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Med oss som 
assistanssamordnare 

blir livet roligare

Skulle du vilja …
… ha en vardag som är mer än den är idag? 

… skapa nya kontakter och träffa nya vänner 
 att umgås med? 

… laga god mat tillsammans med andra? 

… åka på utflykter och ha ett extra tv-rum
    att hänga i? 

… ha någon att träna tillsammans med eller 
 bara ha någon att ta en promenad med?

Som kund hos oss på Din Förlängda Arm 
erbjuds du mer än bara assistans. Vi erbjud-
er dig en möjlighet att leva som andra. 

Vi brinner inte bara för att skapa kvalitativ 
assistans utan också för att skapa mer-    
värden i din vardag.

www.dfarm.se ·  Tel. 0920-155 10                         Vi finns också på www.facebook.com/DinForlangdaArm www.coordinare.se

Med personlig assistans kan du också ha det så här

RIKSTÄCKANDE ANORDNARE  ·  BARN OCH VUXNA  ·  EVENEMANG  ·  DIGITAL TIDRAPPORTERING OCH JOURNALFÖRING I COORDINARE

https://www.dfarm.se/
https://www.facebook.com/DinForlangdaArm
https://www.coordinare.se/


Inledare

Ordens 
makt
Ord har betydelse. Heter det ”funktions-
nedsatt ” eller ”funktionsvarierad”? Jag har 
fått  frågan av andra journalister. Mitt  svar är 
”personer med funktionsnedsätt ning.”  Ett  
otympligt begrepp, i text bär det emot rent 
språkligt, men så får det bli. Det är det i mitt  
tycke mest korrekta.

Språkets påverkan på funktionsrätt en var 
nyligen temat på ett  seminarium i Riksdagen.
Syft et var att  få våra förtroendevalda politi-
ker att  tänka på ordets makt inför valrörelsen. 
Speciellt angeläget nu, tänker jag. För nog 
har det politiska språket förråats och för-
enklats för att  passa in i korta format som 
Twitt er. Som när människor på fl ykt anony-
miseras till ”volymer” eller ”strömmar.” 

På funktionsrätt ens område använder 
partierna vackra ord om delaktighet.  Men 
så målas de stora hoten upp.  Personlig assi-
stans sägs vara bra men hotad av ”assistans-
fusk” och ”överutnytt jande.” Ett  språkbruk 
som fl ytt ar över ansvaret till användarna, till 
dem som är beroende av samhällets stöd. 

Ett  ord som rätt visa kan ha olika innebörd. 
Ett  parti skriver att  det ”inte är rätt vist” att  
en bidragstagare kan stanna hemma, medan 
grannen går till jobbet.  Lätt  som en plätt , att  
det ska ”löna sig att  arbeta” har vi hört förut. 
Inte ett  ord om att  bidragstagaren kanske är 
svårt sjuk, eller ägnar hela dagarna åt att  
söka arbete. 

Margaretha Holmqvist
Redaktör
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Den som tillsänder tidningen material anses medge 
digital lagring och publicering. 

Redaktionen förbehåller sig rätten att redigera 
insänt material. För ej beställt material, text 

och bilder, ansvaras inte. Ange källan vid använd    ning 
av material ur Rörelse.

Följ RBU och Rörelse i sociala medier. 
Du som är med på Facebook kan ”gilla” RBU där. Då 

får du nyheter från RBU och Rörelse i ditt flöde. 
RBU finns även på twitter.

Rörelse ges ut av Riksförbundet för  
Rörelsehindrade Barn och Ungdomar.

 Vår vision: Ett rättvist samhälle och ett utvecklande 
liv för barn och unga med rörelsehinder.

Post- och besöksadress: 
Solna Torg 19, 171 45 Solna

Ansvarig utgivare: Johan Klinthammar
Redaktör: Margaretha Holmqvist, 070-654 11 13

Kontakta redaktionen: E-post: rorelse@rbu.se

Johan har ordet

Nu är det full fart!  Full fart i pla-
neringen inför sommaren och 
alla roliga saker som ska ske. Alla 
läger på Mätt inge som RBU ar-
rangerar är något som planeras 
för fullt i just nu. Det är jätt ekul 
att  se hur stort intresset är. Jag 
kan lova att  lägerdeltagarna inte 
kommer att  bli besvikna.

Även planeringen av  Almedalen är på gång. I år 
kommer RBU att  vara på plats i Visby hela veckan.  
Vad kommer vi då att  göra där? Vi  kommer att  ha ett  
tält på plats och informera så många besökare som 
möjligt om vår verksamhet. Vi kommer att  lyft a och 
upplysa besökarna om hur politikens agerande har 
försvårat för RBU:s medlemmar. Hur Försäkrings-
kassan mer och mer är en myndighet som letar an-
ledningar att  dra ner eller helt neka stöd inom assis-
tans, omvårdnadsbidrag, merkostnader, bilstöd med 
mera. Besökare som träff at oss ska gå därifrån med 
en tydlig bild av hur stödet som man har rätt  till inte 
uppfylls. RBU säger: Har man behov av olika stöd ska 
man få det, punkt.

Samtidigt kommer RBU att  försöka få så många be-
sökare som möjligt att  bli supportmedlemmar eller 
månadsgivare.

En stor händelse under Almedalsveckan är att  RBU 
ska arrangera en partidebatt  där vi hoppas på många 
åskådare. Vi titt ar just nu på hur vi ska kunna live-
sända den. Håll koll på våra sociala medier eller på 

hemsidan så att  ni kan följa debatt en hemifrån. Lägg 
datumet på minnet, den 3 juli någon gång mellan 
12.30-12.45 kommer det att  börja.

Dagen eft er, på måndagen , kommer RBU riks till-
sammans med RBU Gotland att  visa upp framerun-
ning vid hamnen i Visby. Det kommer att  bli fantas-
tiskt kul att  visa upp en aktivitet som våra medlem-
mar sysslar med. Vi hoppas även att  vi ska få dit fl era 
politiker som ska få testa på aktiviteten. Allt för eve-
nemanget är inte spikat ännu men troligen blir det 
någon form av tävling.

Jag har under våren träff at många utanför ”funkis-
världen”och berätt at om hur verkligheten ser ut för 
våra barn och familjer. Möten som blir en påminnel-
se om allt det jobb som återstår. Men  jag upplever 
samtidigt att  information gör att  fl er får upp ögonen 
för situationen som den är, och förstår allvaret. Att  
fl er känner för barn och unga med funktionsnedsätt -
ning och nu på olika sätt  kommer att  stött a RBU i vårt 
fortsatt a arbete framåt.

Det går att  göra skillnad, och det ska vi göra. Nu är 
det allvar!

Johan Klinthammar

RBU gör skillnad

GLAD 
SOMMAR!

https://www.rbu.se/
https://rbu.se/
mailto:rorelse@bs-media.se
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mailto:rorelse@rbu.se


För alla olika och 
ovanligt unika

Vårt engagemang är högt och vårt hjärta slår hårt för 
alla som fungerar olika. De som gör unik skillnad.

Att bli kund hos oss på Assistansexperten är enkelt. Vi börjar alltid med ett 
möte där du får berätta om din situation och dina önskemål och där du får 
veta lite mer om oss och vad vi kan hjälpa dig med. Ring oss redan idag på
010-222 13 00 eller läs mer på www.assistansexperten.se 

https://www.assistansexperten.se/
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tema: Val 2022

VÅRT
VAL 

ÄR NU
Det här är Viktoria och Alice. De vill vara med och sätta 
dagordningen inför höstens val. Lyssnar politikerna 
på funkisrörelsen?  Politikerna i socialutskottet svarar ja 
men många frågor tävlar om uppmärksam heten när 
partierna gör sina priori teringar. Rörelse har pratat med 
aktivister och politiker. En sak är klar: Den som vill ha 
inflytande måste ha tålamod och vara beredd att sticka 
ut hakan.



Alice Grimm Larsson och Viktoria Frank vill slå hål på den 
”tycka-synd-om-mentalitet” som de oft a möter. Att möta 
okunskap och fördomar, som när Viktorias val att skaff a 
hunden Tarzan ifrågasätts därför att hon är rullstolsburen, 
är nedvärderande.

tema: Val 2022
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– Gör det du vill  
och våga sticka ut hakan,  
är rådet från aktivisten  
Anders Westgerd.
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Anders Westgerd skrattar gott åt minnet när de, 
mitt i natten, målade om alla parkeringsplatser 
utanför Stora Teatern i Göteborg. När morgontra-
fikanterna skulle parkera dagen efter var förvir-
ringen total. Plötsligt hade alla p-rutor förvand-
lats till handikapplatser.

– Varje år går vi också igenom tillgängligheten 
på sommarens uteserveringar. Men trots att vi på-
pekar samma sak år efter år finns det brister på 
två tredjedelar av restaurangerna, säger han.

Anders Westgerd ger sig inte. Han har själv tyd-
liga minnen av hur det var att inte sitta i rullstol. 
Innan han bröt nacken i en skidolycka levde han 
ett helt ”vanligt” ungdomsliv.

– Då hade jag massor av fördomar om 
människor med funktionsnedsättningar. Efter 
olyckan blev jag en av dem.

För 19-åriga Alice Grimm Larsson och 21-åriga 
Viktoria Frank på Angeredsgymnasiet är Anders 
Westgerd en stor förebild. Tjejerna är födda med 
sina funktionsnedsättningar och kan inte jämföra 
på samma sätt. Därför är Anders Westgerds out-
tröttliga tjat om hur det ”skulle kunna vara” om de 
fick samma möjligheter som alla andra en viktig 
påminnelse.

– Han kan se det på ett annat sätt än vi, och visa 
hur begränsade vi faktiskt är, säger Viktoria 
Frank.

Det som de saknar i livet är precis allt det där 
som GIL-aktivisterna påpekar – att de aldrig kan 
göra något spontant. Minsta lilla restaurang- eller 
gymbesök måste planeras in i minsta detalj. Käns-
lan av att vara till besvär och inte räknas som en 
resurs bland andra kan upplevas som otroligt 
frustrerande. » 

Kreativ aktivism
Funkisfrågor står sällan högst på politikernas agenda. 
Därför måste beslutsfattarna skakas om. Det anser 
Anders Westgerd på GIL i Göteborg. För många unga 
är han en stor förebild. 
text:. Lotta Engelbrektson  foto: Sören Håkanlind

 L   anseringen av CP-dockan 2012 slog 
ner som en bomb. Nyhetsredaktio-
ner runt om i landet skrev om den 
bleka babydockan med uppenbara 
funktionsnedsättningar. Folk blev 
upprörda och förbannade. Kombi-

nationen av en leksak för barn och det ”fula” ordet 
CP blev för mycket för många.

– Vi skapade dockan som en provokation, för att 
vi ville sätta fingret på alla fördomar. Samtidigt 
ville vi ta tillbaka ordet CP, som ofta används för 
sånt som är kasst, säger Anders Westgerd.

Sedan dess har Anders och hans kreativa gäng 
på GIL anordnat massor av kampanjer. De flesta 
av dem har hamnat i mediernas strålkastarljus. På 
mer eller mindre övertydliga sätt har aktivisterna 
visat på människors fördomar och bristen på till-
gänglighet för rullstolsburna.

