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LEDARE

 S edan i mars 2020 lever vi i skug-
gan av covid-19. Många vuxna 
arbetar hemifrån. Ungdomar 
som studerar i grundskolan eller 

på gymnasiet har delvis studerat hem-
ifrån. Vissa grundsär- och gymnasies-
ärskolor har också haft undervisning i 
hemmiljö. Coronapandemin har på-
verkat alla våra liv från grunden med 
social distansering 
och distansundervis-
ning. Kanske har det 
förändrat livet allra 
mest för barn och ung-
domar med funktions-
variationer och för 
deras familjer. Trots 
det diskuteras frågan sällan i medier. 

EN DEL UNGDOMAR med funktionsvaria-
tioner och deras familjer upplever att 
distansundervisningen har haft en 
positiv effekt på deras liv. För ungdo-
mar som har svårt med bland annat 
den sociala interaktionen passar dis-
tansundervisningen bra. De kan pla-
nera sina skoldagar på ett mer indivi-

duellt anpassat sätt. Det sänkta kravet 
på social interaktion och att de kan 
planera sina skoldagar mer fritt gör att 
ungdomarna blir mer motiverade, är 
allmänt gladare och känner mindre 
stress och det påverkar hela familjens 
vardag på ett positivt sätt. 

Å andra sidan upplever många ung-
domar och deras familjer att distans-

undervisningen har 
varit svår. Delvis på 
grund av att distans-
undervisningen stäl-
ler högre krav på fa-
miljen och på 
personliga assistenter. 
Att kunna stödja ung-

domarna pedagogiskt så att de kan 
tillgodogöra sig den digitala undervis-
ningen kräver pedagogiska kunskaper 
och erfarenheter som är svåra att för-
vänta sig från personliga assistenter 
eller från föräldrar.  

VI VET ATT de svåra tiderna inte riktigt 
är över än. Min förhoppning är att 
skolorna utvärderar distansundervis-

” Distansundervisning 
ställer krav på familjen”

RBU i 

Stockholms 

län bildades 

1954 och 

har idag 

cirka 1  600 

medlem-

mar. RBU är 

en förening för barn, ungdomar och unga vuxna med 

olika funktionsnedsättning och deras familjer. Genom 

föreningen kan man få kontakt med andra i liknande 

situation. RBU arrangerar aktiviteter och temakvällar/

föreläsningar samt arbetar med påverkansarbete.

ningens både positiva och negativa 
effekter. Att de vidtar åtgärder för att 
underlätta distansundervisningen för 
ungdomar med funktionsvariationer 
och att skolorna ger mer stöd till dom 
som ska stötta ungdomarna i skolarbe-
tet. Viktigt är också att se över hur 
skolorna egentligen använder tilläggs-
beloppet de får från kommunerna för 
extra stöd och anpassning. ●
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med bland annat den 
sociala interaktionen 
passar distansunder-
visningen bra.

Tel: 08-650 58 12

E-post: kontakt@stockholm.rbu.se

Hemsida: www.stockholm.rbu.se

Följ oss även i sociala medier. Gilla RBU 

Stockholm på Facebook och Instagram, 

för att se nyheter och aktiviteter. 
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Elise Jeppsson, medlemsansvarig, The-
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INNEHÅLL

PROFILEN

Victorias muskler är lite svaga 
och hon är inte lika snabb som 
sina kompisar. Hon har en ma-
nuell rullstol, en elrullstol som 

hon övningskör med och orto-
ser som hjälpmedel. I inom-
husmiljö hemma och på för-
skolan klarar hon sig ofta utan 
hjälp, men på utflykt använder 
hon sin manuella rullstol. Hon 
har ont i kroppen ibland och 
blir lätt trött så familjen pusslar 
för att spara och portionera 
Victorias krafter.

– När jag blir stor vill jag bli 
frisör eller jobba med smink. 
Jag är bra på att sminka andra 
berättar Victoria.

MAMMA CHARLOTTA nickar in-
stämmande och berättar att 
dottern har estetiskt sinne.

Hon har öga för vackra sa-
ker, kläder och blommor. Hon 
vet vad som passar ihop och vill 
ha fint omkring sig.

Hon beskriver Victoria som 
kreativ och kärleksfull. Hon är positivt 
nyfiken och kommer ofta på roliga saker 
att göra. Hon pysslar, spelar spel och 
leker mycket. En aktiv tjej. Samtidigt har 
hon tålamod, är omtänksam och bryr sig 
mycket om andra. 

Att Victoria inte är lika snabb eller 
stark som kompisarna är inget som hin-
drar henne att göra det hon vill. Allt är 
möjligt och inget stoppar den här sprud-
lande och utåtriktade sexåringen. ●

TEXT OCH FOTO: JESSICA STJERNSTRÖM

 J ag vill alltid vara cool. 
Det är när man gör sig 
fin i håret och har på sig 

sina finaste kläder.
Orden kommer från sexåri-

ga Victoria som lever som hon 
lär. Hon har svarta lackskor, 
rosa klänning och en svart 
blank jacka på sig och i det 
långa håret har hon ett diadem 
med pärlor. Även hennes rum 
är fint och hon visar med stolt-
het upp det. Hon tar fram en 
pokal som hon fått på Frame 
fotboll som hon nyligen börjat 
träna i Täby. Victoria visar att 
man håller i en ”frame” på hjul, 
går eller springer så fort man 
kan och sparkar bollen precis 
som i vanlig fotboll. 

– Jag har redan gjort två 
mål, eller kanske tre, berättar 
hon stolt med pokalen i sin 
hand.

ATT VICTORIA ÄR en aktiv tjej 
blir snabbt uppenbart. Frame 
fotboll är inte det enda som står på hen-
nes agenda efter förskolan. På måndagar 
rider hon med habiliteringen i Vällingby 
ridhus och på onsdagar sjunger hon i 
kör i Västerledskyrkan. Förra året var 
hon med på RBU Stockholms segling i 
Saltsjöbaden där hon testade att segla i 
jolle. I sommar vill hon åka med på RBU 
Stockholms ridläger och Victorias mam-
ma skjuter in att RBU:s skidvecka i Åre 
också står på Victoria och familjens 
önskelista. 

En kreativ och kärleksfull tjej
RBU:s kommuni-
katör tipsar om 
hur ni når ut

Emmas podd lär 
lyssnarna om 
funkisvärlden

Vi minns Anita 
Gustafsson

Så jobbar vi med 
påverkansfrågor

Vi inspireras av 
Wilma Axelsson 

Fyll skärmarna 
med kultur!

Alla spelar rull-
stolsbasket på 
sina villkor

Negar opinions-
bildar på sitt  
Instagramkonto

Kul spel – eller 
grov funkofobi?

På gång  
i sommar
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Victoria 
Gylche
Ålder: 6 år. 
Familj: Systrarna 
Lovisa 8 år och 
Rebecca 9 månader, 
mamma Charlotta 
och pappa Christian. 
Bor: I Bromma. 
Skola: Går på för-
skola men börjar i 
Smedsslättsskolan 
efter sommaren.
Intressen: Pyssla 
och titta på tv. 
Bäst på: Att sminka 
andra. 
Bästa egenskap: 
Kreativ.

Victoria 

framför 

sitt fina 

dockskåp.

TILL NYA UTSIKT! 
Välkommen

Som ni säkert ser har vi gett 
vår medlemstidning en 

ansiktslyftning. Hoppas att ni 
gillar vår nya form!

/Redaktionen
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TEMA PÅVERKAN OCH INSPIRATION 

I det här numret har 
vi tema påverkan 
och inspiration. På-
verkan är ett brett 
begrepp, men vi ska 
försöka bena ut det 
genom att belysa det 
ur olika synvinklar. 
Du kommer bland 
annat kunna läsa om 
Negar Motthagi som 
tröttnade på funko-
fobin i samhället och 
startade Instagram-
kontot @saduprecis, 
och om Emma Jute-
mar som förra året 
startade Nordlyck-
ans podd. Men först 
några tips från RBU 
riksförbundets kom-
munikatör.

För att ge inspiration och hand-
fasta tips på hur du kan påverka 
där du bor eller verkar har vi tagit 
hjälp av RBU riksförbundets 
kommunikatör Daniella Ås. Hon 
har många bra idéer på hur du 
kan tänka och planera ditt arbete. 

TEXT: ELISE JEPPSSON

FOTO: ROGER SCHEDERIN

Påverkansarbete handlar om att på-
verka någons åsikter i en viss riktning. 
Den som arbetar med påverkansarbete 
kan vara en person eller organisation. 
Daniella menar att det viktigaste är att 
fundera på vad och varför man vill 
uppnå en förändring.

– Börja med att koka ner tankar och 
idéer till ett enkelt, tydligt och avgrän-
sat budskap. 

Ett avgränsat budskap kan sedan 
beskrivas mer ingående tillsammans 
med en konsekvensanalys. När pro-
blembeskrivningen är klar så är det 
dags att förklara hur en lösning skulle 
kunna se ut och hur den som adresse-
rar problemet kan bidra till lösningen.

Efter att problemformuleringen är 
klar bör man fundera på vem eller vilka 
som är målgrupp för budskapet. Om 
målgruppen är beslutsfattare är det bra 
att ta reda på mer specifikt vem eller 
vilka personer det gäller. Om det inte 
är en beslutsfattare som är målgruppen 
så är det kanske en bred allmänhet 
eller en specifik grupp av personer. 

Mottagaranpassa budskapet när 
målgruppen är definierad. Det kan 
bland annat göras genom att fundera 
på hur mottagaren tänker kring pro-
blemet och lösningen som presenteras. 

– Använd gärna konkreta exempel 
för att förtydliga. Personliga berättelser 
är effektiva då de ofta berör människor.

