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Måns Zelmerlöw

Var stolt!

Baka sommartårtan
Mina vänner

Box 6436, 113 82 Stockholm
Begränsad eftersändning

Posttidning B
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MÅNS ZELMERLÖW

Min dröm har gått i uppfyllelse
– Jag har drömt om det här
i hela mitt liv.
Jag är så lycklig
och sjukt, sjukt tacksam.
Det är helt ofattbart.
Det sa Måns Zelmerlöw
efter att han vunnit
Eurovision Song Contest
i maj 2015 med sången
”Heroes”.

Fakta:
Måns Zelmerlöw vann
Eurovision Song Contest 2015
med låten ”Heroes”.
Han är 29 år och född i Lund.
Bor nu i Stockholm.
Har tävlat i ”Idol” och vunnit
”Let’s dance”.
Måns har också spelat i
musikaler
varit programledare för
Melodifestivalen
och ”Allsång på Skansen”.
Han har just släppt ett nytt
album: ”Perfectly Damaged”.
Här kan du se var han spelar i
sommar:
www.facebook.com/
MansZelmerlow/
app_123966167614127
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Måns Zelmerlöw vann Eurovision Song Contest med låten ”Heroes”. Foto: Thomas Hanses (EBU).

Efter segern i Melodifestivalen och segern

Jag har också ett ansvar mot alla mina fans.

i Eurovision Song Contest har det varit

Nu i sommar åker vi på turné i Sverige och ska spela

väldigt mycket att göra för Måns Zelmerlöw.

på många av olika platser i landet.

Han har gjort massor av intervjuer och uppträdande

Jag kommer att ge allt på scenen.

både i Sverige och utomlands.

Självfallet ska jag sjunga sången ”Heroes”.

Största som hänt mig
– Det här är det största som hänt mig.
Jag har jobbat som artist och programledare.
Nu vet jag att jag kommer att vara artist
väldigt länge, säger han.
Han är glad för att fansen
är så trevliga mot honom.
De flesta fansen har han här i Sverige
och i övriga Europa,
men också i Kina har Måns fått uppmärksamhet.
Spelar på många platser i sommar

Jättekul, säger han och ser fram mot
att få träffa en stor publik.
Nyligen släppte Måns Zelmerlöw en ny skiva.
– Jag hoppas den också ska bli omtyckt.
Men att göra en lika populär låt till som ”Heroes”
blir nog svårt, tror han.
– Jag är fruktansvärt glad
för att jag fått vara med om det här.
Min dröm har verkligen gått i uppfyllelse!
TEXT: AGNETA BERGHAMRE HEINS

– Det är väldigt roligt.
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SOMMARTÅRTA

Midsom
martår
ta
med ha
vregryn
Gör så här:
Rör smör och socker så det blir mjukt.
Tillsätt en äggula i smeten.
Blanda mjöl, havregrynen, bakpulver
och vaniljsocker.
Rör ner blandningen av mjölet,
havrgrynen, bakpulvret och vaniljsockret.
Ha i tre matskedar vatten. Rör igen.

Det här behöver du:
3 dl havregryn
1 dl vetemjöl
1,5 deciliter socker
2 teskedar vaniljsocker
1 tesked bakpulver
100 gram smör
1 ägg (du ska bara använda äggulan)
1 liter färska jordgubbar
3 deciliter grädde
En form med löstagbara kanter.

Trevlig midsommar!

Det blir en rätt tjock smet.
Smörj en form med löstagbara kanter.
Bred ut smeten i formen.
Grädda i ugnen i cirka 200 grader.
Cirka 15 minuter.
Kolla då och då så kakan inte blir bränd.
Låt kakan kallna.
Vispa 3 deciliter grädde hårt.
Lägg på grädden.
Skölj jordgubbarna och lägg på tårtan.

Intresserad av media?
Vill du vara med och göra Unik ännu bättre? Riks-
Klippans styrelse och förbundsstyrelsen har bestämt att
FUB och Klippan ska ha en mediegrupp.
Mediegruppens första uppdrag blir att tycka till om
tidningen Unik. Sedan hoppas vi att gruppen kan fortsätta
ge bra idéer för hur Klippan och FUB ska jobba med media.
Skicka ett mejl till klippan@fub.se om ni vill vara
med i en grupp som träffas i höst och pratar om det här.

4 · UNIK LÄTTLÄST

VI SES PÅ INTERNET

..
..
L AT T L AS T

Vi ses på internet!
På internet finns ställen där man kan
dela med sig av filmer, texter och bilder
och där man kan prata med varandra.

Att skriva känslor?
När man umgås genom sociala medier
så skriver man ofta.
Tänk på att det är svårare

Exempel:

att visa vad man menar i text.

• forum på internet där man kan diskutera

Och det är svårare att förstå text

olika ämnen

än om man kan höra vad någon säger

• bloggar och videobloggar, en del finns på Youtube

och se hur de ser ut i ansiktet.

• sociala nätverk som Facebook och Twitter

Det kan lätt bli missförstånd.

Det kallas sociala medier.

Så skriv därför enkelt

Massor av möjligheter
Genom sociala medier kan du

och fråga om du undrar vad någon menar!
Var inte ironisk för det är svårt att förstå.

bli vän med människor från hela världen!

Klippan och FUB på Facebook

Och du kan lätt hålla kontakt med gamla vänner.

Klippan och FUB finns på Facebook.

Du kan dela med dig av saker du är bra på

Gå med i Klippans Facebook-grupp och prata med

och du kan lära dig nya saker.

andra i Klippan.

Du kan säga vad du tycker.

Följ också vad FUB skriver på Facebook.

Kanske vill du diskutera politik

Riksförbundet FUB har en sida på Facebook.

eller höra vad andra tycker om nya filmer?

Din lokalförening eller Klippan-sektion

Lika verkligt
Du använder sociala medier
genom datorn, telefonen eller surfplattan.
Det som är viktigt att tänka på är

kanske också har en sida eller en grupp
där ni berättar vad ni gör och vad ni tycker.
Vi kan göra mycket roligt och viktigt
med hjälp av sociala medier!

att det som händer på datorn, telefonen

Den här artikeln fortsätter i Unik nummer 4.

eller surfplattan

Då pratar vi mer om att skydda sig själv

är lika verkligt som allt annat som händer.

och vara snäll mot andra på internet.
Har du några frågor om internet?

Vad betyder det?

Skicka dina frågor till klippan@fub.se eller till

Jo, precis som när du pratar med någon i fikarummet

Unik, Box 6436, 113 82 Stockholm

– om du är vänlig mot andra så vill de umgås med dig.

Victoria Sjöström

Om du delar med dig av intressanta saker
så kommer folk att lyssna.
Och tvärtom: Om någon säger elaka saker
mot dig genom datorn eller telefonen,
så är det lika elakt som om någon hade sagt det
till dig ansikte mot ansikte!

Victoria Sjöström
Informatör, webbredaktör
e-post: victoria.sjostrom@fub.se
tel: 08-508 866 38
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Fråga Unik

FRÅGA
Jag älskar havet.
Jag älskar att bada.
Jag älskar när vinden blåser.
Jag älskar att bada med många badringar.
Personalen älskar inte mina badringar.
När vi ska gå till stranden blir personalen tråkig.
Personalen säger till mig att det räcker
med en badring.
Personalen säger att jag är vuxen och egentligen
inte behöver någon badring alls.
Varför säger de det?

FRÅGA

Jag blir ledsen.

Varför får jag ingen ledsagare att åka till

Känner mig konstig och dum.

Gröna Lund med?

Orkar inte bråka mer.

Jag bor i Örebro.
Jag vill åka till Gröna Lund.

SVAR
Det är personalen som är tråkig och har fel.

SVAR

Alla människor gillar olika saker.

Jättetråkigt att du inte får ledsagare för att

Du klagar inte på det personalen gillar.

kunna åka till Gröna Lund tycker jag.

Säg till personalen att respektera dig som du är.

Det finns en dom om ledsagare som

Det du bir glad av är det viktigaste i ditt liv.

kommunen nog har tittat på.

Säg att du blir ledsen när de klagar

I domen står det att kommunen inte behöver

på dina badringar.

ge ledsagare till resor utanför Örebro.

Säg att du inte vill höra dem säga dumma saker.

FUB har skrivit till regeringen att man ska

Säg att du bara vill höra snälla saker så att du

kunna åka med ledsagare var man vill.

kan vara glad.

FUB hoppas att Regeringen förstår att man

Om personalen inte lyssnar prata gärna

har rätt att åka var man vill.

med en av FUB:s medlemsrådgivare.

FUB jobbar för att man kan åka var man vill

Medlemsrådgivaren kan lyssna på dig

med ledsagare igen.

och prata med personalen.

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

Var stolt över dig själv!
Det är bättre att man berättar att man har problem
med vissa saker om man har det, skriver Markus Petersson,
Riks-klippans styrelse, i Uniks krönika.
Då är det mycket lättare

Tyvärr! För det kan innebära

att få rätt hjälp och stöd

att man kanske inte får den hjälp

så att man får det enklare

som man har rätt till.

i sitt dagliga liv.
Utvecklingsstörning är
en funktionsnedsättning i hjärnan.
Den som har utvecklingsstörning
har svårare att förstå
och behöver mer tid för att
lära sig olika saker
och för att minnas.

Vi i Riks-Klippans styrelse
anser att det är bättre
att man berättar att man har
problem med vissa saker
om man har det.
Då är det mycket lättare
att få rätt hjälp och stöd

En del saker lär man sig aldrig.

så att man får det enklare

På andra sätt är man

i sitt dagliga liv.

som alla andra.
Barn och vuxna
med utvecklingsstörning gläds,
gråter, älskar och blir arga,
precis som alla andra.
Personer med utvecklingsstörning
kan oftast
leva ett vanligt liv

Och sen i sin tur kunna leva
ett så normalt liv som möjligt
även om man har en utvecklingsstörning.
Vi i Riks-Klippan tycker att man
ska vara stolt över den man är
och inte bry sig om
vad alla andra tycker.

som de flesta människor gör,
med lite stöd eller lite mera stöd.
Det varierar från person till person.
Man ska vara stolt över
att man inte är som alla andra.  	
Många som har
en utvecklingstörning förstår inte
eller vill inte inse
att man har en utvecklingsstörning.

Markus Petersson
Riks-Klippan
markus.petersson@fub.se
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Anna på
konferens i Rom

Vad ska du
göra i sommar?
UNIK frågade Riks-Klippans styrelse.
Jag och mina bröder ska åka till Luleå och hälsa
på vår släkt. Om det blir fint väder gillar jag att åka
till havet eller bara gå på stan här i Söderhamn.

Per-åke Berglund,
Söderhamn
Jag och min man ska åka på bröllopsresa till
Polen. Det ska bli väldigt roligt. Min syster som
bor i Kina är hemma nu i sommar så då ska jag
träffa henne.
Anna Hildingsson,
Lidköping
Jag ska åka på ett seglarläger för personer med
funktionsnedsättning. Det ligger på Ekerö. Det ska
bli spännande. Så ska jag fortsätta söka jobb och
göra lite utflykter i Stockholm.

Anna och övriga EPSA-deltagare.

Anna Hildingsson, vice ordförande
i Riks-Klippans styrelse,
var med på en stor konferens i Rom
”Europe in action”.
På konferensen var det deltagare
från nästan hela Europa

Stefan Bartsch, Stockholm

Jag ska åka till Turkiet i början av september. Jag ska
också göra några dagsutflykter, förmodligen en tur
till Köpenhamn. Sen blir det någon festival också
under sommaren.

plus Australien, Malawi och Canada.
Markus Petersson,
Helsingborg

– Jag var på föreläsningar
om politiskt delaktighet
och där pratade man om

Jag ska ta det lugnt och ladda mina batterier.
Jag kommer att vara hemma och gå ut med två
hundar. De heter Albert och Hugo, och så ska
jag umgås med vänner.

att det är viktigt att vara med och rösta.
Anna berättar att hon också fick höra
om vad de olika föreningarna gör i sina länder.
Sverige har kommit långt
– Jag är glad över att jag kan engelska så bra
och kunde följa med i föreläsningarna.
En diskussion handlade om gode män.
Här har Sverige kommit långt
och jag fick berätta hur jag har tagit kontroll
över mitt liv och mina pengar.
Jag fick svara på många frågor om det, säger
Anna Hildingsson.
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Jan Pettersson,
Eskilstuna

Jag ska åka på Safari i
Markaryd och gå på Allsång i
Falkenberg. Så ska jag passa
på att träffa mina syskon och
kompisar. Blir det fint väder
ska jag sola och bada.
Gunilla Karlsson,
Falkenberg

Jag ska vara med FUB på Almedalsveckan på
Gotland. Det känns roligt. Och så ska jag var i
Dalarna hos mina föräldrar. Dalarna är fint på
Anders Peterson,
ordförande, Örebro sommaren.

fub presenterar:
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Störd och stolt-galan
i Blå hallen
den 5 december, 2015
Läs mer på sidan 16 i denna tidning
eller på www.fub.se

Tipsa FUB om bra exempel och förebilder
FUB vill ha förslag

Det finns många saker

på goda exempel och förebilder

som inte fungerar i samhället idag

Bästa exemplen kommer att få ett pris

och som måste bli bättre.

på FUB-galan i december.

Nu vill vi lyfta fram

FUB vill få kontakt med personer,

goda exempel och förebilder.

eldsjälar, verksamheter,

Mejla till FUB:

kommuner och företag

sos@fub.se

som gör livet bättre

eller ring till FUB:

för personer med utvecklingsstörning.

08-508 86 600

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 6
x. Sidan 8
2. Sidan 14
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 7 september 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 2, 2015:
x, sidan 7.
Vinnare:
CD-boxen Melodifestivalen 1958–2013
1. Kerstin Ek, Nyköping
2–5 Lättlästa böcker
2. Maria Karlsson, Mariestad
3. Ellenor Antman, Djurhamn
4. Martin Östergren, Oskarshamn
5. Martin Larsson, Falköping
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NYA VÄNNER

Personens namn
FUB Nya vänner
Box 6436
113 82 Stockholm

Nya vänner

Hejsan. Jag heter Jenny och är 30 år och bor i Kalmar. Mina
intressen är: film, musik, gå på bio och kolla kläder. Gillar djur och gillar
resor (utomlands). Söker en omtänksam, snäll kille mellan 30-35 år
som har humor. Söker även vänner i åldern 30-35 år.
Skriv till Jenny 142
Hej. Jag heter Maria och är 24 år. Jag bor i Norrköping på ett
gruppboende. Jag söker brevvänner. Mitt intresse är djur och musik.
Skriv till Maria 143

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.

Hej, jag heter Bertil. Jag är ärlig, trevlig och har mycket humor.
Jag är 62 år och bor i Grums. Jag saknar en kvinna och om det vill
sig kärlek. Jag önskar hon är trevlig, ärlig, snäll och att hon ska tycka
om mig. Hoppas vi kan ringa varandra, träffas och fika. Jag tycker
om: dansmusik, mysiga hemmakvällar, att kramas, bada i sjön på
sommaren och att vi kan stötta och trösta varandra. Jag har glasögon
och ser dåligt men pratar gärna i telefon. Jag sitter i Klippans styrelse i
Karlstad. Jag skulle bli jätteglad om någon svarade, gärna med foto. Du
får gärna bo i närheten av Grums, Karlstad, Örebro, Kristinehamn, Kila
och Säffle.
Skriv till Bertil 068

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.

