsnedsättning och kanske

framför allt ett barn med utvecklingsstörning
av Lennart Lindqvist, som själv har en 32-årig
son med utvecklingsstörning och autism. Han
berättade om en delvis kaotisk tid med mycket
sorg, men även om glädje och rikedom under
sitt liv som förälder till sin idag vuxne son. Det
var en föreläsning som förutom personliga re
flektioner även innehöll erfarenheter från ett
långt yrkesliv som barnpsykolog inom både
skola och barnpsykiatri. Alla deltagare på läns
förbundsmötet tyckte det var en intressant
föreläsning, som också väckte många viktiga
frågor, som rör FUBs medlemmar.
TEXT OCH FOTO: ANNA GABRIELSSON,
OMBUDSMAN FUB
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Många angelägna frågor när FUB
Timrå hade medlemsmöte

Många slöt upp när Timrå FUB hade medlemsmöte i början av året.

T

isdag den 20 januari hade Timrå FUB ett medlemsmöte
och förutom intressepolitiska frågor var även frågan
om kommande års verksamhet och styrelsearbete med
på dagordningen. Trots den mörka och kalla kvällen var det
en hel del medlemmar som kom och ville delta i diskussionerna. De intressepolitiska frågorna engagerade alla och tog
upp större delen av kvällens möte. Det handlade dels om
bostadssituationen för äldre och dels upplevde man att det
brast i dialogen med kommunen. Föreningen kan konstatera
att kunskapen om hur äldre personer med utvecklingsstörning ska få ett bra omhändertagande är bristfällig i Timrå
kommun. Här ser man ett behov av att ta upp frågan med
ansvariga i kommunen.

Kontaktperson har upphört
Detsamma gäller vissa fall av hur information om att insatsen kontaktperson har upphört har hanterats. För en del
personer har den informationen inte gått genom den enskildes gode man utan har först meddelats personalen på boendet. Detta är något som föreningen kommer att undersöka
vidare. Det framkom även att det är svårt för elever i gymnasiesärskolan att få göra sin praktik i en annan kommun,
trots att det är vanligt att elever på gymnasieskolan får göra

det. Ombudsman Anna Gabrielsson från Riksförbundets
kansli som också deltog i mötet är helt enig med föreningen
om att de har ett angeläget arbete framför sig och kommer
att ha fortsatt kontakt med Timrå FUB.

Hälso- och sjukvårdsfrågor
Länsförbundets ordförande Monica Stjernsten var med på
mötet och berättade bland annat om vad som händer i hälsooch sjukvårdsfrågor. Förutom den fråga som länsförbundet
arbetat med en längre tid, när det gäller mammografi för
kvinnor i gruppbostad, så informerade hon också om vad
som är viktigt att tänka på inom tandvård. Dessutom att det
nu finns en ny teknik som möjliggör syn- och hörseltester
även för personer som tycker sådana tester är skrämmande.
Under kvällen kunde alla enas om att det fanns många
viktiga frågor som man behöver hjälpas åt att arbeta med,
men att det också måste finnas utrymme för sociala träffar. Med ekonomisk hjälp från Timråbaserade Permobil har
Timrå FUB tillsammans med FUB i Härnösand och Sundsvall genomfört en uppskattad vinterkubb-tävling på torget i
Timrå. Förhoppningen är att detta ska bli en återkommande
aktivitet som kommer att locka ännu fler.
TEXT OCH FOTO: ANNA GABRIELSSON, OMBUDSMAN FUB

Vår Historia – en historisk tillbakablick
FUB i Kristianstad har
tillsammans med Om
sorgsförvaltningen i Kris
tianstad Kommun sam
manställt skriften Vår
Historia. En tillbakablick
på omsorgen om perso
ner med utvecklingsstör
ning i Kristianstad och
Tollarps kommun från
1960-talet och framåt. Redaktörer för skriften har
varit Agneta Karlsson, FUB Kristianstad och Hans
Hellman från Stöd- och serviceenheten i Kristian
stad kommun.

I rapporten kommer många olika personer
till tals som delger sin historia och sina min
nen från olika delar av omsorgen. Agneta
Karlsson och Jan-Åke Wendel, FUB Krist
anstad, berättar om FUB lokalt. Men där
finns också personliga berättelser från bru
kare som varit och är beroende av omsorgen,
samt redovisning av olika former av bostäder
och daglig verksamhet. Även särskolan har
några kapitel i skriften, likaså Landstingets
sociala nämn. Men där finns också arbets
konsulent, cirkelledaren, kurator, förestån
dare, boendeassistent med flera, alla med
sina egna personliga berättelser. Skriften ger

en bred tillbakablick av omsorgen inom
Kristianstad, men visar också FUBs viktiga
arbete under mer än 50 år. Den har ett tyd
ligt lokalt perspektiv, men många kan ändå
känna igen sig i de många personliga be
rättelserna. Skriften kan beställas genom
FUB Kristianstad: A
gneta Karlsson eller
Jan-Åke Wedel.
jan-ake.wendel@fub.se
agneta.karlsson@fub.se
TEXT: AGNETA BERGHAMRE HEINS
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Ny avhandling ger ökad kunskap om
äldre med utvecklingsstörning
Ida Kåhlin, arbetsterapeut och numera filosofie doktor försvarade nyligen sin avhandling
”Delaktig (även) på äldre dar”.
får hjälpmedel och hälso-och sjukvård som möter de behov
de har. Ibland kan beteendestörningar och annat som tolkas
som demenssymtom bero på att personen fått något så
vanligt som nedsatt syn eller hörsel.
Hon menar att det är angeläget att fortsätta att undersöka
området, flera studier behövs.
Detta är också en politisk fråga, där området måste prioriteras. Man måste samla mera fakta kring åldrande och
delaktighet, arbetsmetoder och kompetensutveckling hos
personal måste arbetas fram utifrån det.

Viktigt med individuellt stöd
Ida Kåhlin, filosofie doktor, leg. arbetsterapeut, vid Linköpings
universitet.

