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Ordföranden har ordet,
Hej igen,
Nu rusar det mot JUL stress, stress, stress eller inte. Varför stressa, Det blir JUL ändå.
Lite tråkigt med så korta dagar, det blir mörkt tidigt. Än är inte arbetet slut, den 26 november ses vi i
Talespersonsnätverket igen på Dalheimers Hus kl.16:00-20:00. Vi har en föreläsare som kommer som
jag tror kommer att uppskattas, vi får se vad ni tycker.
Måndagen den 17 november var jag på DHR:s avslutning på arvfondsprojektet Din vardag-Vår politik.
Det har varit omkring 9 områden, som ekonomi, arbetsmarknad, etnicitet och anhörigberoende som
alla har resulterat i varsin rapport. En del var jobbigare än annat att samtala om. Den egna ekonomin
kan vara tufft att prata med andra om när inkomsten är låg och man stängs ute från mycket som andra
tar för givet. Att ha blivit placerad på instutition som barn kan skapa sår i själen för hela livet. Det har
inte varit så lätt att påverka politiken tyckte Håkan Högberg som hållit i projektet. Bara att hoppas att
rapporterna når ut. Tisdagen den 18 november var de t.ex. inbjudna att diskutera med studenter som
går socionomutbildningen. Mycket intressant och givande kväll. Detta projekt är ett av de riktigt
lyckade jordnära projekten som DHR genomfört.
Är oerhört stolt över att få vara en del av detta om än bara genom bidrag från Västra Götalands Distrikt
där jag är ordförande. Riktigt bra jobbat Håkan och ni andra som varit med i detta.
Ing-Marie Lagher Kågerstig
Ordförande DHR Västra Götaland
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Ny lag 1 januari 2015
Den 1 januari 2015 blir bristande tillgänglighet del av diskrimineringslagstiftningen. Även om lagen
har en del svagheter har den framförallt en stark symbolisk innebörd som visar åt vilket håll Sverige
vill gå. Vad lagförändringen kommer innebära rent praktiskt återstår att se.
Det många väntat på under många år har faktiskt hänt: lagförslaget om att införa bristande
tillgänglighet som en ny form av diskriminering både lades fram och röstades igenom. Från och med
den 1 januari 2015 börjar det nya diskrimineringsförbudet att gälla.
Den nya lagen har kritiserats en hel del för att vara tandlös, främst på grund av att företag med färre än
tio anställda undantas från förbudet. Men trots att man kan diskutera lagens utformning måste den ses
som ett steg i rätt riktning.
Det som nu återstår att se är hur lagen rättsligt kommer att hanteras när personer som upplever sig
diskriminerade anmäler sina fall till Diskrimineringsombudsmannen. Hur kommer domstolarna att
tolka vad som är skäliga åtgärder för företagen att göra? Vilka aktörer kommer att ställas mot
varandra? Kommer olika rättsfall kunna skapa debatt och sätta fokus på frågan?
Målet med diskrimineringsförbudet är ett samhälle där inga människor behöver utestängas på grund av
uteblivna åtgärder. Än är Sverige inte där, men vår förhoppning är att den här lagen kan hjälpa oss att
nå dit.
God Jul och Gott Nytt År
Önskar
Mohammed Jaber

Årsmöte DHR Västra Götalands Distrikt 25 april 2015
Årsmöte för DHR Västra Götalands Distrikt kommer att hållas lördagen den 25 april 2015 på
Ribbingsgården i Borås. Redan nu påbörjas arbetet med planering av budgeten för år 2015.
Birgitta Norrman Nilsson
Kassör, DHR Västra Götalands Distrikt

Publiknätverket för Sveriges Radio P 4
Vi var inbjudna till Publiknätverket för Sveriges Radio P 4 jag och Tommy i lördags. Vi blev varmt
välkomnade och fick kaffe och baguetter. Allmän information och de gick ut i etern med att vi var där.
Kul att det var så många olika åldrar och intressen som var representerade. Jag fick fram budskapet
och de erkände att det var dåligt med funktionsvariationer och etnicitet. Därför var vi viktiga som
lyssnare och att vi ska meddela om det är något vi har på gång eller har haft. Vi påpekade 3: dje
december att det är internationella funktionshinderdagen.
Ing-Marie Lagher Kågerstig
Ordförande
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DHR Falköping, Auktion
DHR Falköping har haft bröd- paket- och handarbetsauktion på Dagcentret Läkaren.
Omkring 65 personer kom för att dricka kaffe, köpa lotter, paket och hembakt bröd och kakor.
Allt som såldes var tillverkat och skänkt av medlemmar. Den lilla hobbygruppen, som fortfarande är
igång hade broderat, stickat och vävt en del fina saker, som betalades bra för. Duktig auktionsutropare
var Tina Karen. Nästa träff, som är den sista för året är gröt- och luciafest. Den går av stapeln den 11
december.
DHR Falköping
Krister Englund
Foton från Auktionen i Falköping:
Foto: Jan Walthersson
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DHR Falköping, Räkfest
Den 24 oktober hade DHR Falköping sin populära numera årliga räkfest. I år kom 66 medlemmar och
festade på räkor, bröd, smör och ost. Detta sköljdes ner med valfria drycker. Senare serverades också
kaffe och en hembakad kaka. Borden var vackert dukade i höstens alla färger. En film från
avdelningens resa till Sommarsol tidigare i år visades. Den var gjord av Jan Walthersson och Rune
Johansson. Filmen väckte roliga minnen till liv och var mycket uppskattad. Innan det var dags för
uppbrott, drogs vinnarna på de lotterier som sålts under kvällen.
Därefter gav sig ett gäng nöjda DHR:are hem i höstrusket.
DHR Falköping
Krister Englund och Marita Johansson
Foton från räkfesten:
Foto: Jan Walthersson