Hej, jag är en kille på 25 år. Jag bor i västra Götalands län. Jag
gillar att spela tv-spel, promenera och gå på bio och hänga med
kompisar. Jag söker en go och glad tjej att lära känna. Svara gärna med
foto. Kram Robin.
Skriv till Robin 144

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

Hej. Jag är en tjej på 48 år. Söker killar från Blekinge, mellan
40-50 år. Jag har gröna ögon, längd 172 cm lång, hörselskada på
mitt vänstra öra och har glasögon. Mina intressen är skog och natur,
trevliga hemmakvällar, bio, teater, festival, bada och god mat. Vill ha
foto på dig.
Skriv till Gunilla 145

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.
10 · UNIK LÄTTLÄST

Hej! Jag är en man på 35 år, med katt och lägenhet på
södermalm i Stockholm. Jag simmar 2-3 gånger i veckan. Jag gillar
att träffa kompisar. Jag är singel och söker en tjej som gärna ska bo i
Stockholm. Vill du träffa din prins, så hör av dig.
Skriv till Mattias 146
Hej, jag heter Christer och är 45 år. Jag bor i Torsås, som ligger
i Kalmar län. Bor i en gruppbostad, i en egen lägenhet. Jag söker en
tjej mellan 40-45 år. Mina intressen är: innebandy, fotboll, ishockey,
cykling, bakning och matlagning. Skicka gärna foto.
Skriv till Christer 147

NYA VÄNNER

Hej, jag heter Matilda. Jag blir snart 27 år i november.
Jag vill och längtar efter en tjej som jag vill vara med. Mina
intressen är: titta på film, spela teater och umgås med massor
av kompisar.
Skriv till Matilda 148
Hej, jag heter Kristian. Jag är 37 år. Jag söker en tjej mellan 30 och 37 år. Jag är lugn av mig. Jag tycker om att simma.
Om ni undrar något, så skriv till mig och skicka gärna med ett
foto.
Skriv till Kristian 039
Hej! Mitt namn är Klaus och är 46 år gammal. En
singel kille som söker en trevlig tjej mellan åldern 40-50 år.
Mina intressen är dans och gå ut och äta på fina restauranger.
Jag gillar även att ha myskvällar med film och äta gott. Bor i
Botkyrka. Stämmer detta in på dig, så tveka inte att skriva till
mig.
Skriv till Klaus 045
Hej. Jag heter Johan, är 25 år och bor i Skellefteå.
Jag söker brevvänner. Tjej eller kille, spelar ingen roll. Mina
intressen är bland annat bio, mysiga hemmakvällar, cykla,
matlagning och historia.
Skriv till Johan 059
Hej! Jag är singelkille som gillar att gå ut och fika, eller ta
en öl med kompisar. Mitt stora intresse är SHL och dansband.
Jag tycker om att dansa men även hemmakvällar, med en bra
film. Söker tjejbrevkompisar och tycker om att äta god mat.
Det enda jag saknar är en tjej att dela roliga minnen med. Jag
längtar efter ditt brev, skicka gärna med en bild.
Skriv till Mikael 064
Hej! Jag söker en som är 47 till 65 år. Mina intressen är
katt, baka, tv, ut och gå, pussel. Är rökfri och spritfri. Jag söker
jobb nu. Jag går i skolan på fredagar. Inget foto. Skriv snart,
väntar på svar.
Skriv till Helen 087
Hej. Jag heter Birgitta och söker en kille.
Jag är en kvinna på 50 år. Rar, glad och pigg. Jag bor i Älvdalen.
Jag söker en kille, åldern spelar ingen roll. Du ska helst ha
körkort och bil. Mina intressen är naturen, promenader, gå på
marknader, shoppa, hyra stuga och fiska, humor med mera.
Jag gillar också att hälsa på mina vänner.
Skriv till Birgitta 089
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Hej. Jag heter Malin och är 38 år och jag bor i Älmhult.
Mina intressen är: musik, pyssla, vara med vänner med mera.
Jag vill få vänner, så vi kan träffas och ha roligt tillsammans.
Önskar andra vänner som till exempel bor på gruppboende.
Jag bor på gruppboende i Älmhult. Ni får gärna bo i Älmhult,
Ljungby eller Växjö. Vill ej ha brevvänner, utan vill få vänner
och träffas.
Skriv till Malin 084
Hej. Jag söker brevvänner som är 30 år och upp till 60
år, helst kvinna. Mina intressen är: musik, hemmakvällar och
promenad. Är rök och spritfri. Hör av dej.
Skriv till Ulf 083
Hej, jag är en sextioettårig ungkarl. Arbete och
lägenhet har jag, men saknar dig kvinna. Blåögd, cendré, 193
cm, 105 kg – låt oss försöka. Även om jag är dålig på att dansa
– vill jag.
Skriv till Lennart 095
Jag är en kille på 31 år och bor i Gislaved. På min fritid
brukar jag cykla, umgås med vänner, träna på gymmet och
kolla på ishockey. Jag är intresserad av brandbilar och tjej och
hejar på HV71. Jag är en snäll och social kille. Jag söker en tjej
att kunna brevväxla med, och möjligtvis träffa. Med vänliga
hälsningar Jesper.
Skriv till Jesper 092
Jag är en snäll kille på 40 år från Dalarna, som gillar
att mysa i soffan. Har körkort/bil. Jag bor i egen lägenhet.
Röker/dricker inte. Vill lära känna en tjej på 30-45 år. Du bor
själv och är resbar. Skicka gärna bild. Maila mig på stbls74@
hotmail.se
Skriv till Ola 001
Hej, jag är en snäll och trevlig kille som bor i
Stockholm. Jag är förlovad, men söker en tjejkompis i 25-45
års ålder att träffa ibland. Jag gillar att gå ut och fika, gå på bio,
Gröna Lund eller gå och fynda på Myrorna. Jag gillar också att
besöka musikcaféet i Häggvik och att dansa på Club Galaxy i
Sollentuna. Jag pratar både svenska och spanska, du får gärna
prata spanska. Jag önskar inte några brevvänner, utan du som
svara ska helst bo i Stockholmstrakten så vi kan träffas.
Skriv till Junior 107
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KLIPPAN HAR ORDET

Vi lär av varandra
”Europe in action”
– en viktig konferens i Rom
I maj deltog jag på ”Europe in action” i Rom.
Det är en stor konferens om och för
personer med utvecklingsstörning.
Det är viktigt att Klippan träffar personer från
andra länder.
Det kan vi göra genom att vi är med i EPSA.
Vi kan lära oss av Bosnien Hercegovina
för att personer med en utvecklingsstörning
lättare ska få arbete.
De har kurser i hur man söker jobb
och får träna anställningsintervjuer.
Det var värdefullt med berättelserna
som jag fick höra.
I Rumänien har de fortfarande institutioner.
Vi träffade en tjej som hade levt på gatan
och tiggt ihop sin mat.
Hennes enda vän var en hund.
Idag arbetar hon för att hjälpa andra.
Det som också är värdefullt
är alla nya kontakter som jag har fått.
Jag hade intressanta diskussioner

Länder som skulle vara intressant för FUB
Klippan att besöka
är Rumänien, Österrike och
Bosnien Hercegovina.
Vi har det väldigt bra i Sverige.
Andra är mitt uppe i sin kamp
med att flytta ut från institutionerna
och skapa rättigheter.
I Sverige har vi rättigheter
men vi har tappat kämpaglöden till att få det
ännu bättre.
Vi får inte glömma bort vår historia.
Vi får inte glömma vad Klippan och FUB står för.
FN-konventionen var något de andra länderna
pratade mycket om.
I Sverige handlar det mest om LSS.
Vi borde kunna arbeta med båda.
Jag tror att FN-konventionen kommer att bli
mer viktig i framtiden.
EPSA = European Platform of Self Advocates.
Alltså ”Klippan i hela Europa”. Läs mer om
konferensen på sidan 8 och 20.

med deltagare från England, Rumänien
och många gruppdiskussioner med andra
deltagare.
Jag har fått förfrågningar om studiebesök
från Italien och Australien.
Vi har fått en inbjudan för studiebesök till
England.
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Anna Hildingsson,
Vice ordförande Riks Kippan
e-post: anna.hildingsson@fub.se
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ÖVRIGT I UNIK

Övrigt i Unik nr 3

SID 15
FUB:s nya styrelse:
Ordinarie ledamöter: Thomas Jansson ordförande, Jan-Åke Wendel 2:e vice ordförande,
Pentti Lamberg, Annelie Sylvén Troedsson, Gert Iwarsson, Helena Molker-Lovén
(ersättare), Monica Stjernsten (nyval), Alf Lundin, Anna Hildingsson (ersättare, nyval),
Lillemor Holgersson 1:e vice ordförande. Marianne Hermansson, (nyval) och
Hans Römer (ersättare, nyval) saknas på bilden.

Come Together-ambassadörerna
deltog på FUB:s
förbundsstämma 2015.
Från vänster: Victoria Valverde, Victor Barkström,
Joanna Johansson, Axel Isaksson och
Johanna Bergsten.

SID 14

Minnesstöd
Natalie har inget talat språk.
På särskolan Mockasinen
används samtalsmattan.
Med hjälp av bilder kan Natalie
berätta vad hon tycker, känner och vill.

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 6
Camilla Söderlind, klasslärare
och Natalie.
LÄTTLÄST UNIK · 13
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FÖRBUNDSSTYRELSEN
Thomas Jansson
Förbundsordförande
thomas.jansson@fub.se
072-387 38 18, 08-508 866 46
telefontid:
måndag–torsdag 09.00–18.00
Lillemor Holgersson,
1:e vice ordförande
lillemor.holgersson@fub.se
070-754 68 98
Jan-Åke Wendel, 2:e vice ordförande
jan-ake.wendel@fub.se
073- 855 27 77
Marianne Hermansson
marianne.hermansson@fub.se
070-687 88 14
Gert Iwarsson
gert.iwarsson@fub.se
0380-142 16
Pentti Lamberg
pentti.lamberg@fub.se
070-368 10 50
Alf Lundin,
alf.lundin@fub.se
0643-402 62
Monica Stjernsten
monica.stjernsten@fub.se
2 · 070-668
U N I K 36 81

sid

Annelie Sylvén Troedsson
annelie.sylven-troedsson@fub.se
042-923 36
Anna Hildingsson
anna.hildingsson@fub.se
0510-674 82 efter kl. 17.00
Helena Molker-Lovén
helena.molker-loven@fub.se
070-586 07 37
Stefan Römer
stefan.romer@fub.se
076-172 32 52
RIKS-KLIPPANS STYRELSE
Anders Peterson, ordförande
anders.peterson@fub.se
076-148 08 55 telefontid:
tisdag 18.00-20.00
Anna Hildingsson, vice ordförande
anna.hildingsson@fub.se
Stefan Bartsch
stefan.bartsch@fub.se
Per-Åke Berglund
perke.berglund76@gmail.com
Gunilla Karlsson
gunillakarlsson71@yahoo.se
Markus Petersson
markus.petersson@fub.se
Jan Pettersson
072-9274720
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Med hjälp av samtalsmattan och bildstöd
kan Natalie, som saknar talat språk, vara
delaktig och påverka sin vardag i skolan.

FUB:s KANSLI
Telefon: 08-50 88 66 00
Tider: Alla vardagar 9.00–11.30,
12.30–16.00
Fax: 08-50 88 66 66
Adress: Riksförbundet FUB,
Box 6436, 113 82 Stockholm
Besöksadress: Gävlegatan 18C
e-post: fub@fub.se
webbplats: www.fub.se
PERSONAL
Nina Alander, förbundsjurist
nina.alander@fub.se
08-50 88 66 28
Tuula Augustsson, administration,
kurs-och konferensansvarig
tuula.a@fub.se
08-50 88 66 41
Conny Bergqvist, Klippan-rådgivare
conny.b@fub.se
08-50 88 66 37
Johanna Bergsten, projektledare
johanna.bergsten@fub.se
073-642 82 02
Eva Borgström, ombudsman
eva.borgstrom@fub.se
08-50 88 66 31
Iréne Engstrand, personalansvarig,
sekreterare (förbundsstyrelsen)
irene.engstrand@fub.se
08-50 88 66 24

Anna Gabrielsson, ombudsman
anna.gabrielsson@fub.se
08-50 88 66 50
Robert Gardsäter, data/intranät,
vaktmästeri
robert.g@fub.se
08-50 88 66 34
Kristina Heilborn, insamlare,
kommunikatör
kristina.heilborn@fub.se
08-50 88 66 47
Elisabeth Langran, förbundsjurist
elisabeth.langran@fub.se
08-50 88 66 32
Kia Mundebo, ombudsman
kia.mundebo@fub.se
08-50 88 66 27
Tor-Björn Rahm, ekonomi. ass,
medlemsregister &
prenumerationer
tor-bjorn.r@fub.se
08-50 88 66 30
Daniel Rausch, Klippansekreterare
daniel.rausch@fub.se
08-50 88 66 35
Victoria Sjöström, informatör,
webbredaktör
victoria.s@fub.se
08-50 88 66 38

Sommarläsning med Unik
Nu är sommaren här. Äntligen! säger de flesta i vårt avlånga land.
Tid för lite ledigt, umgänge och kanske en och annan utflykt i det gröna.
Och också lite tid för läsning. Det är nog det jag själv ser fram mot nästan mest. Ligga på stranden och läsa. Bokmal som jag alltid varit blir det
nästan till en dålig vana att ständigt tipsa alla om bra böcker. I det här
numret av Unik höll jag igen lite. Men en bok som jag ändå varmt vill rekommendera är Karl Grunewalds senaste bok: ”Omsorgsrevolutionen.
Förhållandena i
flyktinglägren i irakiska Personer med utvecklingsstörning i debatt och media 1950–2000”.
Kurdistan är svåra,
Ännu ett stycke svensk historia vi inte bör vara utan. Och visst slås man
speciellt utsatta är
av att mycket återstår när det gäller genomförandet av de fina löften
barn med funktions- och intentioner som finns inom funktionshinderpolitiken, samt att till
nedsättningar.
fullo leva upp till FN-konventionen om mänskliga rättigheter.

sid
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I det här numret av Unik har vi ett unikt reportage om villkoren för de många Irakiska flyktingar som lever i läger, med en oviss
framtid. Inte minst barnen med funktionsnedsättning lever en bortglömd tillvaro. Reportagen om samtalsmattan, barn och kommuNär Postkodlotteriet
nikation står här i stark kontrast till de villkor som barnen i flyktingkom till Sundsvall
lägren lever under. Även om vi kommit långt vad gäller mänskliga
passade FUB på
rättigheter i vårt land, så får vi inte slå oss till ro. Att arbeta både på
att informera om
hemmaplan och internationellt för allas lika värde är en uppgift som
verksamheten. En
spännande och infor- FUB tar på största allvar. Anna Hildingsson, från Riks-Klippan utmativ dag för alla som trycker det bra i sin sammanfattning från en av de internationella
deltog.
konferenser hon deltagit i: Vi har det bra i Sverige, men vi får heller inte glömma vår historia. Det är viktigt att ha kämparglöden kvar.

sid

sid
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Så fånga sommaren och ladda batterierna så kämparglöden kan
fortsätta lysa även de mörkaste höst-och vinterdagarna!

2

Trevlig sommar!!
Agneta

Lättläst. Med låten
”Heroes” vann Måns
Zelmerlöv European
Song Contest 2015.
– Min dröm har blivit
verklighet, säger han
till Unik.