FAKTA: GIL
GIL står för Göteborgskoope-
rativet för Independent Li-
ving.
GIL är ett privat assistansbo-
lag som också driver påver-
kansarbete.
Kooperativet har arv från In-
dependent Living-rörelsen, 
en rörelse som utgår från 
principen att den som har en 
funktionsnedsättning själv 
vet bäst hur den vill leva sitt 
liv.
Independent Living betyder 
ungefär ”oberoende liv”. In-
dependent Living innebär 
inte att man inte behöver an-
dra.  Det  betyder att perso-
ner med funktionsnedsätt-
ningar vill ha samma kontroll 
och samma valmöjligheter i 
vardagslivet som exempelvis 
icke-funktionshindrade sys-
kon, grannar eller vänner tar 
för givet.
Anders Westgerd är vd och 
frontfigur på GIL.
Källa: GIL

tema: Val 2022
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»   – Samhällets syn på mig är präglad av okun-
skap och fördomar. Därför vill jag kunna 
prata öppet om mitt funktionshinder, sä-
ger Alice Grimm Larsson.

Hon fnissar åt berättelserna om 
CP-dockorna och CP-ölen som sålde slut 
på restaurangerna och Systembolaget 
under 2013. Alice har själv cerebral pares 
och tycker att det är rätt att avdramatisera 
det belastade ordet. Själv driver hon bloggen 
CP-liv där hon berättar om sig själv och sin vardag. 

– Jag vill att folk ska fatta att jag är en vanlig tjej 
och lever ett normalt liv, trots min CP-skada, sä-
ger hon.

Alice Grimm Larsson har också använt sitt gym-
nasiearbete i upplysningssyfte. Hon har letat upp 
artiklar och undersökningar för att så tydligt som 
möjligt kunna beskriva vad CP faktiskt innebär. 
Om hon bara kan få någon att fatta är hon nöjd.

– Dessutom har jag ett Instagramkonto med 765 
följare. Jag drömmer om att bli grafisk formgivare 
och kunna tjäna pengar på min blogg och sociala 
medier. Det är mitt sätt att vara aktivist, säger hon.

Viktoria Frank har med sig hunden Tarzan till 
skolgården. Den åtta månader gamla val-
pen har spring i benen och snurrar runt 
hennes stol. Viktoria som alltid har 
längtat efter att ha en hund  bestämde 
sig för att vägra lyssna på alla kritiker.

– Du ska bara veta hur många frågor jag 
har fått om att jag har skaffat hund. Alla 
undrar hur jag ska klara av att ta hand om 
den när jag sitter i rullstol.

Såväl Alice och Viktoria som Anders Westgerd 
är trötta på att tvingas välja bort saker. De vill sud-
da bort den tjatiga ”tycka-synd-om-mentaliteten” 
och se lite aktion från omgivningen. 

Ska det vara så mycket begärt?
– Alla undersökningar visar att personer med 

funktionshinder mår sämre och har lägre utbild-
ning och sämre ekonomi än andra. Att förbättra 
villkoren för oss är en vinst för hela samhället,  
säger Anders Westgerd.

Bakom utmanande kampanjer, som får Svensson 
att sätta kaffet i halsen, finns ett djupt allvar. 
Framförallt när det kommer till politiska frågor. 
Mycket mark, som tidigare var vunnen, har gått 
förlorad under senare år. 

Anders Westgerd tar LSS som exempel. På 
grund av flera prejudicerande domar har trygg-
hetslagen urholkats och tolkningen av lagen spå-
rat ur, anser han.

– Alla som behöver assistans är bekanta med 
den förnedrande minuträkningen i varje moment 
i vardagen. En enkel dusch bryts ner i molekyler 
och vi tvingas räkna på exakt hur lång tid en hår-
tvätt tar, säger han.

Tyvärr ser han ingen ljusning inför höstens val. 
Funkisfrågorna har halkat långt ner på politiker-
nas agenda efter punkter som försvar, gängkrimi-
nalitet och sjukvård. Han kan inte komma på ett 
enda parti som profilerar sig i frågan.

– Därför krävs det lite civil olydnad, konstaterar 
han.

Just nu är Anders Westgerd fullt upptagen med 
en hemlig kampanj, som snart kommer att dåna 
över landet. Han är övertygad om att den här ak-
tionen kommer att välta folk ur stolar – zoch rull-
stolar – och tvinga alla att lyssna.

Eller så har han fel. Kanske når budskapet ald-
rig genom mediebruset.

Då får gänget bakom Independet Living hitta på 
något nytt. Huvudsaken är att aldrig ge upp. An-
ders Westgerd skickar med några ord till Rörelses 
alla unga läsare:

– Stick ut hakan. Gör det du vill göra och låt ing-
en stoppa dig. Det blir varken bättre eller roligare 
att sitta hemma och då har du i alla fall försökt.

– Jag vill att folk ska fatta 
att jag är en vanlig tjej och 
lever ett normalt liv, trots 
min CP-skada, säger Alice 
Grimm Larsson.

– Du ska bara veta hur 
många frågor jag har fått 
om att jag har skaffat 
hund. Alla undrar hur  
jag ska klara av att ta hand 
om den, säger Victoria 
Frank.

Det stora toalettpriset
GIL delar varje år ut priset till  
Göteborgs bästa ”funkisdass”.

Beslutsfattare testar rullstol
Personer och organisationer 
bjuds in för en rundvandring på 
stan, i rullstol.

CP-fria zoner
Ordet CP-fri zon och överkrys-
sade handikappsymboler sprej-

Exempel på kampanjer från GIL:
målades en natt på gatorna i och 
runt Haga i centrala Göteborg. Även 
en handfull turistkartor ersattes, där 
vissa stadsdelar markerats som ”CP-
fria zoner”. GIL ville förmedla käns-
lan av hur personer med funktions-
nedsättningar upplever staden.

Alla ska fram
En investering av tillgängligheten  
på uteserveringar och takbarer i  
Göteborg.

Vad duktig du är!
Ett sällskapsspel där 
spelarna får uppleva 
frustrationen det inne-
bär med höga trösk-
lar, trånga passager, 
fördomsfulla med-
människor och  
indragen assi stans. 
När de bara ska 
köpa mjölk.

tema: Val 2022



Den 11 september är det val. Vilken roll kommer funktionsrätt s-
frågorna att  spela i valrörelsen? Hur ska mindre organisationer 
som RBU bära sig åt för att  få genomslag för sina frågor?

rätt  väg, men visst fi nns det mer att  göra. 
Hur man bedömer grundläggande behov 
behöver redas ut mer, säger han.

Det han framför allt lyft er fram som po-
sitivt är höjningen av sjuk- och aktivitets-
ersätt ningen. 

– En svag ekonomi är ett  av de största pro-
blemen. Människor som inte har möjlig-
het att  arbeta måste få stöd. Aktivitetser-
sätt ningen kan behöva höjas ytt erligare, 
säger Mikael Dahlqvist, men tillägger att  
valprogrammet ännu inte är klart.

Vänsterpartisten Christina Höj Larsen 
nämner assistansfrågan som den vikti-
gaste politiska skiljelinjen inom funk-
tionshinderpolitiken. Men här står alltså 
en ohelig allians av socialdemokrater och 
moderater mot resten.

– Men det är som det brukar vara. Det är 
sällan S och M som är pådrivande i de här 
frågorna, säger hon.

Oft a beklagar olika intresseorganisatio-
ner att  det är svårt att  nå fram till politi-
kerna med sina krav. Varken Christina 
Höj Larsen eller Pia Steensland håller 
med om det. De tycker båda att  funktions-
rätt srörelsen är duktig på dett a.

– Jag blir oft a imponerad av RBU och an-
dra organisationers förmåga att  nå fram.
Man hör oft a ekon från dem i utskott et. 
Men det är ju inte samma sak som att  kra-
ven tillmötesgås, oft a stupar det på budge-
ten, säger Höj Larsen.

Pia Steensland ser också hon organisa-
tionerna  som ett  stöd i det politiska arbetet.

– Jag lär mig mycket i personliga samtal 
och försöker omvandla det till praktisk 
politik, säger hon.

Mikael Dahlqvist (S) påpekar att  ekono-
miskt starka intressegrupper eller lobby-
ister har lätt are att  göra sin röst hörd i 
form av material, seminarier och annat. 

– För oss politiker är den viktigaste upp-
gift en att  föra talan för de grupper som inte 
har sådana möjligheter. Jag har träff at alla 
riksorganisationer och är intresserad och 
nyfi ken på vad de har att  säga, säger han.

Men inom funktionshinderrörelsen an-
ser många att  de oft a möts av ”vackra ord” 
som inte följs av handling. Känner du igen 
det?

– Både ja och nej. Det hänger ihop med 
opinionen. Blir det inget tryck i frågan fal-
ler den lätt  bort. Det är inte av illvilja, utan 
att  annat tar över. Ibland räcker det att  det 
fi nns eldsjälar, ibland inte, säger Dahl-
qvist.

Pia Steensland känner igen bilden och 
säger att  det är en frustration hon delar. 

– Därför är det så viktigt att  lägga fram 
konkreta förslag, säger hon.

Riksdagsledamöterna beskriver samtals-
klimatet i socialutskott et som gott , men 
att  när förslag ändå stupar så handlar det 
oft a om pengar.

– Många insatser innebär ju ökade kost-
nader, men jag menar att  vi måste se de 
kostnaderna i ett  större perspektiv och 
inse vilken stor vinst det är till exempel 
för den som får LSS-insatser. I ett  samhälls-
ekonomiskt perspektiv är det en investe-
ring, säger Pia Steensland.

Rörelse har även kontaktat Moderat-
erna i socialutskott et, men de har inte 
ställt upp på intervju för Rörelse.

Bengt rolfer

Partierna: 

Visst lyssnar vi
Rörelse har vänt sig till några ledamöter i 
riksdagens socialutskott  för att  få deras 
syn på dett a. Många jämför med valrörel-
sen för fyra år sedan då LSS och rätt en till 
personlig assistans var fl itigt debatt erad. 
Den frågan diskuteras fortfarande, men 
blir troligen inte  lika framträdande i år. 
Med coronapandemin, kriget i Ukraina 
och skjutningarna här hemma i nyhets-
fokus kan funktionsrätt sfrågorna få ännu 
svårare än vanligt att  tränga igenom.

I mars i år beslutade en riksdagsmajoritet 
(bestående av alla partier utom Socialdemo-
kraterna och Moderaterna) om ett  så kallat 
tillkännagivande med innebörden att  alla 
grundläggande behov ska ge rätt  till person-
lig assistans. Pia Steens land, Kristdemokra-
ternas talesperson i funktionsrätt sfrågor, 
låg bakom förslaget och ser beslutet som sin 
största politiska seger hitt ills.

– Jag  har kämpat länge för dett a och är väl-
digt glad att  det äntligen fi nns en majori-
tet i riksdagen. Samtidigt är jag besviken 
på socialministern som sagt att  man inte 
tänker verkställa det, säger Pia Steensland.

Socialministerns partivän Mikael Dahl-
qvist tycker ändå att  det känns bätt re att  
vara socialdemokrat med ansvar för 
funkis frågorna i den här valrörelsen än i 
förra.

– Det är viktigt att  vi håller en bra nivå 
här. Gör vi inte det blir det stormigt. Det 
var vad som hände med LSS  i förra valet. 
Många inom partiet var irriterade på att  vi 
inte tog tag i det. Men nu har vi gjort det 
och har fl era reformer på gång. Vi är på 

Kristdemokraten 
Pia Steensland 
menar att LSS-in-
satserna kan vara 
en investering och 
gynnsamt för sam-
hällsekonomin.
FOTO: RIKSDAGEN

Socialdemokraten 
Mikael Dahlqvist anser 
att de som inte kan 
arbeta måste få bättre 
stöd. Aktivitetsersätt-
ningen kan behöva 
höjas ytterligare . 
FOTO: RIKSDAGEN

Vänsterpartisten 
Christina Höj Larsen ser 
assistansfrågan som 
den viktigaste politiska 
skiljelinjen inom funk-
tionshinderpolitiken. 
FOTO: RIKSDAGEN



tema: Val 2022

 Påverka och driva opinion är aldrig en-
kelt. När Rörelse träffar förbundsord-
förande Johan Klinthammar en sen 
eftermiddag på förbundskansliet do-
mineras nyhetsflödet av kriget i Ukrai-
na. Inrikespolitiskt  handlar det om 

gängkriminaliteten och om hur sjukvården ska kom-
ma ikapp i operationsköerna efter den långa pande-
min. Hur ska en relativt liten organisation som RBU 
lyckas ”tränga genom bruset?”

