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Medborgarrättsrörelsen med t.ex. Independent living, Feminism och Sexuellt
likaberättigande blev politiskt centrala
begrepp.

Ordförandens ruta
STÖD ENLIGT LSS ELLER SOCIALTJÄNSTLAGEN;
GÖTEBORGSAVDELNINGEN

Organisationsnummer
857200-2940
Plusgiro: 12202-8

ANSVARIG UTGIVARE

Håkan Högberg, 0760-29 76 08
REDAKTIONSRÅD

Anna Ljungqvist, 0736-27 11 07
Margreth Olsson, 0703-17 09 49
Redaktionen förbehåller
sig rätten att redigera material
TRYCK

Grafisk Support Dahlberg AB
Vet du att du kan läsa
Mötespunkt på vår hemsida
www.dhr.se/goteborg
Du blir medlem i DHR Göteborgsavdelningen genom att betala din
medlemsavgift och det finns möjlighet att betala med autogiro. Kontakta Riksförbundets medlemsregister,
telefon 08-685 80 20.
MEDLEMSAVGIFTER 2018
DHR GÖTEBORGSAVDELNINGEN

År 1 Enskild medlem
150 kr
Familjemedlem
100 kr
Ingen lokal avgift
År 2 Enskild medlem
300 kr
Familjemedlem
100 kr
Lokal avgift 50 kr tillkommer

För medlemsavgiften får du
• Mötespunkt samt Funktionshinderpolitik 7 resp. 6 ggr/år vardera
• Rabatt på Scandic Hotel och
Svanbacken Strandhotell
• Till låg/ingen kostnad delta i
kurser, föredrag och resor
• Tillgång till våra nätverksträffar
där vi oftast bjuder på fika
• Rabatt vid köp av vissa bilar
• Viss juridisk rådgivning
• Rabatt när du tecknar
sakförsäkring i Unik Försäkring
• Rabatt när du köper glasögon
från SmartEyes
VILJANS IF

Medlemsavgift		

50 kronor

UNGA RÖRELSEHINDRADE

Medlemsavgift <32 år 60 kronor
Första året kostnadsfritt
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EN FRÅGA OM FUNKTIONSRÄTT ELLER SAMHÄLLSFINANSIERAD UNKEN VÄLGÖRENHET.

P

å 1700 talet blev individen för
första gången en viktig idé.
Man menade till exempel att
alla skulle betraktas lika inför lagen. Tryckfrihetsförordningen och
svenska akademin är resultat av
1700 talets ideologi.
På 1800-talet blev de politiska rättigheterna viktiga. En man en röst blev
viktiga och våra folkrörelser skapades, efter demokratiska mönster. Både
den socialistiska och den liberala rörelsen drev tanken på den politiska
demokratin. Men det var i första hand
en demokrati för arbetsföra män, även
som behöver god man fick rösträtt
om både kvinnor och människor med
först 1986. De sociala rättigheterna var
funktionsnedsättning också organinågot som blev en stark fråga under
serade sig efter folkrörelsens mönster,
andra halvan av 1900-talet.
att medlemskapet också automatiskt
gav inflytande och rösträtt så var
Vi fick de mänskliga
tanken på rösträtt i
rättigheterna: Medbordebatten knuten till
Vi fick de mänskli- garrättsrörelsen med
arbets- och försörjt.ex. Independent liga rättigheterna: Med- ving, Feminism och
ningsmöjligheter.
borgarrättsrörelsen
Sexuellt likaberättiganAtt enbart män med
med t.ex. Independent de blev politiskt centrainkomst skulle få
la begrepp.
living, Feminism och
rösta var länge en
Sexuellt likaberättisjälvklarhet
och
Under hela min tid i
gande blev politiskt
många menar att de
DHR har vi kämpat
centrala begrepp.
sociala rättigheterna
mot välgörenhet och
blev 1900-talets stora
för det vi i dag kan
sociala reform.1
kalla funktionsrätt eller mänskliga
rättigheter. Men, frågan är om inte det
I en artikel i Populärhistoria augusti
vi i dag utsätts för egentligen är sam2002 pekar Jenny Björkman på att fathällsstyrd välgörenhet? I välgörenhet
tiga, och bland dessa återfanns ofta
har man alltid sysslat med att sortera
personer med funktionsnedsättning,
vilka som är förtjänta eller oförtjängavs rösträtt först 1946 och de av oss
ta. Vissa av oss är förtjänta och vissa

