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 A tt skriva om någonting så 
nära hjärtat som funkofobi är 
svårt av en anledning: man 
vet aldrig var man ska börja. 

Till skillnad från vad många tror, 
handlar det inte om den enstaka icke-
anpassade lokalen eller ett opassande 
skämt, även om dessa är väsentliga 
komponenter. Nej, funkofobi finns 
omkring oss hela tiden, och är ofta 
inslaget i ett fint litet paket med en 
lapp där det står ”det är välment”. 

Om du inte tror mig kan du bara slå 
på tv:n eller scrolla igenom Facebook. 
Hur många människor med synliga 
funktionsnedsättningar ser du i me-
dia? Och då menar jag inte den där 
roliga karaktären i rullstol (skådespe-
laren sitter självklart inte själv i rull-
stol), eller den stackars tjejen som inte 
klarar sig själv och lever ett liv i misär. 
När detta är den enda representatio-
nen som finns är det kanske inte så 
konstigt att människor har den upp-
fattningen som de har.

JAG HADE EGENTLIGEN tänkt använda 
den här texten till att prata om en an-
nan del av funkofobin, men fick en 
plötslig drift att skriva om representa-
tion och integrering efter en incident 
gällande Let’s Dance. Som vi alla säkert 
vet har vi haft vår första rullstolsburna 
deltagare i dansprogrammet Let’s 
Dance. Naivt nog trodde jag att detta 
endast skulle mötas av positiv, om 
något fördomsfull, respons men så var 
inte fallet. Efter att Aron Andersson 
åkte ut senaste deltävlingen, fylldes 

kommentarsfältet på Aftonbladets 
Facebook av uppenbar funkofobi. För 
att summera handlar det om att folk 
tycker att dansparet inte tävlar på lika 
villkor, eftersom Aron inte kan få kri-
tik för sitt fotarbete. Dansparet med en 
rullstolsburen man hade tydligen en 
fördel. Det intressanta med detta är ju 
hur allmänheten helt plötsligt bryr sig 
om lika villkor, när vi ännu inte lever 
på lika villkor. De vidriga kommenta-
rerna försökte sedan rättfärdiga sig 
genom att säga att Aron självklart får 
vara med i Let’s Dance, men endast en 
Let’s Dance där alla andra också är 
rullstolsburna.

Hur kommer det sig att personer 
med funktionsnedsättning är så pass 
marginaliserade att vi endast får inklu-
deras i ett sammanhang med andra 
marginaliserade människor? I ett pro-
gram där alla kan fylla kommentarsfäl-
tet med ”så duktiga” och ”vilka inspi-
rationer”. Tänk er för en sekund in i 
att en annan grupp hade fått höra att 
de endast kunde vara med om de höll 
sig till andra som ser likadana ut, och 
sedan möts av tydligt hat när en faktisk 
integrering sker. 

Vidare kan man se att funkofobin är 
så accepterad i samhället, att det till 
och med finns i de positiva kommenta-
rerna. Ett ord som ofta kom upp var 
hur Aron hade en sådan ”livsglädje”, 
för att fördomen är att han ska hata sitt 
liv som rullstolsburen.

ALLT DETTA KAN motverkas om perso-
ner med funktionsnedsättning faktiskt 
får synas i media. Visa världen att vi 
finns, och för i helskotta lär er ordet 
funkofobi! ●

Nicola St Clair Maitland
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TRE TIPS FRÅN NICOLA

1 Lär dig att ställa krav. Be inte lite blygt om 
anpassning, vet vad du är värd och vad du har 

rätt till. Det behöver inte vara otrevligt, bara konkret.

KRÖNIKA

Åsikterna i texten är skribentens egna.

Nicola St Clair 
Maitland
Ålder: 19.
Bor: Rönninge.
Sysselsättning: Student och 
landslagssimmare.

2 Absolut ska man hjälpa till och utbilda 
andra. Kom bara ihåg att det inte är din 

skyldighet att rätta andras okunskap.

3 Jobba hårt, men låt dig själv 
vila. Du kan inte briljera när 

du inte mår bra. 
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