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DUV-Åboland såg sina idoler
Roxette på Rowlit-festivalen
i gruvan i Pargas i juli.
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Utgivning och prenumerationer 2011
SOS Aktuellt utkommer 6 gånger år 2011.
Nr 5 utkommer vecka 41.
Deadline för material den 4 oktober.
Nr 6 utkommer vecka 49.
Deadline för material den 28 november.
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Tillsammans står vi starka inför
höstens utmaningar
När jag nu sitter och skriver denna
ledare har jag liksom många andra
just återvänt från min semester.
Vi har haft den varmaste sommaren på över 20 år och för många
har sommaren varit en mycket
välbehövlig paus från det ständiga
springet i vardagen. Jag hoppas att
alla har hunnit och kunnat samla
krafter under sommaren och känner inspirationen återvända inför
hösten. För att orka med höstens
och vinterns utmaningar är det
viktigt för oss alla att varva med
vila och avslappning.
Under denna höst och vinter har vi
många utmaningar framför oss. Det
sker ständigt mycket inom social- och
hälsovårdssektorn. Under hösten kommer arbetet med den nya social- och hälsovårdslagen att fortsätta. Vi fick under
våren en ny regering och under hösten
ska det bli intressant att se hur den nya
regeringen framskrider med den nya
lagen. Mycket arbete är ännu kvar och
redan i detta skede är det klart att den
nya lagen kommer att orsaka stora förändringar ute i samhället. Vilka alla dessa
förändringar är och vad de konkret kommer att leda till är inte klart i detta skede,
men vi får hoppas att allt börjar klarna
nu under hösten och vintern. Stor press
kommer säkerligen att sättas på kommunerna och samkommunerna ute i vårt
land och personalen inom social- och
hälsovårdssektorn kommer att prövas.
Likaså kommer alla klienter att möta en

annan situation gällande social- och hälsovårdstjänster i framtiden än de gör nu i
dagsläget. Det är då viktigt att samarbeta
över gränserna. Utan samarbete, speciellt i Svenskfinland, blir våra mål aldrig
nådda. Klienterna och personalen inom
social- och hälsovårdssektorn måste
visa förståelse för varandras situation i
de omställningar som kommer att äga
rum. Vi inom de ideella organisationerna
i Svenskfinland måste också samarbeta
för att nå bästa resultat för våra medlemmar och för hela Svenskfinland.
En annan stor reform som påverkar social- och hälsovårdssektorn är
kommun- och servicestrukturreformen. Riktlinjerna för denna reform
ska börja dras och förhoppningsvis är
de färdiga inom detta år. Det ska bli intressant att få se den nya regeringens
riktlinjer i denna mycket omtalade reform. Kommunsammanslagningar har
på många håll redan gjorts, men dessa
antas bara vara början av reformen. En
reformering av servicestrukturen kommer att innebära större baskommuner,
vilket kommer att påverka social- och
hälsovårdstjänsterna i Svenskfinland. Jag
hoppas att vi alla tillsammans kan göra
vår röst hörd för att trygga tjänsterna i
Svenskfinland, både för personalens och
för klienternas skull. Den nya regeringen
har redan meddelat att den bland annat
vill starta ett handlingsprogram för att
minska fattigdom, utslagning och hälsoproblem. Bland annat grunddagpenningen i utkomstskyddet för arbetslösa,
arbetsmarknadsstödet samt utkomst-

skyddets grunddel kommer att höjas
under nästa år. Detta torde visa att
den nya regeringen vill satsa på att
förbättra levnadsvillkoren för de som
har det sämst ställt. Detta ses som en
mycket positiv sak inför framtiden.
Ministrarna och tjänstemännen har
nu haft semester, och arbetet med regeringsprogrammet samt beredningen
och genomförandet av lagar och reformer rivstartar igen. Jag hoppas då att
vi alla är beredda på att tillsammans
påverka de avgörande beslut som
kommer att tas inom vår sektor. Det
är nu vi skapar social- och hälsovårdstjänsternas framtid i Svenskfinland.
Maria Helsing
Verksamhetsledare,
Finlands Svenska Socialförbund r.f.

Ljusröda kaninungar
Jag ville koncentrera
mina ord på något
positivt. Så som den
fina varma sommaren
som gått. Alla duktiga
framåtsträvande
intressanta människor
jag fått träffa. Att friden
lagt sig över Christiania.
Att gruppen från
DUV-Åboland hade en
oförglömlig kväll på
Rowlit-festivalen. Eller
bara något gulligt som
ljusröda kaninungar i
en trevlig barnbok.