I

da Kåhlin har gjort intervjuer på fyra olika gruppbostäder,
där det bodde sammanlagt 32 personer, de flesta runt 60 år.
Det betyder att många av dem har en erfarenhet av att
inte få vara delaktig, att bo på stora vårdhem ute på landet,
med allt vad det innebar.
Sex och ett halvt år har det tagit att göra undersökningarna och skriva klart avhandlingen.
Vad är det viktigaste i dina resultat?
– Att det finns en skillnad mellan hur boende och personal
beskriver åldrande. Personalen beskriver det som något fysiskt, något som bara händer med kroppen, något som medför sjukdom och ökad funktionsnedsättning. De talar inte
om åldrandet med de boende bland annat för att de saknar
kunskaper. Kanske hänger också gamla föreställningar om
personer med utvecklingsstörning som ålders- och könlösa
med så att personalen inte ens reflekterar över att även personer med utvecklingsstörning genomgår olika livsfaser.
Personer med utvecklingsstörning beskriver åldrande på
många olika sätt. Ungefär som andra äldre beskriver det.
Precis som andra äldre har också personer med utvecklingsstörning många olika sätt att åldras på, olika behov och individuella önskemål.
Det måste man förstås ta hänsyn till när man utformar
stödet.

Personalens behöver mer kunskaper
Ida Kåhlin poängterar att det är viktigt att personalen har
tillräcklig kunskap för att hjälpa personer med utvecklingsstörning att förstå livets olika faser och vad åldrande innebär. Både vad gäller fysiska förändringar och förändringar i
livsvillkor kan mycket förändras. Att sluta arbeta och bli pensionär är till exempel en förändring som man kan behöva
förbereda sig på under lång tid innan det sker.
– Personalen är oerhört viktig, att de har rätt kompetens
är avgörande för att personer med utvecklingsstörning som
åldras ska få en god livskvalitet och kunna vara delaktiga i
sina liv.
Det är också viktigt att personer med utvecklingsstörning
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Har du några konkreta tips till personal som arbetar med personer
med utvecklingsstörning som åldras?
– Börja tidigt att prata om livets olika faser, vad som händer
under livet och när man åldras. Inte bara om det fysiska utan
lyft även andra dimensioner. Lyft också det positiva, som att
man lärt mycket och utvecklats under ett långt liv. Tänk på
att olika personer åldras olika och ge ett individuellt stöd.
Använd gärna FUBs illustrerade häften på lättläst som handlar om åldrande, hälsa, demens och döden som underlag när
du pratar med personen. Det gör det lättare att förstå. Diskutera också åldrande i personalgruppen och hur ni i vardagen
i gruppbostaden kan lyfta frågan och ge det stöd de boende
behöver och efterfrågar.
– Hur kommer det sig att du valde just det här ämnet?
– När jag var färdig arbetsterapeut bodde jag i Stockholm
och sökte jobb i Skarpnäck. Där arbetade vi fram en speciell arbetsmodell där jag som arbetsterapeut jobbade både i
dagliga verksamheter och ute på gruppboenden. Då kom jag
nära både personal och brukare och började fundera på hur
det ser ut med delaktigheten och vad som stärker eller försvagar möjligheten till delaktighet.
Ida Kåhlin märkte tidigt att det saknades kunskap om åldrande och hur det påverkar livssituationen och möjligheten
till delaktighet. Trots att den svenska funktionshinderpolitiken talar om att alla människor, i alla åldrar ska kunna vara
delaktiga i samhället finns det inte föreskrifter och arbetsmetoder om hur man ska kunna ge ett gott stöd och en bra
service äldre personer med utvecklingsstörning.
Hon hoppas nu att kunna fortsätta sitt arbete med att
utveckla kunskapen kring åldrande och utvecklingsstörning.
– Det är så intressant och det behövs, det är en eftersatt
grupp, konstaterar hon.
Vi kan bara instämma och hoppas på att Ida Kåhlin får
ekonomiska förutsättningar att fortsätta sitt viktiga arbete.
TEXT: KIA MUNDEBO, OMBUDSMAN FUB

För mer information:
En lättläst sammanfattning av Ida Kåhlins avhandling ”Delaktig
(även) på äldre dar” finns att ladda ner och/eller läsa på www.fub.se/
aldrande/forskning
Den som vill läsa hela avhandlingen kan ladda ner den på: https://
www.diva-portal.org/smash/get/diva2:781377/FULLTEXT01.pdf

FUB-NYTT

FUB startar samarbete med Linklaters
– För oss är det viktigt att ge stöd till en organisation som engagerar många, och där vi tydligt kan
märka att vi gör skillnad. Riksförbundet FUB känns oerhört meningsfullt att samarbeta med och vi
hoppas på att förutom ett ekonomiskt stöd, även kunna bidra med en del av vår tid, säger Helena
Hellman, CSR-ansvarig hos Linklaters i Stockholm.

Helena Hellman, CSR-ansvarig, Linklaters.
– Vi ser fram emot vårt nyligen inledda
samarbete med FUB. Linklaters ambition är
att ha möjligheten att använda sin kompe

tens, sina resurser och sitt engagemang till
att skapa en positiv inverkan på samhället vi
verkar i, säger Helena Hellman.
Linklaters, som är en global advokatbyrå,
med huvudkontor i London, har en lång tradi
tion av socialt ansvarstagande. En dell av före
tagets totala vinst används alltid för att stödja
sociala organisationer.
– Det finns en starkare tradition för socialt
engagemang i anglosaxiska länder och för
Linklaters är det viktigt att vara ett ansvars
fullt företag, att vara en ”good neighbour”
i de samhällen och i de sammanhang där vi
verkar. Vårt CSR-arbete omfattar därför, bland

annat, att på olika sätt stödja utvalda lokala
initiativ, som arbetar med frågor som rör ex
empelvis mångfald, miljö och hållbarhet, men
också andra områden där vår expertis kan vara
till hjälp i form av pro bono-insatser, säger He
lena Hellman.
Insamlingsansvarig på Riksförbundet FUB,
Kristina Heilborn, är glad för samarbetet med
Linklaters i Sverige:
– Det är mycket glädjande att Linklaters har
valt att stödja oss som organisation. Det eko
nomiska stödet är mycket välkommet och det
är också mycket värdefullt att företaget också
engagerar sin personal för FUBs räkning.

INTE EN FRÄMLING – Läs Conny Bergqvist berättelse

Conny Bergqvist minglade med bland andra Lill Lindfors och Rikard Wolff på bokrealeasen för boken: ”Inte en främling”.

N

yligen utkom boken ”Inte en främling”, där Conny
Bergqvist, informatör, rådgivare och föreläsare på
Riksförbundet FUB, medverkar. Inte en främling
består av 41 starka texter om vem som platsar i Sverige,
skrivna av personer – många kända, några okända – med
skilda erfarenheter och perspektiv på identitet och utanförskap i alla former. Bland författarna finns namn som Rikard
Wolff, Dragomir Mrsic, Zinat Pirzadeh, Jan-Olov Madeleine
Ågren, Behrang Miri och Soraya Post.
Syftet med berättelserna är att hylla mångfalden och ge
ungdomar förebilder inom icke-normativa grupper.