Gabriella Stockman, administration
och informationsmaterial
gabriella.stockman@fub.se
08-50 88 66 87
Maria Sundström, kanslichef
maria.sundstrom@fub.se
08-50 88 66 48
Jesper Symreng, förbundsjurist
jesper.symreng@fub.se
08-50 88 66 22
Erling Södergren, tf. kanslichef,
ekonomiansvarig
erling.sodergren@fub.se
08-50 88 66 29
Judith Timoney, internationella frågor,
ala-ansvarig
judith.timoney@fub.se
08-50 88 66 23
Jesper Tottie, projektledare,
informationsansvarig
jesper.tottie@fub.se
08-50 88 66 40
UNIK FÖRSÄKRING
Per Liljeroos, försäkringsrådgivare
per.liljeroos@fub.se
0760-19 22 81
Kundtjänst
010-490 09 91
www.unikforsakring.se

Agneta Berghamre Heins
Redaktör för Unik
agneta.heins@fub.se
tel: 070 607 04 07

FÖR GÅVOR
Plusgiro: 90 00 57-1
Bankgiro: 900-8038

Barbro Lewin
barbro.lewin@statsvet.uu.se
018-134624

KOMMUNIKATIONSKOMMITTÉ
Jan-Åke Wendel, ordförande
jan-ake.wendel@fub.se

Mårten Söder
Marten.Soder@soc.uu.se
070-215 45 84

Agneta Berghamre Heins
agneta.heins@fub.se
Hans Hammarlund
hans.hammarlund@fub.se
Kristina Heilborn
kristina.heilborn@fub.se
Alf Lundin
alf.lundin@fub.se
Victoria Sjöström
victoria.s@fub.se
Jesper Tottie
jesper.tottie@fub.se
ala STYRELSEN
Kerstin Tegnér, ordförande
kerstin.tegner@fub.se
0300-83 48 38
Gunnar Halin
gunnar.halin@fub.se
0921-34 00 22
Gert Iwarsson
gert.iwarsson@fub.se

FUB

För barn, unga och vuxna
med utvecklingsstörning

REDAKTION UNIK
Utges av: FUB – För barn, unga och
vuxna med utvecklingstörning.
FUB är en intresseförening som
arbetar för och med personer med
utvecklingsstörning och deras familjer.
FUB har ca 26 500 medlemmar i lokalföreningar runt om i landet.
Upplaga: 22 000 exemplar
Prenumeration: 300 kronor/år
Telefon: 08-50 88 66 00
Redaktör: Agneta Berghamre Heins
mobil: 070-607 04 07
agneta.heins@fub.se
Ansvarig utgivare: Maria Sundström,
kontakt genom FUB:s kansli.
Produktion och grafisk form:
Agneta Berghamre Heins,
Berghamre Publishing
samt Petra Ahston Inkapööl

ANNONSER
Pia Sandberg
Herrhagsvägen 8, 122 48 Enskede
08-39 41 11, 070-306 05 02
pia.sandberg@fub.se
Annonsmaterial skickas till:
annons@fub.se
För annonsering
– Utgivningsplan:
Nr 4, bokning 7 september
utgivning 5 oktober

Tryck: Stibo Graphic, Danmark
FUB:s medlemstidning vänder sig till
personer med utvecklingsstörning,
anhöriga, personal, beslutsfattare och
alla andra intresserade. Tidningen
är rikstäckande och har som mål
att sprida kunskap om allt som rör
personer med utvecklingsstörning.
Tidningen utkommer med sex
nummer per år.
Kom gärna med synpunkter till oss,
positivt som negativt, om innehållet
eller utseendet. Tidningen ansvarar
ej för icke beställt material och
förbehåller sig rätt att korta i insändare
och läsarbrev, samt publicera insänt
material på FUB:s hemsida.
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www.fub.se
ISSN: 0345-3790

LEDARE

Förbundsstämman
visar vägen
Att stärka LSS och få fler medlemmar i FUB, är två av de områden, som nyvalda 2:e vice
ordförande, Jan-Åke Wendel uppmanar hela FUB-rörelsen att prioritera.

S

å kan åter en förbundsstämma läggas till handlingarna. En Förbundsstämma som bjöd på flera
intressanta föreläsningar, men också många viktiga
beslut. Frågan om det skall heta utvecklingsstörd eller ej
var på tapeten, men här vägde våra Klippan-vänners åsikt
tungt och beslutet blev oförändrat.
Som brukligt är på en förbundsstämma framfördes en
del åsikter och ibland också kritik på det arbete som gjorts
under verksamhetsåret. Det är kanske befogat men alla
som på ett eller annat sätt är engagerade inom FUB, om
det sen är på lokal/läns eller riksnivå arbetar för en bättre
värld för våra utvecklingsstörda. Vägen dit är inte alltid
spikrak utan ofta krokig och ibland hamnar man i en återvändsgränd och då gäller det att lyssna på ”GPS:en” och ta
en annan väg för att komma rätt. Allt tar tid och den tiden
måste vi få ha.

Tydliggör FUB som organisation
Som nyvald 2:e vice ordförande i förbundsstyrelsen – TACK
för förtroendet – har jag fått frågan om vad jag särskilt
vill lyfta fram. Ett viktigt pågående arbete är att fortsätta
tydliggöra FUB som organisation, inte minst genom Kommunikationskommitténs arbete. Likaså arbetet med att
stärka LSS. (Det kan inte ha varit lagstiftarnas mening att
ärenden skall avgöras enbart utifrån handläggarens tycke.)
FUB är redan idag en stor organisation med 25000 medlemmar, att arbeta för att öka antalet medlemmar och på
så sätt bli en än starkare röst i samhället, och samtidigt
stärka vår ekonomin är ett annat mål på vägen. Här gäller
det att vi alla alltifrån lokalförening, länsförbund och riksförbund gemensamt arbetar för ett ökat medlemsantal.

Förbättra färdtjänsten
En annan fråga som ligger mig varmt om hjärtat är färdtjänsten och dess utförande. Ibland verkar det som om
upphandlingen enbart handlar om ekonomi och inte om
kunskap och service. Det har visats vid ett flertal tillfällen
att våra medlemmar mer eller mindre har behandlats som
kolli och inte som den person man är. Långa transporter,
sena transporter och ibland uteblivna transporter händer
dagligen. Här behövs en skärpning inom företagen som utför transporterna.

Sommaren står för dörren
Knoppar brista, blommor står i blom och gräsmattorna är
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gröna, det är sommar. Tidningarna lockar med allehanda
arrangemang. Men inte för alla.
Många är de personer med funktionsnedsättning som
inte har en chans att få ta del av det stora utbudet, om inte
personalen på LSS-boendet ställer upp eller om ansökan om
ledsagning avslås.
Det är med andra ord någon annan som beslutar om när
och var eller hur en person med funktionsnedsättning skall
komma utanför dörren.

Så var LSS inte tänkt
Tänk dig själv att du vaknar upp på morgonen och tittar ut
genom fönstret, solen skiner, fåglarna kvittrar och det inbjuder verkligen till att göra något annat än att vara i nomhus.
Men om det inte är planerat är det inte säkert att du kommer ut denna dag.
Är det så det var tänkt när lagar och förordningar stiftades? Nej, naturligtvis inte. Tyvärr har det blivit så för
många, och en av anledningarna är att det finns en del personal och beslutsfattare som inte själva kan sätta sig in i den
funktionsnedsattes rättigheter.
Ett tips är att behandla andra så som man själv vill bli
behandlad. Det kan åtminstone vara en bra början för att
fler ska få ta del av vår vackra svenska sommar.
Ha en skön sommar!
Jan-Åke Wendel
2:e vice ordförande
PS. Tack alla som jobbade med planering och genomförande av
Förbundsstämman i Luleå.

Jan-Åke Wendel
2:e vice ordförande
jan-ake.wendel@fub.se
0738-55 27 77

U T TA L A N D E AV F U B : S F Ö R B U N D S S TÄ M M A 2 0 1 5 :

”Stoppa diskriminering
mot personer med
utvecklingsstörning
i deras roll som föräldrar.”

I

Sverige har alla rätt att bli föräldrar. Och alla barn har rätt
till sina föräldrar. FUB anser att alla föräldrar ska ha rätt
till det stöd de behöver för att deras barn ska få en trygg
uppväxt. Barnet och föräldern ska ses som en enhet och ska
få det stöd som behövs för att en trygg anknytning ska skapas mellan barnet och föräldern.
Sverige har skrivit under FN:s konvention om rättigheter
för personer med funktionsnedsättning. Artikel 23 i konventionen innehåller bestämmelser om respekt för hemmet och
familjen. Diskriminering mot personer med funktionsnedsättning ska enligt artikeln avskaffas i alla frågor som gäller
föräldraskap och familj. Lika villkor ska gälla för personer
med funktionsnedsättning som för andra.
Ny svensk forskning1 visar att barn till mödrar med
utvecklingsstörning2 kan skapa en trygg anknytning till sina
mödrar. Forskningen visar att utvecklingsstörningen inte
har betydelse för barnets och förälderns förmåga att skapa
en trygg anknytning. Men forskningen visar också att uppväxtvillkoren kan påverka rollen som förälder och möjligheten till en trygg anknytning.
FUB anser att personer med utvecklingsstörning kan vara
bra föräldrar. De kan ge sitt barn en trygg och bra uppväxt.
Men det kräver att föräldrarna får det stöd som de behöver,
både innan de blir föräldrar och när de är föräldrar.
FUB anser att föräldrar med utvecklingsstörning ska
behandlas på samma sätt som andra föräldrar. Med samma
rättigheter och skyldigheter. Barnen till föräldrarna med
utvecklingsstörning ska ha samma rättigheter och skydd
som andra barn.
FUB anser att kunskap om vad den nya forskningen visar
måste spridas till hela samhället. I synnerhet ska kunskapen
spridas till socialtjänsten, domstolarna, andra beslutsfattare
och politiker på såväl lokal som nationell nivå.
FUB anser också att kunskap om funktionsnedsättningen
utvecklingsstörning måste spridas till hela samhället och
särskilt till de som nyss räknats upp.
Förbundsstämman säger idag att FUB och samhället i
stort med kraft behöver arbeta för att stoppa diskriminering
mot personer med utvecklingsstörning i deras roll som föräldrar.
FÖRBUNDSSTÄMMAN DEN 10 MAJ 2015
FUB, FÖR BARN, UNGA OCH VUXNA MED UT VECKLINGSSTÖRNING

Noter:
1 Pehr Granqvist, Tommie Forslund, Mari Fransson, Lydia Springer &
Lene Lindberg (2014) Mothers with intellectual disability, their experiences of maltreatment, and their children’s attachment representations: a small-group matched comparison study, Attachment & Human
Development, 16:5, 417-436, DOI: 10.1080/14616734.2014.926946
2 Studien gäller mödrar med lindrig utvecklingsstörning utan autism.
Läs även:
http://www.dn.se/debatt/stoppa-overgreppen-mot-funktions
nedsatta-foraldrar/

ANNO NS

Nya kunskaper, viktiga
insikter och användbara
redskap.

KURSDELTAGARE
SOLHAGA ENIGMA EDUCATION

Genom Solhaga Enigma Education erbjuder vi utbildningar
inom autismspektrumtillstånd, ADHD, andra neuropsykiatriska
funktionsnedsättningar och utvecklingsstörning.
Läs mer på solhagaeducation.se.

Solhaga
gruppen
UNIK · 5
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Minnesstöd

för delaktighet och sammanhang
Hos oss saknar de flesta elever talat språk. Med hjälp av bildstöd och samtalsmattan summera
och utvärdera vi varje moment, lektion och dag. Allt för att varje elev ska kunna vara så
delaktiga och kunna påverka sin skolgång så mycket det bara går,
säger klasslärare Camilla Söderlind på Mockasinens träningsskola i Älvsjö.
I den finns fakta om Natalie; att hon just denna junidag fyller 13 år, namnen på hennes familj och vad hon tycker om
att göra allra mest.

Pekar vant
Det är bildstöd och fotografiska bilder om vartannat i boken.
Natalie pekar vant och bestämt på de olika bilderna, och
Camilla följer med och tolkar.
– Vi är superflexibla här och eleverna får styra mycket
själva, även om vi har fasta lektioner och aktiviteter. Det viktigaste är att de hela tiden får känna sig delaktiga och kan
uttrycka sina viljor och känslor.
Nu vill Natalie visa sin veckodagbok, och hon bläddrar
funderasamt i den. Vid bilderna för drama, disco och bad
pekar hon och vill berätta. Camilla förklarar att Natalie
gillar drama, att bada och inte minst disco. När hon frågar
Natalie vad som är roligast med disco så skiner hon upp och
pekar på sminkbilden. Det gillar hon. Inte olikt andra blivande tonåringar.
Camilla växlar vant mellan olika samtalsmattor, bildstöd
och material. Pärmar där hela Natalies skolår finns beskrivet med hjälp av lite text och framförallt bilder som Natalie
kan tolka.

Fantastiskt minnesstöd

På Mockasinens särskola använder man bildstöd för att elever
som saknar talat språk ska kunna vara så delaktiga i sin skolgång
som möjligt. Här berättar Natalie att hon gärna åker och badar för
klasslärare Camilla Söderlind.

N

atalie har precis avslutat dagens samling med sina
kamrater i träningsskolan Mockasinen i Älvsjö. Hon
ser intresserat på kameran och blocket som ligger på
bordet.
– Vi har pratat om att du ska komma. Natalie gillar tidningar och block, förklarar Camilla Söderlind och går för att
hämta lite fika.
– Vad tycker du vi ska berätta om, frågar Camilla vant
Natalie. Sedan tar hon fram samtalsmatta och kartor med
bildstöd. Natalie väljer att visa boken om henne själv först.
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– Det här är ett fantastiskt minnesstöd. Med hjälp av varje
elevs individuella pärmar så kan de komma ihåg vad de gjort
under terminen och bli än mer delaktiga i sin skolgång, säger Camilla Söderlind.
– Trots att Natalie inte har något talat språk så kan hon
hela tiden ha synpunkter på det vi gör. Vi samlar material
som minnesstöd, och pratar om det med hjälp av samtalsmattor och bildstöd. Under och efter varje lektion summerar vi och utvärderar vad eleverna tycker och tänker om det
vi gör, med hjälp av bilder och mattor, förklarar Camilla och
pekar på att utvärderingarna är oerhört viktiga just för att
kunna forma lektionerna för varje elevs bästa.

Tränar kommunikation dagligen
Efter lunchen är det läsning på schemat. För Natalie är det
ofta dagens bästa stund. Hon gillar böcker och tidningar.
Kamratposten är favorittidningen just nu, och kapitelböcker
med de klassiska sagorna som Törnrosa, Snövit och Den fula
ankungen. Vi enas med hjälp av bildstöd och böckerna om
att den senare är den bästa!
– Kommunikation är a och o hos oss. Natalie som började
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Med hjälp av samtalsmattan summeras och utvärderas varje lektion.

Natalie har en veckodagbok där hon klistrar in egna kort och bilder,
tillsammans med personalen, som minnestöd.

Natalies klasskompis Rasmus tar en liten vilopaus i väntan på lunchen.

här redan i förskolan har tränat kommunikation varje skoldag. I början hade vi väldigt enkla kort, mer som känslo
uttryck, nu använder vi flera hundra kort för att Natalie ska
kunna uttrycka just det hon känner och vill. Bilderna måste
ha ett tydligt innehåll och eleverna måste veta vad bilderna
står för, säger hon och fortsätter:
– Vi månar om att också lära eleverna uttrycka det de
tycker är dåligt, även negativa känslor. Lektionerna ska
passa var och en och vi är snabba med att ändra i innehållet
om eleverna vill det.

Delaktighet och inkludering
För personalen i Camillas klass med fem elever är utbildning
i olika pedagogiska och kognitiva hjälpmedel a och o.
– Vi måste hela tiden försöka hänga med i utvecklingen,
som går i rasande fart. iPaden är numer nästan det bästa kognitiva hjälpmedlet för många av våra elever. Men samtalsmattan tror jag ändå kommer att finnas kvar länge än. Den
är så oerhört enkelt och konkret. Och kontakten vi skapar
när vi väljer bilder pekar och summerar så vi verkligen förstår varandra rätt, är helt enkelt ovärderlig, säger Camilla
Söderlind och Natalie ser ut att hålla med, även om nu
magen börjar styra över allt prat och pekande.
Att det serveras fisk i skolmatsalen råder ingen tvekan
om. Natalie ser nöjd ut när hon med snabba steg och hjälp
av en rollator går iväg till skolans matsal, där alla barn i Solbergaskolan äter tillsammans.
– Förutom delaktighet är inkludering det viktigaste i allt
vi gör, konstaterar Camilla och slår sig ner bredvid Natalie
och klasskompisen Rasmus för dagens lunch.
TEXT OCH FOTO: AGNETA BERGHAMRE HEINS

Även den fysiska miljön är väl genomtänkt på Mockasinens särskola i
Älvsjö. Natalie och hennes klasskompis gillar att gå runt i skolan med
hjälp av gåstöd.
UNIK · 7

S A M TA L S M AT TA

En matta för att uttrycka
tankar och känslor
Samtalsmattan är ett flexibelt samtalstöd som skapar förutsättningar för engagemang och
delaktighet, anser Helena Tegler, logoped vid habiliteringen i Uppsala.

