Nadine Hultman Carlsson

Jag är fotograf, vad är du?

Klick, klick, klick säger kameran och jag fotar lugnt och koncentrerat medan jag ser skejtare åka
runt framför mig. Ursäkta, hör jag någon säga och vänder instinktivt på stolen.

H

on fortsätter innan jag hinner göra något mer.
Hon säger något i stil med ”jag ser att vi har saker gemensamt, skate och foto” och frågar om hon
får sätta sig ner. Jag svarar att självklart får hon det och slås
samtidigt av hur glad jag blir av att någon ser något annat
än min stol. Ja, ni vet, gör något annat än att ställa frågor
om hur det är att sitta i rullstol. Tyvärr varar känslan inte
länge då hennes nästa replik blir just en sådan då hon säger;
”jag är frilansjournalist och vill göra ett reportage om hur det
är att sitta i rullstol och leva med en funktionsvariation”. Jag
är uppriktig mot er precis som jag var mot henne och säger att
det hon gjorde sårade mig. Hon sa att hon förstod och efter
att jag sagt att jag inte tyckte att det kändes bra att intervjuas
under de premisserna gick hon.
Att jag överhuvudtaget blir glad över något som att någon ser
bort ifrån vad som gör mig annorlunda till vem jag är säger
något om vårt samhälle idag. Att man har så svårt att förstå att
folk fungerar olika. Ibland när jag förklarar för mig själv och
övertygar mig själv att det inte är konstigt att ha en funktionsvariation som jag så brukar jag jämföra det med att det finns
olika arter av djur som fungerar, beter sig och ser ut på olika
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sätt.
Varför
kan det intePrickens
vara så enkelt egentligen? Samhället
kompisar
måste sätta stopp för sina fysiska normalitetsideal. Med samhällsförändring brukar det komma nya ideal, men just detta

ideal har inte förändrats utan sett ut på samma sätt trots stora
förändringar i samhället. Så vad krävs egentligen för att det
ska försvinna?
Jag kände precis som jag brukar göra och har gjort sen jag var
liten, att det är det första som någon ser när de möter mig.
Många som har en funktionsvariation har nog upplevt den
här situationen många gånger och känt såhär. Jag önskar att vi
kunde ändra hur folk ser på oss och hur normerna ser ut i samhället och på sikt hoppas jag verkligen att vi kan det. Jag vet att
det är en klyscha men det enda vi kan förändra är oss själva.
Min tanke var att allt hon ser när hon såg mig är rullstolen
men faktum är att hon inte ser mig när hon ser rullstolen.
För den säger ingenting om mig. Vet ni vad! En rullstol kan
vem som helst få, man behöver bara bryta benet under skidsemestern. En rullstol är inte som kläder eller hårfärg, det säger
inget om vem du är. Jag har en rullstol men jag är inte tjejen
i rullstolen. Jag är mina val och jag har fan inte valt att sitta
i stolen och hantera folks dumma frågor. För dom handlar om
okunskap och inte ett dugg om mig. Jag är fotograf för att det
jag har valt är att gå ut med min kamera och spegla min verklighet. Vad är du? För om det är nånting jag hoppas du lärt dig
är det att du inte är din funktionsvariation.
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