– Det svåraste är alltid att prioritera vilka frågor vi 
ska driva och i mitt uppdrag måste jag också tänka på 
hur jag lägger min tid. Men RBU har styrka i att vara 
en organisation som företräder barn, säger han.

Det gäller att lyckas påverka  politiken. Sedan Johan 
Klinthammar tillträdde som förbundsordförande för 
ett halvår sedan har han tillbringat en hel del tid i 
maktens korridorer. Han har haft flera möten med 
olika partiföreträdare för att berätta om den verklig-
het som möter RBU-familjerna. Förhoppningen är att 
beslutsfattarna ska förstå allvaret, hur dåligt en rät-
tighetslagstiftning som LSS kan fungera i praktiken.

Hur familjerna bemöts av myndigheter som rimli-
gen borde vara ett stöd för medborgarna är en cen-
tral fråga för Johan Klinthammar.  

– Jag brukar lyfta Försäkringskassans dåliga be-

mötande och att våra föräldrar tvingas lägga all själ 
och kraft för att tillvarata sina barns rättigheter. Hur 
det är att ständigt bli ifrågasatt, som när Försäkrings-
kassan säger att tiden för personlig hygien är 30 minu-
ter, inte 40. Något som sedan blir en följetong i besluts-
processen om personlig assistans, där det  handlar 
om att hamna under 20 timmar grundläggande behov. 
Att hantera barns rättigheter blir ofta en juridisk fråga 
och det är något som föräldrarna då måste betala ur 
egen ficka, eller via assistansbolag.

Vad svarar politikerna?
– Jag upplever att jag fått bra respons, det finns en 

förståelse för våra frågor och de bekymmer som våra 
medlemmar har. Det känns som att politikerna värnar 
kontakten med RBU, säger han.

Intrycket är att de mindre partierna är lättare att få 
med på tåget. Socialdemokraterna och Moderaterna 
är mer försiktiga när det kommer till konkreta löften. 

Men skam den som ger sig. RBU kan visa att det lönar 
sig att driva opinion. I valet 2018 blev assistansfrågan 
het och seglade till mångas förvåning högt upp på 
den politiska dagordningen. Regeringen har sedan 
dess gått RBU till mötes på en del punkter. Bland an-
nat har det lagts förslag för att vidga och tydliggöra 
vad som är grundläggande behov och om ett avsmal-
nat föräldraansvar. RBU har förordat att staten ska ta 
det fulla ansvaret för assistansen, vilket också utreds 
under ledning av Lars Lööw.

Trots det är Johan Klinthammar långt ifrån nöjd. 
Han tar till exempel upp omvårdnadsbidraget, det  
bidrag som för tre år sedan ersatte vårdbidraget.  Fler 
än tidigare får bidraget, men med lägre ersättning. 

– Enskilda handläggare bedömer helt olika kring 
vad som anses vara ett normalt föräldraansvar och 
det slår hårt mot familjer som behöver stöd. Politi-
kerna måste se allvarligt på hur Försäkringskassan 
agerar i sin iver att spara pengar. 

Johan  
ger järnet
RBU laddar för valrörelse i en tid när  
nyheterna domineras av stora, drama-
tiska händelser. Förbunds ord förande 
Johan Klinthammar antar utmaningen 
och träffar så många beslutsfattare  
han bara kan.

”Enskilda hand-
läggare bedömer 
helt olika kring 
vad som anses 
vara ett normalt 
föräldraansvar 
och det slår hårt 
mot familjer som 
behöver stöd.  
Politikerna måste 
se allvarligt på 
hur Försäkrings-
kassan agerar  
i sin iver att spara 
pengar.”
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Bilstödet är stor fråga för familjer med barn med om-
fattande rörelsenedsättningar. Ett tidigare system 
där en familj själva kunde välja ut en lämplig bil och 
få den anpassad är borta. Numera  bestämmer För-
säkringskassan vilken bil det ska vara. Det leder till 
att familjer hänvisas till stora tunga bilar med höga 
driftskostnader.

– Där känns det verkligen inte som att man tänkt 
till, med ett stöd som om missgynnar familjerna, 
menar han. 

Johan Klinthammar tar också upp situationen i sko-
lan. Långt ifrån alla barn får det stöd och de anpass-
ningar som de har rätt till. När det ändå blir bra, ja då 
sker det sedan föräldrarna fått sätta hårt mot hårt.

– RBU:s skolenkät visar att de föräldrar som tycker 
att det funkar bra för barnen i skolan har fått kämpa 
länge för att nå dit. Det är ingen räkmacka precis, sä-
ger han.

Långa beslutsvägar och tröga rutiner lägger hinder 
för relativt enkla anpassningar. En aktuellt exempel 

är hur liten flicka i Södertälje fick vänta flera år på att 
få sin förskola anpassad. Åtgärder som att sänka 
trösklar och anpassa toaletten drog ut på tiden, trots 
att beslut fanns.

Johan Klinthammar vet hur det är.
– När min son gick i förskolan älskade han att gunga. 

Jag lyckades låna en anpassad gunga för ett halvår, 
men  tiden gick utan att den sattes upp på förskolan. 
Det slutade med att jag själv åkte dit och skruvade 
fast den, trots att det var emot reglerna.

Till sist: Hur har det första halvåret som förbunds-
ordförande varit?

– Mina besök hos våra distriktsföreningar har varit 
höjdpunkterna. Vi har så många duktiga och engage-
rade medlemmar!  Jag känner också ett jättebra stöd 
från kansliet och förbundsstyrelsen, säger Johan 
Klinthammar.

Margaretha holMqvist

Förbundsordförande 
Johan Klinthammar 
gör vad han kan för  
att RBU ska synas och  
höras i valrörelsen. 
FOTO: MARGARETHA HOLMQVIST
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 Det går att få politikerna att lyssna 
på funktionsrättsrörelsen. Två sa-
ker att tänka på för att nå resultat: 
ha ett enkelt och tydligt budskap 
och var uthållig.

Det säger Maria Johansson som 
har lång erfarenhet av att arbeta i funkisrörelsen och 
som dessutom tills nyligen var partipolitiskt aktiv.

Hon tar ett exempel från den framgångsrika kam-
panjen Torsdagsaktionen som inleddes i december 
2011. Då samlades ett antal organisationer med DHR 
i spetsen utanför Rosenbad varje torsdagsmorgon 
före regeringssammanträdena. Kravet var att få in 
bristande tillgänglighet som diskrimineringsform i 
lagstiftningen. Medan kampanjen pågick anslöt sig i 
stort sett hela funktionshinderrörelsen och landets 
antidiskrimineringsbyråer. 

Till slut – efter två år och tre månader – fick man 
igenom kravet. I mars 2014 tillkännagav den ansva-
rige minister Erik Ullenhag att kravet skulle godtas. 
Den 1 januari 2015 trädde lagändringen i kraft.

– En framgångsfaktor var att vi riktade oss direkt 
till dem som hade möjlighet att förändra. De blev  
påminda om oss varje torsdag när vi stod där. Det var 
också många andra som såg oss och bildade opinion, 
säger Maria Johansson.

Själv var hon länge aktiv inom Liberalerna – samma 
parti som statsrådet Erik Ullenhag tillhörde. Exem-
pelvis ledde Maria Johansson under några år parti-
ets funktionshinderpolitiska arbetsgrupp. Hon var 
också lokalpolitiskt aktiv i stadsdelsnämnden 
Kungsholmen i Stockholm. Men förra året hoppade 

hon av partiet. Det hade dock inte alls med funk-
tionshinderpolitiken att göra.

–Nej, skälet var vägvalet att inte längre ta tydligt 
avstånd från Sverigedemokraterna och deras infly-
tande. För mig som arbetar för mänskliga rättighe-
ter och står för alla människors lika värde var det 
omöjligt att vara kvar och legitimera ett sådant be-
slut, säger hon.

Hennes engagemang för funktionsrättsfrågorna 
har däremot inte svalnat. Maria Johansson är sedan 
flera år ordförande i föreningen FQ Forum –Kvinnor 
och Funktionshinder och jobbar även som projekt-
ledare inom Fonden för mänskliga rättigheter.

Hon ser två huvudlinjer i arbetet med att påverka 
politiken: Den ena är att hela tiden upprätthålla 
funktionshinderperspektivet i allmänpolitiska frågor 
som arbetsmarknad, utbildning, socialförsäkringar, 
privatekonomi, kollektivtrafik etc. Den andra gäller 
de behovsprövade insatser som krävs för att kompen-
sera för individers funktionsnedsättning.

– Båda dessa spår måste löpa parallellt, men inget 
av detta hörs i den politiska debatten. Det är nästan 
aldrig någon som lyfter fram den låga sysselsätt-
ningsgraden eller den dåliga ekonomin för funk-
tionshindrade i de allmänna debatterna. Det är frap-
perande hur lite visioner det finns om vad som ska 
göras för att ge dessa människor hopp, säger hon.

Vad ska man då göra åt detta? Maria Johansson 
har räknat ut att Sveriges riksdag borde ha minst 
fem ledamöter som använder rullstol för att utgöra 
ett representativt urval av befolkningen. Men det 
finns ingen (noll).

– Partierna behöver skärpa sig när de sätter sina 
listor så att man får in kandidater med olika erfaren-
heter. Men det handlar också om hur man gör poli-
tiskt arbete tillgängligt för alla, till exempel att sä-
kerställa lokalernas tillgänglighet och att alla kan ta 
del av möteshandlingarna.

Liksom många andra som arbetar med funktions-
rättsfrågor upplever Maria Johansson ofta att hon 
möts av en välvilja från de politiker hon träffar, men 

Från politik till  

aktivism
Visst går det. Maria Johansson och  
Anders Lago är två före detta politiker 
som numera lägger all kraft åt funkis-
frågorna.

Maria Johansson är bland 
annat ordförande i fören-
ingen FQ Forum –Kvinnor 
och Funktionshinder.  
Partipolitiken lämnade 
hon efter mångårigt enga-
gemang i Liberalerna.  
Orsaken är partiets vägval 
att öppna för samarbete 
med SD. FOTO: PRIVAT
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att det sedan sällan blir något konkret resultat av 
denna välvilja. Hon tror att det kan bero på svårig-
heter att få gehör internt inom partierna.

– De flesta partier har talespersoner för det här  
politikområdet. Jag upplever att de har ett stort  
engagemang och kunskap, men det handlar också om 
att få med sig kollegor i andra utskott och nämnder, 
säger hon.

Hon förordar att samordningen av funktionshinder-
politiken på nationell nivå flyttas från socialdepar-
tementet.

– Det här handlar inte enbart om sociala frågor 
utan om mänskliga rättigheter. De borde ligga på 
statsråds beredningen eller på den minister som har 
ansvar för demokrati och mänskliga rättigheter. 
Sverige har ratificerat FN:s konvention om rättighe-
ter för personer med funktionsnedsättning och det 
måste få betydligt större genomslag i debatten och i 
människors vardag.