Daniella menar vidare att statistik 
och hårda fakta med fördel kan använ-
das för att backa upp budskapet.

Använd gärna case (en berättelse ur 

verkligheten) vid presentation av ett 
problem och lösning. Bygg caset kring 
att det är flera personer som berörs. 
Samla gärna in berättelser och sprid 
vidare (givetvis med berörda perso-
ners samtycke). Belys problemet ge-
nom olika perspektiv.  

Exempel på hur man på ett relativt 
enkelt sätt kan påverka lokalt där man 
bor eller verkar:  

Så kan ni nå ut – Daniellas bästa tips
Använd gärna 
konkreta exem-

pel för att förtydliga. 
Personliga berättelser 
är effektiva då de ofta 
berör människor.

Bli  
medlem  

i RBU!
Använd 
RBU:s  

hashtags!

Stötta  
kampfonden! 

rbu.se/ 
stod-rbu

3 bra tips! 
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 ● Mejla beslutsfattare i din kommun 
och uppmana andra berörda att göra 
detsamma.

 ● Skicka en insändare till din lokaltid-
ning (de blir ofta publicerade).

 ● Skriv ett debattinlägg för din lokal-
tidning.

 ● Sök samverkan med andra personer/
organisationer.

 ● Samarbeta i oväntade konstellatio-

ner som väcker uppmärksamhet.
 ● Arrangera en festival eller manifes-

tation – digital eller fysisk.
 ● Kontakta lokalmedia som tidningar, 

TV- och radiokanaler.

När arbetet är genomfört är det lätt att 
glömma det viktiga i att följa upp och 
utvärdera. Det kan vara bra att fundera 
över om det som gjordes fick önskad 
effekt, om ett resultat uppnåddes, vad 
som fungerade bra och vad som kan 
förbättras framöver. På så sätt blir 
arbetet tydligare och mer träffsäkert.

DET FINNS MÅNGA olika typer av sociala 
medier och vi presenterar några av de 
mest använda. Ett av de första och 
mest använda är Facebook, ett forum 
för politik, livsstil, inspiration med 
mera. Twitter är ett mer renodlat fo-
rum för politik och här är många poli-
tiker och beslutsfattare aktiva. Insta-
gram är ett forum som bygger på att 
dela bilder och film. Tiktok har en ung 
målgrupp med fokus på framförallt 
filmskapande. 

På sociala medier kan man följa olika 
konton och gilla, kommentera och dela 
inlägg. För att nå ut till fler än ens kon-
toföljare kan man använda olika hash-
tags (#). Hashtag är en typ av märkning 
(taggning) av ett inlägg. Om ett inlägg 
taggas med # så dyker det upp för alla 
som följer eller söker på just den tag-
gen. Använd därför # för att nå ut till 
fler. Inom RBU används till exempel 
#assistansärfrihet och #räddalss. 

NÄR DET VARKEN finns tid eller ork för 
att dra igång ett stort projekt går det 
alltid att backa upp personer med 
samma budskap som du har. 

– Du kan göra mycket och skapa 
förändring bara genom att följa, gilla, 
kommentera och dela inlägg och ak-
tioner som stödjer ditt budskap, säger 
Daniella. ●

Så kan ni nå ut – Daniellas bästa tips

ATT PÅVERKA VIA  
SOCIALA MEDIER
Många beslutsfattare är själva 
aktiva på sociala medier som 
Facebook, Instagram, Twitter 
med flera. Ta reda på vilka som 
är aktuella och relevanta för din 
fråga.

 ● Följ beslutsfattare i din fråga.

 ● Kommentera inlägg som rör 
din fråga/problem.

 ● Om du gör ett inlägg, tagga in 
relevanta politiker, beslutsfat-
tare och andra berörda.

 ● Om du är aktiv på Twitter, 
använd #funkpol och #svpol 
som båda har många följare.

 ● Följ/bevaka konton, personer 
och hashtags som en 
omvärldsbevakning för din 
fråga.

 ● Använd gärna RBU:s vikti-
gaste hashtags:  
#Räddalss  
#Assistansärfrihet  
#rbustockholm  
#rbu  
#onormaltföräldraskap 

Daniella Ås 

är kommu-

nikatör på 

RBU Riks-

förbundet.
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INTERVJU

Funkismamman Emmas podd lockar lyssnare
Emma Jutemar startade ett 
Instagramkonto om träning som 
med tiden fick allt mer fokus på 
sonen Vide som har syndromet 
MAN1B1-CDG, en ovanlig ämnes-
omsättningssjukdom. När antalet 
följare ökade kände hon att hon 
ville dela med sig av sin kunskap 
och erfarenhet. Hon startade 
därför Nordlyckans podd i maj 
2020 som i dag har runt 5 000 
lyssningar i månaden.

TEXT: ELISE JEPPSSON

FOTO: EMMA JUTEMAR

Emma bor med sin sambo Henrik, 
barnen Alve 9 år, Vide 5 år och Tuva 3 
år plus två katter i ett torp mellan Bor-
ås och Kinna. Torpet är döpt till Nord-
lyckan, därav namnet på podden. Både 
Emma och Henrik arbetar som poliser 
och Emma har podden som ett projekt 
vid sidan om. 

Podden beskrivs som ”en podcast 
från en funkismammas perspektiv - 
häng på och lär dig mer om funktions-
variationer”. I podden belyser Emma 
ämnen som diagnoser, hjälpmedel och 
syskonrelationer, hon delar med sig av 
semestertips och andra saker med 
funkisfokus. I vartannat avsnitt bjuder 
hon in en gäst som delar med sig av sin 
familjs liv och vardag.   

– Det är en hel del personer som inte 
själva har barn med funktionsvariation 
som följer Instagramkontot och lyss-
nar på podden, vilket är positivt. 

Hon vill gärna nå ut till en bredare 
allmänhet så att fler får insyn och för-
ståelse för hur livet kan se ut för famil-
jer som har barn med olika funktions-
variationer. 

FÖR DEN SOM är intresserad av att starta 
en podd, ett Instagramkonto eller nå-
got annat forum i syfte att dela med sig 
och vara öppen så är Emmas råd att 
fundera på var gränsen går för vad man 

delar och inte delar. Hon är själv noga 
med att vara personlig, men inte privat. 

– Vad som är privat för en person 
kanske inte är detsamma som för en 
annan så det är viktigt att hitta sitt eget 
förhållningssätt. Samtidigt är ju själva 
tanken med Instagramkontot och 
podden att dela med sig för att skapa 
igenkänning och förståelse. Det hand-
lar om att hitta en balans.  

När det gäller den tekniska aspekten 
av att driva en podd så är ljudkvalitén 
väldigt viktig. Det är bra att satsa på en 
ordentlig mikrofon och det är en fördel 
att spela in i ett litet utrymme som 
minskar eko och bakgrundsljud. Perso-
ner som gästar Nordlyckans podd sit-
ter ofta på en annan fysisk plats och då 
använder Emma två mobiler, en för att 
spela in och en för att prata i. 

Utsikt 1-2021.indd   6 2021-03-24   10:44



Nr 1  2021    Utsikt  7

 ● Nordlyckans podd drivs av Emma 
Jutemar och hon beskriver den 
som en podcast från en funkis-
mammas perspektiv, som lär  
lyssnarna mer om funktions- 
variationer. 

 ● Idag finns det ett 40-tal avsnitt 
och det kommer ett nytt avsnitt 
varje måndag. Varannan vecka 
bjuder Emma in en gäst. Många 
avsnitt fokuserar på ett specifikt 
ämne eller frågeställning. 

 ● Du kan stötta Nordlyckan genom 
att bli patreon och få tillgång till 
exklusiva avsnitt med funkisfakta: 
www.patreon.com/nordlyckan.

 ● Podden finns bland annat på 
Acast, Spotify, Podtail, Podplay, 
Apple podcasts och andra ställen 
där poddar finns. 

NORDLYCKANS PODD 
LÄR LYSSNARNA OM 
FUNKISLIVET

Funkismamman Emmas podd lockar lyssnare

– Det skapar ett väldigt bra ljud. Det 
tar alltid tid att behärska en ny teknik 
och att avsnitten blir bättre och proffsi-
gare med tiden. Det viktigaste är att våga 
prova och sen hela tiden testa sig fram.

DET SOM ENLIGT Emma tar mycket tid 
är redigeringen efter en inspelning, att 
koka ner samtalet till en intressant 
version med det mest kärnfulla.   

Att driva en podd är inte helt kost-
nadsfritt, men det finns olika möjlig-
heter till finansiering. Det kan bland 
annat handla om annonsering, spons-
ring och företagssamarbeten. Emma 
vill helst inte vara låst av att det dyker 
upp reklam mitt i ett avsnitt utan har 
hellre en sponsor som hon presenterar 
i början av avsnittet. 

– Min lillasyster är mycket yngre 
och ligger lite före mig när det gäller 
den nya tekniken. Hon tipsade mig 
ganska nyligen om att göra det möjligt 
för lyssnarna att bli patreons. 

Patreon är en plattform som gör 
det möjligt för kreatörer att erbjuda 
sina följare prenumerations- och 
donationstjänster. Konkret innebär 
det att lyssnaren prenumererar på 
podcasten och får då tillgång till ex-
klusivt extramaterial. Sedan februari 
kan Nordlyckans lyssnare vara patre-
ons. Poddavsnitten är gratis, men 
patreons får bland annat tillgång till 
faktaavsnitt om olika funkisrelate-
rade ämnen. 

EMMA VERKAR VARA en driftig person, 
vilket hon bekräftar genom att berätta 
att det tog knappt två veckor från idén 
att starta en podd till att ha producerat 
ett pilotavsnitt. Inför framtiden hop-
pas Emma att hon har möjlighet att 
fortsätta podda och kanske till och 
med kunna försörja sig på den. 