DHR Åmåls verksamhet
Hej på er i distriktet.
Då vi sällan träffas tänkte vi i DHR Åmål berätta om vår verksamhet.
Varje år har vi 8-9 medlemsmöten i vår lokal. Och det är bra uppslutning. Minst 35 personer varje
gång. Snart får vi inte plats här hos oss. Vi har ibland underhållning, filmvisning, besök med aktuella
ämnen som berör medlemmarna. Från kommunen, hälso- och sjuvården etc.
Vi har ett återkommande arrangemang i maj. Då har vi en cafékväll där medlemmarna blir bjuden på
paj och sallad. Det är väldigt uppskattat.
Blir vi fler får vi hyra in oss i en annan lokal. Det gör vi på årsmötet och julfesten då vi är runt 50
personer minst. Det får inte plats i vår lokal.
Vi har en grupp flitiga damer som träffas här varje torsdag och gör lite olika handarbeten. Varje år har
de tombola på torget samt egna listlotterier, med gott resultat.
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Just nu läser vi en bok som heter ung på 50-talet. Den kan verkligen rekommenderas. Mycket prat och
minnen om gamla tider. Så vi kommer att fortsätta med ung på 60 och 70 talet också. Vi har även kurs
i olika handarbeten bla grönlands pärlbroderi, japansk sömnad och påtning etc.
Sedan ca 6 år har vi ett samarbete med de andra handikapp- Föreningarna. Vi träffas med jämna
mellanrum i vår lokal. Och varje år har vi en föreläsning med ett ämne som berör medlemmar i alla
föreningar. Och de är välbesökta. I år kom det över 150 personer och lyssnade på en läkare från
Sahlgrenska. Ämnet var smärta och artros.
DHR har 2 representanter med i Kommunala handikapprådet i kommunen. De träffas på stadshuset 4
ggr/år samt 4 förberedande möten. Sommar och vinter har de en tillgänglighetspromenad ihop med
kommunalrådet och olika tjänstemän i kommunen. Det mynnar ut i en priolista som teknik och
fritidsförvaltningen betar av ärendena efter.
Under året har vi gjort 3 resor. Vi hyr alltid DHR Uddevallas fina buss med hiss. Den är + chaufförer
helt suverän. I april var vi till Tyskland, dit har vi åkt nu i många år. Flest gånger till Koserow där vi
bor på ett hotell med träningsmöjligheter och behandlingar.
Halvpension med 3 rätters på kvällen. Väldigt bra och hjälpsam personal. Inga hjälpmedel behövs ta
med dit. I år var vi till Rostock, bodde precis i centrum med ca 200 meter till en lång gågata med tid
för shopping och fika. Några tog en båttur. Och gemensamma middagar på kvällen. Avslutade med att
åka till Kiel där vi tog färjan hem och fick en trevlig kväll på båten samt övernattning.
4 juni åkte vi på en dagsresa till kusten. Första stoppet var vid DHR Uddevallas lokal där vi blev
bjudna på förmiddagsfika och en underbar smörgås. Sedan åkte vi till Orust där det blev info om
pelargoner samt shopping förstås.
I början på oktober åkte vi på begäran igen till Ullared. Och där var det många gula shoppingkassar
med på bussen hem. Många passade på att julshoppa.
Och nu har vi snart vår julfest, hittills är det ca 50 personer anmälda. Vi har väldigt bra damer i vår
festkommitté som ställer upp med hjälp av några i styrelsen med dukning, disk och framdukning av all
mat. Vi beställer catering så de kommer med stora lådor med mat. Och några medlemmar kör tillbaka
allt på kvällen. Vi har alltid ett stort lotteri med skänkta vinster. Förra året tog det ca 1 timme innan
alla vinster var slut. Och vi har underhållning med lite blandad musik, en del julsånger och visor.
Vi har en del medlemmar som stöder föreningen genom att köpa bingolotter. Och en medlem sitter
varje vecka och säljer lotter åt oss. Det är bra inkomster till föreningen.
Så här har vi det i Åmål. Tyckte det kunde vara kul för er andra att höra lite från oss, och vad vi gör.
Då vi på grund av stora avstånd känner oss lite i utkanten här uppe i Dalsland. Och väldigt sällan deltar
i något pga avstånden och dåliga kommunikationer för att hinna fram till ev kursstart. Vi har påpekat
detta till distriktet ett antal gånger. Alla har inte körkort eller färdtjänst, utan måste ta tåg eller buss.
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Har ni något att berätta för lokalavdelningarna? Något som har hänt/ något som skall hända etc.
Om ni som avdelning eller enskild medlem vill sprida information som kan berika övriga
avdelningar på det rättighetspolitiska området hör av er till kansliet på telefon 0521-122 91
(kl 11-13) eller E-post vastragotaland@dhr.se

Infobladet utges av
Styrelsen för DHR Västra Götalands Distrikt
Edsvägen 3 B
462 35 Vänersborg
Tel 0521-122 91
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