Dessutom är den svenska självbilden sådan att 
även om allt inte är perfekt så är vi ändå bland de 
bästa i världen. Men det stämmer inte, enligt Maria 
Johansson.

– Vi har varit i främsta ledet, men nu går det bakåt 
på många områden, säger hon.

En annan före detta politiker som nu har en ledan-
de roll inom funktionsrättsrörelsen är Anders Lago. 
Han var i många år kommunstyrelsens ordförande 
(S) i Södertälje och har även ingått i styrelsen för 
SKR, Sveriges Kommuner och regioner. Idag är han 
ordförande i Riksförbundet FUB och ingår i styrel-
sen för Funktionsrätt i Sverige.

– Jag har ett otroligt starkt samhällsengagemang. 
Efter många år i politiken kände jag att jag behövde 
göra något annat. Jag har en son med intellektuell 
funktionsstörning och det är en självklarhet för mig 
att vara med i FUB, säger han.

Anders Lago är besviken över hur sällan man hör po-
litiker diskutera funktionsrättsfrågor – möjligen 
med undantag för personlig assistans.

– Sällan eller aldrig hör man ledande politiker tala 
om frågor som är så viktiga för personer med funk-
tionsnedsättning, säger han.

Även om ”konkurrensen” med andra stora sam-
hällsfrågor är stor utgör ändå ett valår en möjlighet 
for olika intressen att lyfta fram sina frågor, menar 
Anders Lago.

– Vi i FUB ska göra vad vi kan, det är viktigt att 
komma ut och synas i radio, tv och tidningar. Och 
det är inte bara vi som är företrädare som ska synas, 
det är viktigt att våra medlemmar kommer till ut-
tryck. Vi måste också vara konkreta i våra krav.

En viktig fråga som kommer att lyftas även i årets 
valrörelse är LSS och hur assistansen ska återupp-

rättas så att den blir det stöd som krävs för att perso-
ner med funktionshinder ska kunna leva på samma 
villkor som andra.

En annan fråga som ligger Anders Lago varmt om 
hjärtat är Arbetsförmedlingens roll.

–När man reformerade Arbetsförmedlingen glöm-
de man totalt bort att beakta personer med funk-
tionsnedsättning. De har nu hamnat längst ner på 
Arbetsförmedlingens prioriteringslista. De har helt 
enkelt glömts bort. Vi får mängder av samtal från 
medlemmar om detta, säger han.

Samtidigt är Anders Lago rätt hoppfull om möjlig-
heten att få genomslag i valrörelsen.

– Den stora allmänheten i Sverige tycker att vi har 
råd och möjlighet att ge synskadade, rullstolsburna 
och personer med intellektuella funktionsnedsätt-
ningar det stöd de behöver. Många tror också att de 
får det stödet idag, men det har urholkats mycket och 
då måste vi påpeka att det har blivit sämre, säger han.

Även Anders Lago möts ofta av välvilja när han tar 
upp de här frågorna, men han har börjat tolka det 
som något annat.

– Jag tror att välviljan är ett uttryck för okunskap. 
Många har en bild av att Sverige har en riktigt bra 
politik på funktionsrättsområdet. Det visar hur låg 
kunskapsnivån är, för det har blivit rejäla försäm-
ringar som gjort det svårare för många med funk-
tionshinder att vara en del av samhället, avslutar han.

Bengt rolfer

Socialdemokraten  
Anders Lago var länge 
kommunstyrelsens ord-
förande i Södertälje. Som 
ordförande i FUB vill han 
driva opinion och visa hur 
stödet till personer med 
funktionsnedsättningar 
har urholkats. 
FOTO: LINNEA BENGTSSON
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 I valet 2018 röstade ungefär 87 procent av de 
röstberättigande. Det är en hög siffra men 
Marie Hillblom tänker på alla dem som får 
rösta, men avstår. 

–Det betyder ändå att ungefär en miljon 
svenskar inte använder rösträtten, säger 

hon. Förhoppningen är att boken ska bidra till att fler 
lägger sin röst. En nyckel till högre valdeltagande är 
kunskap.

– Människor som förstår vad som händer i samhäl-
let vill också vara med i demokratin, rösta och påver-
ka framtiden.

Boken innehåller handfasta beskrivningar om hur 
det går till att rösta. Där finns också korta texter om 
aktuella politiska frågor som skola, vård och brotts-
lighet och presentationer av de åtta  riksdagspartier-
na, deras ideologier och historia.

Det kan finnas en lång rad olika orsaker till att nå-
gon har svårt att tillgodogöra sig ”vanlig” text och in-
formation. Därför har boken en bred, men inte en-
hetlig, målgrupp.

– Många behöver den här boken! Statistik från 
Dyslexiförbundet visar till exempel att var tionde 
vuxen har svårt att läsa. 

Marie Hillblom är chefredaktör för 8 sidor, en ny-
hetstidning på lätt svenska som också är bokens utgi-
vare. Tidningen görs enligt pressetiska regler och av 
oberoende journalister. På samma sätt har även bok-
en en trovärdig avsändare, utan tillrättalagd informa-
tion.

– Läsarna kan lita på vår tidning och detsamma gäl-
ler för boken. Jag har till exempel fått frågan om 
”partierna har fått läsa den i förväg.” Svaret är givet-
vis nej, vi jobbar i ett Sverige med åsiktsfrihet och 
oberoende journalistik. 

Hon menar att det senare är speciellt viktigt idag, 
när nätet svämmar över av information och där ”fake 
news, ” falska nyheter, riskerar att dominera flödet.

–En del väljare tycker kanske att alla politiker säger 
”samma sak.” Då är det viktigt att förstå att samma 
ord kan betyda olika saker för olika partier, avslutar 
Marie Hillblom.

Margaretha holMqvist

tema: Val 2022

Se även  
fråga juristen 
sidan 32

–Den svenska demokratin har fyllt 100 år, men alla röstar inte. 
Därför är det självklart att ge ut en valbok på lättläst svenska 
som vi hoppas ska få fler att lägga sin röst, säger Marie Hillblom, 
chefredaktör på 8 sidor.  FOTO: ELLIOT ELLIOT

OM BOKEN: DAGS 
ATT RÖSTA -VAL-
SKOLA 2022
Utgiven av 8 sidor, där 
Marie Hillblom är chef-
redaktör. Huvud för fat-
tare är Bengt Fredriks-
son, journalist på  
8 dagar.

Boken finns tillgäng-
lig som pdf att ladda 
ned på 8sidor.se

Den kan också köpas 
som tryckt bok. Finns i 
bokhandeln.

Rösträtten ditt 
verktyg
Sverige har högt valdeltagande. Ska vi vara nöjda med det? 
Nej, svarar Marie Hillblom, en av författarna till boken 
Dags att rösta-valskola 2022.

Så går  
det till 
att rösta

https://xn--nedp8sidor-45a.se/
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BILANPASSNING EFTER DINA UNIKA BEHOV

Starmobility.se  I  031-57 22 90  I  info@starmobility.se
Göteborg  I  Stockholm  I  Jönköping  

TA DIG VART DU VILL
NÄR DU VILL!

Med marknadens bredaste sortiment, tar vi oss an alla typer 
av anpassningar – stora som små. Förutom att få din egen 
bil anpassad av oss kan vi också erbjuda en bred portfölj av 
golvsänkningskoncept från USA genom vårt 
samarbete med världsledande BraunAbility. 
Kontakta oss så hjälper vi dig!

Ungas röst: 

Valdeltagandet 
varierar stort
Utbildning, födelseland och boende är faktorer 
som påverkar om unga använder sin rösträtt . 
Det visar en rapport från Myndigheten för ung-
doms- och civilsamhällesfrågor, MUCF.

Rapporten Ungas röst redovisar valdeltagandet i Sverige bland 
samtliga röstberätt igade ungdomar i åldern 18–25 år.  Den ger 
en översikt av ungas röstande 2018 och vilka faktorer som på-
verkar deras valdeltagande. 

Valdeltagandet bland unga varierar. Högst valdeltagande i 
riksdagsvalet 2018 hade Lomma med 93,4 procent, lägst hade 
Haparanda med 70,9 procent. Bland boende i storstäder och i 
pendlingskommuner röstade 87 procent, medan siff ran i 
landsbygdskommuner var 79,9 procent.

Valdeltagandet var 
högre bland unga kvin-
nor jämfört med unga 
män. Dett a gäller samt-
liga val och årskullar 
(18–25 år). I riksdagsva-
let röstade 87,1 procent 
av kvinnorna och 82,1 
procent av männen.

Utrikes födda röstade 
i lägre utsträckning än 
inrikes födda. Valdel-
tagandet var även lägre 
bland unga med ut-
ländsk bakgrund (per-
soner som är utrikes 
födda eller inrikes 
födda med två utrikes 
födda föräldrar).

Ungdomar med högre 
utbildning eller som 
arbetade röstade i högre 

grad än de som saknade utbildning eller arbete. I riksdagsvalet 
röstade drygt 93 procent av unga med behörighet till högskolan 
och cirka 85 procent av dem som saknade högskolebehörighet.

Valdeltagandet var högre bland unga som bodde i äganderätt /
bostadsrätt  jämfört med dem som bodde i hyresrätt .

Margaretha holMqvist

fotnot: Rapporten Ungas röst ingår i det demokratiuppdrag 
som regeringen gav MUCF i mars 2020 .

– Det är första gången en sådan här studie 
görs. Vi ser stora skillnader i valdeltagande 
mellan dem som bor i socioekonomiskt 
svaga och starka områden, säger general-
direktör Lena Nyberg,  Myndigheten för 
ungdoms- och civilsamhällesfrågor, MUCF.  
FOTO: LINNEA BENGTSSON Stöd RBU:s 

Kampfond!

Swish 90 00 712

Skytteholmsv. 2, 171 27 Solna
Tel: 08-735 53 30

www.adena-assistans.se

Adena Personlig Assistans

Din trygghet i centrum!

Med rätt assistans får du bättre livskvalitet.
Vår vision är därför att öka livskvaliteten för dig 

genom att ge dig i särklass bästa service 
med all respekt.

mailto:info@starmobility.se
https://www.adena-assistans.se/
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Uppdrag: Påverka

– Äntligen! Vi som nästan har glömt bort hur det är att träffas fysiskt. 
Med de orden öppnade förbundsordförande Johan Klinthammar årets 
RBU-forum. Kommunikation och påverkansarbete med sikte på höstens 
val var den röda tråden under två intensiva dagar.

RBU-forum hölls den 13–14 maj på Scandic hotell i Alvik, 
Bromma. Efter några år med digitala lösningar var det dags 
att träffas fysiskt igen.

RBU-forum 2022
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På vackraste småländska  
berättar Stefan Johansson om 
vad han kallar ”Tvärtommeto-
den:” Grundtanken är att kom-
munikation varken är svårt  
eller krångligt. Problemet är 
att vi människor har en ten-
dens att se hinder snarare än 
möjligheter.  Därför gäller det 

att tänka tvärtom, att det här 
går visst. 

– Vi kan kommunicera mer 
med bild, mindre med text. 
Bildkommunikation går ofta 
”under radarn” men är effek-
tivt, säger Stefan Johansson.

Under pandemin har de digi-

Full fart  
i Almedalen
Under Almedalsveckan 
bjuder RBU in politiker och 
andra beslutsfattare att  
testa aktiviteter som frame-
running. 

Att visa upp vad RBU kan 
erbjuda barn och familjer 
är en pusselbit i påverkans-
arbete och opinionsbild-
ning. RBU Gotland och 
riksförbundet samarbetar 
om arrangemanget.  

