KRÖNIKA

Vem klarar
ett funkisbarn?

”N

i är starka, ni klarar
det!”, var något mina
föräldrar fick höra av
många när jag som liten
fick min diagnos. Det krävs ju en viss
fysisk styrka för att kunna kånka runt
på rullar och mig upp- och nedför
trappor, det köper jag. Och jag måste
säga att de klarat det galant – mina
föräldrar är nu runt 60 och de bär mig
ibland fortfarande i spiraltrappor och
kånkar mig på och av flygplan.
Den mentala styrkan har de ju också. Alla bråk om saker som egentligen
borde vara självklara; tjafs om anpassning och rimliga lösningar i skola och i
livet generellt. Krångel med assistans
och hjälpmedel. Alla sjukhusbesök.
Såklart att det tär och såklart att det
kräver styrka. Problemet är att orden
inte kom från funkisar, eller anhöriga,
med koll. De kom från diverse normater som bara inte kunde föreställa sig
att livet med funkisunge kan vara som
vilket liv som helst, om än med lite
andra spelregler. Att vara förälder till
ett barn är att vara förälder till ett barn
och det är klart det kräver styrka!
”VILKEN TUR ATT det var just ni!” är en

annan grej päronen fått höra om att
vara föräldrar till mig. Alltså, jag håller
verkligen med. Vilken tur att jag fick
dem! Både rent praktiskt, de är ju starka you know, men också socialt. Mina

’Du är så tapper!’,
har min mamma fått
höra. Varför? För att hon
ville ha barn?
päron är så roliga! Och flexibla! Och
knäppa! Hundra gånger bättre än dina,
jag lovar.
Och jag menar, jag är och har säkert
varit superjobbig emellanåt. Tur att
det var de som fick mig och inga andra
– två personer som pallat springa efter
en treåring som bara kör på snabbaste
växeln (tvärnit vid övergångsstället),
en fjortonåring som spelar japansk
pop sent på nätterna, en svinstörig
16-åring som gör revolt genom att göra
allt kvasipolitiskt och rakar av sig
ögonbrynen som ett statement. Och en
nu 28-åring som tagit bort kvasi ur
politisk och tjänar sitt levebröd på att
dissekera funktionsmaktordning. Det
var nog tur.
MEN DET ÄR ju inte det folk menar. Avsändaren av funkofobin menar att det
var tur att det inte var de själva. För
vem klarar ett funkisbarn?
”Du är så tapper!”, har min mamma
fått höra. Varför? För att hon ville ha
barn?
Kommentarer som dessa gör mig
inte bättre till mods om de riktas till
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mig. Jag har fått min beskärda del av
”Du är stark!” (alltid lika komiskt, av
alla saker jag kan vara!), att det var tur
att det var någon med ”min kämpaglöd” som blev funkisen (som att funktionalitet är ett lotteri där man drar
en … Nitlott? Vinst?) och att jag är tapper. Tapper? Vilket konstigt ord i sammanhanget. Vi är väl som folk är mest,
om än lite med lite större tålamod för
normaterna och deras svammel. ●
Emma Åstrand

Åsikterna i texten är skribentens egna.

EMMA ÄR AKTUELL MED:
FULL RULLE

Filosofen Emma Åstrand och aktivisten Tobias Holmberg avhandlar utmanande ämnen kring funktionsmaktordningen. Bered er på att bli
provocerade, känna en enorm igenkänning och skratta! Finns där poddar
finns.

HANDIKAPPHAJK

Handikapphajk är ett
funktionsrättforum skapat av
STIL (Stiftarna av Independent
Living i Sverige). Handikapphajk
vill lyfta frågor om funktionalitet,
funkofobi och funktionsmaktordning genom samtal, analys

och diskussion. Ibland gör vi det
genom webinarier, ibland
genom separatistiska rum och
ibland genom en Instagrampost.
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