Så här börjar Conny Bergqvist berättelse i
boken:
”Jag kom till världen en solig dag i mars 1950. Jag hoppas att jag var efterlängtad. Barn har rätt att vara det. Alla
barn. Jag föddes för tidigt men var det därför som allt blev

som det blev? Eller var det för att jag föll ner från bordet i
det vitkaklade badrummet på barnhemmet där jag växte
upp? De sa att jag slagit i huvudet och att allt var därför.
De sa en massa annat som jag inte förstod. Ibland kändes
det som om jag var från en annan planet. Barnhemmet var
stort och vi var hundra barn som bodde där. Många människor kom och gick men ingen kom riktigt nära. Jag väntade
hela tiden på någon och när livet kändes för svårt så slogs
jag. Jag slogs mest hela tiden. Känslan av att jag var annorlunda dunkade jag ner i djupa hål i marken. Ingen berättade. Någon borde ha gjort det.”
http://inteenframling.se/2014/10/14/conny-bergqvist/.
Boken är utgiven på Nordstedt förlag och ett resultat av
stiftelsen Teskedsordens projekt
Läs mer på:
www.inteenframling.se.
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FUBs månadsgivare:

Marie Torstensson, Kalmar
Varför har du valt att
stötta FUB?
– Vi har en son med
downs syndrom. Sedan
länge är jag aktiv i FUB
lokalt, bland annat sitter jag i styrelsen. Vi fick ett fint mottagande när vi gick med i FUB, som betytt
mycket för hela vår familj. Det tedde
sig naturligt för mig att börja stödja
FUB som månadsgivare. Det här är ett
bra sätt att ge något tillbaka, förutom
att ge av sin tid till föreningen.
Du är månadsgivare, varför har du valt den
formen av stöd.
– Jag föredrar alltid långsiktiga lösningar istället för punktinsatser. På så
sätt känner jag att jag också bidrar till

FUB på längre sikt, inte bara till något
enskilt projekt. Även om även det självfallet är viktigt.
Hur ser du på FUB i allmänhet?
– Generellt är FUB en viktig organisation. Lokalt tycker jag vi är bra på att
ta möjligheter som bjuds att påverka
i samhället, även om det alltid kan
bli än bättre. Det vardagsnära arbetet
i föreningen med olika sammankomster; medlemsmöten, fritidsaktiviteter
och fester berikar vår tillvaro mycket.
Tack vare andra medlemmar har vi fått
ett bra stöd och många goda råd, som
ibland behövs när man har ett barn
med funktionsnedsättning. Det är viktigt att kunna dela erfarenheter, vilket
vi gör inom FUB.

Hur vill du helst att FUB ska förvalta ditt
bidrag? Har du några speciella hjärte
frågor?
– Återigen handlar det om det långsiktiga arbetet. Jag tycker det är angeläget att FUB kan verka intressepolitiskt; agera i frågor som är
gemensamma för vår målgrupp. Socialförsäkringssystemet är exempelvis viktigt att bevaka, och självfallet
med fokus på LSS. Där måste vi hela
tiden trycka på så att LSS inte urholkas än mer, utan istället återigen kan
bli den goda omsorgslagstiftning den
från början var tänkt att vara. Det ser
jag som den allra viktigaste frågan
just nu.
TEXT: AGNETA BERGHAMRE HEINS.
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Intradagar 21–22/9

Kom och lyssna på Lotta Löfgren-Mårtenson, Åsa Regnér,
Mårten Söder, Karl Grunewald och Eric Löwenthal och
många fler!

21–22 september 2015

PROJEKTET

I år fyller Intradagarna 10 år. Det firar vi
genom ett nytt intressant program:
• Funktionshinder i framtiden
• Mödrar med utvecklingsstörning
• Kärlek och sexualitet
• Intraprenader och flextider

Föreläsare:
Conny Bergqvist, Thomas Jansson, Åsa Regnér, Pehr
Granqvist, Linda Vikdahl, Lena Lagrén och RoS-grupperna
i Örebro, Funkis-projektet, Lotta Löfgren-Mårtenson, Erik
Löwenthal, Pehr Iversen m ﬂ från Hudiksvall, June Jansson,
Tobias Skog, Medis 5, Helena Harrysson, Karl Grunewald,
Mårten Söder, Patrik Arvidsson, Malin Nystrand, Eva Olofsson, Monica Larsson, Kerstin Ivarsonm Ahlstrand och Hans
Hallerfors.
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Anmälan: Kan göras
till FUB.
E-post:
intradagarna@fub.se

intradagar
FUNKIS

Plats: Essinge
konferenscenter
Stockholm.

• Föräldraskap och LSS-insatser
• Omsorgsrevolutionen
• Inflytande och delaktighet
• Distriktsläkarens möjligheter
• Konsten som metod

Webbadress:
www.fub.se/anmälanintradagarna-2015
Adress:
FUB
Box 6436
113 82 Stockholm
Tel: 08-508 866 66
Pris: 2 dagar inkl lunch
och kaffe: 3 400 kr.
Läs mer i foldern som
kan laddas ner som
pdf-fil från:
www.tidskriftenintra.se
www.fub.se

Rekordmånga deltagare
på Basutbildning i Halland!

Hela 38 deltagare kom till Katrinebergs folk
högskola lördagen den 17 januari för att gå
Basutbildningen för styrelseledamöter och
blivande styrelseledamöter i lokalföreningar
och länsförbund.
Detta var femte gången Basutbildningen
genomfördes. Tidigare har Östergötland,
Kalmar, Värmland och Västmanland utbildat
sina styrelser. Förutom deltagarna fanns ock
så tre personer från Riksförbundet på plats;
Lillemor Holgersson, 2:e vice ordförande i

Förbundsstyrelsen, Jan-Åke Wendel, ersättare
i Förbundsstyrelsen samt ombudsman Kia
Mundebo från Riksförbundets kansli.
Under dagen gick vi igenom olika saker i två
grupper. I FUB-gruppen gick vi igenom Riks
FUBs roll, det praktiska styrelsearbetet och
intressepolitiskt arbete i lokalföreningarna. I
båda sistnämnda delarna delades det tips och
erfarenheter. Vi pratade också om hur FUB

kan främja egenmakt för personer med ut
vecklingsstörning.
I Klippangruppen diskuterades hur man
kan arbeta tillsammans i Klippansektionerna,
hur man kan arbeta intressepolitiskt och hur
man kan värva fler medlemmar. Vi pratade
också om egenmakt och vad som behövs för
att man ska kunna känna att man har makt
över sitt liv.

