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I Sverige har vi som har ett funktionshinder möj-
lighet att få ett liv som inte är begränsat av väggar 
och dörrar med lås, vilket inte är så självklart som 

vi tror i vissa andra länder. Det nyuppkomna begreppet 
“funkofobi” präglar ännu ett flertal länder på extremare 
sätt än hur det förekommer i Sverige. Jag minns när min 
pappa frågade mig en gång när vi var utomlands om jag 
hade märkt att det inte fanns några funktionshindrade 
ute på stan. Jag minns inte riktigt vad jag svarade på 
den frågan men han berättade i alla fall för mig att alla 
var inlåsta. I Nordkorea kastrerar och dödar en till och 
med funktionshindrade samt testar kemiska vapen på 
dem då regimen ser ner på funktionshindrade väldigt 
extremt. Men även om Sverige öppnar upp ett liv för 
de barn och vuxna som har ett funktionshinder och be-
handlar dem som mänskliga varelser med känslor och 
mänskliga rättigheter, så finns det fortfarande mycket 
kvar att göra.

Jag pratar mycket om bemötande. När jag träffar 
människor för första gången är det ofta som de blir 
osäkra om jag kan förstå eller inte. Jag tror att många 
som har funktionsnedsättning känner igen sig när jag 
säger att folk ofta pratar OM oss med våra ledsagare 
istället för att prata MED oss. Ett annat exempel på 
detta är att folk ofta bemöter oss som om vi var på 
ett barns nivå eller att folk höjer rösten. Anledningen 
till att det är en skillnad i det sociala bemötandet kan 
en förklara på olika sätt. Vissa som jag har diskuterat 
dessa frågor med tror att det handlar om okunskap och 
osäkerhet, dvs en osäkerhet i möten med funktions- 
varierade människor om hen kan förstå eller inte och 
en bristande erfarenhet. Andra tror det handlar mer om 
fördomar och rädslan för att göra fel. Om jag ska säga 
min egen mening så tror jag att oavsett anledning så 
bottnar allt i samhällets normer. Vi har en omedveten 
bild av hur det är att ha en funktionsvariation. Att bara 
för att en sitter i rullstol eller att en inte kan prata be-
tyder det automatiskt att en inte kan förstå. Jag måste 
erkänna att jag är själv inte riktigt befriad från dessa 
oskrivna regler, men det är ingen anledning att låta dem 
bestå. För att motarbeta dessa normer kan en göra ett 
antal saker både på individnivå och samhällsnivå. Till 
exempel kan en införa en anti-diskrimneringslag gällan-
de tillgänglighet i Sverige, vilket gör att vi som har ett 
funktionshinder kan röra oss hur vi vill i samhället. När 
vi är inne på ämnet är det värt att nämna att istället 
för att öppna skolor, fritidshus och idrottsverksamheter 

för funktionshindrade borde en istället fokusera på att 
anpassa skolor som redan finns i Sverige. Detta kommer 
medföra att vi kan beblanda oss med pöbeln, vilket gör 
att icke funktionshindrade kan få en större möjlighet att 
interagera med oss och därmed normalisera funktions-
hinder i samhället.

När vi är inne på vad samhället och politiker kan göra 
för att förbättra för oss är det lätt att komma in i ämnet 
försäkringskassan. På Försäkringskassans hemsida står 
det att "Om FÖRSÄKRINGSKASSAN BEDÖMER 
att du behöver hjälp med ovan nämnda behov mer än 
20 timmar kan du få assistansersättning även för andra 
personliga behov". Då kan en ifrågasätta hur mycket 
försäkringskassan vet om hur det är att ha en funktions-
variation? Vi är inte bara siffror på ett papper. Vi är 
människor som behöver hjälp för att leva ett normalt 
liv. Människor som inte vet vad det innebär att ha ett 
funktionshinder ska bestämma om vi ska ha assistans 
eller inte. Om vi ska leva ett värdigt liv eller inte. Jag 
tycker det är lite läskigt.
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Det här är vårat liv
Sverige är ett av de länder som har kommit längst med normaliseringen av folk med funktionsvariationer. 
Till skillnad från vissa andra länder kan en se och stöta på oss ute i samhället som "normala" människor, om 
något sådant finns. Vi är inte inlåsta! Men även om Sverige är ett av de länder som har ledning i maratonlop-
pet gällande värnandet av funktionsvarierades rättigheter till ett normalt liv, är det inte alls så skinande som 
vi tror. Vi är ännu inte utblandade i samhället, som saft i vatten.