– Det absolut bästa med min podd 
är att jag får träffa spännande männ-
iskor och få ta del av deras berättelser. 

Lyssna på Nordlyckans podd! Mer 
information om podden hittar du i fak-
tarutan.  ●

Det absolut bästa 
med min podd är att 

jag får träffa spännande 
människor och få ta del av 
deras berättelser.

Vide är fem år gammal. 

Familjen  

samlad i sina 

gröna fina  

tröjor från 

Svenska CDG- 

föreningen.
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MINNESORD

Varm, öppen och mån om andra. 
Så kan man enklast beskriva 
Anita Gustafsson som i över tio år 
ledde RBU Stockholms mor- och 
farföräldragrupp. I augusti 2020 
avled Anita och lämnade ett stort 
tomrum efter sig i sin familj, 
bland sina vänner och i RBU. 

TEXT: JESSICA STJERNSTRÖM

FOTO: PRIVAT 

Tillsammans med Sally Lundin sam-
lade hon föreningens mor- och farför-
äldrar fyra gånger per år för samtal 
och gemenskap. Gruppen delade gläd-
je och sorg och Anita var ett viktigt kitt 
som höll ihop gruppen.

– Anita var duktig på att få in alla i 
samtalet berättar Sally. Hon var alltid 
rak och öppen, med henne var det 
aldrig några konstigheter.

ANITAS ENGAGEMANG I RBU Stockholm 
startade när hennes barnbarn Viktor 
föddes för tolv år sedan. Hon ville 
träffa andra mor- och farföräldrar till 
barnbarn med funktionsnedsättningar 
för att ta del av deras erfarenheter och 
berättelser, men också dela med sig till 
andra vad hon själv kände och lärt sig. 
Gruppen, som hade funnits i RBU i 
många år, blev en viktig gemenskap 
och när dåvarande ledaren flyttade till 
Norrland klev Anita helt naturligt in i 
rollen. Tillsammans med Sally ledde 
hon gruppen fram till sin bortgång 
sommaren 2020.

– Utan Anita hade jag aldrig tagit 
det ansvaret, säger Sally. Anita var 
stabil och helhjärtat engagerad så det 
kändes tryggt att ta över stafettpinnen 
tillsammans med henne. 

En av gruppens deltagare, Josiane 
Mattisson, lärde känna Anita 2011 på 
Karolinska sjukhuset efter en hjärtin-
farkt. De började samtala över en kopp 
kaffe och det visade sig att de inte bara 
hade hjärt/lungsjukdom gemensamt 
utan också barnbarn med funktions-

nedsättning. Anita bjöd in Josiane till 
mor- och farföräldragruppen och se-
dan dess har Josiane varit med i prin-
cip varje gång. 

– Anita framhävde aldrig sig själv, 
berättar Josiane. Hon var alltid närva-
rande i samtalet och tittade uppmärk-
samt på den hon samtalade med. Man 
fick alltid prata till punkt och hon var 
alltid lugn. 

TROTS ANITAS EGEN sviktande hälsa och 
många sjukhusbesök fortsatte hon leda 
gruppen och hålla tät kontakt med alla 
sina vänner. Hon delade generöst med 
sig av sina egna erfarenheter och hur 

det var att vara mormor till ett barn 
med speciella behov. Hon fick alla att 
känna sig trygga i gruppen och fick dem 
att berätta och dela sånt de bar på.

Anita stod sitt barnbarn Viktor 
mycket nära. När han var liten var 
Anita avlösare till honom innan han 
blev beviljad personlig assistans. Anita 
gav Viktor och hans familj ett medlem-
skap i RBU så att de skulle kunna hitta 
gemenskap och stöd i föreningen. För 
Anita var det alltid viktigt att få träffa 
andra i liknande situation och den 
möjligheten ville hon också ge sitt 
barn och barnbarn.

ANITA AVLED I augusti 2020, 79 år gam-
mal. Två månader senare, i oktober, 
avled hennes älskade barnbarn Viktor 
som blev tolv år. Anita och Viktor vilar 
nu på samma plats i Lötsjökapellet.

Tack Anita!  Och tack Viktor!  Ni 
lämnar ett stort tomrum efter er. ●

Tack för allt, Anita! 

Anita var duktig på 
att få in alla i samta-

let. Hon var alltid rak och 
öppen, med henne var det 
aldrig några konstigheter.

Anita Gustafsson och hennes älskade barnbarn Viktor. 
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Välj frihet och 
funktion i vardagen!
Hos oss genomsyrar den konduktiva pedagogiken  
hela skoldagen, och är till och med integrerad
i läroplanen. Det stimulerar våra elever till daglig
utveckling och långsiktig självständighet.

Välkommen till våra grund- och gymnasiesärskolor  
i Solna, Göteborg och Malmö.   

Läs mer om oss, vårt arbete för allas lika värde och om den
konduktiva pedagogiken på movewalk.se
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PÅVERKANSARBETE

Hjälpmedel, skola och upphand-
lingar. Det är några av de påver-
kansfrågor som RBU Stockholm 
arbetar med just nu. Vissa frågor 
driver vi som egen förening, andra 
tillsammans med andra fören-
ingar eller med RBU:s riksför-
bund. Samarbetet med riksför-
bundet sker främst kring frågor 
som är eller utvecklas till att bli 
en nationell fråga.

TEXT: JESSICA STJERNSTRÖM

ILLUSTRATION: LINNEA BERTLIN

På RBU Stockholms hemsida  
www.stockholm.rbu.se finns informa-
tion om aktuella frågor och sådant 
som föreningen drivit tidigare. Där 
kan man ta del av skrivelser, artiklar 
och annat som rör påverkansarbetet. 
Det som är aktuellt just nu är följande:

Hjälpmedel
Region Stockholm har beslutat att ta 
ut avgift på vissa hjälpmedel samt ta 
bort högkostnadsskyddet på hjälp-
medel för personer över 18 år. RBU 
har uppvaktat politiker och tjänste-
män inom Region Stockholm för att 
påtala vilken effekt beslutet får för en 
redan utsatt grupp.

I dagarna skickar RBU, tillsammans 
med Rh-gruppen*, en skrivelse till 
Region Stockholm angående den kon-
sekvensanalys som Region Stockholm 
gjort med anledning 
av föränd-
ringarna. I 
skrivelsen 
påtalas bland 
annat att be-
slutet slår hårt 
mot en grupp 
som redan idag 
lever med 
knappa ekono-
miska resur-
ser.

Skola
För barn med funktionsnedsättning är 
rätten att välja skola begränsad. Det 
fria skolvalet är ingen rättighet för 
alla. Det finns endast ett fåtal Rh-sko-
lor eller skolor med Rh-enheter. 

Ännu svårare blir det när barnen 
ska välja gymnasieskola. Antalet Rh-
gymnasium är få och för den som för-
utom sin rörelsenedsättning har en 
intellektuell funktionsnedsättning är 
valmöjligheterna ännu färre. 

Ungdomar med funktionsnedsätt-
ning ska kunna välja utbildning på 
samma villkor som alla andra men så 
ser inte verkligheten ut. Många föräld-
rar kontaktar RBU Stockholm speciellt 
inför det kommande gymnasievalet. 

RBU Stockholm planerar 
att samarbeta med 

RBU:s riksförbund i 
frågan.

Upphandlingar
Inom Region Stock-

holm pågår det löpande 
upphandlingar av 

tjänster och produkter. 
När det är aktuellt med 
en upphandling som 
påverkar personer med 
funktionsnedsättning 

får Funktionsrätt Stockholms län, 
paraplyorgan för länets funktionshin-
derföreningar, det på remiss. RBU 
Stockholm är en av de föreningar som 
får ta del av och komma med synpunk-
ter på de förslag på kravspecifikatio-
ner som Region Stockholm har tagit 
fram. 

De upphandlingar som ligger när-
mast i tiden och är intressanta för RBU 
Stockholm är upphandlingen av sitt-
vagnar, gånghjälpmedel, hygienhjälp-
medel samt träningshjälpmedel.

Håll ögon och öron öppna!
Det händer mycket inom funktions-
hinderområdet i vår region. Som för-
ening engagerar vi oss i de frågor som 
berör våra medlemmar mest och som 
vi har resurser till. Det händer dock att 
förslag och beslut går oss förbi och då 
behöver vi hjälp av er. Hör ni ett rykte? 
Har ni sett ett förslag som kommer 
försämra för barn och ungdomar med 
funktionsnedsättning eller kanske ett 
beslut som redan är taget? Kontakta 
oss och berätta. Om frågan ligger inom 
ramen för RBU:s uppdrag och om vi 
har resurser att engagera oss så tar vi 
tag i frågan, antingen som enskild 
förening eller i samarbete med andra 
föreningar.

Therese Lagerman arbetar som 
intressepolitisk ombudsman på RBU 
Stockholm på 20 procent. Hon sam-
ordnar föreningens påverkansarbete 
och är RBU Stockholms representant 
vid samverkan med andra funktions-
hinderföreningar. Många inom RBU 
Stockholms styrelse och engagerade 
medlemmar deltar också i påverkans-
arbetet antingen med sin kunskap 
eller med sin tid. ●

*Rh-gruppen består av RBU Stockholm, 
Neuroförbundet Stockholm, Reumatiker-
förbundet Stockholm, Personskadeför-
bundet Stockholm samt DHR Stockholm.