»

HÅKAN HÖGBERG

Ordförande
Telefon 0760-29 76 08
E-post hakan.hogberg@dhr.se

MANUSSTOPP

Manusstopp för nästa Mötespunkt är onsdagen den 10 augusti 2018.
Material skickas till Jonas Andersson,
jonas.andersson@dhr.se eller till adressen på Mötespunkts baksida

av oss är oförtjänta Jag är förtjänt av
personlig assistent. Min DHR-kamrat
Lisa anses inte förtjänt av personlig
assistans, men för 10 år sedan hade
hon fått assistans! Har lagstiftningen ändrats? Nej, men bidragsgivaren
staten tycker att det blivit för dyrt och
då drar man åt svångremmen runt
våra halsar och fler anses oförtjänta.
Var finns då våra civila rättigheter,
var finns då våra demokratiska rättigheter, när kommuner och försäkringskassan så till den milda grad
kan försämra möjligheten att få personlig assistans, utan att jag som
medborgare ges möjlighet att utkräva
ansvar?
Värdeorden handlar om lika möjligheter att fungera, med eller utan
funktionsnedsättning, medan verkligheten är att vi med funktionsnedsättning får våra liv bedömda och
tvingas hålla oss inom vissa ramar.
Historiskt har vi tvingats till att finnas på olika institutioner, där våra liv
kontrollerades av överheten.
Väldigt många av oss som lever med
nedsatt funktionsförmåga:
• får inte handla i vilka affärer vi vill,
• får inte träna om vi vill,
• får inte laga vilken mat vi vill, - den
får inte ta tid
Vi får inte handla var vi vill om vi har
hemtjänst. Vi får inte gå upp eller lägga oss när vi vill, utan måste anpassa
oss efter hemtjänstens tider och traditioner och vi är utsatta för hemtjänstpersonalens och socialsekreterarnas
godtycke.
Egentligen skulle vi kanske säga att
många av oss lever på institutioner. Det är bara det att de är ”ensaminstitutioner” där vi inte ens har
stöd av varandra. Många kämpar
som galningar för att trots behov av
samhällets stöd överleva som fria
människor. Detta är dock omöjligt
om vi inte tar stöd av varandra t.ex. i
DHR och kämpar tillsammans för en
samhällsservice utan en unken lukt
av välgörenhet och förtryck
1. Alexandru Panican & Rickard Ulmestig
2017 Statsvetenskaplig tidskrift Årgång 119
(3), 599.
1. Jenny Svensson Perspektiv: Rösträttens begränsningar Populär Historia 5/2002

BRUKARDAG
PÅ GÖTEBORGS
UNIVERSITET
Så var det dags igen för
Brukardagen på Institutionen för socialt arbete på
Göteborgs Universitet.

J

ag sitter här vid mitt skrivbord
och försöker komma på vilken
gång i ordningen vi är med, men
minns faktiskt inte det riktigt. Ni
kanske undrar varför eller hur det
kommer sig att vi är där?

Foto: Filsan Sheck
tillfällen, men vi får väldigt många direkta möten. Dessa möten som i dagens
samhälle är sällsynta, men så nödvändiga, för vårt fortsatta arbete.

Men hur var dagen? Ja, som en dag på
”Kärlekshistorien” började i samband
mässa. Den här gången befann vi oss
med att avdelningen startade med
i lokal som hade
projektet Din Vardag – Vår
väldigt högt i tak
Politik hösten 2011. Till vår
och det visade sig
hjälp hade vi bland andra
Dessa möten som
inte vara det bästa
Per-Olof Larsson, som då
i dagens samhälle är
valet, då det var
arbetade som lärare på
sällsynta, men så nöd- väldigt mycket folk
institutionen. Efter provändiga, för vårt fortoch samtalen ekajektets slut har vi fortsättde ifrån alla håll.
satta arbete.
ningsvis kommit in som
Efter att mässdelen
en del av funktionshinderavslutats så samlades studenterna för
kursen samt blivit inbjudna till denna
att göra diskussionsövningar i mindre
dagen. Efter varje gång så känner jag
grupprum. Eftersom jag numera är lite
mig pånyttfödd. Jag har påverkat nåvarm i kläderna i dessa sammanhang
gon eller några som ska ut och arbeta
så fick jag nu för första gången prova
med dessa frågor i verkliga livet. Mina
på att vara diskussionsledare för en
ord blir inte bara fallfrukt, som jag kan
grupp.
uppleva det annars: att vår röst blir en
i mängden.
Det var lite nervöst, men jättekul. Tack
så mycket för den här terminen. Vi ses
Ska jag vara realist, så är vi inte den enda
igen till hösten!
organisationen som deltar vid dessa

»

LINDA KARLSSON

Verksamhetsutvecklare
Telefon: 0732-36 02 73
E-post: linda.karlsson@dhr.se

NU ÄR SOMMAREN HÄR!
Personalen ser fram emot den
efterlängtade semestern.
Kansliet stänger 9:e juli
och öppnar igen 13 augusti.