I

flera år har logopederna vid habiliteringen i Uppsala använt metoden
samtalsmatta, eller som den egentligen heter: ”Talking Mats.
Logopeden Helena Tegler, vid habiliteringen i Uppsala, kommer från ett
av enhetens samtalsrum, med en korg
i handen. I den har hon pärmar med
samtalskort sorterade efter teman. Hon
har precis avslutat ett samtal med en
ung kvinna med en utvecklingsstörning, om hur det fungerar med en iPad
som stöd för kommunikation, i olika
vardagssituationer.
– Tack vare samtalsmattan kom vi
fram till att hon inte tyckte att iPaden
fungerade så bra för henne. Den var
verkligen till stor hjälp i det här samtalet, säger Helena Tegler och berättar
att hon just i detta fall inte använde sig
av sina pärmar och samtalskort, utan
bara av skrivna ord på pappersremsor,
då personen i fråga kunde läsa.

Visuellt stöd
”Talking Mats” är en metod som först
utvecklades i Skottland, och fick namnet Samtalsmatta här i Sverige. Den
stora fördelen är att metoden är enkel och kräver väldigt lite material. En
dörrmatta, eller flismatta och en uppsättning med bildstöd, som fästes på
mattan utifrån det man vill prata om.
– Det är ett fantastiskt kognitivt och
visuellt stöd för att på ett strukturerat sätt kunna reda ut vad en person
med kognitiva svårigheter tänker och
tycker. Vi passar för både barn och ungdomar, samt vuxna. Största fördelen är
att det är så enkelt och kan användas
så flexibelt, som i det här fallet bara
genom att ha handskriva lappar, säger
hon och fortsätter:
– Tack vare att bilderna, eller de
skrivna orden ligger kvar så behåller
man fokus längre. Det blir lättare att
hålla den röda tråden och fördjupa
samtalet. Orden finns ju bara där i stunden. Den här metoden ger utrymme
för eftertanke och fördjupning, säger
Helena Tegler.
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– Samtalsmattan är ett fantastiskt kognitivt och visuellt stöd, konsterar Helena Tegler, logoped
vid habiliteringen i Uppsala.

Utbildning i metoden
På habiliteringen i Uppsala har flera
logopeder fått utbildning i metoden
”Talking Mats” och den används ofta
såväl vid gruppaktiviteter, som vid enskilda samtal.
– Det finns egentligen ingen åldersbegränsning för metoden. Det handlar
mer om att anpassa bildstödet. För små

barn kanske det räcker med en glad och
ledsen gubbe exempelvis, medan man
för äldre barn kan differentiera symbolerna än mer. Även för barn med omfattande funktionsnedsättningar fungerar det. Man kan exempelvis ögonpeka
på bilderna och på så sätt uttrycka sig,
säger hon och fortsätter:
– Samtalsmattan är ett bra stöd vid

S A M TA L S M AT TA
ett pågående samtal, och fungera bra som
minnestöd, om man vill delge andra vad
vi exempelvis har pratat om här, eller för
att fortsätta samtalet, där vi slutar, vid en
annan tidpunkt, säger Helena Tegler.
Hon berättar att hon ofta tar en bild
på samtalsmattan, som efter ett samtal
blir en slags ”karta” över de frågor som
berörts.
– På dagens möte hade jag inte med
mig min pärm med bildstöd, som jag
gjort. Istället skrev jag på lappar med
olika ord och ritade symboler. I det här
fallet kan personen jag träffade till viss
del kommunicera med ord, då behövs
inte de förfabricerade symbolerna på
samma sätt. Då räcker det med handskrivna lappar. För ungdomar och vuxna
kan det ibland kännas barnsligt med
bildsymbolerna, då kan man rita egna
eller klippa ur tidningar med mera, säger
hon och berättar att när det gäller barn
går det också utmärkt att använda foton
eller bilder från den egna vardagen.

Stöd för habiliteringsplan
Ett annat värdefullt sammanhang, där
Helena Tegler använder sig av samtalsmattan är inför habiliteringsplaner.
– Jag förbereder ofta habiliteringsmötena med hjälpa av samtalsmattan.
Genom att få fram kunskap, om vilka
behov och önskemål personen det berör
har, redan innan mötena, kan vi få ut
mer av träffarna kring habiliteringsplanerna. Då det ofta är tidspressat och
många olika professioner samlade vid ett
och samma möte, då är det oerhört värdefullt att redan innan veta vad personen har för behov.
Som logoped är Helena Tegler roll
också att skapa delaktighet, vilket
hon betonar att samtalsmattan är ett
utmärkt redskap för.
– Även väldigt små barn kan bli oerhört delaktiga i samtalen med hjälp av
samtalsmattan. Men metoden ställer
också höga krav på samtalsledaren. Det
gäller att vara uppmärksam och akta
sig för att tolka in för mycket. Barn är
mycket ”här och nu”, det viktigt att man
har i åtanke under samtalen. Det barnet
uttrycker handlar ofta om vad det känner i stunden, vilket kan skifta väldigt
snabbt, säger hon.
Men det finns också situationer där
samtalsmattan är ett mindre bra redskap
för kommunikation. Helena Tegler nämner samtal med personer med omfattande autism.

Oslagbart i rätt situationer
– Jag har upplevt situationer där vi använt oss av samtalsmattan och där per-

Används samtalsmattan på rätt sätt fungerar den bra oavsett barnets ålder och utvecklingsnivå,
anser Helen Tegler.

sonen i första hand tänkt på hur det
ser ut på mattan; att raderna ska vara
raka eller att bilderna ska grupperas.
Så visst, det krävs uppmärksamhet från
oss logopeder för att vi ska använda
samtalasmattan i rätt sammanhang.
När man gör det menar Helena
Tegler är samtalsmattan ett oslagbart
verktyg, som fungerar mer eller mindre oavsett barnets ålder eller utvecklingsnivå:
– Helt enkelt för att det är så tillgängligt och anpassningsbart, exempelvis med eget tillverkat material,
eller med förfabricerat bildstöd. Efter
varje bild kan man stämma av och summera. ”Var det så här du menade”. Det
blir helt enkelt tydligare och samtalsledaren kan känna sig trygg med att
man verkligen fått veta vad personen
i fråga tycker, tänker och vill. Det blir
helt enkelt ett samtal på varje enskild
persons nivå.
TEXT OCH FOTO: AGNETA BERGHAMRE HEINS

Fakta: Metoden Samtalsmatta eller TalkingMats, kommer ursprungligen från
Skottland. Samtalsmatta används i samtal med personer som kognitiva svårig
heter, koncentrationssvårigheter eller andra kommunikationssvårigheter.
Skriften Samtalsmattan.
Svenska erfarenheter av metoden har tagits fram inom ramen för ett projekt som
finansierades av Arvsfonden och genomfördes av DART, SÖK, FUB i Göteborg och
Specialpedagogiska skolmyndigheten under 2007 och 2008.
Bildstöd till samtalsmattan: www.bildstod.se
Andra verktyg för kommunikation, exempelvis appar:
www.appstod.se där kan man bland annat hitta appen; Explain Everything, som är
en skärminspelningsapp.
www.dart-gbg.org/fou/genomford_fou/samtalsmatta_start
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Kränkningar och sexuella
övergrepp på nätet

– allt vanligare att barn och ungdomar drabbas
FUB:s jurist Nina Alander deltog vid Barnrättsdagarna i Örebro i april och
i seminariet om ”Kränkande behandling på nätet: Spridning av sexuella
bilder bland unga”, som hölls av Caroline Engvall. Här lyfter hon fram de
viktigaste delarna i seminariet.

I

nternetanvändningen börjar numera redan vid två-års
ålder och 20 procent av Sveriges 18-åringar exponerar
sig på nätet. Vuxenvärlden bagatelliserar ofta barnrättsbrott och tenderar att separera hot i verkliga livet med hot
som sker på nätet. Endast 3-4 procent av de kränkta barnen
på nätet anmäler hoten till polisen. Läget är allvarligt då
ungdomsvärlden i dag är hård, hoten har förändrat form
sedan några år tillbaka, vuxna tenderar att stänga dörren
till sådant de inte har kunskap om och framförallt ligger
spridda bilder på nätet i många fall som grund till att barn
utsätts för psykisk ohälsa och troligtvis i flera fall tar livet
av sig.

Brott mellan ungdomar
Förövare på nätet idag går i regel snabbt och hårt framåt
med sin manipulering för att tillförskansa sig bilder och
filmer jämfört med hur förövare på nätet agerade för bara
några år sedan. Brotten sker vidare i majoriteten av fallen
mellan ungdomar och inte någon anonym medelålders eller
äldre man på nätet som var den bild för några visades av gärningsmannen för några år sedan.
Den vanligaste metoden som leder till att förövaren
lyckas med att få fler bilder/filmer efter att ha fått en första
bild genom manipulation går ut på att genast hota personen med att bilden kommer att läggas ut på Instagram och
Facebook samt att föräldrarna kommer att informeras om
inte en ny bild, oftast mer avancerad skickas. Detta sätter en
stor press på barnet och den onda cirkeln är igång. Samtidigt
ökar ångesten och den unge blir mycket rädd och känner
stor skam och ensamhet.

Mekanismen bakom att lägga ut avklädda bilder
på sig själv
Att skicka avklädda bilder på sig själv är idag en vardag för
majoriteten unga och därför är det viktigt att veta om vilka
mekanismer som ligger bakom beteendet. Mekanismerna
bakom beteendet kan vara enligt följande:
1. Man är nyfiken och vill testa. Det kan handla om att testa
sin sexualitet eller man vill bli upphetsad.
2. Man vill få bekräftelse, vilket man får då komplimangerna haglar in om hur vacker och snygg man är. Det kan
bli ett behov av att känna sig snygg och sexig.
3. Det är spännande.
4. Man har behov av att reglera känslor eller man kan känna
sig ensam.
5. Barnet kan vara ”väluppfostrad” och ”duktig”, vilket gör
att barnet får svårt att säga nej och vill vara snäll. ”Om jag
är snäll så duger jag”.
10 · UNIK

Man får inte glömma pojkarna. Tjejer poserar medan killar
i regel kränks genom att göra mer avancerade saker som att
onanera eller bli kränkt inom spelvärlden där man blir kal�lad för till exempel ”fjollor, bögar och fula”.
Inom polisen föreligger det både resursbrist och kunskapsbrist för att hitta kränkta ungdomar på nätet, men det
finns specialgrupper inom polisen som arbetar med att lokalisera sexuellt relaterat nätbrott. Det krävs ett starkt intresse
och engagemang inom polisen för att spåra upp offer och
förövare.

Hur kan föräldrar upptäcka att ert barn blir
utsatt för kränkningar och sexuella övergrepp på
nätet?
• Oro. Sover dåligt/skolkar/sluter sig men kan också sköta
skolan i vissa fall.
• Barnet/ungdomen vaktar sin telefon eller dator.
• Barnet/ungdomen har fått ett plötsligt sexualiserat språk.
• Ett utåtagerande beteende har börjat uppträda som inte
funnits där förut.
Barnet/ungdomen sänder därmed i regel ut olika signaler
som det är viktigt att vuxna snappar upp och snabbt sätter sig in i. Det räcker inte med att förklara bort orsakerna
till att detta är ett ”vanligt ungdomsbeteende som hör till
”perioden”. Det är viktigt att vara medveten om detta.

Hur kan jag prata med mitt barn om detta och
hjälpa till i förebyggande syfte?
• Skapa tid och förtroende. Barnet har i regel svår ångest
och stora skamkänslor.
• Det är viktigare att lyssna på barnet än att fråga om orsakerna varför barnet lägger ut bilder/film. Fråga inte varför, utan var istället ett stöd om du vill höra vad som har
hänt. Säg att barnet inte behöver berätta varför men att
du kommer att lyssna på det.
• Det är viktigt att förstå mekanismerna bakom beteenden
och framförallt belöningen med att sätta ut bilder/filmer.
• Hjälp till med att förklara gränser och hur man kan sätta
dem.
• Införskaffa en rutin där du frågar om internet, liksom du
frågar om hur det varit i skolan, så kan du fråga om hur
det har varit på nätet idag.
TEXT: NINA ALANDER, JURIST FUB

KÄLLA: Caroline Engvall, journalist och författare,Virtuell våldtäkt –
om unga och sexbilder på nätet (2015).
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frihet för

ditt barn.
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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Projekt ska ge stöd
vid de svåra samtalen
Handikappförbundens projekt ”Det outsagda mellan barn och föräldrar”, syftar till att ge stöd
och underlätta kommunikationen mellan föräldrar och barn med funktionsnedsättning.

G

enom att samla och sprida erfarenheter från barn
med funktionsnedsättning, syskon och föräldrar i en
”perspektivbank” hoppas projektledare Ann-Marie
Stenhammar att fler föräldrar, som har barn med funktionsnedsättning, ska våga prata även om det som är svårt att tala
om.
I december 2014 påbörjader Handikappförbunden projektet ”Det outsagda mellan barn och föräldrar”. Målet är
att skapa en ”perspektivbank” med filmer, bilder, texter och
ljudfiler, där barn med funktionsnedsättning, syskon och
föräldrar berättar på temat: Vad är det vi inte säger till våra
barn? Till våra föräldrar? Varför? Och hur kan man prata om
det som är svårt?
– Jag har länge funderat på hur barn och föräldrar pratar med varandra; om de undviker att prata kring sådant de
tycker är svårt, eller helt enkelt inte vet hur de ska formulera
eller uttrycka sig. Detta kan många gånger vara en utmaning för både föräldrar och barn. Särskilt tydligt kan det
vara i familjer med barn som har funktionsnedsättningar.
En anledning kan vara att man har ett större beroende av
varandra, men också att funktionsnedsättningen som sådan
kan försvåra kommunikation, säger Ann-Marie Stenhammar, projektledare och utredare vid Hso.

När ska man prata om det som är svårt?
Ann-Marie Stenhammar förklarar att begreppet ”det outsagda” står för det föräldrar och barn undviker att prata
med varandra om, därför att det kan vara för svårt eller för
att man inte ens har satt ord på det man känner. Skälet kan
också vara att man vill skydda varandra, menar hon vidare.
Föräldrar kan vara osäkra på i vilken ålder det är bäst att
prata med barnet om det som kan kännas svårt, exempelvis
om barnet har en funktionsnedsättning.
– Man vill inte oroa sitt barn och tror kanske att barnet
mår bäst av att inte veta för mycket. Men redan i 3–4-års
åldern kan barn känna på sig när föräldrarna undviker ett
samtalsämne. Om det som inte sägs kan barnet då skapa sig
fantasier, som kan vara långt värre än vad verkligheten är,
säger Ann-Marie Stenhammar och fortsätter:
– Barn vet ofta mycket mer om sin sjukdom eller sin funktionsnedsättning än vad föräldrarna tror. Barnen kan dessutom ha frågor som de inte ställer, därför att de inte vill oroa
sina föräldrar. Då riskerar barnet att blir ensam med sina
tankar. Om barnen istället kan dela sina oro och undringar
med sina föräldrar, eller någon annan de litar på, kan det
kännas lättare och skapar trygghet, säger Ann-Marie Stenhammar.

Skönt att dela erfarenheter
Erfarenheten visar att barn och föräldrar kan stärkas av att
känna igen sig i andras berättelser. Det är skönt att dela
erfarenheter och få bekräftelse på att det finns andra i en
liknande situation med liknande tankar och upplevelser.
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Det gör att man känner sig mindre ensam. Det som andra berättar kan också fungera som ögonöppnare för nya insikter och nya
möjligheter.

