
 ”N är livet inte blir som vi 
har tänkt oss …. ”(nr 841 
i Psalmer och sånger) 
sjunger vi ibland i vår 

kyrka. Nä, det blev inte som vi tänkt 
oss. Vårt barn blev inte ett barn så där 
som alla andra, utan ett funktionshin-
drat. Ett barn med utvecklingsstörn-
ing, rörelsehinder, epilepsi, reumatism 
och … en massa andra saker.  Men hon 
blev vår Claudia.  

Equmeniaförsamlingen är vår kyr-
ka och där har våra döttrar fått växa 
upp i gemenskap med en salig bland-
ning av människor i olika åldrar. Clau-
dia, som inte riktigt kan prata och som 
behöver hjälp med det mesta i livet, 
hon tar och har sin självklara plats i 
församlingen. Bäst tycker hon om 
psalmsången, och så förstås kyrkkaf-
fet. Då sitter hon gärna bredvid sin 
kompis Karl-Axel, som är lite över 90 
år.  Han drabbades för ett antal år se-
dan av en stroke och har sedan dess 
afasi. De fikar tillsammans, busar och 
Karl-Axel skrattar så tårna trillar ned-
för hans rynkiga kinder. Claudia fnis-
sar så hon kiknar. Ingen annan förstår 
deras ordlösa kommunikation, men – 
som Karl-Axels fru säger – uppenbar-
ligen har de väldigt roligt!

I FÖRSAMLINGEN FÅR hon inte bara vara 
med, så där snällt som den får som 

man tycker synd om. Hon har sina 
givna uppgifter och hon får vara bety-
delsefull för andra. På höstmarknaden 
säljer hon lotter och sköter lyckohju-
let.  I det årliga julspelet är hon ängel i 
ängla-kören, med papp-vingar och 
glittergloria. Sjunga kan hon ju inte, 
men det verkar inte göra så mycket 
bland änglar. Det är något himmelskt 
som får det att låta vackert ändå. 
Resten av året ägnas åt att tända ljus,  
hänga med familjescouterna och  delta 
i barnens söndagsskola. 

DET TALAS OM tillgänglighet. Att sam-
hället ska vara tillgängligt för alla. Det 
ska finnas ramper och dörröppnare, 
punktskrift och daglig verksamhet. 
Visst, men jag skulle vilja vända på 
kuttingen. Tillgänglighet handlar lika 
mycket om att vi alla får tillgång till 
varandra. När vi möts på riktigt då 
händer det grejer.  När man inte bara 
blir accepterad, utan fullt ut får vara 
den man är och får blomma, då växer 
inte blott man själv, då växer också alla 
runt omkring. När vi kommer samman 
med alla våra tillkortakommanden och 

svårigheter, vare sig det är diagnosti-
cerade funktionshinder eller bara 
vanliga fel och brister, då skapas själva 
livet.  

En annan psalm som vi sjunger 
heter Se hur gudsvinden bär (nr 827 i 
Psalmer och sånger).  En strof lyder 
”Myndigförklarad, allt är möjligt, i 
Andens rike finns inga hopplösa fall”. 
Just så vill jag att det ska vara. Myndig-
förklarad! Jag vill visa tilltro till alla 
dem jag möter och jag vill att alla ska 
möta Claudia som en jämlike. Olika 
– ja visst, men alltid på samma nivå, 
lika betydelsefulla och aldrig medöm-
kan. Om det blir verklighet så säger jag 
Halleluja , för det säger man ibland i 
kyrkan. Eller som Claudia uttrycker 
det: Hallelutta! ●

Helena

När vi möts på riktigt 
händer det grejer

Tillgänglighet  
handlar lika mycket 

om att vi alla får tillgång 
till varandra.

PIONJÄRERNA SOM FÖRÄNDRADE SVERIGE
PODD Pionjärerna är en podd-
serie av STIL, där vi får möta 
de pionjärer som ligger 
bakom Sveriges viktigaste fri-
hetsreform personlig assis-
tans. Det är berättelsen om 
några av de banbrytare som 
vågade ta steget. Det är berät-
telsen om Sveriges första 

assistanskooperativ, STIL. Det 
är också en berättelse om ett 
Sverige i förändring, om vun-
nen kamp och medborgar-
rätt.

Pionjärerna berättas av Full 
rulle, en podcast av och med 
aktivisten Tobias Holmberg 
och filosofen Emma Åstrand.
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Åsikterna i texten är skribentens egna.
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3 december 2021 – 1. Om Independent 
Living
· 20 december 2021 – 2. Om institutio-
ner
· 3 januari 2022 – 3. Om den personliga 
assistansens tillkomst
· 17 januari 2022 – 4. Om rädslor och oro
· 31 januari 2022 – 5. Om möjligheter och 
hopp
· 14 februari 2022 – 6. Om framtiden

Pionjärerna sänds i sex avsnitt med 
start den 3 december. Du  
hittar serien där poddar finns.

Mer info: www.stil.se 
Kontakt: fullrullepodcast@gmail.com
Instagram: @fullrullepodcast
Facebook: Full rulle podcast
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