– Det är så viktigt att våra 
barn och ungdomar får 
vara aktiva fysiskt, som 
med bad och elhockey, sä-
ger RBU Gotlands Anna 
Adegren. Hon menar också 
att aktiviteterna kan bli en 
inkörsport till ett bredare 
engagemang i RBU. Så var 
det för hennes familj, som 
först kom i kontakt med 
RBU genom att delta i 
RBU:s bad en gång i veckan.

Om Funkibator
Funibator är en ideell förening 
som arbetar med utvecklingsfrågor 
inom området funktionsnedsätt-
ning. Basen finns  i Växjö men för-
eningen har samarbeten över hela 
landet. Funkibator har en bred 
verksamhet inom arbetsmarknad, 
aktiviteter, socialt företagande, 
hjälpmedel, produkt- och projek-
tinnovation. Funkibator startade 
2011, allt började några år tidigare 
med ett Arvsfondsprojekt.
Läs mer: Funkator.se

Funkibator: 

Gör tvärtom!
INSPIRATÖR. Funki bators 
Stefan Johansson tipsade 
deltagarna om att det 
mesta är möjligt om bara 
idéerna tillåts växa. 
FOTO: MARGARETHA HOLMQVIST

Svårt och krångligt att påverka? Inte alls. Stefan 
Johansson från Funkibator visar vägen till enkel 
och smart kommunikation.

tala mötena avlöst varandra. 
Verktyg som teams och zoom 
kom snabbt på plats i företag, 
organisationer och undervis-
ning. Samtidigt kan tillvaron 
framför skärmen bli torr och 
tråkig.  Att utveckla det digita-
la arbetet till ett forum för del-
aktighet kräver mer än teknik. 

Så vad göra?  Stefan Johans-
son pekar på samarbetet mel-
lan RBU och Funkibator som 
rätt väg att gå. Läger med pys-
sel och spel, onlineträffar med 
samtal om allt från ledarskap 
och gaming till sociala medier 
och relationer… Med den typen 
av verksamhet är RBU en före-
gångare, konstaterar han.

–Jag  anser att RBU är natio-
nellt ledande när det gäller di-
gital kommunikation som lä-
ger och samtalsträffar.  Något 
som passar väldigt bra för en 
organisation där medlemmar-
na är utspridda över hela lan-
det. Träffarna är relationsbyg-
gande och vi ser att medlem-
marna håller kontakten.

Stefan Johansson menar att 
det går att arrangera kampan-
jer och påverkansarbete med 
små medel. Ett tips är att sam-
manföra människor ”på tvä-
ren”. Som att den som brinner 
för en åsikt men har svårt att 
formulera sig i skrift tar hjälp 
med den delen. 

– Det gäller att vara kreativ, 
när man vågar tänka och fanti-
sera händer det något bra! av-
slutar Stefan Johansson.

Margaretha holMqvist

– Roligt och inspirerande att få  
vara med tyckte Anna Adegren,  
RBU Gotland, om RBU-forum.

RBU-forum 2022
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Jennie sprider kunskap
– Alla vill som RBU säger ”maxa livet.”  
Därför får vi aldrig sluta synas och höras, 
säger Jennie Axengren, RBU Jönköping.

Jennie Axengren konstaterar att mycket av RBU:s enga-
gemang ligger på assistansfrågan. Själv har hon fokus 
på sällsynta diagnoser. Hon är kortväxt, det är också 
hennes äldste son.  Att sprida information, bidra till 
forskning och kunskapsutveckling inom vården, är 
viktigt, menar hon. Ett mål är att medverka till en cer-
tifiering av sällsynta diagnoser. Hennes egen skelett-
sjukdom är mycket ovanlig och upptäcktes nyligen via 
genteknik.

Med en längd på  134 centimeter möts hon av såväl 
nyfikenhet som fördomar. Det vill Jennie Axengren 
möta genom öppenhet och dialog. 

– Nästa vecka ska jag föreläsa för läkarstudenter. Det 
blir en form av ”speeddating” där studenterna får träffa 
mig och vi får möjlighet att mötas under 10–15 minuter, 
berättar Jennie Axengren, som börjar bli en van opi-
nionsbildare.

Hon har medverkat en hel del i lokalpressen och varit 
intervjuad i Vetenskapsradion. Dessutom har hennes 
familj har blivit känd som deltagare  i Uppdrag Mat på 
Youtube, i ett avsnitt där Mauri träffar kortväxta familjer. 
Programmet har över två miljoner visningar. 

Margaretha holMqvist

VÄSSAR PENNAN! Ett pass under RBU-forum bestod av en work shop om  
debattartiklar och insändare.  För att fånga läsaren gäller det att ha tydliga 
budskap. Det nappade Johanna Fällane, Gävleborg, Linda-Marie Lidén, 
Skara borg och Åsa Fahlqvist, Gävleborg på. De  skrev en insändare om hur Gröna 
Lunds nya biljettsystem missgynnar personer med funktionsnedsättningar. 

 En rörd och glad Natalie 
Eneke från RBU Skåne 
fick ta emot Guldrullen 
2022.

Motiveringen lyder:
”Natalie har en stark driv-

kraft i frågor som rör barn och 
ungdomars rättigheter och 
möjligheter att vara en själv-
klar del av samhället. Hennes 
offentliga engagemang för 
målgruppen började när hon 
lämnade in ett Malmöinitiativ 
med namnet ”Handikapp-
anpassade gungor till varje 

temalekpark”, ett förslag som 
kommunen har beslutat ska 
gen omföras. Natalie är en röst-
stark opinionsbildare och 
hennes budskap är enkelt: 

Malmös lekplatser ska vara 
till för alla! 

Natalie Eneke är en stark 
ambassadör för barns rätt till 
en meningsfull fritid. Hennes 
ihärdiga engagemang för alla 
barns inkludering och integra-
tion är angeläget och inspire-
rande och därför tilldelas hon 
Guldrullen 2022.”

RBU-forum 2022

En stark röst för barnens 
rättigheter. Natalie Eneke 
fick Guldrullen. 
FOTO: MARGARETHA HOLMQVIST

Natalie är guld värd!

Jennie Axengren  
opinionsbildar om 
sällsynta diagnoser.
FOTO: MARGARETHA HOLMQVIST



RÖRELSE 3  2022 21

Namninsamlingar är ingenting nytt. Men hur 
blir insamlingen effektiv och kan den påverka 
opinionen? Folkrörelsen Skiftet använder digi-
tala verktyg för att hjälpa medborgarna att föra 
fram sina åsikter. 

Enligt Christian Tengblad går det att nå resul-
tat. Han tar som exempel protesterna mot gruv-
brytningen i Kallak. Regeringen har beviljat be-
arbetningstillstånd för det omstridda gruvpro-
jektet men när över 70 000 namnunder skrifter 
överlämnades till näringsminister Karl- Petter 
Thorwaldsson blev det stor uppmärksam het. 
Något som bildar en bra grund för opinionsbild-
ning när gruvprojektet fortsätter. 

Christian Tengblad berättar att han alltid varit 
intresserad av att påverka och göra Sverige rätt-
vist. Skiftet är partipolitiskt oberoende men vilar 
på en grund av solidaritet och progressiv politik.

– Därför skulle vi till exempel aldrig arbeta 
med  rasistiska kampanjer. 

Han förespråkar olika metoder i påverkans-
arbetet:

– Sprid ordet. Samarbeta och sök upp andra 
orga nisationer som delar era åsikter. Det är ock-

så bra att använda egna kanaler och kontakter, 
typ sådana man brukar skicka nyhetsbrev till. 
Var ihärdig, dela flera gånger och mejla påmin-
nelser.

Margaretha holMqvist

”Protester lönar sig”
Skriva under – men sen då? Vid en digital föreläsning gav Christian Tengblad, 
kampanjare på Skiftet, tips om hur en framgångsrik kampanj ska bedrivas.

Skiftet arbetar med olika metoder 
som namninsamlingar och demon-
strationer, här på Medborgarplatsen 
i Stockholm.  FOTO: SKIFTET

– En namninsamling kan verkligen få politiker och andra 
makthavare att ändra sig, säger Christian Teng blad, 
 Skiftet.  FOTO: PRIVAT

5tips om namn-
insamlingar 

  Hitta rätt mottagare, som 
ansvarig minister, före
tagets vd eller kommun
styrelsens ordförande.  
Använd alltid för och  
efternamn på den ni vill 
påverka. 

  Hitta bra tillfällen för att 
påverka: Kanske kommer 
makthavarna snart att 
mötas och fatta beslut 
kring din fråga? 

  Se till att dela din namn
insamling brett: maillistor 
är bäst, sociala medier är 
bra och enkla affischer 
med QRkoder kan fungera 
utmärkt. Sätt en bra rub
rik och ta en bild till din 
namn insamling.

  Ta bilder när ni lämnar in 
namninsamlingen och 
skapa uppmärksamhet. 
Men ha tålamod.  Om inget 
ändras kan ni fortsätta 
kampanja och samla 
namn. 

  Blanda taktik: namninsam
lingen trivs i sällskap med 
demonstrationer, insän
dare och föreläsnings
kvällar. 

KÄLLA: SKIFTET.ORG

RBU-forum 2022
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Noterat

Intresset för semester i Sverige 
är på topp. Nu kan alla semester-
fi rare få tips och inspiration med 
hjälp av svenska skivomslag. 

Regeringen tar från det svenska 
biståndet för att  fi nansiera fl yk-
tingmott agandet. Det är helt 
oacceptabelt, skriver företrädare 
för olika biståndsorganisationer i 
en debatt artikel i Göteborgs Pos-
ten.

”Den socialdemokratiska reger-

ingen måste inse att  situationen i 
världen – skenande matpriser, 
hungersnöd på Afrikas Horn, 
förtrycket i Myanmar, katastrofen
i Afghanistan, klimatkrisen – gör 
det omöjligt att  låta biståndet 
betala för det nödvändiga mott ag-
andet av fl yktingar från Ukraina.”

Elever satsar 
på Barn konven-
tionen
Stora Vallaskolan i De-
gerfors arbetar aktivt 
med Barnkonventio-
nen. Eleverna får vara 
delaktiga i beslut via 
elevrådet och likabe-
handlingsrådet. Det 
rapporterar Svt Örebro.

Sedan två år tillbaka 
är Degerfors kommun 
med i projektet Barn-
rätt skommun, som 
sträcker sig över tre år. 
Det innebär bland an-
nat att  Stora Vallaskolan 
fokuserar extra mycket 
på frågor som rör barn, 
unga och deras infl yt-
ande.

– Vi ska alltid jobba för 
att  elever får vara med 
och påverka. Vår perso-
nal har fått  en utbild-
ning i Barnkonventio-
nen för att  känna att  de 
är med på tåget, säger 
skolans rektor Lennart 
Vestervall.

Arbetet kan exempel-
vis innebära att  skolan 
har temadagar eller dis-
kussionsuppgift er där 
olika frågor berörs. 

Bakom satsningen står Visit 
Sweden.

Följ med på en upptäcktsresa 
genom landet där musikjourna-
listen Fredrik Strage skickar iväg 
Erik Ekstrand och Ayan Jamal för 
att  hitt a nya spännande resmål, 
med hjälp av Sveriges mu-
sikskatt . De besöker platser där 
ikoniska skivomslag har fotogra-
ferats och tipsar om vad  som 
fi nns att  se och göra där. Samtli-
ga svenska landskap är represen-
terade.

Filmerna fi nns på Youtube 
och kan även ses på 
visitsweden.se/coversweden.