Presentation av ”Delaktighetsmodellen”
På slutet träffades de båda grupperna och
Hans Nilsson (en av deltagarna på kursen)
gjorde en kort presentation av ”Delaktig
hetsmodellen”. Hans är tillsammans med
Malin Holmén projektledare för FUBs Arvs
fondsprojekt Med Delaktighet i Sikte. Projek
tet använder ”Delaktighetsmodellen” som
utgångspunkt för arbetet med att öka bru

Rätt att leva – inte bara överleva

Nationellt kompetenscenter anhöriga, Nka,
har i samarbete med Riksförbundet FUB ta
git fram idéskriften ”Rätt att leva – inte bara
överleva”. Skriften vänder sig i första hand till
ansvariga chefer och politiker i kommun och

landsting som i sin funktion kan påverka så
att människor får goda levnadsvillkor. Skriften
kan även med fördel användas i olika informa
tions- och utbildningssammanhang.
Med skriften vill vi skapa engagemang för
det stöd som barn, unga och vuxna med
flerfunktionsnedsättning och deras anhöriga
behöver. Begreppet flerfunktionsnedsättning
innebär en kombination av utvecklingsstör
ning, omfattande rörelsehinder, stora kom
munikationssvårigheter, dövhet eller synskada
samt omfattande medicinska behov.
Skriften finns att ladda ner som PDF-fil på
www.fub.se och www.anhoriga.se/flerfunk
tionsnedsattning Den går även att köpa från
FUBs webbutik för 75 kronor + porto.
Har du frågor om idéskriften och dess inne
håll? Kontakta ombudsman Eva Borgström
på FUBs kansli, tel: 08-508 866 31, mejl:
eva.borgstrom@fub.se
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kardelaktighet på flera nivåer inom landsting
och kommun. Pilotorter inom projektet är
Helsingborg, Jönköping och Bergs kommun i
Jämtland. På samtliga platser finns ett samar
bete med FUBs lokalföreningar. Utbildnings
materialet som Hans delade ut har tagits fram
under projektet. Det är fortfarande under ut
veckling och beräknas vara helt klart om cirka
ett år.
Många tips och idéer utbyttes under dagen
och deltagarna for hem med mycket nytt att
fundera på och omsätta i praktiken. Även vi
som deltog som utbildare åkte hemåt med
massor av ny input och energi.

Boka Basutbildningen till
hösten
Basutbildningen är en endagsutbildning som
anordnas av Länsförbund i samarbete med
Riksförbundet. Länsförbundet ansvarar för det
praktiska med att ordna lokal samt gå ut med
och ta emot anmälningar.
Riksförbundet står för föreläsare och kurs
innehåll. Riksförbundet står också för kostna
der för föreläsarna, kursmaterial, lokalen och
förtäringen. Ingen resersättning eller andra
ersättningar för deltagarna utgår från Riksför
bundet.
Våren är fullbokad, men är ni intresse
rade av att boka en utbildning till hösten
så 
kontakta ombudsman Kia Mundebo,
kia.mundebo@fub.se
TEXT OCH FOTO: KIA MUNDEBO

Vill du ge stöd åt andra
medlemmar genom att
bli medlemsrådgivare
eller rättsombud?
Riksförbundet FUB ordnar en grundutbild
ning för blivande medlemsrådgivare och
rättsombud den 5-6 september i Stock
holm. Dag tre på grundutbildningen ge
nomförs den 6 november, dagen före den
årliga fortbildningen för redan aktiva med
lemsrådgivare och rättsombud. Alla nya för
väntas att delta även i fortbildningen.
Mer info läggs till FUBs webbplats:
www.fub.se under våren och skickas per
mejl till lokalföreningar och länsförbund.
Kontakt på förbundskansliet:
Kia Mundebo, tel : 08-508 866 27,
mejl: kia.mundebo@fub.se eller
Jesper Symreng, tel: 08-508 866 22,
mejl: jesper.symreng@fub.se
Tuula Augustsson, tel: 08-508 866 41,
mejl: tuula.a@fub.se
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Brister i tillgängligheten vid
valen 2014

NOTISER

Nytt material om övergångar
från Skolverket
L
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Skolverket har tagit fram ett nytt material om
övergångar inom skolan: ”Övergångar inom
och mellan skolor och skolformer Hur över
gångar kan främja en kontinuitet i skolgången
från förskolan till gymnasieskolan”.
Materialet ingår i ett regeringsuppdrag om
förstärkt elevhälsa. Satsningen kommer från
den statliga utredningen från 2010 ” Se, tolka
och agera”. Övergångar från en verksamhet till
en annan är viktiga händelser för alla elever,
men i synnerhet gäller det elever som redan
är i behov av särskilt stöd och anpassningar.
Skriften som är framtagen av Skolverket är
tänkt att ge stöd och idéer om hur förskola och
skola kan arbeta för att elevernas övergångar
ska kunna ske smidigt och tryggt. Stödmate
rialet riktar sig i första hand till skolpersonal på

olika nivåer i organisationen, men kan tjäna
som ett stöd för alla som vill veta mer om hur
elevens övergång kan underlättas, exempelvis
föräldrar. Materialet omfattar alla skolformer
med undantag för vuxenutbildning.
Något av de viktigaste för en trygg över
gång är att skapa förtroende mellan skolan
och hemmet, att lyssna in eleven och, om
det finns behov, en god dokumentation som
överförs på ett professionellt sätt.
Handlingsplan och checklistor
Skriften innehåller även exempel på hur ruti
ner för övergångar kan se ut; att genomföra
övergången i olika steg. Bland annat finns
ett ”övergångshjul”, där man kan följa hur en
övergång kan förberedas och genomföras un
der ett år. Ett annat exempel är, hur en lokal
handlingsplan för en elev som ska gå mellan
förskoleklass och årskurs ett kan se ut. Det
finns även checklistor över alla underlag som
bör följa med eleven, samt mallar som kan
vara till hjälp för att elevens synpunkter ska tas
i beaktande och dokumenteras i övergången.
Materialet finnas att beställa på Skolverkets
hemsida www.skolverket.se
TEXT: ANNA GABRIELSSON