En bank med erfarenheter
Förhoppningen med projektet
och perspektivbanken är att underlätta för barn och föräldrar att
våga börja prata med varandra om
viktiga – och ibland svåra – saker,
säger Ann-Marie Stenhammar.
För att ta reda på vad som är vik- Ann-Marie Stenhammar.
tigt och vad föräldrar och barn inte
självklart pratar med varandra om ska barn med funktionsnedsättningar, syskon, föräldrar och professionella intervjuas. Arbetet påbörjades redan i våras. Att söka berättelser
av barn i text och bild, material som vänder sig till barn och
litteratur som berör området är andra vägar för projektet att
samla information.
Tidigt i projektet kommer man att ta hjälp av en barnpanel och en tonårspanel, både för idéer och som kritiska
granskare.
TEXT: MONICA KLASÉN MCGRATH FOTO: JERRY MALMBERG

FAKTA: Om Projektet
Projektet pågår 2014-2017 och finansieras av Allmänna Arvsfonden,
samt drivs av Handikappförbunden; Hso, i samarbete med Rädda
barnen, 1177 Vårdguiden, Nationellt Kompetenscentrum anhöriga,
samt Region Skåne.
Projektgrupp: Projektledare: Ann-Marie Stenhammar
Projektmedarbetare: Lena Nyblom Malmberg och Emil Erdtman
Mål: Projektets mål är att med perspektivbankens innehåll öka förutsättningarna för en öppen kommunikation mellan familjemedlemmar. En öppen kommunikation ökar känslan av samhörighet.
Förhoppningen är att barn och föräldrar får en mer ärlig och förtroendefull relation med varandra. Det stärker och ger båda mer kontroll
över sin situation.
När projektet är avslutat kommer det att finnas:
• 18–24 filmer, ljudfiler, illustrationer och texter med exempel på
olika teman inom området ”det outsagda”.
• en handledning till professionella om hur innehållet kan
användas.
• en analytisk skrift om undersökningens resultat.
Hör av dig!
Projektgruppen välkomnar tankar och erfarenheter om ämnen som
barn och föräldrar inte självklart pratar med varandra om.
Hör gärna av dig till Ann-Marie Stenhammar via
e-post: ann-marie.stenhammar@hso.se eller telefon 070-768 02 47
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Dags att anmäla sig till årets Intradagar!

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

intradagar

21–22 september 2015
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utvecklingsstörning
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flextider
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Conny Bergqvist, Thomas Jansson, Åsa Regnér, Pehr
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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 Ivarson Ahlstrand
TVÅ STUDIEDAGAR OM
och Hans Hallerfors.

Plats:
Essinge konferenscenterStockholm.
Anmälan:
Kan göras till FUB.
E-post:
intradagarna@fub.se
Webbadress:
www.fub.se/anmälanintradagarna-2015
Adress:
FUB
Box 6436
113 82 Stockholm

• Föräldraskap och
LSS-insatser

Tel: 08-508 866 66

• Omsorgsrevolutionen

Pris: 2 dagar inkl lunch
och kaffe: 3 400 kr.

• Inflytande och
delaktighet

Läs mer i foldern som
kan laddas ner som
pdf-fil från:
www.tidskriftenintra.se
SERVICE TILL
www.fub.se

• Distriktsläkarens
möjligheter

• KonstenOCH
som
STÖD
metod
PERSONER MED INTELLEKTUELLA FUNKTIONSHINDER

UNIK
Intradagarna anordnas av tidskriften Intra i samarbete med FUB och Stiftelsen ALA

INTRADAGARNA 2015

· 13

1

Förbundsstämma 2015
Eva Borgström, ombudsman, berättade om hur FUB arbetat för det nationella kunskapscentret/centrumet om
flerfunktionsnedsättning och om idéskriften Rätt att leva – Inte bara överleva. Skriften riktar sig till politiker och
chefer inom kommun och landsting
och finns att ladda ner kostnadsfritt i
FUB:s webbutik.

Come Together-ambassadörerna. Från vänster: Victoria Valverde, Victor Barkström, Axel
Isaksson. Längst fram: Joanna Johansson. Vid datorn: Johanna Bergsten.

I

år hölls förbundsstämman på Nordkalotten konferens strax utanför
Luleå. Maria Sundström, ny kanslichef på FUB:s rikskansli, presenterade
sig för stämmodeltagarna.
FUB Forum handlade denna gång om
föräldraskap. Professor Pehr Granqvist
berättade om sin forskning angående
hur barn knyter an till mödrar med
lindrig utvecklingsstörning. Han har
kommit fram till att det, om det finns
ett anknytningsproblem, inte (i första
hand) handlar om att modern har en
utvecklingsstörning. Pehr betonade att
ca 40 procent av barn med föräldrar
som inte har en utvecklingsstörning
har en otrygg anknytning. I studien
jämförde man två grupper av mammor, den ena med utvecklingsstörning
och den andra utan. Dessa grupper hade liknande inkomst och i övrigt sociala villkor för att få en korrekt jämförelse. Resultatet visade tydligt att barn
till mammor med utvecklingsstörning
mycket väl kan etablera en trygg anknytning till sina mödrar. Det är med
andra ord inte utvecklingsstörningen i
sig som kan störa anknytningen utan i
stället svåra händelser som mammorna med utvecklingsstörning upplevt i
barndomen.
Under stämman antogs också ett
uttalande om att mödrar med utveck-
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lingsstörning ska ges det stöd de behöver både innan och efter att de har
blivit föräldrar. Att föräldrar med utvecklingsstörning ska behandlas på
samma sätt som andra föräldrar med
samma rättigheter och skyldigheter.
Att barnen till föräldrar med utvecklingsstörning ska ha samma rättigheter och skydd som andra barn. Det
är också viktigt att de nya forsknings
rönen sprids till hela samhället. I synnerhet ska kunskapen spridas till
socialtjänsten, domstolarna, andra beslutsfattare och politiker på såväl lokal
som nationell nivå.
Therese Follin och Iren Åhlund
berättade om projektet Familjestöd
– en mänsklig rättighet. De har mött
många föräldrar och haft temamöten
tillsammans med personal från mödravård och barnavård. De pratade också
om funktionsnedsättningen. Föräldrarna ville ha hjälp att berätta om den
för sina barn ”för ingen har ju förklarat det för mig, så jag kan ju inte förklara för barnen”. Projektet vill också lyfta fram och satsa på papporna.
17 pappor fick träffa forskare, jurist
och socialtjänsteman för att få kunskap. Papporna är viktiga och ska inte
glömmas! Mammorna såg pappan som
det viktigaste stödet, medan andra
runt familjen inte insåg hur viktiga
papporna är.

Lennart Ringbert och Birgitta Rhodin
(Jämtland), Monica Stjernsten (Västernorrland) och Elaine Johansson (Västra Götaland) berättade om hur man
kan arbeta och samarbeta regionalt.
Länsförbunden har en viktig roll för
att samordna festivaler, familjehelger,
internationella projekt, inspirations
helger, seminarier och mycket mer i
samarbete med andra föreningar och
med kommunerna. Lennart och Birgitta berättade om god sammanhållning
trots långa avstånd och problem med
kommunikationerna.
Monica gav bland annat några tips
att tänka på: Effektivisera mötena, ha
roligt, bjud på mat, jämför erfaren
heter från föreningarna.
FUB Västra Götaland är ett stort länsförbund som försöker både stötta lokal
föreningar och arbeta utåt med intressepolitiskt påverkansarbete. Elaine
berättade om verksamheten. I Västra
Götalands-regionen finns också ”kommittén för rättighetsfrågor” – något att
lära av i andra delar av landet.
Annelie Sylvén Troedsson, Riksförbundet FUB:s styrelse, berättade om

Maria Sundström, ny kanslichef på FUB:s
rikskansli.

tyder och eventuella fördomar mot personer med utvecklingsstörning.
Come Together-ambassadörerna berättade om sin resa till Tanzania och visade filmer och bilder från resan. Deras
presentation imponerade stort och fick
stämmans absolut längsta applåder.
Gert Iwarsson, från Riksförbundet
FUB:s styrelse och FUB:s Forskningsstiftelse ALA, kom med en uppmaning: Vi
vill ha in FUB-medlemmars önskemål
om intressanta forskningsområden.
Förslag mejlas till judith.timoney@fub.se
Professor Pehr Granqvist.

det lättlästa studiecirkelmaterialet LSS
– Leva som Svensson. Och hennes uppmaning var ”Använd det!”. Bjud gärna
in LSS-handläggare, någon av FUB:s
rättsombud/medlemsrådgivare eller en
politiker. Materialet finns att beställa
från RiksFUB:s kansli eller från FUB:s
webbplats.
Jesper Tottie presenterade med
hjälp av Sara Brännström och Fredrik
Berndtsson projektet Störd och Stolt.
Projektet drivs av FUB med stöd av
Svenska PostkodLotteriet. Syftet med
projektet är att sticka hål på de fördomar som finns om personer med
utvecklingsstörning, och att ifråga
sätta vad som är ”normalt”. Under juni
månad kommer projektet också att presentera resultatet av en undersökning
som har gjorts under våren där 600 privata och offentliga företag bland annat
har fått svara på om de kan tänka sig
att låta en person med lindrig utvecklingsstörning representera företaget i
kontakten med kunderna. Syftet har
varit att ta reda på hur företagens atti-

Kenneth Bengtsson, tidigare koncern
chef på ICA fick mota FUB:s hederspris.
Motiveringen löd: ”För Kenneth Bengtssons mod att våga bryta fördomar. Att
våga gå mot det politiskt korrekta och
göra något riktigt för en liten grupp i
samhället. Hans skärpa handlar om att
se den enskilda människan och samtidigt leda ett stort företag och utifrån
det ta steget att med värme och humor
låta en praktikant börja i butiken och
visa att alla människor betyder lika
mycket i dagens Sverige”.

Det beslöts också att en arbetsgrupp
utses för att titta på om organisationsnamnet bör ändras då det uppfattas
som långt, svårhanterligt och otidsenligt. Arbetsgruppen som ska bestå av
representanter från Riksförbundet FUB
och Klippan ska presentera sina slut
satser vid förbundsstämman 2016.
Styrelsen vald. Ordinarie ledamöter:
Thomas Jansson ordförande, Lillemor
Holgersson 1:e vice ordförande, Jan-Åke
Wendel 2:e vice ordförande, Pentti
Lamberg, Annelie Sylvén Troedsson,
Gert Iwarsson, Helena Molker-Lovén
(ersättare), Monica Stjernsten (nyval),
Alf Lundin, Marianne Hermansson
(nyval). Ersättare: Stefan Römer (nyval),
Anna Hildingsson (nyvald).
TEXT OCH FOTO: KRISTONA HEILBORN

– Jag är jättehedrad över att ha fått
FUB:s hederspris. Det är fantastiskt att
ta emot en sådan värme och det känns
som om jag har gjort ett avtryck, sa en
glad Kenneth Bengtsson.
Motioner som antogs under stämman:
Att FUB:s kommitté för hälso- och sjukvård ska fortsätta sitt arbete för jämlik
sjukvård. Alla med LSS-beslut ska ha
rätt till bra vårdmöjligheter oavsett boendeform. Kommittén ska också arbeta
för kravet att LSS-personal får kompetens i att uppmärksamma hälso- och
sjukvårdsproblem och säkerställa att
hälsokontroller genomförs med för individen nödvändiga intervaller.

Kenneth Bengtsson, tidigare koncernchef på
ICA fick mota FUB:s hederspris.

Ordinarie ledamöter: Thomas Jansson ordförande, Jan-Åke Wendel 2:e vice ordförande, Pentti Lamberg, Annelie Sylvén Troedsson, Gert Iwarsson,
Helena Molker-Lovén (ersättare), Monica Stjernsten (nyval), Alf Lundin, Anna Hildingsson (ersättare, nyval), Lillemor Holgersson 1:e vice
ordförande. Marianne Hermansson, (nyval) och Hans Römer (ersättare, nyval) saknas på bilden.
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fub presenterar:

Störd och stolt-galan
i Blå hallen
den 5 december, 2015

FUB anordnar Störd och stolt-galan för att ta plats, skapa mötesplatser och påverka samhället.
Under kvällen kommer 10 galapriser att delas ut till personer, verksamheter och företag som är
goda förebilder. Juryn utgörs av Klippans styrelse med flera. Artister kommer spela och ett känt
värdpar kommer att leda galan och den kommer eventuellt att TV-sändas.
Efterfesten och dans hålls i Gyllene salen.
Biljetter
Det kommer att finnas 740 platser på galan, fler om den inte TVsänds.

Fördelning av biljetterna:
400 biljetter som länsförbunden som fördelar till föreningarna.
200 biljetter till deltagarna på Klippans jubileum (Klippans fest
kommitté bestämmer eventuell geografisk fördelning)
140 till pristagare, speciellt inbjudna inflytelserika personer och
företagsbiljetter.

Hälften av biljetterna till personer med utvecklingsstörning
Vi uppmanar rörelsen att se till att hälften av de 400 biljetterna går till
personer med utvecklingsstörning.

Boka från 1 september
Från 1 september går det att boka biljetter. Under 1-30 september får
länsförbunden fördela biljetterna till lokalföreningarna.

De länsförbund som utsett en ansvarig person för förmedlingen av
biljetterna till sos@fub.se, senast den 20 augusti 2015, får ett visst
antal biljetter procentuellt efter antal medlemmar i lokalföreningarna.
Den 1 oktober återgår eventuellt överblivna biljetterna till FUB:s
riksförbund.

Överblivna biljetter: Från klockan 12:00 den 15 oktober 2015
så släpps eventuellt överblivna biljetterna till andra. Då är det först till
kvarn som gäller, men max fem per bokning, med företräde till FUBmedlemmar.

Pris: Biljetterna kostar 200 kronor för FUB-medlemmar
och 400 kronor för icke FUB-medlemmar. Företagsbiljetter kostar
2000 kronor per biljett. Vi avsätter 50 företagsbiljetter.
Text: Jesper Tottie, kommunikationaanvarig, FUB
Jan-Åke Wendel, 2:a vice ordförande, FUB
Förslag på pristagare (se nedan) och frågor: sos@fub.se
Mer information kommer på www.fub.se

Galapris till bästa förebilderna
FUB efterlyser: goda exempel och förebilder!
Vi söker personer, eldsjälar, verksamheter, kommuner och företag,
som på olika sätt bidrar till att personer med utvecklingsstörning får ett
bättre liv. Det finns mycket i samhället som behöver förändras, för att
personer med utvecklingsstörning ska få bra levnadsvillkor. Här ser vi
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stora utmaningar framför oss. Genom att lyfta fram och sprida goda
exempel, hoppas FUB bidra till att fler kan få del av de många bra insatser och initiativ som görs runt om i Sverige.
Hör gärna av Dig! sos@fub.se tel: 08-508 86 600

AN N ON S

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

Fler
GRATISSHOWER
I VÅR OCH HÖST!

✴

Dans

✴

Teater

✴

Fashion house

LANDET RUNT

Dansa Fuego populärt
hos klippansektionen Laxringen

H

är kommer en liten berättelse
om vad vi bland annat sysslar
med i Hallandsklippans lokalsektion Laxringen. Vi bildades i mars
2013 och är fyra medlemmar. Cecilia
Andersson, Gunilla Karlsson, Hasse
Jansson och Elin Anderson. Vi har tre
handledare. Monica Carlsson, Anna
Myrén och Inger Myrén. Tillsammans
har vi tagit fram egna tröjor. Sommaren 2013 var vi i Ambjörnarp och
cyklade dressin. Ett riktigt klurigt och
utmanande äventyr.

Vårt mål för 2013 var att få en av
Laxringens medlemmar med vid samverkansmöte med Falkenbergs kommun. Kommunen beviljade detta så
under 2014 har Elin varit Laxringens representant vid dessa möten.
Under 2013 och 2014 har vi arbetat med Kost, Hälsa och Motion.
Vi har valt att fokusera på Motion
och bland annat dansat Fuego.
Målet för 2014 har varit att även starta
detta som en aktivitet för övriga medlemmar i Falkenbergs FUB. Respon-

sen blev över all förväntan. En gång
i månaden under hösten 2014 hade
vi en grupp på cirka 20-25 personer som dansade av hjärtans lust.
På sista dansen för 2014 hade vi bjudit
in två ledare från Friskis & Svettis i Falkenberg att vara med. De leder själva
Dans Fuego och har varit Anna o Ingers inspirationskällor. Vi tror nog att
de var rätt imponerade. Och vi satsar
på motion och hälsa under hela 2015.
TEXT: FALKENBERGSSEKTIONEN LAXRINGEN/
INGER MYRÉN

Uppskattad utflykt till Borgasgård

Dansgruppen The Unity, från Studieförbundet Vuxenskolan underhöll.