Erik Ekstrand vid 
den halländska 
strand där Marie 
Fredriksson en 
gång fotografera-
des för albumet
 Eft er stormen. 
FOTO: VISIT SWEDEN

Tomas Ledin, Höga Kusten, 
Ångermanland

Pugh Rogefeldt, Gotland

Semestra bland 
svenska skivomslag!

Frida Hyvönen, Västerbotten

Protest mot att bistånd finansierar flyktinghjälp Barn far illa i al-Hol-lägret
I en rapport slår barnrätt sorganisatio-
nen Rädda barnen fast att  mord och våld 
är vardag för de tiotusentals barn som 
bor i al-Hol-lägret i nordöstra Syrien.

Rädda Barnen varnar för att  det inten-
sifi erade våldet i lägret kan ha bestående 
negativ eff ekt på barnens psykiska hälsa. 
Det uppger Dagens Nyheter.

https://visitsweden.se/coversweden.
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Barnombudsmannen, BO, ska 
gen omföra kunskapshöjande  
insatser om rasism utifrån Barn-
konventionen. I uppdraget ingår 
att vidareutveckla webbplatsen 
Mina Rättigheter med informa-

13 574 
personer hade i mars i år assistansersättning från Försäk-
ringskassan. Det är enligt  Assistanskoll en minskning med  
2 605 personer sedan oktober 2015. 

Det har varit några tuffa år för landets nöjesparker. Li-
seberg hade helt stängt 2020 och även 2021 präglades 
av pandemirestriktioner. Men nu är restriktionerna 
som bekant borta.

Under förra året fick Lisebergskaninerna hitta al-
ternativa sätt att glädja gästerna på.

– Då fick vi vara lite kreativa och låta kaninerna häl-
sa på avstånd, från scenen eller bakom avspärrningar, 
berättar Sebastian Svenson, producent vid Lisebergs 
parkunderhållning, i ett pressmeddelande.

Kramdags igen!
Jeanette  
Gustafsdotter, S,  
kulturminister 

tion som stärker kunskapen om 
rasism. 

– Att barn och unga tvingas ut-
stå rasism i sin vardag är oaccep-
tabelt. Tyvärr har kunskapen va-
rit alldeles för låg, både om ra-
sismen och om det stöd som 
finns. BO:s nya uppdrag är ett 
viktigt steg i arbetet med att säk-
ra alla barns och ungas rätt att 
bemötas likvärdigt, säger kul-
turminister Jeanette Gustafs-
dotter i ett pressmeddelande. I 
uppdraget ingår även att ta fram 
stödmaterial och information 
riktad till barn och unga, samt 
till lärare och pedagoger. 

FO
TO

: REGERIN
GSKAN

SLIET

En debattartikel i Sidas tid-
ning Omvärlden uppmärk-
sammar situationen för flyk-
tingar med funktionsnedsätt-
ningar. Bland undertecknar-
na finns företrädare för funk-
tionsrättsorganisationer.

”Du har inte möjlighet att ta 
dig ur Ukraina. Du har inte ens 
möjlighet att sätta dig i säker-

het under en bombattack. 
När omvärlden planerar och 
distribuerar humanitär hjälp 
sker det helt utan tanke på dig. 
Detta är verkligheten för de 
flesta av de ungefär 2,7 miljo-
ner personer med funktions-
nedsättning som bor i Ukrai-
na,” skriver debattörerna.

Skribenterna uppmanar 

alla biståndsaktörer, verk-
samma i Ukraina och i andra 
konflikter, att se över sina 
handlingsplaner och arbets-
sätt. De framhåller också att  
funktionsrättsorganisatio-
nerna gärna delar med sig av 
kunskap, erfarenheter och 
nätverk. 

Bortglömda och utsatta flyktingar

Alla har rätt att bli lika skyd-
dade i väpnade konflikter! Det 
anser debattörerna, här Jes-
per Hansén, generalsekrete-
rare MyRight. FOTO: MY RIGHT

Regeringen har beslutat om läroplansändring-
ar om riktlinjerna för betygssättning. Nuvar-
ande riktlinjer kan enligt Betygsutredningens 

kartläggning tolkats olika och bidra till ökad 
stress hos såväl lärare som elever.

– Det är viktigt att betygssättning sker på ett likvär-
digt sätt och att lärare kan sätta betyg utifrån rimliga 
förutsättningar. Med denna ändring tar vi bort en källa 
till missförstånd som bidragit till onödig stress, säger 
skolminister Lina Axelsson Kihlblom, S.

Ändrar i läroplanen

Nytt uppdrag till BO

Liseberg börjar komma tillbaka i normalläge igen efter två annor-
lunda pandemiår. Nu får kaninerna krama besökare igen. 

FO
TO

: LISEBERG
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Noterat

Lång väntan på 
anpassning
En rullstolsburen flicka i  
Södertälje fick vänta i två 
och ett halvt innan hennes 
förskola tillgänglighets-
anpassades. Fallet anmäldes 
till DO, Diskriminerings-
ombudsmannen.

Flickan har en muskel-
sjukdom och använder rull-
stol. I februari 2017 ansökte 
hennes föräldrar om för-
skoleplats, vilket hon också 
fick. När inskolningen bör-
jade i september samma år 
fanns ingen anpassning. 
Flickans rullstol fick inte 
plats på toaletten och dess-
utom saknades anpassning 
av toalettstolen och trösk-
larna. Inget var klart när 
flickan började vistas regel-
bundet på förskolan i febru-
ari året därpå. Ett år senare 
med delade kommunen att 
man skulle anpassa lokaler-
na, men åtgärderna drog ut 
på tiden. Trösklarna och to-
aletten var inte anpassade 
förrän i september 2019  
respektive september 2021.

Diskrimineringsombuds-
mannen konstaterade att 
flickan hade utsatts för dis-
kriminering av kommunen . 
DO påpekade att flickan inte 
fått samma möjligheter som 
andra barn att förflytta sig 
och sköta sin hygien.

DO begärde att kommu-
nen skulle betala 200 000 
kronor i diskriminerings-
ersättning till flickan. Nu 
har kommunen och DO träf-
fat en överenskommelse, 
och ärendet avslutas. Det 
rapporterar Dagens Juridik.

Bidrag till anpassad 
skolmiljö
Skolhuvudmän kan under perioden 
30 maj till den 10 juni söka ett nytt 
statsbidrag för att skapa grupper 
med få elever och hög personaltät-
het. Bidraget kan sökas för både 
grundskola och gymnasieskola. Stö-
det, 40 miljoner kronor, delas ut un-
der hösten.

Det nya statsbidraget heter An-
passade lärmiljöer som del av sär-
skilt stöd och regeringen beslutade 
om det i februari i år.

–Bidraget ska underlätta för sko-
lor att starta anpassade lärmiljöer 
med få elever och hög personaltät-
het, säger Mattias Allberg, på SPSM, 
Specialpedagogiska skolmyndighe-
ten, i ett pressmeddelande.

För första gången framför 
Unga på Operan en föreställ-
ning som är speciellt skapad 
för små barn med funktions-
nedsättningar. Tillsammans 
med tre dansare och en 

sångare deltar publiken i ett 
flöde av rörelse, sånger och 
viskningar.  Hjärtat inuti är 
en ovanlig föreställning, 
med upplevelser som stimu-
lerar publikens nyfikenhet. 

Den inbjuder till avkoppling 
och eftertanke i en trygg mil-
jö. Bakom verket står koreo-
grafen och konceptkonstnä-
ren Dalija Acín Thelander.

Hjärtat inuti är ett samarbete mellan 
Operan och Unga Klara i Stockholm, 
där föreställningarna spelas. 
FOTO: SÖREN VILKS/ KUNGLIGA OPERAN

Hård JO-kritik 
Justitieombudsmannen, JO, riktar långt-
gående kritik mot Inspektionen för vård och 
omsorg, Ivo,  efter en tillsyn av ett LSS-boende 
i Gnosjö kommun. Det berättar tidningen  
Publikt.  

En syster till en boende hade anmält missför-
hållanden, men Ivo avslutade i mars 2019 en 
tillsyn på boendet utan att vidta några särskil-
da åtgärder. En inspektion som JO gjorde se-
nare visade på stora brister. Anmälarens bror 
var inlåst under större delen av dygnet, med en 
övervakningskamera utanför sovrumsfönstret. 

JO påtalade  att den boende rent faktiskt varit 
frihetsberövad på boendet, något som LSS inte 
ger något utrymme för. I beslutet uttalar JO att 
Ivo har brustit i sin tillsyn av boendet. 

Opera för de allra minsta
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Luftföroreningar vid bostaden kopplas till 
en ökad risk för sars-cov-2-infektion. Det 
visar en observationsstudie på unga vux-
na i Stockholm. Studien är gjord av 
forskare vid Karolinska Institutet.

Föroreningar i utomhusluft kan 
bidra till luftvägsinfektioner som 
influensa och sars. Därför väckte 
covid-19-pandemin oro för att luft-
föroreningar även kan leda till ökad risk 
för infektion med coronaviruset sars-cov-2. 
Studier har också visat att bostadsområden 
med sämre luftkvalitet oftare har fler fall av 
covid-19.

Forskarna har studerat kopplingen mel-
lan individuell exponering för luftförore-

ningar vid bostadsadresser och positivt 
PCR-test hos unga vuxna i Stockholm.

– Våra resultat bidrar till den väx-
ande mängden bevis för att luftför-
oreningar spelar en roll för co vid -19. 

Det visar fördelarna med att förbätt-
ra luftkvaliteten, säger Olena Gru -

zieva, docent vid institutet för miljöme-
dicin vid Karolinska Institutet, i ett press-
meddelande.

Studien är publicerad i JAMA Network 
Open. 

Intresset för att städa och 
göra fint hemma har fått ett 
uppsving. Nu kommer en 
lättläst bok i ämnet. I Städa 
och fixa kan du läsa om 
veckostädning och stor-
städning, om hur du putsar 
fönster, tvättar och tar bort 
fläckar. De olika momenten 
presenteras med tydliga 
steg för steg-anvisningar 
som är lätta att följa.

– Många har inte fått lära 

sig hur man gör, säger för-
fattaren Estrid Holm. När 
man väl vet det så blir själva 
jobbet lättare. 

Hon anser att det vikti-
gaste  är att ha bra redskap, 
som en effektiv dammsuga-
re, en bra skurborste, några 
mikrofibertrasor, såpa och 
en miljövänlig allrengöring. 
Ett extra plus är en damm-
vippa med långt skaft!

Estrid Holm ser städning-

en som ett sätt att ta hand 
om sig själv och sitt liv.

–I boken finns inga pek-
pinnar, utan hjälpsamma 
tips och praktisk handled-
ning. Fokus ligger på att 
göra städningen rolig och 
lätt, säger hon i ett press-
meddelande från LL-förla-
get. Förlaget ger ut lättläst 
litteratur för vuxna och 
unga vuxna. 

Städning i lättläst form

Lång väntan på  
boende 
Mora kommun riskerar dryga  
böter sedan en person med 
funktionsnedsättning fått vänta 
för länge på en LSS-bostad. Det 
rapporterar P 4 Dalarna.

Efter att ha köat förgäves till 
den beviljade insatsen i över 15 
månader gav personen upp och 
flyttade till en annan kommun.

Inspektionen för vård och om-
sorg, Ivo, yrkar på att Mora kom-
mun ska betala en miljon kronor 
i straffavgift, vilket är maxtaket.