Både vid EU-valet i maj och vid de nationella valen i
september fanns brister i tillgängligheten som ställer
till det för många personer med funktonsnedsättning.
Dålig ljudmiljö, valsedlarnas utformning, höga trösklar
och otydliga skyltar är några exempel på bristande till
gänglighet i samband med de val som ägde rum under
året, både för dem som röstade på valdagen och de
som förtidsröstade. Det visar en ny rapport som Myn
digheten för delaktighet släpper idag.
I en enkät, som cirka 1 200 personer med funktions
nedsättning har svarat på, uppger en av tre väljare att
de upplevde brister i tillgängligheten vid de nationella
valen i september. Nästan var femte hade svårt att
överhuvudtaget komma in i vallokalen och drygt var
femte hade svårt att ta sig runt i lokalerna.
Vid EU-valet gjorde tillgänglighetskonsulter stick
prov i 177 val- och röstningslokaler. I var femte lokal var
valsedlarna dåligt placerade vilket gör att de är svåra att
nå för många personer med nedsatt rörelseförmåga.
För personer med nedsatt syn saknades till exempel
kontrastmarkeringar i trappor och det fanns brister i
ljusförhållanden. Endast i 38 procent av lokalerna hade
personalen avråtts från att bära parfym, vilket drabbar
personer med allergi.
-Det återstår en hel del att göra innan alla kan
rösta på lika villkor. Många av bristerna är både enkla
och billiga att åtgärda. Som det nu ser ut kommer
regeringen inom kort att utlysa ett extra val till 22
mars, vilket ger en ny chans att göra förbättringar i
tillgängligheten, säger Nina Lindqvist, chef för upp
följning och analys på Myndigheten för delaktighet.
www.mfd.se
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Vi har 20 års
erfarenhet av
assistans!

Vinsten hör hemma
i verksamheten!
Vi är helt unika. För 20 år sen startade vi som
en ekonomisk förening. Idag är vi även Sveriges
första och just nu enda assistanssamordnare
som valt att begränsa vinstuttag, genom bolagsformen SVB.
Det är självklart för oss att våra kunder,
personer med funktionsnedsättning och behov
av personlig assistans, ska få den bästa möjliga
kvaliteten. Därför är vi övertygade om att vinsten
hör hemma och gör mest nytta i verksamheten.
Bli Kompis med oss, du med.

FAKTA SVB-FÖRETAG

SVB är en aktiebolagsform med en
särskild vinstutdelningsbegränsning.
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Verksamheten
drivs primärt av att
vinsten ej går till
ägarna utan istället
återinvesteras i
verksamheten.

0281-59 51 60 | www.kompisassistans.se

Nu finns hela
din dagstidning
som taltidning.
Drygt 100 av Sveriges dagstidningar finns nu
som oavkortade taltidningar. Med andra ord
kan du själv äntligen välja vilka nyheter som
du vill läsa. Från världspolitik till Dagens ros.
För mer information: Kontakta din lokala
dagstidning eller gå in på taltidningarna.se
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ala FUBs forskningsstiftelse
”Alla människor har något att berätta.
Karlstadmodellen möjliggör att även de
tysta människorna ska bli hörda.”
Sören Olsson, Författare (citat från omslaget till introduktionsfilmen om Karlstadmodellen)

OM JAG HADE EN RÖST heter ett
ALA/FUB Arvsfondsprojekt, som nyligen har färdigställt den första filmen i
en serie språkträningsfilmer, baserade
på Karlstadmodellens grundläggande
pedagogiska principer och värdegrund.
Denna första film, som fungerar som
en introduktion till språkträningsmodellen, är först och främst riktad
först och främst till högskolepedagoger och studerande på högskolan. Flera
lärosäten runt om i Sverige har redan
planerat att ta i filmen i sina olika lärarprogram.
Vid slutet av 2015 ska flera hundra
timmars filmning hemma hos familjer och på förskolor och skolor resultera i en komplett filmserie med åtta
filmer som har projektets övriga målgrupper i fokus: barn och ungdomar
med språkstörning, föräldrar och
andra närstående samt förskole- och
grundskolepedagoger. De filmade
språkträningssekvenser, förankrad i
”verkligheten” hemma och på skolan,
tillsammans med vägledning i Karlstadmodellens pedagogiska grund,
skapar ett lättillgängligt pedagogiskt
material som kan bidra till språkutvecklingen hos barn med språkstörning.
För mer information om projektet och
filmserien, kontakta gärna projekt
ledare, Annika Melin: annika@sprakbussen.se

******
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Beviljat forskningstöd

Egna berättelser

I månadsskifte februari-mars kom ett
mycket glädjande besked från Stiftelsen Sävstaholm. Stiftelsen hade beviljat forskningsstöd till Sociologiska
Institutionen på Uppsala Universitet
och projektet Dilemman och utmaningar
i det handikappolitiska landskapet – Exem
plet FUB.
Projektet är ett direkt resultat av
FUB Västra Götalands motion om FUBs
historia på årsstämma, 2013 och ALA
fick uppdrag av förbundsstyrelsen att
arbeta med motionen under 2014. Arbetet gick ut på att rekrytera en lämplig
forskare som skulle formulera en forskningsfråga med koppling till motionen, inventera finansieringsalternativ
samt skriva en projektansökan. Valet
föll på Agneta Hugemark vid Sociologiska Institutionen på Uppsala Universitet, medförfattare till boken Kamper i
handikapprörelsen : Resurser, erkännande,
representation (2012). Under perioden
juli – december 2014 arbetade Agneta
med uppdraget och en färdig ansökan
skickades in till Stiftelsen Sävstaholm i
början av januari 2015. I och med Sävstaholm har beviljat forskningsstöd,
kan Agneta påbörja forskningsprojektet i början av sommaren.

Just nu arbetar ALA med att ta fram en
lista på olika källor till information om
FUBs arbete under sin 60-åriga historia,
både på lokal, läns- och riksnivå. Kontakta gärna Judith Timoney på FUB/
ALA om du eller din förening kan bidra
med egna berättelser!
judith.timoney@fub.se

Vad tycker du?
I förre numret av UNIK skrev vi om en
satsning som Stiftelsen ALA genomför
under 2015, med syfte att få FUB medlemmarnas svar på ett antal ”forskningsfrågor”:
• Vilka områden önskar FUBs medlemmar att det forskades mer om?
• Vilka forskningsområden väcker
medlemmarnas nyfikenhet?
• Vilka områden vill man läsa mer
om på ALA:s webbplats?
Svaren på dessa frågor är mycket intressanta för ALA:s framtida arbete. Bidra
gärna med dina funderingar! Skriv eller ring till Judith Timoney: judith.
timoney@fub.se eller 08 508 866 23.