Värdparet Göran och Birgit Andreasson.

E

tt 100-tal personer åkte med när
FUB Falkenberg och FUB Halmstad/Hylte hade en gemensam
utflykt till Norra Borgasgård som ligger mellan Kvibille och Harplinge.
Alla tyckte det var en lyckad dag på
gården och djuren visade upp sig till
allas stora glädje. Deltagarna i utflykten fick titta på gutefår och deras
lamm, hönor, tuppar och några hästar.
Värdparet på Norra Borgsgård hade
satt upp två stycken tält, där det gick
att sitta och äta. Var och gjorde sin
egen hamburgare och sen fikade man.
Dansgruppen The Unity, underhöll
med dans och trubaduren Victor Salazar spelade och sjöng tillsammans med
Dan Dammvik från FUB Halmstad/
Hylte.
FOTO: GERD PONTÉN
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Trubaduren Viktor Salazar spelade tillsammans Att få titta på gårdens djur var uppsakattat, här
med och Dan Dammvik från FUB Halmstad/
får arbetshästarna lite extra omsorg.
Hylte.

LANDET RUNT

Medlemsmöte FUB i Helsingborg
personer med nedsatt arbetsförmåga.
Hotellbranschen erbjuder både många
och varierade arbetsuppgifter.
I Tyskland finns bortåt 700 arbets
integrerande företag, många som
också har hotellverksamhet, exempelvis Stadthaushotel Hamburg.

Inspiration från Eskilstuna
Gabriele Ottosson i FUB:s lokal.

Clariton Collection Hotel Bolinder
Munktell i svenska Eskilstuna arbetar på liknande sätt. Därom har TV3
gjort en dokumentär ”Världens Bästa
Hotell”, som finns att hämta på www.
claritonhotel.com/hotel-eskilstunasweden-SE027.
Gabriele Ottosson har tillsammans
med sin son Nils besökt några av dessa.
Hennes erfarenheter är goda och har
gett inspiration att bygga upp liknande
i nordvästa Skåne.

Gabriele Ottoson och hennes son Nils samt
andra mötesdeltagare.

P

ersoner med funktionsnedsättning har svårt att finna meningsfulla arbeten i dagens Sverige
trots goda ambitioner och insatser
från olika myndigheter. Vid ett medlemsmöte i Helsingborg presenterade
Gabriele Ottosson sin idé om arbetsintegrerande företagsverksamhet i
hotellbranschen. Hon planerar en
vinstdrivande affärsmodell, där all

vinst återinvesteras i verksamheten.
Anställda med funktionshinder skall få
arbete och egen försörjning i hemtrevlig hotellmiljö. Social och ekologisk
hållbarhet blir övergripande teman.
De anställda skall arbeta individuellt anpassat med lämpliga hjälpmedel i ansvarsmedveten och kärleksfull
miljö. Målsättningen är att ge arbetsträning och långtidsanställning åt

TEXT OCH BILD: KRISTINA FILIPSON JONSSON,
FUB HELSINGBORG.

Insamling
till Nepal gav över
25 000 kronor!
Direkt efter den första, förödande jordbävning i Nepal den 25 april, började Riksförbundet FUB en insamling till FUB Örebros
projekt i Nepal som drivs i samarbete med
MyRight (www.myright.se). Insamlingen omfattade information på riksförbundets webbsajt och FUB:s olika kanaler på sociala medier,
samt en extrainsatt insamling på temadagen
i samband med årsstämman i Luleå. Den 12
maj inträffade ett nytt jordskalv av nästan
samma magnitud som den första och insamlingen förlängdes med två veckor till den 31
maj. Resultatet var 25 777 kronor, inklusive en
anonym donation på 15 000 kronor.
C

M

Y

Även om insamlingen avslutades den 31
maj finns det fortfarande möjlighet att
skicka ett bidrag till riksförbundets plusgiro: PG 90 00 57 – 1. Märk gärna inbetalningen med Nepal.
CM

MY

CY

Ett glatt gäng som träffades på Hallands-Klippans medlemsmöte i Falkenberg
den 11 april. Gunilla Karlsson visade Hallands-Klippans verksamhetsberättelse för 2014. Riks
förbundet FUB:s nya kanslichef Maria Sundström gjorde sitt första besök hos en Klippan-sektion.
Victoria Sjöström, webbredaktör på riksförbundet, föreläste om sociala medier. Det kom flera
bra frågor om Facebook och andra forum på internet.
FUBs internetannons 2015 ny.pdf
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RÄTT MÅLGRUPP
PÅ NÄTET?
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www.fub.se/annonstorg
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Kontakta:
pia.sandberg@fub.se
08-39 41 11
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LANDET RUNT

FUB Göteborg åkte ångtåg
till Gräfsnäs

Loket på vändplattan.

Så var vi framme vid Gräfsnäs och
gick ner till sjön för att äta matsäck.
Det var gott med mat och dricka, men
barnen hade inte riktigt tid att äta. De
ville till lekplatsen för att åka ruschkana och gunga. Även några modiga
vuxna åkte ruschkanan.
Vi gick också upp till Gräfsnäs slottsruin. På borggården var det fint och
soligt, men inne i ruinen var kallt och
några tyckte det var kusligt.
På en äng vid sidan av vägen körde
en kusk en gräsklippare som drogs av
två hästar. Det var första gången många
fick se en så ovanlig gräsklippare.
Tillbaka på stationen gick vi på rälsbussen. Då undrade några om det var
en buss? Eftersom den körde på spåret
var det väl ett tåg?
Detta var avslutningen på vårens
familjesöndagar. FUB:s Lekotekskommitté i Göteborg tackar föräldrar och
barn för i vår. Hoppas vi ses till hösten
igen.

Tea på tåget.

S

öndagen den 31 maj träffades
barn och vuxna på Antens station. Det blåste, men solen lyste
mellan molnen. Vi satte oss tillsammans i de gamla vagnarna på tåget, och
alla fick varsin biljett.
Tåget startade, ångvisslan tjöt och
det rök virvlade från skorstenen på
loket. Sakta tuffade tåget fram längs
spåret. Efter en stund stannade tåget
för att tanka vatten ur sjön. Passagerna
gick av för att titta på. Medan vattnet
fylldes på fick vi veta mera om järnvägen, loket och vagnarna.
Vi åkte vidare mot Gräfsnäs. Då stod
några på plattformen bakpå tågvagnen. Det var fint att åka där. Det dunkade från rälsen, vinden blåste mot
ansiktet och sommargrönskan var fin.

TEXT OCH FOTO: LENA EDVARDSSON, FUB

Adam gungar.

GÖTEBORG

FUB deltog i Inclusion Europes
årliga konferens i Rom

R

om var årets mötesplats den
21–22 maj för Inclusion Europes årliga konferens ”Europe in
Action”. Temat var familjer och att tala
med egen röst, ”self-advocacy”. Liksom
på den nordiska träffen lyftes vikten
av FN konventionen om rättigheter för

personer med funktionsnedsättning
som ett viktigt och kraftfullt verktyg
för påverkansarbete.
För FUB och Klippans räkning deltog ordförande Thomas Jansson,
kanslichef Maria Sundström och Anna
Hildingsson från Riks-Klippan.

Anna Hildingsson (uppe till höger) tillsammans med deltagare på konferensen: ”Europe in Action”.
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LANDET RUNT

FUB informerade om sin
verksamhet när Postkodlotteriet
kom till Sundvall 19 april

B

ergeforsen var den vinnande
postkoden i Grannyran och TVinspelningen gick av stapeln
på Stora Torget i Sundsvall. FUB var
inbjudna att delta tillsammans med
flera andra frivilligorganisationer.
FUB:s representanter var Elin Vesterlund, Mikael Svedberg, båda ledamöter
i FUB Sundsvall och Monica Stjernsten
ordf Länsförbundet FUB Västernorrland. Vi fick möjlighet att dela ut information om vad FUB är och berätta vad
FUB gör. Vi hoppas också att vi lyckades
värva några nya medlemmar. Många
var intresserade av vår förening!
Solen sken och torget var fullpackat
med människor. På scenen uppträdde
Nassim Al Fakir, och Isa samt JTR från
Melodifestivalen som alla lyckades få
publiken med sig. När vinnarna i Grannyran drogs jublades det i publiken,
och det gick inte att ta miste på hur
glada och förvånade vinnarna blev.
För Elin, Mikael och mig blev det
en fantastiskt rolig dag! Vi fick ju vara
med hela dagen och se även sådant
som inte kommer att sändas i TV. Valdemar Pietsch från Postkodlotteriet
tog så väl hand om oss, och vi bjöds
på lunch på Elite Hotell Knaust. Efter
inspelningen var vi inbjudna till Stadshusets orangeri med mingel. Vi tog
chansen att informera teamet om FUB
också, vi diskuterade bland annat habiliteringsersättningen för de som arbetar på Daglig Verksamhet, LSS intentioner och hur det ser ut idag, ekonomi

och boende för våra medlemmar. De
blev nog lite chockade faktiskt – våra
förhållanden är kanske inte så kända
utanför vår krets. Vi fick beröm också,
för att FUB synts i tunnelbanan i Stockholm med affischerna om ”Ansökan
om ett vanligt liv”. Många hade också
sett Axel Isaksson tävla i Postkodlotteriet och var väldigt imponerade! Vi
avslutade med att tacka för att FUB är
förmånstagare i Postkodlotteriet!
Det var en intensiv, rolig dag och det
känns viktigt att FUB får synas i stora
evenemang som detta.

Mikael Svedberg och Elin Vesterlund, från FUB Sundsvall
tillsammans med Monica Stjernsten, ordförande
Länsförbundet (i mitten).

TEXT: MONICA STJERNSTEN, FUB SUNDSVALL
FOTO: MIKAEL SVEDBERG, FUB SUNDSVALL

FUB passade på att informera om sin verksamhet
när Postkodlotteriet kom till Sundsvall.

Bengt Sandström, FUB Sundsvall till
sammans med Magadalena Graaf och
Rickard Sjöberg,Postkodlotteriet.

Elin Vesterlund, från FUB Sundsvall, tillsammans
med Monica Stjernsten, ordförande Länsförbundet.

Information, diskusson och trevligt
umgänge på FUB Gotlands årsmöte i april
Det var en mycket god uppslutning
på FUB Gotlands årsmöte trots att den
var en kall och regnig kväll. Mötet som
ägde rum i Pingstkyrkan ljusa lokaler
i Visby den 15 april var välbesökt. Ordförande Maj-Britt Fallgren hälsade alla
välkomna och därefter informerade
Elisabeth Langran, förbundsjurist och
Anna Gabrielsson, ombudsman, om
kansliets arbete på nationell nivå. Förutom information om uppvaktningar

på Utbildnings- och Socialdepartementet presenterade det nya studiematerialet ”Leva som Svensson” om LSS
och informationshäftena från projektet ”Delaktighet i sikte”. Det blev även
många frågor och förslag på hur vi kan
bedriva lokal intressepolitik både vad
gäller sjukvård och boendesituationen.
Det fanns mycket kunskap och engagemang hos alla närvarande och diskussion blev både intensiv och givande.

Efter stärkande kaffe med smörgås
fortsatte årsmötet med en genomgång
av föreningens omfattande verksamhet
och val av ledamöter till styrelsen. Det
hann bli sen kväll innan mötet avslutades, men även då hade många svårt
att skiljas åt och höll sig gärna kvar och
pratade.
TEXT: ANNA GABRIELSSON
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LANDET RUNT

Stor glädje på familjesöndagen hos FUB i Göteborg

Ansiktsmålning var en av många populära aktiviteter under
familjedagen.

M

ånga familjer kom till familjesöndagen 12 april. I rotundan hoppade barn och även några vuxna så att hoppborgen gungade.
Det blev många glada skratt. Roliga rummet var öppet, och bollbadet,
Karolinska Institutet liggande NY.pdf
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vattensängen och leksakerna drog också till sig många barn. I caféet
fanns ansiktsmålaren Cornelia, som med fina penseldrag förvandlade
helt vanliga barn till en fe eller ett monster. Några fick en målning på
armen, och det fanns både hästar och indianer, blommor och fjärilar till
beskådande. Till fikat fanns det mycket gott att välja på, allt från pannkakor till småkakor, vetekransar och chokladbollar, samt en radiokaka
som gjorde flera riktigt nostalgiska. FUB:s nya lekotekarie Inger Joheman fanns på plats, och bjöd in familjerna till Lekoteket. Hon fick besök
av ett par föräldrar som lånade pedagogiska leksaker till sina barn.
TEXT OCH FOTO LENA EDVARDSSON
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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 och/eller 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. Är du intresserad?
Kontakta vår forskningssjuksköterska Johanna så berättar hon mer:
070-755 96 80 alt 08-514 527 00 eller johanna.ingvarsson@ki.se
Besök ki.se/kind för mer information om KIND och vår tvillingforskning (projektet ”RATSS”).
22 · UNIK
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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
UNIK · 23
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.

En bortglömd tillvaro för irakiska
flyktingar med utvecklingsstörning

1,2 – 1,5 miljoner irakier har flytt till irakiska Kurdistan. Ett 20-tal läger har anlagts. På bilden ses Khanke-lägret där det lever 65 000 yazidiska flyktingar.

Terrorgruppen Islamiska Statens härjningar har tvingat miljontals irakier på flykt.
Ett 20-tal läger har anlagts i irakiska Kurdistan där många med intellektuella
funktionsnedsättningar lever en bortglömd tillvaro.
22-årige Saif Abdallah formar sina fingrar och händer till
ett vapen. Han härmar ljudet av ett automatvapen med
munnen samtidigt som han låtsas skjuta sin 27-åriga syster
Selma och sina föräldrar Nofa och Abdallah Muhammed.
– Han har hållit på så sedan IS (Islamiska Staten) attackerade vår by, säger pappan Abdallah.
Vi befinner oss i ett tält i flyktinglägret Kabarto i Dohukdistriktet i de autonoma kurdiska områdena i nordöstra Irak.
Selma och Saif har intellektuella funktionsnedsättningar.
Den tredje augusti 2014 anfölls deras by i Sinjar-distriktet i
nordvästra Irak av terrorgruppen IS.
– Jag och de andra manliga byborna försvarade byn i sex
timmar. Flera bybor dödades innan vi tvingades fly i bil till
Dohuk-distriktet. Saif och Selma var hysteriska, säger Abdallah.
Inom loppet av några dagar hade IS intagit hela nordvästra Irak. Hundratusentals, framförallt kristna, yazidier
och andra religiösa minoriteter, flydde till de kurdiska områdena. Där finns det idag 1,2 – 1,5 miljoner internflyktingar.
Ett 20-tal läger har anlagts. Den första tiden bodde familjen
Abdallah, som är muslimska kurder, i Shariya-lägret som ligger en bit bort.
– Där fanns toaletterna i en gemensamhetsbyggnad som
låg långt från vårt tält. Det var omöjligt för Saif och Selma
att ta sig dit på egen hand. Vi flyttade hit för att det finns
bajamajor utanför varje tält här, berättar Abdallah.

Ingen professionell hjälp
Överlag får flyktingar med funktionsnedsättningar lite uppmärksamhet i lägren. Enligt lägeradministrationen har
minst 550 personer av lägrets cirka 40 000 invånare någon
form av funktionsnedsättning, men det finns inga särskild
service för dem. När lägret nyss hade anlagts, i november
2014, delade Handicap International ut hjälpmedel till en
del. Familjen Abdallah har dock inte fått några.
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Naif Khallash och hans femårige son Khalaf är yazidiska flyktingar
från Sinjar i Shariya-lägret i irakiska Kurdistan. Khalaf är gravt
utvecklingsstörd.