Folkhögskolor nekas 
ge stöd 
Var tredje elev som går på allmän 
linje på folkhögskolor har någon 
form av diagnos. Många har 
neuropsykiatriska funktions-
nedsättningar och kan behöva 
hjälp med medicinering, boende-
stöd med mera. Men nu riskerar 
elever vid Södra Vätterbygdens 
folkhögskola i Jönköping som 
behöver extra stöd att förlora den 
hjälpen. Orsaken är att skolan 
inte har tillstånd att ge sådant 
stöd, enligt Inspektionen för vård 
och omsorg Ivo. Det rapporterar 
P 4 Jönköping.

Gäng rekryterar  
på särskolorna
Polisen i Järva utanför Stock-
holm larmar om att kriminella 
gäng rekryterar nya medlem-
mar från särskolorna i området. 
Ungdomar med intellektuell 
funktionsnedsättning rekryteras 
till att transportera vapen och 
pengar, rapporterar TV4 Nyhe-
terna. 

– Det är inte klokt, det är farligt 
och det kommer att sprida sig, 
säger områdespolisen Rissa Sei-
dou till TV4. 

Boken Städa och fixa av Estrid Holm ger tips 
och råd som är lätta att följa. Lotta Kühlhorn 
står för formgivningen.

Luftföroreningar tros öka risk för covid-19 
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Noterat

REDO ATT STÄRKA
TRYGGHETEN
FÖR MÄNNISKOR
MED FUNKTIONS-
NEDSÄTTNING

PIA STEENSLAND
Riksdagsledamot för Sörmland, 
talesperson för funktionshinderfrågor

DAVID LEGA

Europaparlamentariker 
som själv lever med personlig assistans

FB: @DavidLegaKD och Insta: @legadavid

FB: @piasteenslandKD och Insta: @steenslandpia

Pelle Svanslös 
till Furuvik
I sommar gör Pelle Svanslös entré i Furu-
vik. Besökarna kan bland annat delta i en 
skatt jakt med kluriga inslag och se en tea-
ter med Pelle.

Det är en riktig klassiker som tar plats 
på scen. Gösta Knutssons första bok om 
Pelle Svanslös kom ut redan 1939. Pelle, 
Maja Gräddnos, elake Måns och Bill och 
Bull tillhör våra mest älskade barnbok-
skaraktärer. 

– Pelle Svanslös är otroligt älskad från 
både böcker och fi lmer och vi har saknat 
en karaktär som barnen kan möta i vår 
park. Därför känns det helt fantastiskt att 
stora som små nu kan träff a Pelle Svans-
lös här i Furuvik!, säger Sandra Wilke, 
vd på Furuvik.

POPULÄR PELLE. I sommar debuterar 
Pelle Svanslös i Furuviksparken i Gävle. 

BILD: FURUVIK

ANNONS



ör tjugo år sedan stängdes institu-
tionerna. Nu är de på väg tillbaka. 
Med en ny skrift vill Independent 

Living Institute väcka frågan om 
rätten att bestämma över sitt eget 

boende.
Tillsammans med Riitta Leena Karlsson 

har Jamie Bolling tagit fram ”Friheten att be-
stämma med vem, var och hur en vill bo”. Under-
titeln är ”avinstitutionaliseringen i Sverige” och 
säger något om syftet. Målet är att se både bakåt 
och framåt.

–  Många unga politiker idag vet inte hur det 
var förr. Vi vill bidra till att öka kunskapen. Ge-
nom att förstå historien ökar chansen att fatta 
bättre politiska beslut, säger Jamie Bolling.

Den historia hon talar om är den om hur män-
niskor med funktionsnedsättning bodde på in-
stitutioner där de fråntogs sitt självbestämman-
de och ibland utsattes för våld. Trots att Sverige 
för tjugo år sedan var en internationell förebild  
i processen med att stänga institutionerna, inte 
minst genom införandet av rätten till personlig 
assistans, riskerar de nu att komma tillbaka. 
Kanske inte i samma form som då, men ändå med 
villkor som innebär inskränkningar av friheten.

– En institution är enligt FN-konventionen en 
livsmiljö där man saknar självbestämmande. 
Idag finns gruppboende. Där är friheten begrän-
sad. 

Det största hotet gäller nedskärningarna,  
säger Jamie Bolling. Det handlar inte bara om  
assistansfrågan utan om hur man tar bort led-
sagningen för synskadade, eller tillgången till 
färdtjänst. 

– Det är beslut som leder till att man blir inlåst 
hemma eller beroende av vänner och familj.  
Utvecklingen tar oss tillbaka till en tid då funk-
tionshindrade var i händerna på välgörenhet.  

Independent Living har mer än femtio år på 
nacken. Organisationen startade i USA som en 
protest mot otillgängligheten på amerikanska 
universitet och skolor. Idag är det en internatio-
nell rörelse med rättighetsperspektivet i fokus 

och med budskapet att funktionshinder ska ses 
ur socialt perspektiv, inte medicinskt.

Tanken är på många sätt självklar idag, säger 
Jamie Bolling. Samtidigt konstaterar hon att det 
svenska rättighetsengagemanget i hög grad är or-
ganiserat kring medicinska diagnoser, som au-
tism, astma eller diabetes. 

Framför allt leder nedskärningarna till att det 
sociala perspektivet får stå tillbaka.

– Det medicinska synsättet kommer tillbaka i 
utredningar som tvingar människor att dela upp 
och rapportera om sitt liv ned i varje toalettbesök.

Kristina linDh

– Fler personer kommer  
hamna på institution. De får 
inte det stöd de behöver för att 
kunna leva ett fullt aktivt liv.
Det säger Jamie Bolling, 
verksamhetsledare på Inde-
pendent Living Institute. 

Profilen: 
Jamie 
Bolling
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Rädsla och utsatthet. Miljöpartiets Alice Bah 
Kuhnke återvände i början av april från en resa 
till Polen och de västra delarna av Ukraina. In-
trycken efter upplevelserna inne i landet och vid 
gränsstationerna är uppskakande.

– Det var delvis som en skräckfilm. Situationen 
i Ukraina är akut, och de flyktingar som kommer 
nu är de fattigaste, de som saknar allt. Flyktingar-
na kommer i de kläder de har på kroppen, nästan 
utan bagage, berättar hon när Rörelse träffar 
henne i samband med sessionen i Strasbourg. 

Hon mötte traumatiserade flyktingar som ofta 
saknar fullständiga identitetshandlingar. Kanske 

EU, barnen och  
kriget

Hur skyddar EU de ukrainska barnen? Europaparlamentet 
antog nyligen en resolution om olika åtgärder för att hjälpa barn 
på flykt. Flera svenska parlamentariker är engagerade i arbetet. 

”EU har enorma resurser och med det  
ett enormt ansvar. Men efter dagarna i 
Ukraina och Polen är jag rädd för att våra 
stora ord om hur hemskt det är inte  
omvandlas till handling. Jag drömmer 
mardrömmar om att vi visste, att vi hörde 
och att vi såg, men att vi inte gjorde allt  
vi kunde.”
 Alice Bah Kuhnke

finns ett födelsebevis från BB, men inte mer än 
så. Storvuxna tonårspojkar riskerar att stoppas 
från att fly av den ukrainska militären om de inte 
kan bevisa att de är under 18 år (män mellan 18 
och 60 år får inte lämna landet).

– Jag minns speciellt en tonårskille med en nal-
le i famnen. Han var helt tyst, som paralyserad, 
och hans mamma bara skrek när han togs åt si-
dan av militären. 

FOTO: EUROPAPARLAMENTET
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Pojken fick till slut återvända till sin mamma, 
men händelsen fick rädslan och förtvivlan att 
sprida sig i strömmen av flyktingar.

Alice Bah Kuhnke reflekterar också över vad 
hon inte såg.

– Jag såg så många barn, men nästan inga med 
funktionsnedsättningar, och det ger anledning 
till djup oro när man vet att det är så vanligt att 
barn lever på institutioner i Ukraina.

Hon gjorde resan tillsammans med polska par-
tivänner som arbetar med flyktingmottagande 
som volontärer. Polen har fått beröm för sitt ge-
nerösa flyktingmottagande men enligt Alice Bah 
Kuhnke lyser polska myndigheter med sin från-

varo vid gränsen. Det svåra, tunga hjälparbetet 
görs till stor del av frivilliga krafter.

Hon hoppas att fler ska förstå vad som står på 
spel i Europa. 

– Fred kommer inte gratis. Vi som tror på en 
bättre värld måste också kunna argumentera för 
den.  På lång sikt är inte heller vi svenskar vacci-
nerade mot de krafter som vill förstöra vår demo-
krati och de mänskliga rättigheter som vi tar för 
självklara, säger Alice Bah Kuhnke.

Parlamentet betonar också medlemsländernas 
ansvar. De gemensamma insatser som görs av EU 
räcker inte. Medlemsländerna måste ställa upp 
med skolor, tillgång för socialtjänst och andra in-
satser som barnen behöver.  » 

BAKGRUND:  
BARNEN I UKRAINA 
OCH KRIGET
Miljoner barn är på flykt, 
inom och utom landet. För 
alla de ukrainska barn som 
lever på institutioner, 100 
000 barn, kanske så många 
som 150 000, är situationen 
speciellt allvarlig. Frågan 
om hur barnen ska skyddas 
har blivit en angelägenhet 
för hela Europa. Europa-
parlamentet kräver att det 
inrättas säkra passager för 
barn som flyr och snabb 
hjälp till barn som är intern-
flyktingar eller som inte kan 
lämna omringade områ-
den. Andra förslag:  Regist-
rering  för att förebygga ris-
ken för människohandel 
och olagliga adoptioner. 
Utsatta barn bör identifie-
ras vid EU:s gränser och 
vårdnadshavare för ensam-
kommande barn bör utses 
snabbt. Ukrainska barn 
måste få samma tillgång till 
utbildning och hälsovård 
som andra barn i de länder 
som tar emot dem.

Miljöpartiets Alice Bah Kuhnke 
besökte tillsammans med polska 
volontärer från Folkowisko Foun-
dation ett område nordväst om 
Lviv, runt staden Javoriv i västra 
Ukraina.  FOTO: YASMIN ACOSTA
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– Barn med funktionsnedsättningar och deras 
behov fördes fram i debatten. Jag  uppskattar att 
barnperspektivet kommer fram, det är inte alltid 
som det sker, säger Helene Fritzon, gruppledare 
för de svenska Socialdemokraterna i parlamen-
tet.

Som svensk och tidigare kommunpolitiker är 
hon van att väga in barns behov i beslutsfattan-
det, ett synsättet som inte är lika självklart över-
allt, menar hon.  Trots att ”det som är bra för små 
också är bra för stora.” 

– Jag har jobbat länge med de här frågorna men 
vet att synen på barns rättigheter skiljer sig mel-
lan EU:s medlemsländer. Därför krävs mer kun-
skap och strategier, men det är bra att barnens si-
tuation nu lyfts i parlamentet, säger hon.

Helene Fritzon återkommer till de ukrainska 
barn som lever på institutioner. Det är barn som i 

värsta fall riskerar att överges och är i stort behov 
av medicin och trygga transporter bort från kriget.

– I det korta perspektivet gäller det att skydda 
barnen och se till att de är trygga. Långsiktigt be-
hövs hjälp från de mottagande EU-länderna, som 
att barnen får gå i skola och har tillgång till den 
vård och stöd de behöver.

Moderaternas parlamentariker Arba Kokalari 
är inne på samma linje.

– Barn som flyr kriget ska naturligtvis få gå i 
skola och erbjudas de sociala och medicinska in-
satser som krävs för att hantera det trauma de 
bär från kriget, säger hon.