******

”Jag ser verkligen fram emot detta projekt. Jag har funderat
mycket på varför 1970 och 1980-talet var så expansivt och där så
många medlemmar var aktiva. När vi hade landsmöten (nuva
rande årsstämmor) fick vi in ca 150 motioner varje gång. Även
om det var vartannat år så var det en stor aktivitet och diskus
sionslusta i rörelsen. Vi behöver få tillbaka den kraften och den
måste komma underifrån.”
– Elaine Johansson, Ordförande FUB Västra Götaland

ALA

FUB Stockholm testar en ny
stödmodell i Bosnien

Sedan flera år tillbaka har FUB Stockholm haft ett utvecklingsprojekt med vänföreningen
Ružičnjak i staden Mostar i Bosnien. FUB Stockholms engagemang har haft en avgörande betydelse för Ružičnjaks utveckling från en liten, lokal verksamhet till en stark organisation.

N

är projektarbetet och Ružičnjaks
organisationen utvärderades under
2014 av MyRight (som förmedlar
stöd från Sida) konstaterade man att FUB
Stockholms engagemang har haft en avgörande betydelse för Ružičnjaks utveckling
från en liten, lokal verksamhet till en organisation som talar med en stark röst för rättigheter för personer med utvecklingsstörning
i Bosnien. Vidare skriver man att projektet
har varit särskilt lyckat vad det gäller att visa
vilka möjligheter det finns för ungdomar
och unga vuxna med utvecklingsstörning
att leva ett mer självständigt liv.
Mycket som verkade ouppnåeligt för
bara några år sedan, är nu en del av ungdomarnas vardag. Några exempel på detta är
Internetgruppen där Ruzicnjaks medlemmar träffas för att lära sig om hur man hantera e-post, hur man kan använda Facebook
och Skype, den populära gymnastikgruppen, matlagningskurserna och besök hos
andra föreningar.

Förbättringar inom hälsovården
Även kunskapsutbyte kring hur man bedriver intressepolitiskt påverkansarbete
har varit mycket givande. Med FN konventionen om rättigheter för personer med
funktionsnedsättning som verktyg, har
Ružičnjak nu en ledande roll i Hercegovinaregionen. Detta har lett till stora förbättring
inom hälsovård, till exempel.
Under 2014 har FUB Stockholm fört

diskussioner med Ružičnjak och MyRight
om hur man kunde fortsätta att stödja
Ružičnjak, samtidigt som man minskade de administrativa kraven som projektarbete innebär för en lokalförening.

Fortsatt stöd – ”kärnstöd”
Lösningen blev ”kärnstöd” – något som
inte har prövats tidigare inom MyRight.
Kärnstöd innebär att Ružičnjak får fortsätt
ekonomiskt stöd från MyRight och FUB
Stockholm, med möjlighet att själv disponera stödet utifrån organisationens egna
prioriteringar. Denna möjlighet ges enbart
till partnerorganisationer som bedöms ha
kapacitet att hantera kärnstödet på ett bra

och ändamålsenligt sätt. FUB Stockholm
fortsätter att ha erfarenhetsutbyte med
Ružičnjak, men de är inte längre involverad
i budgetarbete, revision med mera.
Ružičnjaks framgångsrika arbete kommer att få ett extra tillskott under 2015
då föreningen blir föremål för den årliga
insamlingen på riksförbundets stämma i
maj.
Vill ni läsa mer om Bosnien-samarbetet,
titta gärna in på FUB Stockholms webbsajt under rubriken ”Samarbete i Bosnien”.
Missa inte filmen Två Världar: Bosnien-
Sverige!
stefan.fagerstrom@FUBstockholm.se
JUDITH TIMONEY, OMBUDSMAN FUB
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Med rätt stöd kan alla
som vill delta i arbetslivet.
Det är vi på Misa övertygade om.
Funktionsskillnader är
inget hinder.
Välkommen du med!

”Känner mig som en i
gänget på mitt arbete”

Läs om Lotta på
vår hemsida.

08-580 813 40, www.misa.se
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NOTISER

Ny rapport

– Ojämlik vård – ett hot mot sjukvård

”S

verige är pinsamma” menade
LLija Batljan då kommissionen
för jämlik vård nyligen presenterade sin slutrapport – Ojämlik vård
– ett hot mot sjukvård.
Rapporten, som har lämnats över
till Regeringen, har 17 konkreta åtgärdsförslag däribland att fastslå en
nollvision i Riksdagen för att visa på att
onödiga dödsfall inte är accepterat och
att Regeringen ska ge Socialstyrelsen
i uppdrag att bredda begreppet sjukvårdsrelaterad åtgärdbar dödlighet och
kartlägga och redovisa hur många personer som måste dö i onödan, vilket
skulle visa på fler än 10 personer per år.

Krav på second opinion
Ett annat åtgärdsförslag handlar om
att ge sjukvården bättre förutsättningar för att möta varje patient utifrån dennes behov och egenskaper.
Riksförbundet FUB vet ju redan att personer med utvecklingsstörning inte
får tillgång till jämlik hälso- och sjukvård till följd av bland annat felaktigt
bemötande, som i sin tur kan leda till

feldiagnos och inte sällan utebliven diagnos. Förutom funktionsnedsättning
anges, geografi, socioekonomi, kön, födelseort och ålder som ytterligare exempel på ojämlikheter.
Krav på second opinion förs också
fram i rapporten. Man ska ha möjlighet, om man till exempel bor i en liten ort utan specialistkunskap på det
man söker vård för och inte är nöjd
med sin diagnos eller uteblivna diagnos, att kunna åka till annan ort för
att få till en ny utredning och diagnos
av annan (second opinion). Kommissionen menade på att det idag inte finns
krav på fortbildningar bland läkare och
att man helt enkelt inte vill bo på små
orter. Det finns egentligen ingen brist
på läkare och sjuksköterskor utan vi
tar helt enkelt inte vara på de resurser
som finns menade LLija Batljan ordförande i kommissionen för jämlik vård.

petens ska borga för en grundlig och
mångsidig debatt om jämlikhets- och
kvalitetsaspekter på svensk sjukvård.
Det var vid årsskiftet 2011/2012 som LIF
tillsatte kommissionen med uppdrag
att oberoende utreda, analysera och initiera debatt kring hur patienter i Sverige ska få jämlik vård och omsorg av
bästa möjliga kvalitet.
Ledamöter i Kommissionen har
varit: Ordförande: Llija Batljan, vice vd
på Rikshem, fd landstingspolitiker (S)
Vice ordförande: Cristina Husmark –
Pehrsson, fd socialförsäkringsminister
och riksdagsledamot (M), Klas Kärre,
professor samt ordförande för Cancerfondens forskningsnämnd, Curt Persson, ordförande i PRO, samt
Anders Milton, läkare, statlig utredare och tidigare regeringens psykiatrisamordnare.
TEXT: NINA ALANDER, JURIST FUB

