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J

ag heter Nicola och simmar i det svenska
paralandslaget, vilket gör att jag reser väldigt
mycket med mitt lag, till exempelvis London,
där VM ska hållas i september. Innan det ska vi till Teneriffa på träningsläger och jag har även varit i Italien
med simningen vid två tillfällen, bara det här året.
Alltså, när jag säger att jag reser mycket, så menar jag
mycket. Det i sig är ju självklart galet roligt, i att få se
alla olika platser, i alla fall dess simhallar. Dock betyder det att jag spenderar en hel massa tid på flygplatser, likasom 10 000 meter upp i luften. Dessa dagar
är ångestfyllda, delvis för att jag är hemskt flygrädd,
men också för att höjdrädslan inte är det enda som
väcker oro inom mig när jag ska flyga.
Att resa som rullstolsburen innebär en konstant stress
som kommer från tanken att min rullstol kanske inte
kommer fram som den ska, eller överhuvudtaget.
Det innebär också frustrationen när personen man
är med, blir tilltalad för en fråga som jag kunde ha
besvarat bättre, då jag är personen i fråga. Generellt
upplever jag att flygplatser är en av de platser där jag
blir sämst behandlad, på grund av min funktionsnedsättning. Om man ska försöka vara positiv har det
varit en av de saker som bidragit till att jag är extremt
verbal när jag känner att jag blir illa behandlad eller
diskriminerad. Jag har minnen från åldern yngre än
10 där jag och mina föräldrar står och bråkar med
personalen på flygplatsen på grund av saker som att
jag inte får min egen rullstol, att någon pratar över
mig, eller till och med att personalen insisterar att jag
måste ta annan väg igenom flygplatsen, där resten av
min familj inte får följa med.
Frågan är då om en 10-åring ska behöva försvara sin
rätt att bli behandlad som en egen person genom att
bli tilltalad? Eller om en 15-åring ska behöva förklara
för en vuxen att ens rullstol faktiskt är ytterst viktig
och inte är bagage? Ska någon rullstolsburen behöva
göra det? Även om det är naturligt att någon som
inte sitter i samma sits, bokstavligen, inte kan begripa
innebörden av att ha en funktionsnedsättning, och
att vi därför måste, en för en, utbilda människor, vart
går gränsen? Jag skulle vilja tro att det borde ingå
i jobbet att ha någon förståelse för hur man behandlar någon i rullstol, än mindre en medmänniska.
Även när rullstolen kommer fram, skickas den ofta
på ett sådant bagageband för “specialbagage”, vilket
är precis det synsättet som alltför många har på hjälpmedel.
hjälpmedel
istället tolkas som bagage
Böcker i När
bokprojektet
Prickens
drar
det ner på dess värde, och gör det på något sätt
kompisar
ursäktligt att slarva bort det. Detta hände senast jag
flög till Italien då, även om jag bad om att få min rullstol upp till planet och inte på bagageband, så händer
precis det. Då får jag kliva av planet och sitta i en sån
där flygplatsrullstol som går att vika på hälften, väger

säkert 40 kilo, och är nästan omöjlig att rulla på egen
hand, då den helt enkelt är gjord för att man ska bli
puttad i: något jag avskyr. När jag sen har blivit körd
till bagagebanden frågar jag åter igen vart min rullstol
är och får denna gång ett anmärkningsvärt svar. Assistans mannen berättar att rullstolen ska komma som
“specialbagage”, och avslutar sedan meningen med
“you can wait here, if you want”, och innan jag säger
ett ord till lämnar han mig i rullstolen som jag inte är
det minsta självständig i, för att vänta på min egen.
En ungefär halvtimme senare får jag veta att min rullstol har kommit och jag är förbluffad av att hitta den
så här:
Rullstolen

Jag tror att den här bilden beskriver ganska bra, synen som människor har på hjälpmedel. Alltför få
människor förstår hur beroende vi är av dem och att
de därför måste tas väl hand om. När det sen förs
vidare till flygplatsens personal, blir hela processen
stressig och ångestfyllt när man är rullstolsburen.
Det måste tas upp i flygplatspersonalens utbildning,
vikten av att ha sin egen rullstol till hands, så att vi
slipper förklara hur beroende vi är av något så grundläggande som att kunna ta oss fram.
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