De svenska parlamentarikerna varnar också 
för att barn och unga riskerar att utsättas för traf-
ficing under sin flykt undan kriget.

– Larmrapporterna om att ukrainska barn för-
svinner efter att de anlänt till EU eller blir utsatta 
för trafficking är allvarliga. I första hand måste 
EU:s gränsländer säkerställa att samtliga barn re-
gistreras och står under myndigheternas skydd, 
avslutar  Arba Kokalari.

 Margaretha holMqvist

–I det korta perspektivet ska barn tas om hand, på  en trygg plats. Sedan 
krävs mer långsiktiga lösningar, säger Helene Fritzon, gruppledare för Social-
demokraterna i parlamentet. FOTO: MARGARETHA HOLMQVIST

–EU och ukrainska myndigheter behöver samarbeta för att hitta det mest 
lämpliga sättet att skydda barn som bor på institutioner. Det säger Arba Ko-
kalari, EU-parlamentariker för Moderaterna.  FOTO: MARGARETHA HOLMQVIST



Innovitaskolan Joriel är en anpassad grundskola för elever 
som har ett rörelsehinder och vill läsa enligt grundsärskolans 
eller grundskolans läroplan. Vi erbjuder profilerna Konduktiv 
Pedagogik och Kommunikation, vilket är det bästa för kropp 
och knopp – för att utvecklas så mycket som möjligt. 

Vill du veta mer om oss, gå in på skolans hemsida:
www.innovitaskolan.se/joriel  |  Facebook: Innovitaskolan Joriel
Kontakta oss på 08-464 66 42 eller joriel@innovitaskolan.se

Vår fantastiska F–9 skola har ett fåtal  
platser kvar till hösten 2022.

INNOVITASKOLAN
JORIEL – DEN BÄSTA 
SKOLAN FÖR DITT BARN

Svartalundvägen 1, 302 35 Halmstad
tel. 035-17 82 85 | info@primed.se

www.primed.se

MOTOmed®

Loop Barn
Rörelseterapi för barn!

Svartalundvägen 1, 302 35 Halmstad
tel. 035-17 82 85 | info@primed.se

www.primed.se

MOTOmed®

Loop Barn
Rörelseterapi för barn!Rörelseterapi för barn!

https://www.innovitaskolan.se/joriel
mailto:joriel@innovitaskolan.se
mailto:info@primed.se
https://www.primed.se/
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 Fråga juristen

Fri juridisk rådgivning för  
medlemmar i RBU. 
Kontakta RBU:s jurist  
tisdagar och onsdagar  
kl 9.00 – 12.00.
Du kan också ställa frågor  
via  e-post: 
fragajuristen@rbu.se

Du påverkar  
genom att rösta

 Den 11 september är 
det val i Sverige. 
Då har landets alla 
röstberättigade 

möjlighet att välja represen
tanter till riksdagen, regio
ner och kommuner. 

För att ha rösträtt måste du 
ha fyllt 18 år senast på valda
gen den 11 september. Det 
gäller vid alla val. Rösträtt vid 
val till riksdagen har varje 
svensk medborgare som är 
eller någon gång har varit bo
satt i riket och har fyllt arton 
år. Det finns härutöver sär
skilda regler för de olika valen. 

Enligt svensk lag kan ingen 
som är myndig förlora sin 
rätt att rösta. Så har det inte 
alltid varit. Först år 1989 fick 
Sverige allmän och lika röst
rätt för alla som fyllt 18 år. Då 
avskaffades institutet omyn
dighetsförklaring, som tidi

ställa direkt från Valmyndig
hetens webbplats, via telefon 
eller hämtas från en länsstyr
else eller kommun.

Endast vissa personer kan 
vara bud (exempelvis föräld
rar, syskon). Budet ska ha fyllt 
18 år. Alla som är över 18 år 
kan vara vittne, men vittnet 
får inte vara samma person 
som budet. Vittnet ska vara 
närvarande när du gör i ord
ning din röst och tillsammans 
med budet intyga att rösten 
har gjorts i ordning på rätt 
sätt. Budet tar sedan din röst 
till din vallokal eller till lokal 
för förtidsröstning. 

Möjlighet finns också för dig 
som på grund av funktions
nedsättning inte själv kan ta 
dig till en val eller röstnings
lokal att lämna din röst till en 
ambulerande röstmottagare. 
Ambulerande röstmottag
ning betyder att röstmottaga
re kommer till ditt hem, eller 
motsvarande, för att ta emot 
din röst. Röstmottagaren har 
tystnadsplikt. Kontakta din 
kommun för att höra mer.

Mer information finns att 
få hos Valmyndigheten och 
din kommun. 

Källor:
www.valmyndigheten.se
www.regeringen.se

Malin Tjernell Prioset är   jurist och 
kanslichef på RBU.

gare hindrat många personer 
med funktionsnedsättning 
från att rösta i allmänna val 
eftersom de hade omyndig
förklarats och därför inte 
hade rätt att rösta.

Alla som har rösträtt får ett 
röstkort. Röstkortet ska sen
ast den 24 augusti ha skickats 
till din folkbokföringsadress 
i Sverige. På röstkortet fram
går vilket valdistrikt du till
hör, vallokalens namn, 
adress och öppettider. Om 
du har god man eller förval
tare får den personen inte 
rösta för din räkning utan 
ska se till att du får ditt röst
kort och får möjlighet att  
rösta. 

Rösträtten går inte att över
låta. Men på grund av funk
tionsnedsättning, sjukdom 
eller ålder kan man ibland 
behöva hjälp för att kunna 
utöva sin rösträtt. 

I vallokalen på valdagen kan 
du få hjälp av de som arbetar 
som röstmottagare. De kan 
följa med bakom skärmen 
och hjälpa till med att exem
pelvis stoppa ner valsedeln i 
valkuvertet eller sätta kryss 
för en kandidat. Röstmotta
garna har tystnadsplikt. Du 
får också ta med dig någon 
annan bakom skärmen för 

att hjälpa dig att rösta. Röst
kort behövs inte men du 
måste kunna legitimera dig.

Om du inte kan rösta i val
lokalen på valdagen så går 
det bra att förtidsrösta. Röst
kort och legitimation behövs 
då. Förtidsröstningen startar 
den 24 augusti. Man ska kun
na få hjälp bakom skärmen 
och vid valsedelstället. 

På en del vård och om
sorgsboenden erbjuds röst
ning vid ett tillfälle under 
förtidsröstningsperioden.

Alla ställen för röstmottag
ning ska vara tillgängliga för 
personer med funktionsned
sättning. Om du ändå inte 
kan ta dig in i en lokal för 
röstmottagning när du ska 
rösta, kan röstmottagarna ta 
emot rösten utanför lokalen.

Om du på grund av en funk
tionsnedsättning inte kan ta 
dig till en vallokal eller för
tidsrösta så kan du rösta med 
bud, vilket betyder att någon 
annan än du själv tar med din 
röst till vallokalen eller till en 
lokal för förtidsröstning. Sis
ta dag att göra i ordning rös
ten är på valdagen. För att 
rösta med bud behöver du ett 
bud, ett vittne och särskilt 
material för att rösta med 
bud. Materialet kan du be

Alla som har fyllt 18 år får rösta. Men så har det inte alltid varit. Först 1989  
försvann omyndighetsförklaringen, som hindrade många från att rösta.

mailto:fragajuristen@rbu.se
https://www.valmyndigheten.se/
https://www.regeringen.se/


RBU informerar

RBU slåss för ett samhälle där varenda unge 
ska kunna uppnå sin fulla potential Som RBU Supporter 

stöttar man oss i det arbetet. Alla är välkomna att 
hjälpa oss i kampen. Det kan vara mor- och 

farföräldrar, närmsta vännen eller en arbetskamrat.

RBU Supporter

medlem.rbu.se

Tipsa den som vill vara med och göra skillnad!
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2022
Kalendarium

@
FS-direkt
FS-direkt är en snabb och enkel  
kommunikationsväg till förbunds-
styrelsen. Via FS-direkt kan med-
lemmar och RBU-föreningar lämna 
förslag till förbundsstyrelsen för  
beredning och beslut.

E-post: fs-direkt@rbu.se

Mer information finns på 
www.rbu.se

Kontakt
Kansliet telefon 08-677 73 00

Marita Lyemark 
Organisationssekreterare 
Telefon: 070-494 93 87
marita.lyemark@rbu.se

               

  

Tomas Marklund
Förbundsekonom 
Telefon: 076-677 90 31
tomas.marklund@rbu.se 

Malin Tjernell Prioset
Kanslichef och  
förbundsjurist
Telefon 076-947 75 76
malin.tjernell@rbu.se

Margaretha Holmqvist
Redaktör Rörelse  
(frilans)
Telefon: 070-654 11 13
rorelse@rbu.se 

Daniella Ås 
kommunikatör
Telefon: 070-934 91 78   
daniella.as@rbu.se 

SOMMAR

3 juni Förbundsstyrelsen sammanträder

27 jun – 2 juli Musikläger Mättinge

Vecka 27 Almedalen

4 – 9 juli  Äventyrsläger Mättinge

18 – 23 juli Familjeläger Mättinge

1 – 6 augusti Familjeläger Mättinge

DESSUTOM: DIGITALA SAMTALSTRÄFFAR!

11 juni  Pennans makt 

22 juni  To be a Doer! 

6 juli Beauty och image

Se även kalendariet på rbu.se

Almedalen: Efter några års pandemiuppehåll blir det full aktivitet den 3 till 
7 juli. RBU deltar med olika arrangemang. Läs mer på rbu.se

mailto:fs-direkt@rbu.se
https://www.rbu.se/
mailto:marita.lyemark@rbu.se
mailto:tomas.marklund@rbu.se
mailto:malin.tjernell@rbu.se
mailto:rorelse@rbu.se
mailto:daniella.as@rbu.se
https://rbu.se/
https://rbu.se/


Oscar Sjökvist,

vår nya förbundsordförande,

är på bollen i valrörelsen.

Är du?

y
Vi är redo att höja våra röster och pressa politikerna till att ta våra hjärtefrågor på

allvar. Vi stärker våra medlemmars rätt till en tillgänglig skola, en inkluderande

arbetsmarknad och att alla ska få det stöd som de behöver för ett bra liv. Ju fler vi är

desto starkare röst har vi i påverkansarbetet. Förstaårsmedlemmar får ett kostnads-

fritt medlemsskapsår. Bli medlem redan idag på www.ungarorelsehindrade.se/blimedlem !

https://www.ungarorelsehindrade.se/


www.dfarm.se ·  Tel. 0920-155 10                         Vi finns också på www.facebook.com/DinForlangdaArm www.coordinare.se

Det  finns säkert många likheter mellan din väg och den väg som jag har gått. Jag har kämpat, gråtit och slagits 
för mitt barns rätt till den hjälp och det stöd som han behöver och har rätt till. Idag är min son 25 år gammal och 
hans vardag är både fin och meningsfull. Så kampen har haft betydelse och det gör att jag idag kan spendera 
dagarna med att kämpa för andras barn och hjälpa andra att få en vardag likt den vi har idag. 

Hos oss på Din Förlängda Arm arbetar jag och mina kollegor dagligen för att alla våra kunder ska få den service 
och den omtanke som de önskar. Den omtanke som jag önskade att jag fick för 20 år sen.  

Vi kan assistans, vi har erfarenheten, vi har hjärtat och vi har viljan. Vi vill skapa en vardag som inte bara ska  
fungera utan som också bidrar till ökad glädje. 

Titta in på vår hemsida eller på vår Facebook-sida och var med och känn glädjen.  

Välkommen till oss!
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