
 K ära RBU-medlem, att det är 
viktigt att organisera sig för 
att kunna påverka och driva 
angelägna frågor – det har 

du redan listat ut. Det är ju därför 
du är medlem i RBU! Kanske är du 
också medlem i FUB, (Riksförbun-
det för utvecklingsstörda barn, 
ungdomar och vuxna) eller DHR 
(Delaktighet, Handlingskraft, Rörel-
sefrihet). De är båda etablerade fören-
ingar som utför ett stort arbete i sam-
hället, både för att göra världen mer 
funkisanpassad, och för att stötta 
funkisgrupper och skapa gemenskap. 
Men förutom dessa välbekanta orga-
nisationer finns ett antal nästan okän-
da grupper, som jobbar så att säga på 
verkstadsgolvet Läs här, känn igen dig 
och gå med!

VHBS VårdnadsHavare med  
BrevlådeSkräck
Föreningen för dig som fått för många 
besynnerliga blanketter (hur ska de 
fyllas i?!), avslag på ansökningar, an-
modan att genast inkomma med utför-
ligt läkarutlåtande eller begäran om 
yttrande över den senaste överklagan. 
Du klarar helt enkelt inte av att gå till 
din brevlåda längre. Du stryker längst 
trädgårdens grusgång eller trapphu-
sets brevlådevägg och känner ånges-
ten växa och konstiga utslag slå ut. 
Har du en stark fobi mot post och vita 
kuvert med myndighetslogga? Hör av 
dig till VHBS!

FFF Föreningen Förvirrade Föräldrar
Här möts vi som oroar oss på tok för 
mycket och sover på tok för lite. Vi är i 
den fas i livet när vi måste sju saker 
samtidigt men ändå aldrig hinner med 
det som ska göras. Utmattningen är 
nära. I nuläget har vi bara två medlem-

mar. Vi kan faktiskt inte hålla ordning 
på fler. Dessvärre har vi inga aktivite-
ter för vi kan inte komma ihåg vad vi 
ska göra. 

TiH Trångt i Hallen
Har du också en stadig stol, urvuxna 
ortoser, rullatorer, en jättestor trehju-
ling och för många skor i hallen? Var-
för i hela friden är hallen hemmets 
minsta rum? Vi behöver inga stora 
vardagsrum, vi sitter ändå aldrig i 
soffan och TV har vi inte tittat på se-
dan förra julen. Skippa vardagsrum-
met och badrummet (vem har tid att 
duscha?) och gör en hall av alltsam-
mans. Vi bedriver lobbyarbete mot 
SAR, Sveriges arkitekter. 

VD?! Varför Då?!
Föreningen som ifrågasätter naturla-
gar och tycker att alla människor har 
samma rättigheter.

”Nä, det blir för dyrt med en ramp”  
Varför då?!

”Skoltaxin kan ju bara skjutsa inom 
kommunen”  Varför då?!

”Öhhh är hon handika…  jag menar 
funktionshindrad. Då går det nog 
inte.”  Varför då?!

SLUTLIGEN FINNS föreningen för alla oss 
som dagligen kämpar. Vi som tar hand 
om våra barn i med- och motvind. Vi 
som besöker sjukhus- och vårdinrätt-
ningar, tröstar, uppmuntrar, skjutsar, 
kånkar och mitt i allt också försöker 
sköta det egna jobbet. Vi som kavlar 
upp ärmarna, ber en bön och ser glada 
ut i livets alla situationer: 

VSGSGVK, Vi Som Gör Så Gott Vi Kan
Anmäl dig redan idag. Medlemskapet 
är livslångt. ● 

 Helena

Åsikterna i texten är skribentens egna.

Du är väl med i VHBS?
KÅSERI
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