– Selma kan inte hålla balansen, därför lämnar hon aldrig tältet. Hade hon haft en rullstol hade vi kunnat ta runt
henne i lägret, säger Abdallah.
I Sinjar försörjde sig familjen på fåruppfödning och småskaligt lantbruk. Saif och Selma gick aldrig i skolan. De har
inte ens fått någon diagnos.
– Selma kan inte prata alls och Saif har talsvårigheter,
därför kunde de inte gå i vanliga skolor. Det fanns inga specialskolor eller några centers för utvecklingsstörda barn kring
byn, säger Abdallah.
Irakier med funktionsnedsättningar är berättigade ett
”handikappskort” som ger rätt till ett litet månadsbidrag.
Sedan familjen drevs på flykt har den inte kunnat hämta ut
bidraget, men får gratis hygienartiklar och cirka 215 kronor
per person och månad av FN: s flyktingorgan. Saif är troligen
traumatiserad efter sina upplevelser. Det är han inte ensam
om, men det finns ingen professionell hjälp att få.
– De första månaderna efter att vi hade blivit attackerade
var Saif och Selma konstant rädda. De vaknade av mardrömmar varje natt, men nu mår de bättre, säger Abdallah.
Kurdiska peshmerga-soldater, den irakiska armén och
allierade har haft en del militära framgångar mot IS i nordvästra Irak, men inget tyder på att internflyktingarna kan
återvända hem inom en snar framtid. Dagarna är en lång
väntan. Saif vandrar rastlöst runt mellan granntälten. Selma
sitter alltid i tältet. Nofa önskar att tiden kunde utnyttjas till
något vettigt.
– Jag tror att Saif skulle kunna utvecklas mycket om han
fick rehabilitering och att han skulle kunna göra sig bättre
förstådd genom talterapi. Selmas möjligheter att utvecklas är sämre, men båda skulle må bättre om de fick delta
i någon form av aktiviteter eller se något annat än lägret
ibland, säger Nofa.

Måste bekosta allt själva
Ett par kilometer bort ligger Shariya-lägret med cirka 23 000
flyktingar. I ett av tälten bor tvåbarnsfamiljen Khallash. De
är yazidiska flyktingar från Sinjar. Äldste sonen, femårige
Khalaf, är gravt utvecklingsstörd efter en komplicerad förlossning.
– Han har mycket begränsad förståelseförmåga, talsvårigheter och inget närminne alls. Dessutom har han nedsatt
syn och kan inte gå upprätt, säger pappan Naif Khalash.
Khalaf har även epilepsi, andningssvårigheter och en rad
andra åkommor som kräver medicinering och behandling.
Internflyktingar har rätt till fri primärvård och gratis mediciner mot enklare åkommor. Andra mediciner och specialistbehandling måste de själva bekosta. I Sinjar var Naif diversearbetare, som flykting i Kurdistan arbetar han ibland på
byggen.
– Allt jag tjänar går åt till Khalafs mediciner och transportkostnader till apoteken, säger Naif.
Naif har aldrig hört talas om ”handikappkort” eller funktionshindrades rättigheter.
– Regeringen har inte ens asfalterat vägarna i Sinjar. Då
kan man inte förvänta sig att de öppnar centers eller skolor
för barn med särskilda behov, säger han.

Försök till integrering
Den lokala organisationen Aver gör fältstudier i lägren och
refererar behövande till rätt organisation. Sabrya Salih, chef
på Aver, säger att många flyktingar med utvecklingstörning
lever en bortglömd tillvaro. Inte enbart på grund av brist på
resurser.

Fyra av medlemmarna i 10-barnsfamiljen Abdallah som tvingades
fly sitt hem i Sinjar och nu lever i ett tält i Kabarto-lägret i irakiska
Kurdistan. Från vänster till höger: Selma, mamma Nofa, Saif och pappa
Abdallah Muhammad.

– En del anhöriga gömmer sina utvecklingsstörda släktingar eftersom de skäms över dem, säger Sabrya.
Detta bekräftas av Teli Salih Mosa, chef på organisationen
Nujeen.
– Så är det i hela Irak och på många andra platser i Mellanöstern. Det kan till exempel vara svårt för en kvinna att
gifta sig om hon har en familjemedlem som är funktionsnedsatt. Många tror att alla funktionsnedsättningar är ärftliga, säger Teli.
Nujeen är en av de mest drivande organisationerna i irakiska Kurdistan när det gäller funktionshindrades rättigheter och implementerandet av dem. I samarbetet med den
lokala funktionhindersorganisationen JIN försöker man
integrera barn med funktionsnedsättningar på så kallade
barnvänliga platser i ett tiotal av lägren.
– Vi ger ledarna råd om hur de bäst kan integrera dem i
psykosociala aktiviteter. Vi pratar även med andra barn för
att de ska ha en positiv attityd till jämnåriga med funktionsnedsättningar, säger Teli.
Det krävs en del övertalning av föräldrar till utvecklingsstörda barn innan de låter dem delta i aktiviteterna.
– Tyvärr finns det många föräldrar som till en början inte
vill att de deltar. De tror att det är omöjligt för ett barn med
funktionsnedsättningar att lära sig något, säger Teli.

Rätt till bidrag i kurdiska områdena
Projektet i lägren är fortfarande i sin linda, men det finns
även hjälp att få utanför lägren även om den är begränsad.
Flyktingströmmen har lett till en 30-procentig befolkningsökning i irakiska Kurdistan, som har fem miljoner invånare,
på mindre än ett år. Det har slagit hårt mot alla samhällssektorer. De kurdiska områdenas handikapplagstiftning, från
2011, skiljer sig mot övriga Iraks.
– Alla personer med funktionsnedsättning har rätt till
bidrag, fri rehabilitering och hälsovård. Problemet är att
många inte känner till detta, men vi har sammanställt guider och haft flera informationskampanjer, säger Teli.
I irakiska Kurdistan har barn med lindriga utvecklingsstörningar rätt att gå i vanliga skolor, men endast kring 30
procent av alla internflyktingbarn får någon form av undervisning. Barn med måttlig och grav utvecklingsstörning kan
få fri specialundervisning, terapi och annan service på centers i de större städerna.
– Internflyktingar med utvecklingsstörningar är också
välkomna till centren, men de måste själva bekosta transporten och det har ytterst få råd med, avslutar Teli.
TEXT OCH FOTO: BENGT SIGVARDSSON
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”Min drivkraft är att sprida kunskap”
Cecilia Olsson är en riktig veteran inom FUB- och ALA -sammanhang. För den breda
allmänheten är hon mest känd som ”mamma” till de mycket populära ”Ninjakoll”– filmerna.
ett stort intresse för utvecklingsfrågor,
både inom praktiken och forskningen.
Vad har du för bakgrund? Hur kom du in i
FUB-verksamheten?

Cecilia Olsson.

D

et är nu drygt 40 år sedan Cecilia
Olsson klev in i rörelsen och inte
har engagemanget mattas med
åren, snarare tvärt om. Men de facto
fyllde Cecilia Olsson 65 år i höstas. Hon
tycker nu det börjar bli dags att trappa
ner och lämnar därför sin anställning
på FUB, men kommer ändå att fullfölja
sina påbörjade projekt inom ALA och
FUB.
Hur känns det att börja trappa ner ditt
arbete inom ALA och FUB?
– Jag kommer att finnas tillgänglig för
ALA och FUB ett tag till. Fortfarande
har jag saker att ge i verksamheten, så
det vill jag fortsätta med ett tag till.
Vad har drivit dig genom åren? Ditt arbete
har ju verkligen gjort skillnad, något alla
är överens om.
– Det känns roligt att det är så. Min
drivkraft har alltid varit att sprida kunskap. FUB och ALA har varit fantastiska
plattformar att verka utifrån. Här finns
oerhört mycket samlad kunskap och
FUBs om annonsering nr 3 2015.pdf
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– Man kan säga att jag har spänt över
hela området under mitt yrkesliv, och
jobbat med alla åldrar; från förskolebarn
till vuxna. Jag är lärare i botten med specialinriktning, och jobbat inom särskolan och fått chansen att forska (Disputerade 2006 red.anmärkning.)och arbeta i
projekt parallellt. Att få arbeta praktiskt
och samtidigt vara i forskarvärlden och
dessutom kunna knyta ihop säcken i de
olika projekt, som jag verkat i, inom FUB
och ALA. Det har minst sagt varit fantastiskt genom åren.
Vad eller vem har du lärt dig mest av?
– Jag har haft förmånen att få jobba
länge inom det här området. Men utan
tvekan är den enskilda person som lärt
mig mest är Conny Bergqvist, ombudsman på FUB. Vi har haft många föreläsningar tillsammans, där han berättat
utifrån sitt perspektiv om hur det är att
leva med en utvecklingsstörning, och
jag mer övergripande utifrån praktiken
och forskningens horisont. Ett samarbete som jag lärt väldigt mycket av. Andra personer jag hämtat inspiration och
kunskap från är Mats Granlund, många
gemensamma projekt på ALA, och Lars
Thorsell, under många år rektor på
Häggviks gymnasium och medarbetare i
flera projekt.
Vad är ditt bästa minne från tiden inom ALA
och FUB?
– De är väldigt många, svårt att plocka
ut något enskilt. Det skulle i så fall

2015-02-02

vara premiärvisningen av ”Ninakoll”filmerna. Jag var så otroligt nervös för
att någon av ungdomarna som medverkat i filmerna inte skulle tycka det var
ok, så lättnaden när alla tyckte det var
bra var enorm.
Finns det något du skulle vilja skicka med
till andra som så småningom tar vid där du
slutar?
– Att ta vara på den enorma kunskapskällan som finns inom ALA och FUB-
rörelsen. Och framförallt sprid den! Använd kunskaperna i såväl vardagsarbete,
som i allt påverkansarbete för att personer med utvecklingsstörning ska få rätt
bemötande och få ökade möjlighet att
fylla den viktiga funktion i samhället
som de gör.
TEXT: AGNETA BERGHAMRE HEINS FOTO: PRIVAT

Arbete: förutom forskning och projekt på
ALA/FUB (40 procent), pedagogisk
handledare på Häggviks gymnasium,
gymnasiesärskola (60 procent).
Bor: Sigtuna
Aktuella projekt: Begripsam, Anpassad
IT. Sitter i referensgrupp i Wordpress, Så
funkar sex. Skall ha en avslutningsföreläsning i Olika avtryck. Sekreterare i Föreningen Kognitivt Stöd.
Gillar: människor, gott vin o god mat.
Ogillar: spindlar
Motto: Det är spännande med människor
som inte tänker på samma sätt som jag.
Det här visste du inte...: Älskar att ta
ur nyfångad strömming ur näten.
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I vår senaste GrannYra fick de glada grannarna i postnummer 861 39 Bergeforsen dela på 60 miljoner kronor.

Vinn med dina grannar
I PostkodLotteriet får du dela din vinnarglädje med
grannarna i postnumret. För när en av er vinner, då
vinner alla med lott. Några som alltid vinner är FUB
och övriga cirka 50 ideella organisationer som delar
på överskottet från lottförsäljningen.
De senaste tolv månaderna har 137 lottköpare blivit
miljonärer och kunnat göra verklighet av sina drömmar.
Vem vet, nästa gång kan det vara din och dina grannars
tur att vinna stort på att vara med i Lotteriet.
Ny vinstchans varje dag
De högsta dagliga vinsterna lottar vi ut på fredagar – upp

till 100 000 kr per lott, en Volvo V60 och en miljon kronor.
Och alla vinster är skattefria!
Cirka 200 000 vinster i månaden
Förutom alla de ordinarie vinsterna har du dessutom
chans att få dela på många miljoner i jackpottdragningen
GrannYran tre gånger per år och i många extradragningar
under året. För allt det här betalar du som har fyllt 18 år
bara cirka 5 kr per dag, dvs 160 kr per månad.
Över 14 miljoner vinster
Sedan PostkodLotteriet startade hösten 2005 har vi delat ut
över 14 miljoner vinster värda en bra bit över 8 miljarder.

Gå in på www.stodlinjen.se om du eller en anhörig spelar för mycket.

postkodlotteriet.se
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”Juridisk hjälp vid överklagande av
LSS-ärenden ingår i Unik Försäkring”
Unik har ställt några frågor till Per Liljeroos, Försäkringsansvarig på FUB,
som ser många fördelar med att teckna UNIK Försäkring.

Hur länge har UNIK Försäkring funnits?
– FUB lanserade försäkringen 2010, så
det är över fem år nu.
Måste man var medlem i FUB för att teckna
UNIK Försäkring?
– Detta är en viktig medlemsförmån,
därför ska man vara medlem i FUB för

SST
PRE

att kunna teckna någon av de försäkringar vi idag erbjuder.

alla de LSS-överklaganden som vi hjälpt
medlemmar med via försäkringen.

Vad är fördelarna med UNIK Försäkring?

Om man exempelvis vill teckna en försäkring som gäller hemmet, bilen eller vid
olycksfall, vad skiljer i så fall UNIK Försäkring från andra försäkringar?

Att vi som försäkringsföretag har förståelse för våra medlemmar. Försäkringen är dessutom enkel att teckna,
och vi är lätta att nå om man har frågor. Inga knappval behövs och vi ger
snabba svar till våra medlemmar. Vi
finns helt enkelt där våra medlemmar
finns. Dessutom är vi alltid tillgänglig
för alla våra lokalföreningar. Önskar
någon lokalförening information om
försäkringarna så kommer vi alltid ut.
De är ingen kostnad för föreningarna.
Flera föreningar har tagit fasta på den
möjligheten och det har alltid varit väldigt välbesökta och uppskattade möten
runt om i landet.
Kan man även få juridisk hjälp via UNIK
Försäkring?
Juridisk hjälp ingår i alltid i våra försäkringar. Det som gör oss unika är att
vi även hjälper till vid överklagande av
LSS-ärenden, vilket vi är ensamma om.
Hittills har vi också haft framgång i

OPP

FUB:s ordförande
Thomas Jansson deltar
i FN-möte i New York
Eighth Conference of
States Parties to the
Convention on the
Rights of Persons with
Disabilities
9-11 June 2015, New York.
Mer om detta i
Unik nr 4 2015.

Thomas Jansson, ordförande
FUB
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– Det är en hel del. Det viktigaste, som
vi ser det, är att försäkringarna är anpassade efter de behov och den situation som försäkringstagaren befinner
sig i.
Bor man i ett gruppboende så ska
man kunna glömma låsa dörren om
man springer in till en kompis. Har
man inte själv körkort, men äger en bil,
som andra kör, så får man ändå korrekt
bonus efter sin egen ålder.
Lika är bilen självklart försäkrad
utan extra påslag, oavsett anpassningsgrad efter exempelvis ett rörelsehinder.
När det gäller Olycksfallsförsäkringen
skriver skrivs inte heller invaliditetsbeloppen ned med stigande ålder. Alla
oavsett ålder har samma skydd.
TEXT: AGNETA BERGHAMRE HEINS
FOTO: LINDA LINDELL

6:e Internationella
Anhörigkonferensen
Gothia Towers, Göteborg
3–6 september 2015

Välkommen till ett internationellt möte
om demografi, välfärd och a nhörigas roll.
Konferensen invigs av H.M. Drottning
Silvia och en av inledningstalarna är barn-,
äldre- och jämställdhetsminister Åsa Regnér. Under konferensen kommer några av
världens främsta forskare och policyskapare
inom anhörigområdet att medverka.
Konferensprogrammet omfattar över 250
föreläsningar, seminarier, fördjupningar och
debatter inom fem olika temaområden: ” Hälsa, omsorg och välbefinnande”, ”Att kombinera förvärvsarbete och anhörigomsorg”,
”Kostnader för vård och omsorg”, ”Teknik, vård och anhörig
omsorg”, samt ”Barn som anhöriga”.
Program och anmälan se: www.anhoriga.se

AN N ON S

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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Har du också ett

FUB-NYTT

Svenska Demensdagarna 2015

– viktigt att sprida kunskap

Ö

ver 1500 deltagare kom till
Karlstad i maj för att delta på
Svenska Demensdagarna som
anordnas av Svenska Nätverket för
Demenskunskap, som även samarbetar
med Svenskt Demenscentrum. Utbudet
av föreläsningar och seminarier hade
stor bredd och omfattade bland annat
forskning, sjukvård, omvårdnad, rehabilitering, juridik, etik med mera.
Här fanns mycket för oss i FUB att ta
till oss och sprida vidare tycker undertecknad som deltog under de två dagarnas utbildning.
Ingela Månsson, ledamot i FUB:s
kommitté för Åldrande är också ledamot i Svenska Nätverket för Demenskunskap och med och arrangerar både
Svenska Demensdagarna och FUB:s
konferens om åldrande.

