
Moderator

Fanny Ambjörnsson, professor i genusvetenskap på Stockholms universitet.
Författare till nyutkomna boken Om Nadja, som handlar om hennes yngre syster som dog för
snart ett år sedan, 34 år gammal. Nadja föddes med omfattande funktionsnedsättningar,
både intellektuella och fysiska.  
– Jag vill påminna om alla former av liv som finns runt omkring oss och som ofta inte räknas
som lika meningsfulla och viktiga. Att visa på den mångfald, alla glädjeämnen och den
meningsfullhet som de liven också bär på. Intervju, Kyrkans tidning

Välkommen till vårt digitala framtidssymposium!
Torsdagen den 2 december kl 10.00–12.00.

När Riksförbundet FUB bildades år 1956 beskrevs initiativtagarna som en koalition av föräldrar till barn med intellektuell
funktionsnedsättning och professionella som alla var engagerade i samhällsfrågor. I den andan har vi bjudit in
medverkande, som med sina olika perspektiv, inte bara ger oss tankar för dagen, utan också för framtiden. 

Riksförbundet FUB fyller 65 år!

Huvudtalare
Jonna Bornemark, professor i filosofi på Södertörns Högskola 
Hennes senaste bok heter Horisonten finns alltid kvar: om det bortglömda omdömet.  
”Det som gör Bornemarks bok verkligt angelägen är att hon påminner oss om att människor
inte kan reduceras till en kalkylerande maskin. Och kanske är det en av filosofins främsta
uppgifter: att påminna oss om att vi är människor. Samt att lära oss hur lite vi egentligen vet”.
Svenska Dagbladet 

Presentatörer
Magnus Tideman, professor i socialt arbete med inriktning funktionshinder på Högskolan i
Halmstad, gästprofessor på Ersta Sköndal Bräcke högskola.
– De villkor som barn, unga och vuxna med funktionsnedsättning lever under idag, är
fortfarande sämre än den övriga befolkningens. Viktig forskning om levnadsvillkor, mänskliga
rättigheter och barriärer för delaktighet i samhället för personer med funktionsnedsättning
saknas dock helt eller delvis i Sverige. Intervju, Ersta Sköndal Bräcke högskola

Lars Lööw, Överdirektör, Arbetsförmedling. 
År 1992 började Lars Lööw som förbundsjurist hos Riksförbundet FUB. Idag är han
överdirektör på Arbetsförmedlingen. 
– Frågeställningarna kring arbete och funktionsnedsättning är svårlösta och de har därför
varit på den politiska agendan länge. De kräver uthållighet, engagemang, kreativitet och vi
måste vara beredda att ständigt ompröva det sätt vi hittills arbetat på. Intervju, tidningen
Heja Olika  

Efterföljande panelsamtal
med presentatörerna och
Riksförbundet FUB:s
förbundssekreterare,
Christina Heilborn. 

Agneta Lagercrantz, journalist,
föreläsare och författare med
inriktning på livsfrågor och
psykologi. Under nästan 40 år
var hon reporter och redaktör på
Svenska Dagbladet.

Ingen föranmälan krävs. Framtidssymposiet sänds digitalt via FUB:s YouTube-kanal, @fubtv.
Ni hittar länk till symposiet här, www.fub.se/framtidssymposium.  
Varmt välkomna!