Vi jobbar med frågor som berör er
HÄR HITTAR DU MER INFO
www.stockholm.rbu.se På RBU Stock-
holms hemsida finns information om aktu-
ella påverkansfrågor, skrivelser och artiklar 
som berör vårt påverkansarbete. 
Sociala medier På RBU Stockholms Face-
booksida och Instagram finns också kort 
information om vad som är på gång.
Kontakta oss! Hör du något som du reage-
rar på? Berätta det för oss! Vi hinner inte all-
tid se alla förslag eller beslut som tas i vår 
region. Skicka ett mejl till therese.lagerman@
stockholm.rbu.se om det du tycker att RBU 
bör veta om eller engagera sig i.
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Vi jobbar med frågor som berör er

Upphandlingen av sittvagnar samt 

hjälpmedel för gång, hygien och 

träning är det som är aktuellt just 

nu för RBU Stockholm.
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VI INSPIRERAS AV

Wilma Axelsson driver Instagram-
kontot @wilmaonwheels. 2020 
startade hon UF-företaget*  
@wilmaonwheelsuf med affärs-
idén att erbjuda motivationsföre-
läsningar. Hittills har hon, trots 
pandemin, hunnit med fem 
föreläsningar i skolor. 

TEXT: ELISE JEPPSSON    

FOTO: PRIVAT

Wilma föddes med ryggmärgsbråck 
och har sedan hon var barn använt 
rullstol och går kortare sträckor med 
hjälp av skenor. På sitt Instagram-kon-
to delar hon bland annat med sig av sin 
vardag. Hon pratar om hur allt har 
påverkat hennes uppväxt och hon 
delar med sig av positiva och stärkan-
de händelser. Samtidigt är hon noga 
med att visa att det stundtals faktiskt 
är jobbigt och svårt.  

– Ibland behöver man krascha för att 
kunna resa sig och ta sig vidare. Det är 
inget fel med det och det är viktigt för 
mig att föra det vidare, säger Wilma.

SOM BARN BLEV Wilma alltid pushad av 
sina föräldrar att våga prova sig fram. 
Hon lärde sig att det inte är farligt att 
misslyckas, det handlar bara om att 
våga försöka igen. Hemma i familjen 
vågade Wilma allt och hon kände inte 
av några direkta begränsningar. 

Med tiden jämförde hon sig alltmer 
med sin omgivning och insåg att sam-
hället inte är anpassat och tillgängligt 
för alla. I skolåldern började hon dra 
sig undan kompisar och sociala sam-
manhang.

– Det var delvis självvalt, jag valde 
nog bort istället för att bli bortvald. 

Idag vill hon berätta om sitt liv för 
att stärka andra och finnas där som en 
förebild, det som hon själv hade be-
hövt när det var som tuffast. Hon 
startade sitt Instagram-konto 2017 
för att dela bilder till familj och vän-
ner, men märkte snabbt att intresset 
ökade. På ett par år har hon fått drygt 
2 200 följare från hela världen. 

Många av följarna är föräldrar till 
barn med funktionsnedsättning som 
ofta kontaktar henne för frågor eller 
som vill tacka henne för att hon inspi-
rerar. 

Wilmas ledord för kontot är klar-
språk och ärlighet. Ibland kan hon 
känna att det hon delar är självutläm-
nande, men samtidigt tycker hon att 

Wilma brinner för att stärka andra   
På den här sidan uppmärk-
sammar vi personer och 
initiativ som vi inspireras av 
och som vi gärna tipsar om.  

* UF står för Ung Företag- 
samhet. Det är en ideell utbild-
ningsorganisation som sedan 
1980 utbildar gymnasie- 
elever i entreprenörskap.
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Wilma brinner för att stärka andra   

Låt dig inspireras!
VI tipsar om poddar, personer eller annat som inspirerar oss.  
Det här är en tipssida om konton, verksamheter och personer 
som inspirerar och påverkar på olika sätt i olika forum.

det ger så mycket. Hon känner att hen-
nes konto är ett tryggt rum med fin 
stämning och hon har blivit besparad 
negativa kommentarer. 

SOM PERSON FÖRMEDLAR Wilma ett 
lugn och en trygghet samtidigt som 
hennes generositet och jävlar anamma 
lyser igenom. ●

Wilma Axelsson
Ålder: 18.
Bor: Högsby, utanför Kalmar.
Gör: Går 3:e året på Naturveten-
skapliga programmet på Kalmar 
Fria Läroverk.
Intressen: Att jobba med Insta-
gram, träning.
Instagramkonto:  
@wilmaonwheels
Övrigt: Om du vill boka en  
motivationsföreläsning, gå in på  
@wilmaonwheelsuf.

Ibland behöver 
man krascha 

för att kunna resa 
sig och ta sig vidare. 
Det är inget fel med 
det och det är vik-
tigt för mig att föra 
det vidare.

INSTAGRAM
 ● @girlsonwheels
 ● @wilmaonwheels
 ● @saduprecis
 ● @aronanderson

YOUTUBE
 ● Frikraften
 ● Natalie Eriksson

PODDAR
 ● Funktionsrätts- 
podden

 ● Funka olika 
 (Habilitering & hälsa)

 ● Funk i P1
 ● Nordlyckans podd
 ● Sjukt liv!
 ● Funkismorsorna
 ● Funkisfarsor
 ● Full rulle
 ● Hur tänkte ni nu?
 ● Funkibator
 ● Lika värde

Funk i P1 leds av 

Catrine Lundell och 

Anna Bergholtz. ➽

Föreningen 

Funkibator har 

en podd. 

Wilma under  
en av sina  
föreläsningar.
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KULTUR

Fyll skärmarna med kultur!

Dockteatern Tittut
TEATER På Dockteatern Tittuts hem-
sida kan man boka biljetter till dock-
teaterföreställningar som visas via 
Zoom. Köp biljetter till en viss dag och 
tid och koppla upp dig med ditt barn! 
Just nu spelas Vilda bebin och mam-
man, Igelkotten och Mullvaden och 
Nasse – Musikalen. Läs mer om före-
ställningarna och deras åldersrekom-
mendationer på hemsidan. 
www.dockteaterntittut.se

Unga Klara – on demand
TEATER På Unga Klaras hemsida kan 
man läsa: ”Barn och unga har rätt till 
teater av högsta konstnärliga kvalitet, 
därför arbetar Unga Klara undersö-
kande och utforskande utifrån ett 
barnperspektiv.” Eftersom behovet av 
teater är minst lika stort under rådan-
de pandemi kan man lyckligtvis ta del 
av ett tiotal av Unga Klaras föreställ-
ningar filmade.
www.ungaklara.se/unga-klara-on- 
demand 

Skansen hemifrån
DJUR För första gången på 129 år har 
Skansen varit tvungen att stänga an-
läggningen. Detta på grund av rådande 
restriktioner. Men djuren finns fortfa-
rande kvar där inne. På Skansens You-
tubekanal Djurkul för barn på Skansen 
kids får vi hänga med två pedagoger 
och hälsa på hos djuren – och samti-
digt lära oss om dem.
www.skansen.se/sv/djurkul-för-barn-
på-skansen-kids

Pandemin fortsätter att hålla ett 
grepp om världen, så också en 
stor del av upplevelsekulturen. 
Muséer, teatrar och andra kultur-
institutioner tvingas hålla stängt 
med hänvisning till Folkhälsomyn-
digheternas restriktioner. Lyckligt- 
vis betyder inte detta att vi måste 
stå helt utan kulturupplevelser.

TEXT: ELINORE BRANDÉN

Även om skärmtiden till mångas för-
tret tenderar att öka under dessa tider, 
då vi till stor del är hänvisade till våra 
hem och häng inomhus, tar jag risken 
att uppmana till ännu mer skärm. Det 
finns nämligen en hel del fantastisk 
kultur att fylla telefonerna, plattorna 
och datorerna med. 

Det dröjer kanske ett tag innan ett 
museibesök eller en teaterupplevelse 
åter igen är förenad med den förvän-
tansfulla resan dit, doften i entrén, att 
packa ryggsäcken med matsäck och 
känslan av att befinna sig mitt i ett 
äventyr. 

Men i väntan på det finns det fak-
tiskt massor att uppleva hemifrån. 
Hur vi inramar upplevelsen är bara 
upp till fantasin. Så poppa popcorn, 
slå upp några teaterstolar intill varan-
dra i vardagsrummet, sänk belysning-
en och koppla upp er. Internet sväm-
mar nämligen just nu över av magiska 
kulturupplevelser! 

Till nästa nummer hoppas vi kunna 
kliva ur skärmen och tipsa 
om upplevelser, 
föreställningar 
och evenemang 
som sker på 
plats; på kultur-
scenerna, are-
norna, parkerna 
och museerna, vi 
längtar till 
dess! ●

Surikatungar på Skansen.

”De kommer att drunkna i sina mödrars tårar” på Unga Klara.  
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KULTUR

Fyll skärmarna med kultur!

Biblioteket 
BÖCKER Många av stadens bibliotek 
är stängda eller har begränsade öppet-
tider, men på www.barnensbibliotek.se 
kan du få och ge boktips, 
delta i läsutmaningarv, 
tävla, få pysseltips, 
lära dig hur du skri-
ver en låttext och 
mycket annat roligt.
www.barnensbibliotek.se

Bibblix
BÖCKER Bibblix är en gratisapp från 
biblioteket som gör det möjligt för 
bokmalar mellan 6 och 12 år att läsa 
böcker direkt i surfplattan eller på 
telefonen.
www.bibblix.se

Legimus
BÖCKER För bokmalar med lässvårig-
heter finns appen Legimus i vilken 
man kan ladda ner talböcker, e-text-
böcker eller punktskriftsböcker. 
www.legimus.se

Moderna museets soffvisningar
MUSEUM Liksom de flesta museum 
håller Moderna Museet tillfälligt 
stängt. I väntan på att restriktionerna 
lättar erbjuder museet livesända  
soffvisningar där Moderna Museets 
guider visar valda verk. På deras hem-
sida kan du läsa mer om soffvisning-
arna och hur du gör för att ta del av 
dem. 
www.modernamuseet.se

Kvalitetsfilm för vuxna och barn
FILM Har du tröttnat på Netflix och 
C-mores utbud och vill se och utforska 
filmer som kanske inte alltid hamnar 
på de stora biografernas repertoarer? 
Då vill jag slå ett slag för Drakenfilm.
se, Göteborg Filmfestivals streaming-
tjänst. Liksom andra streaming- 
tjänster prenumererar du på denna. 
Utöver ett kvalitativt vuxenutbud 
finns här många fina, roliga, spännan-
de och annorlunda barnpärlor att för-
trollas av.
www.drakenfilm.se

Operan Play – Unga på Operan 
OPERA Brukar du gå på Kungliga Ope-
ran – eller har du aldrig varit där och 
är nyfiken på hur operahuset ser ut, 
hur en föreställning växer fram eller 
hur många meter tyg som krävs för  
att sy alla kostymer till en balett? På  
www.operan.se hittar du Operan play. 
Under Unga operan kan du se balett- 
och operaföreställningar och följa med 
in i det magiska operahuset hemifrån!
www.operanplay.se

Se en
opera  
i köket

Gå på 
museum

på altanen

Kulturen
kommer till dig! 
Bara några knapptryck 

bort finns massor av  
kultur. Varför inte byta  
ut Netflix mot en teater 

nästa gång?