– Det är mycket viktigt att personal
och anhöriga till personer med utvecklingsstörning lär mer om åldrande för
att kunna ge rätt stöd, säger Ingela.
Personer med utvecklingsstörning
som åldras får ofta vare sig de hjälpmedel eller det stöd de behöver. Det måste
vi ändra på. Att förmedla kunskap, som
vi kan göra under de här dagarna, är en
viktigt uppgift.
På Svenska Demensdagarna handlade en av föreläsningarna specifikt om
personer med utvecklingsstörning som
åldras. I november på FUB:s åldrandekonferens, se notis nedan, blir det en
heldag med spännande föreläsningar.
Dessutom har vi självklart många
intressanta utställare, där man också
kan få nya idéer. Kom ihåg att boka 18
november!
TEXT OCH FOTO: KIA MUNDEBO, OMBUDSMAN FUB

&
Det tårdränkta barnet.
Min berättelse om att bli
pappa till ett barn med
utvecklingsstörning.

Vi blir också äldre – livsvillkor för personer
med utvecklingsstörning | FUB
Konferensen vänder sig till alla som är intresserade av stöd till
personer med utvecklingsstörning som åldras. Såväl chefer
som medarbetare i vård och omsorg, anhöriga, politiker och
beslutsfattare är välkomna.För program och anmälan se
För program och anmälan:
http://www.fub.se/om-fub/aktuellt/kalender/konferensom-aldrande
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I boken ”Det tårdränkta barnet” berättar Peter
Karlsudd sin personliga historia om att bli
pappa till ett barn med funktionsnedsättning.
Boken handlar om hans yngsta dotter, som
föddes med Downs syndrom.
Boken illustreras med dottern Lisas målningar.
Kan beställas på: www.palmkrons.se

FUB-NYTT

Välkommen till en dag
för länsförbunden den 3 oktober 2015

Å

rets länsförbundsdag har temat
hälsa och sjukvård och syftet
med dagen är att entusiasmera
och stärka länsförbundens arbete med
kunskapsspridning inom sin region.
Dagen kommer att ge ett historiskt
perspektiv kring hälsa och sjukvård,
visa på aktuell forskning kring hörselundersökningar och ge bra exempel på
när hälso- och sjukvård samt nätverkande för sjukvårdspersonal gällande
personer med utvecklingsstörning
fungerar.
Vi välkomnar två deltagare från
varje län. Länsförbundens uppgift är

bland annat att arbeta regionalt med
intressepolitik och kunskapsspridning
samt ge stöd till lokalföreningar i länet.

Praktisk information
Plats: Hotell Nordic C, Vasaplan 4,
Stockholm
(vid Centralstationen, nära entrén till
Arlanda Express).
Tel: 08-505 630 00
Datum: 3/10, start kl 11.00 och avslut
kl 17.00.
Avgift: Ingen deltagaravgift, Riksförbundet FUB står för kostnaderna. Vi har
tittat på resorna till Stockholm den dagen och räknar med att de allra flesta
hinner fram till starten kl 11.00. Men vi
har bokat ett par rum för den/dem som

absolut inte hinner fram annars.
Resor: Alla bokar sin resa enligt bifogad
information.
Anmälan: Anmälan som är bindande
ska vara Riksförbundet tillhanda senast
26/8
Anmälan görs helst på: www.fub.se/
Obs! För sen avanmälan (senare än två
veckor före konferensdagen) debiteras
deltagaren de faktiska kostnaderna.
Om du undrar över något kontakta:
Nina Alander,
tel: 08-508 866 28,
e-post: nina.alander@fub.se eller
Tuula Augustsson, tel: 08-508 866 41,
e-post: tuula.a@fub.se

Tidskriften INTRA
– Hans Hallerfors ny ansvarig utgivare
På INTRAs årsmöte i juni lämande
Karl Grunewald posten som ansvarig
utgivare för tidskriften INTRA – en post
som han har haft sedan starten 1991.
Hans Hallerfors blir ny ansvarig
utgivare och Karl kommer fortsätta att
skriva i INTRA – som alltid.
FOTO: AGNETA BERGHAMRE HEINS

Hans Hallerfors.
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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!
Karl Grunewald.

”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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Välbesökt dialogmöte i Borlänge
lyfte frågan om höga hyror
Soligt men blåsigt och kallt var det lördagen den 18 april när vi samlades till Dialogmöte på
Scandic hotell i Borlänge. Mötet samlade ett trettiotal personer från flera av länets föreningar.
den” som kom ut förra året. Vikten
av att föra in önskemål om boendet i
genomförandeplanen framfördes. Det
nämndes då även att Socialstyrelsen
kommit med rapport om genomförande planer som heter ”Delaktighet
och inflytande i genomförandeplanen
– kunskapsstöd för att arbeta med
genomförandeplanen”.

Hyrans stolek avgöra
Janne Pettersson och Margareta Erlandsson.

F

rån Förbundsstyrelsen deltog Thomas Jansson, Alf Lundin och Anne
Leffler, från Riksklippan styrelse
var Anders Peterson och Jan Pettersson
med. Jan Pettersson är även fadder för
Klippan i Dalarnas län. Från förbundets kansli fanns Maria Sundström,
kanslichef, Jesper Symreng, förbundsjurist och ombudsmännen Eva Borgström och Anna Gabrielsson med.
Klockan tio startade mötet med att
Eva Borgström föredrog rapporten ”Ett
gott liv – om bostad och stöd i bosta-

Eva tog också upp en viktig fråga som
Riksförbundet drivit om hyrans storlek. Kostnaden för bostad är en hög
utgift och den har därför stor inverkan på den enskildes totala ekonomi.
I dag har kommunen utrymme att
ta ut hyra av den enskilde för så kal�lade gemensamhetsutrymmen, dock
inte för personalutrymmen. I Stockholm pågår för närvarande en utredning om huruvida hyra ska tas ut för
gemensamhetsutrymmen, vars resultat kan få betydelse. Denna fråga utvecklas även i rapporten ”Fångad i fattigdom? En ekonomisk kartläggning”
som Riksförbundet också tog fram under 2014. Eva Borgström avslutade med

att presentera det nya policydokumentet som gäller bostad och nu finns på
FUB:s hemsida.

”Leva som Svensson”
Jesper Symreng berättade kort om det
nya studiematerialet om LSS som heter
”Leva som Svensson”. Studiematerialet som är framtaget tillsammans med
Studieförbundet Vuxenskolan är skrivet på lättläst, dock inte studiehandledningen. Under eftermiddagen blev det
frågor och diskussioner från de olika
föreningarna som bland annat berörde
föreningsverksamhet, kontanthantering och LSS-insatsen kontaktperson.
Under Klippans möte handlade
samtalet mycket om möjligheten att
starta nya Klippansektioner i länets
föreningar och hur vi bäst kan sprida
information om vad Klippan gör. Deltagarna tog också upp att tidningen Unik
är viktig. Alla representanter berättade
också vad som händer i deras olika
lokalföreningar och bjöd in andra att
delta i aktiviteter.
TEXT OCH FOTO: ANNA GABRIELSSON,
OMBUDSMAN FUB

Friskis&Svettis skänker 100 cd-skivor till FUB
För att fysisk aktivitet ska bli en
självklar del av barns uppväxt behövs
lustfyllda och lättillgängliga lösningar.
Därför skapade Friskis&Svettis år
2003 ”Röris”, ett verktyg för att få in
rörelse som en naturlig del av barns
vardag. För att nå de yngre barnen
finns sedan 2006 även ”Mini Röris”.
Till hösten kommer ”Mini Röris 5”,
som kan användas både i förskolan
och hemma. Med satsningen Alla
barnen och tack vare stöd från Postkodlotteriet kan Friskis&Svettis skänka 100 CD-skivor med ”Mini Röris 5”
till FUB.
FOTO: THOMAS CARLGREN.
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Anhörigriksdag 2015 med temat

”Olika men ändå lika”.
Årets Anhörigriksdag var den 17:e i ordningen.
Omkring 500 personer samlades i Varberg för att lyssna på spännande föreläsningar och
seminarier och för att mötas och utbyta erfarenheter kring anhörigfrågor.

A

nhörigriksdagen vänder sig
främst till anhöriga men även
politiker, tjänstemän, intresseorganisationer och vård och omsorgspersonal.
Temat i år var ”Olika men ändå lika”
och arrangör var som vanligt Anhörigas Riksförbund, bland annat i sam
arbete med Nka, Nationellt kompetenscentrum anhöriga
Guy Lööw från Socialdepartementet

talade om anhörigfrågor. Bland annat
sa han att anhörigomsorgen också är
en jämställdhetsfråga. Det är oftast
kvinnor som tar störst ansvar för att
vårda sina närstående och som går ner
i arbetstid för att kunna göra det. När
barnen är små och senare när föräldrarna blir gamla och behöver hjälp. Det
får konsekvenser för pensionen och i
ett parförhållande bör man diskutera
och reglera sådant.

Guy Lööws föreläsning är en av dem
som finns inspelade och som ligger på
Nka:s hemsida:
En av de valbara föreläsningarna
handlade om: ”Ett utökat föräldraskap – Att vara förälder till en vuxen
son eller dotter med funktionsnedsättning”. Bräcke diakoni och Anhörigas
Riksförbund driver ett projekt tillsammans där man uppmärksammar föräldrarnas situation.
Bland annat tar de i samarbete fram
studiecirkeln ”När jag inte längre är
med – förberedelser och funderingar
inför framtiden” tillsammans med
Studieförbundet Vuxenskolan.
Många föräldrar är oroliga för hur
det ska gå för deras vuxna barn den dag
föräldern inte längre orkar hjälpa eller
går bort. I FUB är det säkert något som
många föräldrar känner igen.
Just nu håller man på att arbeta
fram materialet, men när det är klart
kommer det att finnas tillgängligt på
hemsidorna för nerladdning.
FOTO: FREDRIK JANSSON

http://www.anhoriga.se/nkaplay/
filmade-forelasningar/anhorigriks
dagen-2015/

Internationellt utbyte berikar FUB-rörelsen
Representanter från Riksförbundet FUB och
Riks-Klippan deltog i två viktiga internationella
träffar under våren med två helt olika inramningar – den första på en ö i den Åländska skärgården och den andra i den eviga staden, Rom!
Ön Silverskär var mötesplatsen för NSR,
samarbetsorganisationen för FUB och FUB:s
systerorganisationer i norden. Under 2015 och
2016 är Sverige ordförandeland för NSR och
den 24-26 hölls det första av två möten för
2015. Under helgen jobbade man med både
gemensamma arbetspass och arbetspass där
Klippan och sina systerorganisationer träffades för egna diskussioner. Jan Pettersson från
Riks-Klippans styrelse höll i ordförandeklubban
under dessa diskussioner, där man samtalade
om:

• tillgänglighet i de nordiska länderna för
personer med utvecklingsstörning
• hur man kan komma i kontakt med
politiker i de olika länderna
• hur ser möjlighet till arbete ut i de nordiska
länderna för FUB:s målgrupp

utvecklingsstörning som har gjorts i Danmark.
Nästa NSR möte äger rum under hösten
möte i Rovaniemi, Finland.
TEXT OCH FOTO: MARIA SUNDSTRÖM,
KANSLICHEF FUB.

FN konventionen och fosterdiagnostik
Under de gemensamma arbetspassen deltog
flera FUB representanter: ordförande Thomas
Jansson, 1:a vice ordförande Lillemor Holgersson och kanslichefen Maria Sundström. Där
diskuterade man FN konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning,
tänkbart innehåll i ett framtida, gemensamt
uttalande om fosterdiagnostik och vad man
kan lära sig av en undersökning om hälsa och
UNIK · 33
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Välja utförare

Appen ”Puffarna 1”
För drygt ett år sedan började Annika Melin, till vardags en av FUB:s
Arvsfondsprojektledare, ett utvecklingsarbete med stöd av innovationsprispengar från Post- och telestyrelsen (PTS). PTS hade utlyst en tävling, ”Leka, Lära, Leva” med syfte att ska skapa IT-lösningar som kan ge
barn och unga med funktionsnedsättningar bättre möjligheter till en
utvecklande skola och en aktiv fritid.
Annika Melin belönades med ett innovationspris för sin idé att skapa
4 appar, som underlättar för barn med exempelvis utvecklingsstörning
att lära sig om känslor. Apparna innehåller olika spel som hänger ihop
med känslor och språklig utveckling och är användbara även för barn
som behöver tecken i sin kommunikation. Första appen - Puffarna 1 –
släpptes i början av mars och blev snabbt en av den mest nedladdade
applikationer. Mer information om Puffarna!
www.puffarna.se

Stig Nyman ny ordförande i HSO
Stig Nyman har valts till ny ordförande i
Handikappförbunden, HSO. Han efterträder därmed Ingrid Burman, som varit ordförande sedan 2009.
Stig Nyman har under nära 25 år varit
politiskt engagerad i Stockholms läns landsting. Under två perioder som landstingsråd
med ansvar för framförallt hälso- och sjukvårdsfrågor och under de två senaste mandatperioderna som ordförande i landstingets utskott och beredning för forsknings- och utvecklingsfrågor.
”Jag är både hedrad och glad över uppdraget och ser fram emot att
få påbörja mitt arbete med de prioriterade områden som beslutats av
Handikappförbundens kongress. En viktig fråga är också att arbeta för
att återföra LSS-reformen till sitt ursprungliga syfte.”, s äger Stig Nyman.

– en av flera viktiga nyheter i den nya patientlagen
Den nya patientlagen (2014:28) gäller från
den 1 januari 2015. Målet i den nya lagen
har varit att stärka och tydliggöra patientens
ställning samt att främja patientens integritet,
självbestämmande och delaktighet.
En viktig nyhet i lagen är att patienten har fått möjlighet att
välja utförare av offentligt finansierad primärvård och öppen specialiserad vård i hela landet. Patienten får sammanfattningsvis få ta
del av det öppenvårdsutbud som ingår också i ett annat landstings
vårderbjudande även om utbudet är ett annat än det som finns i
patientens hemlandsting.
Patienten har således möjlighet att välja mellan samtliga behandlingsalternativ inom den öppna hälso- och sjukvården, det
vill säga även de behandlingsalternativ som finns i andra landsting.
Patienten har möjlighet att också i andra landsting välja en fast
läkarkontakt och få tillgång till en fast vårdkontakt.
En patient med livshotande eller särskilt allvarlig sjukdom eller skada har möjlighet att i andra landsting få en ny medicinsk
bedömning. Patienten har även möjlighet att ”lista” sig inom primärvården i andra landsting. En ”listad” patient ska emellertid inte
ges företräde till att få primärvård utan hänsyn ska enbart tas till
de medicinska behov som patienten har. Valmöjligheten omfattar
även högspecialiserad vård, det vill säga exempelvis regionsjukvård
enligt 9 § HSL, under förutsättning att vården inte kräver intagning
i vårdinrättning.
Kostnader för till exempel resa och uppehälle får patienten själv
betala.
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Vi har 20 års
erfarenhet av
assistans!

Vi är unika på riktigt!
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.

Verksamheten
drivs primärt av att
vinsten ej går till
ägarna utan istället
återinvesteras i
verksamheten.

0281-59 51 60 | www.kompisassistans.se

Gör som de flesta
assistansbolagen i Sverige
- beställ hygienprodukter
från HygienShoppen.
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!

Hygienshoppen Svenska AB - Box 1640 - 701 16 Örebro - Besöksadress: Adolfsbergsvägen 2-4 Örebro
Telefon: 019-20 90 67 - Mail: info@hygienshoppen.se - www.hygienshoppen.se
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