TREVLIG SOMMAR!
Önskar
Personal och styrelse,
DHR Göteborg.
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RESEBERÄTTELSE FRÅN

BARCELONA
» De verkar vara mycket strikta när

det gäller att bara tillåta en ”rullstolsresenär” på stadens bussar. Vi ville
åka en Sightseeingbuss. Till en början
vägrade de att låta oss åka båda två,
utan sade att vi var tvungna att åka
med varsin buss.

Området hade perfekt gatsten vilket gjorde det mycket jämt att rulla på. Det som är utmärkande här är att man har
försökt att göra en tillgänglig strand för att segeltävlingarna, under Paralympics, hölls i detta område. Området var
tidigare ett slumområde men genomgick en totalrenovering inför OS.
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O

m man frågar runt lite bland
andra
funktionshindrade
personer om vart man kan
åka i Europa om man vill åka till en
stad som har bra tillgänglighet, så
kommer man ganska snabbt fram till
att Barcelona är ett bra alternativ.
Tillsammans med min sambo Hedda, reste jag till Barcelona en helg för
att se hur det ser ut i staden.
Barcelona är en vacker stad som har
ganska mycket fint att titta på och
gatumiljön är väldigt konsekvent genomförd, till skillnad från andra städer i Europa.
Det var enkelt att ta sig fram med
manuella stolar då ytskiktet inte är
traditionell gatsten, utan man använder plattor istället, vilket gör att det
blir mycket jämt och bra att rulla på,
överallt och alla trottoarkanter har
nedsänkningar så att man enkelt kan
ta sig upp och ner från trottoarerna.
Den största anledningen till den konsekventa gatumiljön är med all säkerhet att de arrangerade Paralympics där
1992.
Något jag tycker att man inte skall missa är att vandra runt bland kvarteren
och bara njuta av stämningen. Det är
mycket vackert. Man bör även besöka
den speciella kyrkan Sagrada Família,
en kyrka som började byggas i slutet
på 1800-talet och som fortfarande inte
är klar. Det var väldigt fascinerande,
arkitekten Antoni Gaudí hade verkligen en tanke med alla detaljer som han
byggde. Att han även var fullt medveten om att han inte skulle kunna bygga klart kyrkan under sin livstid, och
därmed fick bygga så att nästa generation skulle kunna fortsätta, visade
även det att han verkligen planerade
detta mycket noga. När du är här, rekommenderar jag varmt att du unnar
dig en så kallad audioguide. Då får du
reda på detaljer som du förmodligen
aldrig hade kunnat gissa dig till. Det
är helt klart värt den extra kostnaden.

JONAS ANDERSSON

Här ser man hur det ser ut på en del av deras stora gågata LaRambla. Det var
perfekt att rulla där med många restauranger och mycket att titta på.
Man bör även ta bussen upp till
OS-stadion och se hur det ser ut. När
du ändå är där, så ska du passa på att
se OS-utställningen som finns där.
(De har även bra handikapptoaletter,
bara det är ju en anledning att ta sig
dit om man har funktionshinder!)
Därifrån kan man rulla ner till staden
eller åka linbana, om man nu inte har
höjdskräck. FC Barcelonas hemmaarena Camp nou, bör besökas om man är
intresserad av fotboll. Den lär rymma
närmare 100 000 åskådare. Att fotbollslaget har en stor plats bland stadens
invånare, är ganska tydligt, deras souvenirer går att köpa på många ställen.
Strandpromenaden är väl värd ett besök. Nere vid stranden ligger det som
tidigare var OS-byn. Detta område är
idag omgjort till ett område med restauranger och bra promenadmöjligheter. Unna dig även en resa med en
taxi. Man kan få en trevlig pratstund
om hur saker och ting verkligen fungerar i staden.
Men bara för att det är väldig bra tillgänglighet på gatorna innebär inte det