”Vilda bebin & Mamman” på Dockteatern Tittut.  Kungliga baletten på Operan play.

Moderna Museet sänder live.
FOTO: ÅSA LUNDÉN/MODERNA MUSEET
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REPORTAGE

På söndagar träffas AIK rullstols-
baskets juniorlag i Vasalundshal-
len. Ledarna Anna Kalpakas och 
Johanna Ceder Brolin drillar laget 
i olika spelövningar och match-
spel. Det viktigaste är att ha kul, 
berättar Anna när vi talas vid 
digitalt en snöig dag i februari. 

TEXT: STEFAN GAHNE

FOTO: JOAKIM THULIN

Laget har haft uppehåll på grund av de 
restriktioner som gäller, men har pre-
cis haft sin första träning sedan de-
cember. Rullstolsbasket spelas på en 
fullstor basketplan fem mot fem och 
reglerna är nästan helt identiska med 
ståbasket. Den enda skillnaden är att 
alla spelare använder sig av en rullstol. 

I Sverige finns en rullstolsbasketliga 
och det finns en ambition att starta en 
juniorliga också.

 – En av de saker jag gillar mest med 
rullstolsbasket är att alla är med på 
sina villkor och att rullstolen är en del 
av den här sporten och inte något som 
är i vägen berättar Niko Kalpakas, 
Annas son som är spelare i laget.

NIKO KALPAKAS har basketen i blodet. 
Anna har varit aktiv inom basketen 
större delen av sitt liv – först som spe-
lare och cirka 25 år som ledare och trä-
nare. Hennes man, Nikos pappa, är in-
ternationell basketdomare och har blivit 
utsedd till Sveriges bästa domare åtta år 
i rad. Båda Annas barn spelar basket. 

– Jag hade inget annat val än att 

börja spela basket, säger Niko och 
skrattar. 

Anna var med och startade junior-
laget hösten 2019 då den nybörjar-
verksamhet som fanns i Stockholms-
området framförallt bestod av äldre 
spelare. Anna berättar att de ville få 
ihop en grupp med yngre spelare som 
var mer nära varandra i ålder. Alla är 
välkomna och det enda kravet är att du 
själv kan köra din rullstol och ta emot 
instruktioner.

TROTS NAMNET rullstolsbasket är det 
inget krav på att vara rullstolsburen 
för att spela, utan även gångare kan 
delta på lika villkor. De som kommer 
får låna en sportrullstol på plats. Idag 
består gruppen av fem till nio spelare, i 

”Jag hade inget annat val än att börja spela basket”
Niko, med bollen ni handen, passar till sina lagspelare. Niko i mitten tränar med laget i Vasa lundshallen.
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åldrarna 10-17 år och de flesta har nå-
gon form av rörelsenedsättning. Men 
även ett flertal syskon och kompisar är 
med och spelar.

Landslagsspelaren och tidigare 
utlandsproffset Louise Forell har 
fungerat som en mentor för laget och 
lärt ut tips och tricks till både spelarna 
och ledarna. 

– Det är jättekul att vi har fått det 
stödet och det är bra för de här unga 
spelarna att ha en förebild att se upp 
till, säger Anna. 

Nikolaos Kalpakas, som är 13 år, 

började spela rullstolsbasket för ett 
och ett halvt år sedan. Han berättar att 
det han gillar bäst är gemenskapen i 
gruppen och att bara vara en i gänget, 
men andra viktiga bitar är att det är 
närkontakt i spelet och taktik. Vid 
sidan om rullstolsbasketen tränar 
Niko klättring och gillar att spela TV 
spel. 

– Rullstolsbasketen har gjort min 
fritid roligare då det är ett ställe där jag 
träffar kompisar.  Och idrotten hjälper 
mig även i vardagen då jag blir starkare 
och kan klara mig själv lättare. Det är 
väldigt viktigt för mig, understryker 
Niko och fortsätter.

– För mig är de som utövar paras-
port stora förebilder då jag anser att de 
bryter normen av vad en person med 

”Jag hade inget annat val än att börja spela basket”
Min stora dröm  
och målsättning är 

att spela för Sverige vid 
Paralympics.

funktionsnedsättning klarar av.  
Trots sin unga ålder berättar Niko 

att han har ett tydligt mål med sin 
träning.

– Min stora dröm och målsättning 
är att spela för Sverige vid Paralym-
pics. 
Varför ska den som läser detta börja 
med rullstolsbasket? 

– Det är roligt att träffa människor i 
samma situation som sig själv. Vi lär av 
varandra tillsammans och hjälps åt att 
övervinna hinder och förstås för att 
det är väldigt roligt. 

För att utveckla verksamheten dri-
ver AIK rullstolsbasketlag idag en 
utvecklingsprocess tillsammans med 
RF-SISU Stockholm och Stockholms 
Parasportförbund. ●

Niko i mitten tränar med laget i Vasa lundshallen.

SNABBFAKTA
Vad? Rullstolsbasket.
Var? Vasalundshallen, Solna.
När? Söndagar 12.00–13.00.
Vill du börja eller veta mer? Kontakta 
Anna Kalpakas, anna.kalpakas@gmail.com
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Niro har den sällsynta 

diagnosen ZTTK, en gene-

tisk mutation som i Niros 

fall lett till muskelsvaghet, 

autism och intellektuell 

funktionsnedsättning.
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INTERVJU

Med nästan 9 000 följare har 
Negar Motthagi skapat en plats 
där den utbredda funkofobin lyfts 
fram. På instagramkontot  
@saduprecis lyfter hon egna och 
andras berättelser om nedlåtande 
kommentarer och funkofoba 
frågor om deras barn. Barn som 
inte passar in i den osynliga mall, 
på hur man ”ska” vara, som verkar 
finnas bland många.

TEXT: JESSICA STJERNSTRÖM

FOTO: PRIVAT

– Jag vill att folk ska reagera och stå 
upp mot funkofobin minst lika mycket 
som mot till exempel rasism, säger 
Negar som startade Instagramkontot 
för ett år sedan som en reaktion på alla 
nedlåtande kommentarer hon fick. 

– Jag är ganska rak av mig och behö-
ver belysa det här brett istället för att 
bemöta varje enskild person som säger 
något dumt eller funkofobiskt.

När sonen Niro var liten fick hon 
ofta höra ”stackars er, bor han hem-
ma?”, ”varför pratar han inte” eller 
”varför är han så trött?” Negar orkade 
inte gång på gång berätta att hans 
trötthet berodde på att han var mus-
kelsvag. 

SONEN NIRO, SOM idag är sju år, har den 
sällsynta diagnosen ZTTK syndrom, 
en genetisk mutation som kan ge 
många olika symtom. För Niro är det 
främst muskelsvaghet, autism och 
intellektuell funktionsnedsättning. 

” Jag vill att folk ska stå 
upp mot funkofobin”

Han var väldigt svag redan som liten 
och kunde sitta först när han var 13 
månader. Via DNA-test upptäcktes att 
han har den sällsynta diagnosen 
ZTTK. Läkarna sa att Niro var den 
enda i Sverige med den diagnosen men 
Negar har hittat ytterligare två med 
samma diagnos.

I SAMBAND MED att Negar fick ett barn 
med speciella behov upptäckte hon 
begreppet funkofobi och hur utbrett 
det var i samhället.

–Min son förstår inte om han blir 
bemött fel, då måste jag agera istället. 
@saduprecis blev mitt sätt att göra 
något konkret.

Redan från början var Instagram-

kontot öppet för alla som ville dela 
med sig av upplevelser. Många har ett 

behov av att ventilera sina käns-
lor och det har varit en tröst för 
många att se att de inte är 
ensamma om att bli dåligt 
bemötta med klumpiga och 
kränkande frågor och uttalan-

den om sina barn.
– Jag hade behövt detta för sex 

sju år sedan då min son var liten, be-
hövt se att det fanns fler som hört 
negativa saker säger Negar. Från bör-
jan var jag försiktig med att svara de 
som uttryckte sig klumpigt. Jag ville 
inte skapa dålig stämning. Att Insta-
gramkontot fick namnet ”Sa du pre-
cis” kändes så rätt. Det var precis så 
jag ville säga till folk när de slängde ur 
sig dåliga kommentarer.