Mångsidig debatt
Avsikten med Kommissionens sammansättning har varit att ledamöternas olika perspektiv och samlade kom-

Sämre hälsa hos personer med
funktionsnedsättning
Personer med funktionsnedsättning uppger
att de har en sämre hälsa än övrig befolk
ning. Lägre sysselsättningsgrad, avsaknad av
praktiskt stöd och utsatthet för kränkande be
handling är några faktorer som spelar roll. Det
visar resultat från den nationella folkhälso
enkäten ”Hälsa på lika villkor” som genomförs
av Folkhälsomyndigheten.
Förutom sämre fysisk hälsa har personer
med funktionsnedsättning nedsatt psykisk
hälsa i betydligt högre utsträckning än öv
rig befolkning. Symtom på ohälsa såsom
värk i kroppen, trötthet, stress och känsla av
ängslan, oro och ångest anges också i större
utsträckning bland personer med funktions
nedsättning.
Insatser kan förbättra livsvillkoren
En betydande del av den sämre hälsan beror
inte på funktionsnedsättningen i sig, utan kan
troligen förklaras av välkända riskfaktorer för
ohälsa kopplade till livsvillkor.
Man ser att personer med funktionsned
sättning förvärvsarbetar i mindre utsträckning
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och detta är särskilt utmärkande bland kvin
nor. Det är också en högre andel personer
med funktionsnedsättning som känner oro
att förlora arbetet. De anger också i större ut
sträckning att de saknar ekonomisk marginal
och har låg inkomst.

Samhälliga insatser behövs
Personer med funktionsnedsättning deltar
dessutom i färre sociala aktiviteter. De uppger
också att de saknar praktiskt stöd, har utsatts
för kränkande behandling och har blivit utsat
ta för våld eller hot om våld i större utsträck
ning än andra. Detta indikerar att den sämre
hälsan hos personer med funktionsnedsätt
ning skulle kunna förbättras genom samhäl
leliga insatser.
Folkhälsomyndigheten har under 2011–
2016 som uppdrag inom regeringens strategi
för genomförande av funktions-hinders-poli
tiken, att följa upp hälsan och förutsättningar
för hälsan med avseende på personer med
funktionsnedsättning. 2015 års delrapport har
nu lämnats till regeringen och Myndigheten

Johan Carlson, generaldirektör,
Folkhälsomyndigheten.
för delaktighet. Hela uppdraget slutredovisas
i mars 2016. Då redovisas även resultat kring
hur kommunerna inkluderar personer med
funktionsnedsättning i sitt hälsofrämjande
och förebyggande folkhälsoarbete.
Folkhälsoenkäten ”Hälsa på lika villkor” är
en nationell studie och omfattar ett urval av
20 000 personer i åldrarna 16–84 år. Under
sökningen genomfördes för första gången
2004 och är ett samarbetsprojekt mellan
Folkhälsomyndigheten och Sveriges landsting
och regioner.
www.folkhalsomyndigheten.se

Vi öppnar två nya
moderna dagliga
verksamheter
2015

Ledsagning

✴

Daglig verksamhet

Korttids

✴

Missa inte chansen!
Om du älskar film, tv studio, musikstudio, teater,
dans, kläddesign och skönhetssalong.

Facebook:
Sök på “Unika”

www.unika.nu
08 - 522 082 82

TV-studio ✴

Musik

✴

Dans

✴

Teater

✴

Fashion house

Fler
GRATISSHOWER
I VÅR OCH HÖST!
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BK Sport i Eskilstuna fick
”Hedersgåva”
av Bengt Westerberg

Nyligen besökte Bengt Westerberg BK
Sport i Eskilstuna för att lämna vidare
den gåva på 10 000 kronor som han
fick i samband med FUBs utmärkelsen
utmärkelse: ”Hedersmedlem 2014”, till
fotbollsklubben.
– I BK Sport arbetar man med stark social
känsla och det är värt all uppmuntran. Små
idrottsklubbar kämpar alltid med ekonomin
och då känns det roligt att kunna ge ett li
tet bidrag till verksamheten. När jag besökte
klubben fick jag klart för mig att mitt bidrag
ungefär täcker kostnaderna för en fotbolls
turnering på bortaplan. Alltid något! BK Sport
är med sitt inkluderande arbete ett föredöme
för andra klubbar och för idrotten generellt.
Genom fotbollen får många en meningsfull
Karolinska Institutet liggande.pdf

1

2014-09-04

fritidsverksam
het, men också
möjligheter
att
växa och utveck
las i kontakt med
andra ungdomar
och vuxna före
bilder. Det var ro
Bengt Westerberg och
ligt att få ge pris
Per Liljeroos
checken från FUB
vidare till BK Sport och jag önskar klubben all
lycka till med den fortsatta verksamheten, sä
ger Bengt Westerberg, tidigare socialminister.

Social verksamhet
BK Sport bedriver fotbollsutbildning för både
flickor och pojkar med utvecklingsstörning,
samt för nyanlända pojkar från Afganistan.
Förutom idrottsutövande är gemenskap,
kamratskap och social fostran viktiga mål i
verksamheten. Klubben jobbar även för ökad
jämställdhet inom verksamheten; att pojkar
och flickor ska ges likartade förutsättningarna
till idrottsutövning.

Två gånger har föreningen stått som värd
för Handikapp SM och Special Olympics. Utö
ver detta bedriver föreningen även ett annat
angeläget social arbete; att ge möjlighet en
samkommande flykting barn att spela fotboll.

Glada och hedrade
– Vi är glada och hedrade att Bengt Wester
berg valt att ge gåvan till vår fotbollsklubb.
Självfallet är det ett bra tillskott i kassan, som
gör att vi kan jobba än mer för att barn och
ungdomar med utvecklingsstörning ska få
samma möjlighet som andra att spela fot
boll, med allt det positiva som följer på det.
BK Sport är en fotbollsklubb med social inrikt
ning, vi har inga elitdrömmar utan varje gång
på fotbollsplanen ska vara en seger och fram
förallt en aktivitet som gör att fritiden blir både
rolig och meningsfull, säger Per Liljeroos, för
säkringsansvarig på FUB och ordförande och
ledare sedan många år i BK Sport Eskilstuna.
TEXT: AGNETA BERGHAMRE HEINS
FOTO: PRIVAT
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Är du tvilling eller förälder till tvillingar?