Kanslist
Telefon 031-704 60 50
E-post jonas.andersson@dhr.se

att allt är perfekt. Det är lite komplicerat när man ska åka buss. De verkar
vara mycket strikta när det gäller att
bara tillåta en ”rullstolsresenär” på
stadens bussar. Vi ville åka en Sightseeingbuss. Till en början vägrade de att
låta oss åka båda två, utan sade att vi
var tvungna att åka med varsin buss.
Men efter några minuter kom de fram
till oss, och meddelande att de kunde
göra ett undantag. Att de är så hårda
på den regeln är mycket trist, för det
är ju inte så många som tycker att det
okej att inte få åka tillsammans vid
dessa utflykter. Tanken med dem är ju
att man gör det tillsammans! Jag tror
att en orsak till förbudet är att man i
Spanien har så stora rullstolar att det
inte är praktiskt möjligt att ta med mer
än en rullstol åt gången på bussarna.
Därmed ställer det aldrig till problem
att de bara tillåter en rullstol/buss. De
rullstolar och Permobiler som vi såg
där, är avsevärt mycket större än dem
som vi har här i Sverige.
Men trots problemet på bussarna så
rekommenderar jag att man åker dit.
Det är enkelt att rulla runt där oavsett
om du har Permobil eller rullstol. Det
är även enkelt att ta sig in i affärer och
andra sevärdheter.

Text Jonas Andersson
Foto Hedda Allerbjer
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AKTIVITETER SOMMAREN 2018

MIDSOMMARKALAS
Onsdagen 19 juni från klockan 14.00 till cirka 17.00
är DU välkommen att avnjuta sill och potatis med
tillbehör och vi bjuder naturligtvis på en härlig jordgubbstårta till kaffet samt underhållning.
Plats: Dalheimers Hus
Kostnad: Våra medlemmar bjuder vi och övriga
gäster betalar kuvertavgift.
Anmälan: sker till jonas.andersson@dhr.se eller på
telefon: 704 60 50 Glöm inte meddela behov av annan
kost och om du har rullstol.

VÄLKOMNA
Medlemssociala kommittén

LIVETS PUZZEL,
SOMMARAVSLUTNING
OCH HÖSTSTART
Anmälan till alla våra aktiviteter ska göras till
Jonas Andersson på telefon 031-704 60 50,
jonas.andersson@dhr.se
15 juni Avslutar vi den här terminen med ett party,
det blir med ett tema som både blev uppskattat och
efterfrågat, DHRG anordnar återigen ett homeparty
med ett sexigt innehåll.
Vår första träff äger rum 27 september: Sexig Teori
Föreläsare: Stefan Balogh 18:00 – 21:00
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BÄSTE MEDLEM!
HÄR KOMMER
VILJANS IF:s
PLANERADE
AKTIVITETER.

A HAND

Vid frågor kontakta:
Linda Karlsson, Nätverksledare
Telefon: 0732-36 02 73

Styrelsen hälsar er VÄLKOMMEN till:
22 juni: Midsommarfest 14.00 – 20.00
7 juli: Grillfest på Välen (Robert hittar på något)
17.00 – 20.00
18 augusti: Kräftskiva 17.00 – 20.00 Var och en tar
med sig önskad mat och dryck
Plats: Välens klubbstuga, Klubbvägen 31.
Anmälan och info kring aktiviteterna ovan kontakta:
Robert Kindberg 0768-75 25 11 dagtid.
För info kring boccia kontakta Karl-Gustav Rosborg.
031- 57 31 76
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VÅRENS SISTA TRIVSELBINGO
AVHÖLLS 8 MAJ!
Nu tar vi sommarsemester
och träffas igen 11 september.

TELEFONTIDER
TILL ORDFÖRANDEN
Med undantag för semestern, har ordföranden från
och med 2 maj telefontid på tisdagar mellan klockan
10:30 – 11:30 samt torsdagar mellan 17:00 – 18:00
Tel: 0760-29 76 08