På Instagramkontot håller Negar 
låg profil. Hon delar både sina egna 
och andras inlägg anonymt så att ing-
en berättelse kan kopplas till en speci-
fik person. Hon är dock öppen med 
sitt och sin familjs liv på sitt privata 
Instagramkonto @negmottaghi där 
hon delar med sig av livet i en funkis-
familj. Ibland får hon lite för privata 

Negar Mottaghi
Bor: i Upplands Väsby.
Familj: Barnen Niro 7 år och 
Celine 8 år, samt maken Ebbi.
Arbete: Kurator på Väsby 
läkargrupp i Upplands Väsby.
Instagramkonto:  
@saduprecis
Blogg: stressmamman.blogg.se

>

1 Dela artiklar, eller konton på soci-
ala medier, som andra har skrivit. 

Då tar du ställning i sakfrågan men 
behöver inte gå in i diskussion om du 
är rädd att du inte kan de rätta ter-
merna eller inte har tillräcklig kunskap.

2 Stå upp om du hör något  
funkofobiskt. Säg till att  

du inte tycker om när någon  
uttrycker sig så där. Säg ifrån!

3 Följ Instagramkontot  
@saduprecis

3 TIPS PÅ VAD DU KAN GÖRA SJÄLV
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frågor och då svarar hon helt enkelt 
inte. Hon har lärt sig att hålla distans.

– Med @saduprecis vill jag främst nå 
folk utanför funkisvärlden. Jag vill 
sätta funkofobin på kartan och i det 
dagliga språket. Jag vill att folk ska 
reagera när någon klämmer ur sig ett 
”gud va efterblivet”. Att folk ska stå upp 
och reagera i alla sammanhang. Jag vill 
att det ska kännas lite pinsamt att inte 
ha kunskap om funktionsnedsättningar 
och hur man uttrycker sig värdigt säger 
hon med allvar i både röst och blick. Vi 
måste reagera och säga ifrån.

NEGAR KÄNNER SIG ofta ensam i kam-
pen mot funkofobin. Hon orkar inte 
alltid vara den som kommer med pek-
pinnar om hon sitter med sina kollegor 
och någon säger något kränkande. Hon 
önskar att någon utanför funkisvärlden 
kunde sätta ner foten och säga stopp.

Hon framhåller vikten av att föräld-

rar lär sina barn att behandla alla lika 
och inte öka på den funkofobi som har 
smugit sig in i alla samhällsklasser och 
åldrar. Den finns överallt.

– Säg inte till era barn att det bara är 
bebisar som har blöja. Det finns barn 
som har det långt upp i åldrarna eller 
hela livet. Titta inte snett eller ge me-
nande blickar om någon som har en 
funktionsnedsättning. Ditt barn tar 

Negar och sonen Niro, som idag är sju år. 

INTERVJU

> efter ditt beteende. Lär ditt barn att 
leka med alla barn. Säg inte ”vad snäll 
du är som leker med Lisa som har en 
CP-skada”.

NEGAR TROR ATT en del av den funko-
fobi vi har i samhället beror på att vi är 
svaga som grupp inom funkisvärlden. 
Som förälder lider man redan av allt 
det icke-stöd man får. Man är trött och 
inte alltid tillräckligt stark att säga 
ifrån, orken räcker inte till. Föräldrar 
till barn med funktionsnedsättning får 
ofta helt ensamma stå upp för sitt 
barn. Det är sällan som personer utan-
för funkis-världen står upp mot funko-
fobin. Allt för få reagerar då diagnoser 
används som skällsord.

– Det är inte vår uppgift som föräld-
rar till barn med funktionsnedsätt-
ningar att lära andra hur man ska vara 
mot sina medmänniskor. Alla har ett 
eget ansvar. ●

Stockholms habiliteringsenhet
Stadshagen Ett komplement till ditt habiliteringscenter

”Tillsammans med  
andra blir det både  

roligare och lättare att nå 
de uppsatta målen”

”Med leken i fokus övar  
vi på det barnet kan ha 

nytta av i vardagen”

På vår hemsida hittar du mer information:
https://habiliteringsenheten.stockholm 
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 U nder 2010-talet introduce-
rades vår generations mot-
svarighet till Sanning eller 
konsekvens, Pest eller ko-

lera. Spelet går ut på man måste välja 
mellan två ”dåliga” scenarion till ex-
empel: Pest: aldrig mer åka utomlands 
eller kolera: aldrig mer kolla på tv. På 
denna nivå är det ett oproblematiskt 
och roligt spel att spela med vännerna.

Men det finns även påståenden som 
dessa: 

Pest: Vakna upp i form av en spindel 
och inse att hela ditt liv har varit en 
dröm eller Kolera: Leva resten av ditt 
liv som blind och döv. 

Pest: Ha ett förhållande med någon 
som är stum eller Kolera: Ha ett för-
hållande med någon utan armar. 

Pest: Alltid behöva peka och skratta 
åt folk med folk med funktionsvaria-
tion eller Kolera: ha en funktionsvaria-
tion. 

Nu är det inte längre ett roligt spel 
eftersom konsekvensen av att leva 
med en normbrytande funktionalitet 
framställs som något av det värsta som 
kan inträffa. Det normaliserar bilden 
av att det är avvikande, begränsande 
och miserabelt att leva sitt liv som 
funktionsvarierad. 

ETT LITTERÄRT EXEMPEL är Astrid Lind-
grens Bröderna Lejonhjärta. I bokens 
avslutande kapitel förklarar Jonathan 

för Skorpan att om Katlas eld inte 
dödar gör den något värre, den gör så 
att man blir förlamad. Den frågvisa 
Skorpan frågar då om det någonsin går 
över. På det svarar Jonathan att nej det 
gör det inte. Det är bättre att man dör 
och kommer till Nangilima för där får 
man frid. Tänk att man redan som 
barn matas med budskapet att få en 
normbrytande funktionsvariation är 
värre än döden. 

Succéromanen Livet efter dig har 
samma budskap. Berättelsen handlar 
om Will, en atletisk ung man som har 
ett bra jobb som aktiemäklare och en 
relation med en snygg flickvän. När 
Will hamnar i en motorcykelolycka tas 
allt ifrån honom. Han blir totalförla-
mad och tycker inte livet längre är värt 
att leva. 

Wills familj anställer Lou för att 
motivera Will att lämna huset och göra 
aktiviteter igen. Detta skildrar perso-
ner med normbrytande funktionalitet 
som hjälplösa. Vi behöver räddas från 
oss själva. 

Netflixserien The Undateables 
skildrar människor med olika typer av 

normbrytande funktionalitet i ett dej-
tingprogram där ett team ska hjälpa 
dem att finna kärleken. Namnet på 
programmet visar en viktig aspekt att 
vi skulle vara icke dejtbara människor 
och att det skulle vara konstigt om 
någon kunde älska oss trots vår norm-
brytande funktionalitet. 

NÄR JAG SÄGER att det är viktigt att 
krossa fördomar mot folk med norm-
brytande funktionalitet kanske du 
tänker att det inte handlar om dig, för 
du vänder dig direkt till personen med 
normbrytande funktionalitet och an-
tar inte heller att personen inte förstår 
vad du säger. Men det handlar inte 
bara om direkta handlingar. Funk-
tionsnormen tar sig mer subtila ut-
tryck vilka oftast går obemärkt förbi 
exempelvis i populärkultur. Hade du 
exempelvis tänkt på att Livet efter dig 
inte bara är en mysig feelgood-film? 
Hade du reagerat när du spelar Pest 
eller kolera? ●

Rolig underhållning  
– eller grov funkofobi?

Tänk om man redan 
som barn matas med 

budskapet att få en norm-
brytande funktionsvaria-
tion är värre än döden.

Nadine Hultman

Nadine 
Hultman.

TRE EXEMPEL PÅ POPULÄRKULTUR SOM GÅR ÖVER GRÄNSEN:

APPEN PEST 

ELLER KOLERA 

Spelet framställer 
normbrytande 
funktionalietet som 
något av det värsta 
som kan hända en 
människa.  

THE  

UNDATEABLES 

Tv-seriens titel 
säger att vi som 
lever med norm-
brytande funktio-
nalietet är icke 
dejtbara.

BRÖDERNA 

LEJON-

HJÄRTA

Är det ett 
öde värre 
än döden 
att leva som 
förlamad?

KRÖNIKA

Åsikterna i texten är skribentens egna.
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Vi brukar ha många aktiviteter att se 
fram emot, men i år slår vi nog rekord i 
antal evenemang. Som vanligt försöker 
vi planera för både återkommande och 
nya aktiviteter och vi har som mål att 
erbjuda olika aktiviteter för olika ål-
dersgrupper. Vi vill ha ett brett utbud 
av kultur, idrott, kunskap och lära-
känna-aktiviteter. 

Alla inbjudningar till respektive 
aktivitet skickas ut i RBU Stockholms 
nyhetsbrev (som når alla medlemmar 
som har meddelat sin epostdress till 
oss) samt på vår hemsida. 

Aktiviteterna vänder sig till med-
lemmar i RBU Stockholm. Är du inte 
redan medlem blir du enkelt det via 
vår hemsida rbu.se/bli-medlem. ●

AKTIVITETER 2021

Ridläger i Vansbro
2020 arrangerade RBU Stockholm sitt 
första ridläger, vilket blev en succé. Så 
även i år kommer vi arrangera ett fa-
miljeläger med ridning för barn/ung-
domar med familjer i Vansbro. Barnen/
ungdomarna får ridlektioner varje dag 
och hjälper till att sköta hästarna.  
Preliminärt datum 8–14 augusti.

Samstorps gård
En dag på landet för hela familjen med 
safari, lunch och minigolf. En mil öster 
om Norrtälje ligger Samstorps 
gård. Där tillbringar vi en dag 
med djur i fokus. Vi åker i 
specialbyggda vagnar ut i de 
stora hägnen där vi på nära håll 
får se visent, kronhjort, dovhjort, 
mufflonfår och vildsvin. Lördag den 
5 juni.