Vi behöver dig för att öka kunskapen om autism och andra funktionsnedsättningar!
Vi genomför en forskningsstudie där vi jämför tvillingpar, av vilka minst en tvilling har
autismspektrumtillstånd, ADHD och andra funktionsnedsättningar. Vi undersöker även tvillingpar utan
funktionsnedsättning för att öka kunskapen om orsakerna till neuropsykiatriska problem inom genetik,
neurobiologi och psykologi. Ersättning i form av presentkort till tvillingarna, för förlorad arbetsinkomst,
hotell och resa ﬁnansieras av studien.
Intresserade vänligen ring eller
skicka ett mail:
Kerstin: 08-51452707,
070-7559680
kerstin.andersson.2@ki.se
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Eller Ulla-Lena: 08-514 527 00
ulla-lena.eriksson@ki.se

Besök www.ki.se/kind
för mer information
om KIND och vår
tvillingsforskning (”RATSS”)

funktionshindrat
barn?

Th. Ann-Cathrine Sandberg,
VD på Din Förlängda Arm och hennes
son Sylvester. Tv. Matilda Wårell,
ekonom på DFA här med
sonen Ludwig.

– Då vet vi
precis hur du har det!
I många år hade vi endast vårdbidrag tills vi vågade ta steget och söka personlig assistans.
Efter många års kamp för våra barns rättigheter till assistans vet vi nu vilka positiva förändringar det har fört med sig. Det är därför vi med glädje och engagemang använder våra
erfarenheter och kunskaper till att hjälpa och stötta andra i samma situation.

Kontakta oss gärna om du …
behöver hjälp med att ansöka om personlig assistans.
behöver hjälp med att ansöka om fler assistanstimmar.
söker ett assistansbolag där du får ett mervärde utöver det vanliga och som känns
personliga med den där extra känslan för dig.
Varmt välkommen att ringa eller maila!
Anki når du på
Tel. 0920-155 10, 070-618 83 77
ann-cathrine.sandberg@dfarm.se
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www.dfarm.se
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Har du också ett

&
En ny bok
av Karl Grunewald
Under 1900-talet har cirka 100 000 perso
ner med utvecklingsstörning levt hela eller
delar av sina liv på anstalter. Men år 2000
var i praktiken alla anstalter nerlagda. Hur
gick det till? Hur speglades denna utveck
ling i debatt och media?
Karl Grunewald har sammanställt ännu
en historiebok. I boken finns tidningsklipp,

En mors kamp – och barnets

bilder och korta faktatexter som skildrar ut
vecklingen under de avgörande åren på andra
hälften av 1900-talet.
Boken går att beställa från Tidskriften
Intra.
www.tidskriftenintra.se

Handbok om
diskriminering

s kamp
E n m or
arnets
– o ch b

Författare Benny Carlson.

Astrid

n
Carlso

Författaren Benny Carlson har sammanställt
sin mamma Astrids dagboksanteckningar om
hur det var att lämna bort sin dotter BrittMarie, när hon var åtta år, i slutet av 40-talet.
Ett barn som föddes med utvecklingsstörning
1947, som Britt-Marie gjorde, lämnades på
den tiden vanligtvis bort till en institution.
De första anteckningarna som vi får ta del
av görs 1953, då Britt-Marie är 6 år och den
sista noteringen är från 1968. Astrids anteck
ningar genomsyras av hennes oreserverade
kärlek och samtidigt av hennes oro för hur
dottern har det och hur det ska gå för henne
i livet. Många noteringar handlar om Astrids
inre kamp om att göra det som blir bäst för
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Britt-Marie. Men vad är det som blir bäst?
Det är personliga anteckningar där vi inled
ningsvis får följa Britt-Maries talutveckling,
vilka ord hon lär sig och vilka förmågor hon
utvecklar. Allt eftersom åren går får vi inblick
i hur Britt-Maries lär sig tolka allt större delar
av sin omgivning. Vi får också ta del av hur
Britt-Marie på olika sätt försöker visa vad hon
känner, vilket blir tydligt när Astrid inser att
förhållandet på den institution där Britt-Marie
bor inte är bra. Britt-Marie tillbringade flera år
på Stampaholm vars föreståndarinna 1962
dömdes för bla misshandel. Det var persona
len som hade anmält henne till överinspektö
ren Karl Grundewald.
Det är en skrift på ungefär 50 sidor, men
det är ett intressant historiskt och personligt
dokument som känns allt annat än tunt.
TEXT: ANNA GABRIELSSON, OMBUDSMAN FUB
FOTO: PRIVAT

Boken kan beställas från
BennyCarlson@ekh.lu.se

Ny bok om“Diskriminering på grund av funk
tionsnedsättning”, heter en ny bok av Annika
Jyrwall Åkerberg, jurister inom mänskliga rät
tigheter i relation till människor med funk
tionsnedsättning. Hon har lång erfarenhet
av arbete med mänskliga rättigheter på såväl
internationell, som nationell nivå. Annika
Jyrwall Åkerberg har bland annat arbetat inom
FN:s högkommissariat för mänskliga rättig
heter i Genéve, samt gjort tre olika rapporter
för funktionshinderrörelsen om hur Sverige
lever upp till mänskliga rättigheter, vad gäller
personer med funktionsnedsättning. Boken:
“Diskriminering på grund av funktionsned
sättning”, är en handbok om svenska och
europeiska diskrimineringslagar och rätts

praxis, när det gäller personer med med funk
tionsnedsättning. Boken vänder sig till såväl
jurister inom området, som till andra som vill
få mer kunskaper kring diskrimineringslagar
och rättspraxis.
Boken Diskriminering på grund av
funktionsnedsättning är utgiven på
CKM Förlag.

Gör som de flesta
assistansbolagen i Sverige
- beställ hygienprodukter
32-33 Notiser/ Annons
frånSidHygienShoppen.
Inom personlig assistans behövs hygienprodukter av hög
kvalitet. HygienShoppen erbjuder ett anpassat sortiment till
bra priser. Snabbt och enkelt att beställa.
Du beställer och vi levererar dit du vill i
Sverige – hem till din dörr eller till ditt
ombud.

Handskar
Inkontinensskydd

DAX
Handdesinfektion

Tvättlappar
Idag leverarer HygienShoppen till fler än 400 assistansbolag
över hela Sverige. Vi underlättar vardagen för bolag och
personer verksamma inom personlig assistans.
Är ni inte redan kund? Besök oss redan idag på
www.hygienshoppen.se eller ring oss på
telefon 019-20 90 60 så hjälper vi dig.

Testa
reda oss
n ida
g!
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