AKTIVITETER SOMMAREN 2018

ÄNTLIGEN! SÄSONGEN PÅ
HANDIKAPPSBADET LILLA
AMUNDÖN
Öppnar den 5 juni - 31 augusti
Måndag - fredag 8.00 - 19.00 (kassan 9-18)
Lördag - söndag 9.00 - 17.00 (kassan 9 - 16)
OBS! Midsommarafton och Midsommardagen ingen
personal och poolen är inte öppen!
Brickan för 2017 gäller till den 15 juni!
För att vara behörig krävs synligt handikapp eller
aktuellt intyg från läkare/sjukgymnast alternativt
färdtjänstintyg eller handikappsintyg för bilen ihop
med legitimation.
Det finns förråd på anläggningen, där du kan ha egna
stolar, madrasser mm. Viktigt att du namnar grejerna! Även i år finns det hjälpare att tillgå.
Dom hjälper till med att komma i och ur vattnet, hämta stolar och flytta på sängar med mera. Telnr hjälpare
är 0705-91 13 75.
Tel nr till anläggningen är 031 – 368 22 46
Intresseföreningen kommer att hyra bassängen måndag, onsdag och fredag mellan 10.00 -11.00. De kommer att köra vattengymnastik som endast medlemmar
ifrån intresseföreningen får delta i Det finns önskemål
om ytterligare en dag. Ingen annan får simma under
denna tid!
Vattengymnastiken startar den 11 juni och det får endast vara 30 personer vid varje tillfälle. KOM I TID!
Brickorna på Amundön kommer med största sannolikhet bara att gälla augusti ut! Sedan blir det en
byggarbetsplats!
Det kom upp förslaget på Brukarrådsmötet, att man
inte tar ut någon avgift för brickorna, utan endast
förlänger dem. Nader kommer även i år ha hand om
caféet.
Övrig information kan läsas på Lilla Amundön

Önskar Er alla en härlig sommar!
Marianne och Gunnel

DHRG:S NÄTVERK 2018, FÖR
ETT ”ÖPPET GÖTEBORG!”
Nätverket ”ÖPPNA GÖTEBORG” fortsätter att arbeta
för fysisk tillgänglighet i Göteborgs & Partille kommun. Självklart också för en tillgänglig och användbar färdtjänst/kollektivtrafik för personer nedsatt
rörelsehinder.
Mötena äger rum i lokal ”Karl-Johan”, kan komma
att ändras, kolla med Robert eller receptionen på
Dalheimers Hus.
Dag och tid: onsdagar 17.00 – 20.00
20 juni
22 augusti
Mötena annonseras i mötespunkt och/eller i ett separat utskick till medlemmar som anmält intresse. Vill
du ha utskick ifrån nätverket ”ÖPPNA” GÖTEBORG?
Anmäl ditt intresse till Robert Kindberg. 0768-75 25 11
eller robert.kindberg@dhr.se

Med Vänlig Hälsning
Ombudsman
DHR Göteborgsavdelningen

Om inte annat anges anmäler du dig till
Jonas på kansliet.
När du anmäler dig till våra aktiviteter,
är det lika viktigt att du tänker på att
avanmäla dig om du får förhinder.

JONAS ANDERSSON

Kanslist
Telefon 031-704 60 50
E-post jonas.andersson@dhr.se
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POSTTIDNING B

Eventuella returer till
DHR Göteborgsavdelningen
Dalheimers hus
Slottsskogsgatan 12
414 53 GÖTEBORG
Kontrollera att din adress är korrekt.
Om inte – Meddela ändring till DHR:s kansli.

GÖTEBORGSAVDELNINGEN
POSTADRESS

Slottsskogsgatan 12,
414 53 Göteborg
Mån-tors 10-12, 13-15
BESÖKSADRESS

19
20

Midsommarträff
NÖG

22

Viljans midsommarfest

28

Stiftelsemöte
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AUGUSTI
10

13
16
18

www.facebook.com/
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Grillfest på Välen
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Amundön öppnar
Styrelsemöte

031-704 60 50
0732-36 02 73
0768-75 25 11
0768-83 59 51
0760-29 76 08
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TELEFON

Jonas
Linda
Robert
Sofia
Håkan
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JUNI
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AKTIVITETSKALENDER

Slottsskogsgatan 18

IDROTTSFÖRENINGEN VILJAN

Klubbvägen 31, Välen.
Robert Kindberg 0768-75 25 11

Manusstopp MötesPunkt

Kansliet öppnar

Styrelsemöte

Viljans kräftskiva

UNGA RÖRELSEHINDRADE
GÖTEBORGSKLUBBEN
OMBUDSMAN

22

NÖG

Lisbet Karlsdotter

31

MötesPunkt hos medlemmarn
a

Kristina Kindberg

KANSLIST
TELEFON

031-13 33 95
E-POST

urg@telia.com