Segling med Skota hem
Lördagen 29 maj och söndagen 22 
augusti har vi bokat in segling i Salt-
sjöbaden med Skota hem. Testa segel-
jolle eller följ med på en tur med den 
stora segelbåten. Fören-
ingen Skota hem 
har erfarna in-
struktörer på plats. 

Vi ordnar rekordmånga  
aktiviteter i sommar
Ridläger, safari, segling eller 
musikläger? RBU Stockholm 
arrangerar fler evenemang än 
någonsin denna sommar.  
Välkomna att anmäla er på 
kontakt@stockholm.rbu.se.

Fjolårets ridläger i Vansbro var en succé väl värd att upprepa. 

Kronhjortar är ståtliga djur som kan väga 

ända upp till 300 kilo. På Samstorps gård 

kan du få se dessa bjässar på nära håll. 

Tillsammans med föreningen Skota hem ordnar vi segling i Saltsjöbaden. 
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AKTIVITETER 2021

Musikläger Mättinge
Under våren och hösten planerar vi att  
ha vårt traditionella musikläger på Mät-
tinge. Ungdomar i åldern 13– 25 är väl-
komna till en helg med musikskapande, 
disco och gemenskap. Helgerna är föräld-
rafria och man behöver ha med sig per-
sonlig assistent. OBS att de assistenter 
som följer med måste ha vaccinerat sig 
mot covid-19.   
21–23 maj och 24–26 september.

Digitalt sommarpyssel
Vi kommer tillsammans med Funki-bator 
erbjuda pyssel via länk. Vid anmälan 
kommer en goodie-bag med pysslet att 
skickas ut så att alla deltagare kan följa 
pysselledaren. Lördag den 29 maj.

E-speldagar 
Under 2021 kommer vi ordna sex till åtta 
speldagar på Red Bull Gaming Sphere. 
Det kommer vara öppet för alla medlem-
mar och det kommer finnas möjlighet att 
testa olika spel och VR-utrustning. 

Tranvik
Frilufts- och fiskedag i Tranvik utan- 
för Norrtälje sker någon gång i månads-
skiftet augusti-september.

Familjeläger Herrfallet
En vecka i juli hålls familjeläger på Herr-
fallet, en fritidsanläggning invid Hjälma-
ren utanför Arboga. En vecka fylld av lek, 
samvaro, grillkväll och annat roligt. 

Mor- och farföräldraträffar
Fyra gånger under året träffas 
mor-och farföräldrar som har 
barnbarn med CP-skada. 
Ibland kommer en inbjuden 
gäst och berättar om något 
intressant och aktuellt. Andra 
träffar bygger på samtal mellan 
deltagarna, utbyte av erfaren-
heter och stöd till varandra. 

Anmäl ditt intresse för aktiviteterna till kontakt@stockholm.rbu.se

I juli är det dags för familjelägret på Herrfallet utanför Arboga för CP-FLHK-gruppen.

Mys vid brasan på musikläger på Mättinge mellan Trosa och Nyköping.  
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Verksamheter slås ihop
Spädbarnsverksamheten Tittut har slagits 

ihop med Kris- och samtalsmottagningen. 

De båda är sedan 1 januari en gemensam 

enhet: Habiliteringens anhörigcenter. Verk-

samheten består av föräldragrupper för barn 

0–2 år och samtalsmottagning för vuxna.

SL moderniserar  
betalsystemen 
Från och med den 2 februari kan man blippa 

sitt betalkort i spärrarna för att köpa en 

enkelbiljett till vuxenpris. Biljetten är giltig i 75 

minuter och priset är detsamma som i SL-

appen, biljettautomaterna eller när man 

använder reskassa på ett SL Access-kort. 

Man kan använda Visa, Mastercard eller 

American Express.

Det här är ett steg i SL:s digitaliserings-

resa mot ett nytt, modernt och användar-

vänligt biljettsystem som gör det enklare att 

resa i SL-trafiken. 

Svårt få bidrag för 
bostadsanpassning
Det har blivit krångligare att söka och svå-

rare att få bidrag för bostadsanpassning 

skriver ordförandena i Funktionsrätt Sverige, 

Svensk bostadsanpassning och Sveriges 

Arbetsterapeuter i en debattartikel. 

I en ny rapport från Svensk Bostadsan-

passning framgår att antalet beviljade 

bostadsanpassningar har minskat med en 

fjärdedel de senaste åren. I vissa kommuner 

är minskningen så stor som 90 procent.

Debattartikelförfattarna menar att grun-

den till de förändrade bedömningar som 

görs beror på den nya lag om bostadsan-

passning som infördes 2018. Skribenterna 

menar att många kommuner feltolkat lagen 

och att en teknisk och snäv kostnadshänsyn 

tagit över på bekostnad av sociala behov.

Läs debattartikeln här: funktionsratt.se/

debatt-missriktad.spariver-att-minska-

bidragen-till-bostadsanpassning/

Fritidsbanken får stöd
Fritidsbanken har tilldelats åtta miljoner kro-

nor i projektstöd från Allmänna Arvsfonden 

för en satsning på parasportutrustning och 

fritidshjälpmedel.

Fritidsbanken samlar in sport- och fri-

luftsprylar och lånar ut dem gratis, men 

utrustning för personer med funktionsned-

sättning är svårt att få in på grund av att den 

oftast är dyr att köpa in och har ett högt 

andrahandsvärde. Allmänna Arvsfonden har 

beslutat att stödja ett treårigt projekt med 

syftet att tillgängliggöra utrustning för utlån 

till personer med funktionsnedsättning.

NOTISER

Sitt i saltrummet där salt flushas in och luta dig 
tillbaka i våra stolar för en avkopplande stund

 ❦ Taktil massage 
 ❦ Klassisk finsk massage
 ❦ Idrottsmassage 
 ❦ Triggerpunktsbehandling

Hälsocoaching med personlig tränare

Tel 070-3696022  www.spangasaltrum.com
Boka på: www.bokadirekt.se

Välkomna till Spånga Saltrum & Butik
Platsen där du kan  
koppla av & koppla ner

 ❦ andnings- 
problematik

 ❦ ett stillasittande liv 
 ❦ lungproblematik 
efter covid

 ❦ allergisymptom
 ❦ KOL

 ❦ astma
 ❦ psoriasis
 ❦ förkylningssymptom
 ❦ nedsatt immun 
försvar 

 ❦ utmattnings- 
symptom

FÖR DIG MED: 
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Som medlem i distriktsföreningen  
RBU Stockholm får du:
• Tidningen Utsikt 4 gånger per år
• Lära känna andra barn/ungdomar 

och familjer
• Möjlighet att anmäla dig till våra 

aktiviteter
• Vara med och påverka samhället 

och beslutsfattare
• Föräldrakvällar och föreläsningar
• RBU riks tidning Rörelse 6 gånger 

per år*
• Rabatt vid tecknande av UNIK  

försäkring*
• Juridisk rådgivning*

STOCKHOLMS LÄN

Välkommen  
som medlem  
i RBU Stockholm!

Ta en bild på QR-koden med 
mobilen så landar du direkt  
på RBU:s medlemssida!

Som medlem i RBU Stockholm får du möjlighet att träffa och lära känna 
andra familjer, vara med på roliga aktiviteter och arbeta för förändring i 
viktiga frågor. Vi behöver alltid engagerade personer till föreningen så om 
du har idéer eller vill engagera dig så finns det stora möjligheter till det.

Exempel på aktiviteter som  
RBU Stockholm arrangerar:
• Utflykter till havs och på land
• Kulturevenemang som museibesök 

och teaterupplevelser
• Digitala aktiviteter som pyssel, online-

spel, sminkkväll och samtalsträffar
• Ungdomskvällar på olika teman
• Fartfyllda äventyr som segelflyg  

och segling med jolle, segelbåt  
och katamaran

• Vi erbjuder även mer omfattande 
aktiviteter som ridskola och skidvecka 

• Läger av olika slag: ridläger, musik-
läger och familjeläger   

* Dessa förmåner ingår som medlem i RBU riks
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MEDLEMSANNONSER

STOCKHOLMS LÄN

ORDFÖRANDE  

Annika Stridh,  

annika.stridh 

@stockholm.rbu.se

VICE ORDFÖRANDE  

Carina Pahl Skärlind,  

carina.pahl.skarlind 

@gmail.com

KASSÖR  

Robert Metz,  

robert@metzdata.nu

LEDAMÖTER  

Therese Lagerman,  

therese.lagerman 

@stockholm.rbu.se  

Sabina Soldati,  

sabsol76@gmail.com 

Ewa Wodzynska,  

ewawodzynska84 

@gmail.com 

Daria Mazurina,  

mazurina.d.a@gmail.com

ERSÄTTARE 

Leif Holmgren,  

leif.holmgren 

@bosonifhs.se 

Agnes Serfözö,  

agnes@ramp.nu 

Stefan Gahne,  

stefan.gahne 

@parasport.se

Jessica Stjernström, 

kanslichef och  

ombudsman 75%, 

0766-471450, 

 jessica.stjernstrom 

@stockholm.rbu.se

Elise Jeppsson,  

medlemsansvarig 85 %,  

0766-471451,  

elise.jeppsson 

@stockholm.rbu.se

Therese Lagerman,  

samordnare  

påverkansarbete 20 %,  

0766-471452  

therese.lagerman 

@stockholm.rbu.se

Annika Stridh,  

ekonomi 15%,  

annika.stridh 

@stockholm.rbu.se

Elinore Brandén,  

fondhandläggare 15 %,  

elinorebranden 

@hotmail.com 

BORTSKÄNKES
Vridbar bilbarnstol som suttit i en Citroen 
Berlingo 2007. Tyvärr saknas kontrollen till 
den, den blev kvar i bilen när jag sålde den. 
Jag kan hjälpa till med kontaktuppgifter till 
den person som jag sålde bilen till.
 Utrustning:
– Vridplatta Permobil E90R
– Vridplatta Permo Z-fäste för recarostol
– Stol Kids Turnout
Kontakt: Johan, telefon  070-322 79 25

SÄLJES
Trehjuling 20” Skeppshult. Kvitto finns.
Pris: 3 000 kr. 
Kontakt: Gilberte Martinsson  0704-67 40 55

STYRELSE

KANSLI

ADHD 

Annika Stridh,  

annika.stridh 

@stockholm.rbu.se

CEREBRAL PARES 

Jessica Metz,  

jessica.th@metzdata.nu 

Jessica Ferdman,  

jessica.ferdman 

@assistansibalans.se 

Mattias och Marita  

Gustafsson, 

maritias@telia.com 

KONTAKTMORMOR 

Sally Lundin,  

sos.lundin@telia.com,  

070-588 74 05

RYGGMÄRGSBRÅCK 

Johanna Holmberg,  

jojo_kihlstrom 

@hotmail.com 

Rita St Clair Maitland,  

rita.st@telia.com 

Gerda Lindholm,  

gerda@dalsbruk.com

FLERFUNKTIONS- 

NEDSÄTTNING OCH 

ÖVRIGA DIAGNOSER 

Jessica Molin,  

jessica.molin 

@assistansibalans.se

SKOLGRUPPEN 

Robert Metz,  

robert@metzdata.nu 

Annika Stridh,  

annika.stridh 

@stockholm.rbu.se 

KONTAKTPERSONER
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I RBU:s medlemstidning Utsikt berättar vi 

om sådant som berör och kan hjälpa våra 

medlemmar. Det är en kanal både inom för-

eningen men också ett viktigt ansikte utåt. 

Den når, förutom våra medlemmar, även 

handläggare, beslutsfattare och verksamhe-

ter inom region Stockholm.

Har du idéer på reportage eller personer vi 

borde intervjua? Vill du själv skriva, bli inter-

vjuad eller vara RBU-profil? Kontakta då Elise 

Jeppsson, elise.jeppsson@stockholm.rbu.se 

eller 0766-471451

Att skriva krönika i Utsikt

En krönika är en kortare text där skribenten 

(författaren) ges utrymme att utrycka sina 

egna tankar och reflektioner kring saker. Det 

kan till exempel handla om situationer som 

uppstår i vardagen eller på jobbet, politiska 

beslut eller en fråga som du brinner för. Tex-

ten får vara max 2 800 tecken.

Krönikan ska ha en koppling till funkis-

världen, det vill säga händelser eller perso-

ner som själva har eller har anhöriga med 

funktionsvariation. Du har stor frihet att 

välja vad du vill skriva om men din text, pre-

cis som alla andra texter i tidningen, kom-

mer att godkännas av vår redaktör. När vi 

har fått din text läser vi den och, vid behov, 

redigerar den i samråd med dig. Om det 

uppstår hinder eller idétorka på vägen så 

kommer du kunna ha en dialog med kans-

liet. Läs mer på hemsidan rbu.stockholm.

se/skriv-i-utsikt/

Vill du vara RBU-profil i Utsikt?

Att vara RBU-profil betyder att vi gör ett per-

sonporträtt av en av våra medlemmar där vi 

berättar om personens vardag, intressen 

och drömmar. Till texten har vi alltid en bild 

och vi försöker variera ålder samt växla mel-

lan killar och tjejer i varje nummer.  

Jobba med påverkan

RBU Stockholm arbetar med påverkansar-

bete både inom region Stockholm och länets 

kommuner. Vi försöker påverka politiker och 

tjänstemän inför beslut om exempelvis 

transportfrågor (såsom rullstolstaxi,) skolfrå-

gor, hjälpmedel och fritid.

Vi skapar opinion och förändring genom 

att skriva debattartiklar, genomför aktioner, 

manifestationer och demonstrationer, vi 

medverkar i olika råd på kommunal och  

HITTA DIN PLATS I RBU STOCKHOLM
regional nivå och vi försöker skapa en  

aktiv och kontinuerlig dialog i frågor som  

är aktuella för våra medlemmar. 

Brinner du för en specifik fråga? Vill  

du vara med och bidra till RBU Stockholms 

påverkansarbete? Hör då gärna av dig till 

Therese Lagerman, samordnare av  

RBU Stockholm påverkansarbete: 

therese.lagerman@stockholm.rbu.se,  

0766-47 14 52

Tyck till om aktiviteter!

Varje år genomför RBU Stockholm flera aktivi-

teter, ibland för hela familjen och ibland exklu-

sivt för dig med funktionsnedsättning. Det är 

läger, utflykter, pyssel, musik och mycket 

annat som står på agendan.

Har du förslag på en aktivitet? Vill du vara 

med och arrangera en aktivitet? Vi tar gärna 

emot idéer på nya roliga saker att erbjuda 

våra medlemmar. Vill du bara tipsa oss utan 

att själv engagera dig så är det också väl-

kommet. Var med och påverka vad RBU 

Stockholm ska erbjuda sina medlemmar. 

Kontakta Jessica Stjernström,  

jessica.stjernstrom@stockholm.rbu.se, 

0766-47 14 50

KONTAKT
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 D en kända psykologen 
Abraham Maslow ska-
pade på 1950-talet en 
behovstrappa.  Den 

beskriver vad vi behöver för att 
kunna vara människor. På de 
första trappstegen finns mat och 
vatten, luft att andas. Längre upp 
kommer behoven av trygghet, 
samhörighet och gemenskap. 
Det där låter nog bra, men 
jag saknar en viktig del 
– kultur! Mitt liv som fun-
kismamma styrs oftast av de 
behov som min dotter har. 
Just därför har jag ett stort 
behov av konst, film, teater och 
inte minst böcker. I berättelser, även-
tyr och bilder blir jag buren mot nya 
världar, till möten med nya människor. 
Jag kan också få möta mig själv och 
spegla mig i andras liv.  Jag kan dröm-
ma mig bort och jag kan hitta hem. 

SOM FUNKISFÖRÄLDER är jag ofta Emil i 
Lönneberga, på väg till Mariannelund 
med dödssjuke Alfred i släden. Emil 
måste göra något som ingen annan 
orkar och kan. Han ska köra hela vä-
gen till doktorn, mitt i snöstormen. 
Han måste göra ett bragddåd för att 
rädda sin vän. ”Man orkar så mycket 
om man bara måste!” ropar han rakt ut 
i ovädret.  

Det har jag också gjort – ropat rakt 
ut, när jag måste göra mer än jag 
egentligen orkar. Då har jag orkat en 
liten stund till. 

Sedan kommer de dagar när orken 
helt enkelt är slut. Då är jag Vilhelm 
Mobergs Kristina i Utvandrarna, som 
sjunker ihop och erkänner: ”Nu tyar 
jag inte längre!”

Förhoppningsvis finns det en Karl-
Oskar som ser min trötthet och delar 
den med mig. Jag behöver få höra att 

jag inte är så ensam som jag just då 
känner mig. Någon kliver ut ur bibeln, 
tar Paulus gestalt, lägger handen på 
min axel och säger: ”Kärleken … allt 
bär den, allt tror den, allt hoppas den, 
allt uthärdar den.” 

Det är ju därför jag bär. För att jag 
älskar mitt barn. Utan den kärleken 
hade jag gett upp för länge sedan. 

LIVET ÄR EN ständig kamp för funkis-
föräldern. Jag tror att ni, precis som 
jag, varit rumpnissar i Ronja Rövar-
dotters värld.  Efter oändliga samtal 
med kommunen, Försäkringskassan 
eller en krånglande färdtjänst utbris-
ter man: ”Voffor gör de på detta viset? 
Voffor?!”

Ja, det kan man fråga sig. Så vitt jag 
minns får rumpnissarna aldrig något 

svar på sin upprepade fråga. Det får 
oftast inte jag heller.

PÅ KVÄLLEN ÄR jag den lilla fågeln i 
djungeln med Kalle Anka på julafton: 

”Hadibadidiba … habidabi … diba-
didido … 

Oavbrutet springer jag omkring 
för att hinna med allt som ska 
göras. Jag tar skepnad av kaninen 

hos Alice i Underlandet, med bro-
kig väst och fickuret i handen. ”Jag 
har så bråttom, så bråttom!”

Jag viker tvätt, packar gympapå-
sen och plockar ur diskmaskinen 

samtidigt som jag pratar i 
telefon. Hur skulle kvälls-

schemat annars gå ihop? För det 
mesta hinner huvudet inte med. Det är 
därför jag med jämna mellanrum hittar 
tandkrämstuben i kylskåpet och smuts-
tvätten i papperskorgen. Hur hamnade 
de där? Har Alfons Åbergs låtsaskom-
pis varit här? Inte! Hans pappa bor i 
alla fall hemma hos oss, för det ekar 
ständigt: ”Jag ska bara …” så fort någon 
ber om min uppmärksamhet. 

Samtidigt som allt det vardagliga 
ska göras, rullar livet på.  Det gör oron 
också. Som en jättelik sten nedför ett 
stup. Fortare och fortare. Hur ska det 
gå för mitt barn? Hur ska hon kunna 
flytta hemifrån och klara sig själv? 
Men det är då mina vänner, vi ska på-
minna oss om att förälderns viktigaste 
uppgift är att bära hoppet, inte oron. 
Oron, den bär nämligen sig själv. 

Hallå där, alla funkis-mammor och 
pappor, nu kavlar vi upp ärmarna och 
så bär vi en stund till! ● Helena

Åsikterna i texten är skribentens egna.

Att bära och bli buren
KÅSERI

ILLUSTRATION:  
ERIK DOMELLÖF

Så vitt jag minns får rumpnissarna 
aldrig något svar på sin upprepade 

fråga. Det får oftast inte jag heller.
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