Men jag lyckas inte tvinga in
mig i en lättsam sinnesstämning. Det enda som sticker
ut huvudet är den fruktansvärda norska massakern, alla
intoleranta människor som
går lösa och får säga, tycka
och göra vad de vill, det
låsta läget i Libyen, problemen i Israel, galenskaperna
i Somalien, alla barn som far
illa i världen, alla djur som
missköts, alla kvinnor som
våldtas och misshandlas.
För att inte tala om all miljöförstöring. All orättvisa
och allt lidande. Vi förstör
oss själva och vår jord sakta

men säkert. Och INGEN gör
någonting.
Varför har det blivit så
här? Jag ville ju inte bli cynisk. Jag ville ju tro på rättvisan, mänskligheten och
framförallt journalismen.
Att vi kan påverka. Men det
verkar som om vi misslyckats med vårt uppdrag. Ingen
bryr ju sig. Man blundar för
hemskheterna. Man tänker
på sitt och drar bara hemåt.
Och sen alla dessa självutnämnda profeter.
Kanske det är för hemskt
för att vi ska orka se? För svårt
för att hjälpa. För övermäktigt.

Hjälpförsändelser som inte
kommer fram eller stoppas
eller beslagtas av korrumperade typer.
Jag har inte enbart haft
en dålig dag, jag är uppriktigt oroad. Ljusglimtar som
den fantastiska SlutWalk i
Helsingfors för några veckor
sedan räcker inte helt till att
förgylla min dag. Det behövs
mer. Jag önskar jag var lika
stark som Elisabeth Rehn
och Dalai Lama för att ständigt orka kämpa för världen
trots att otack är världens
lön. Har jag tur så får jag
kanske träffa Dalai Lama

med tiotusen andra finländare på lördag. Kanske han
kan gjuta lite hopp i mitt
nedstämda sinne.
Jag lånar hans senaste
ord från Twitter: Love and
compassion arising with a
clear recognition of the importance and rights of others
will reach even those who
would do you harm.
Daniela Andersson och den
ljusröda kaninungen
Redaktionschef
– tröst i vardagen
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Nyheter

Text: Daniela Andersson, bild: Mari Pennanen.

Gunilla Löfman firade
60 års dag i sin favoriteka
Ordförande för Finlands Svenska Synskadade, Gunilla Löfmans 60 års
dag blev inte som hon tänkt sig och fantiserat om hela sommaren.
Men en dröm uppfylldes ute på fritidsholmen i Nagu med dottern och
barnbarn. Att ro ut med barnbarnen i sin favoriteka.
– Jag är en vän av riktiga träekor. För två år sedan beställde
jag en ny, den heter Ek-Ann,
berättar Gunilla med ett klart
klingande hjärtligt skratt.
Gunilla Löfman har satt
sin själ i förtroendeuppdrag
och organisationsverksamhet
sedan hon själv blev synskadad. Förutom att hon i sex år
hållit i ordförandeklubban för
Förbundet Finlands Svenska
Synskadade, valdes hos ifjol
till viceordförande i SAMS,
Samarbetsförbundet kring
funktionshinder.
– Inom FSS har vi blivit
ännu bättre på att bli en sakkunnig organisation. Sen gäller
det att samarbeta med andra,
påpekar Gunilla.
FSS starka sida är information, allt från att marknadsföra
utbildningar för synskadade till
att berätta hur man ska möblera
och arrangera på åldringshem
så synsvaga klarar sig själva.
– Det som vi har kvar att
göra är att nå ut till allt fler
synskadade. FSS har 900 medlemmar men statistiskt finns
det cira 5000 svenskspråkiga

"Att vi kan bo
hemma. I samhället finns det
hinder, men
får vi alla hjälp
så får vi också
funktionsmöjligheter.
Det är här SAMS
kommer in. Jag
tror på SAMS

personer som har problem med
synen. Det som vi önskar är att
vi får ut informationen till dem
som är 70 så att de kan få hjälp
och klarar sig tills de är 90.
Ålderdomssynsvaghet
Idag är det främst äldre personer som får synskador. Det föds
allt färre barn med synskador.
Medelåldern är ungefär 80,
dessa behöver läshjälp, komma
på lokala kurser där man får råd
och tips om hur man klarar aktiviteterna i det vardagliga livet.
Små tips om hur livet blir lät�tare fast du inte ser, då kan du
fortsätta att leva hemma i din
egen miljö.
– Att exempelvis byta ut den
blommiga bordduken till en enfärgad så du ser sockerskålen.
Förstoringsglas, läs-tv, taltidningar. Det tar tid och behövs
energi att börja med saker på ett
nytt sätt. Är du 80 år så kan det
ju hända att du också har en annan funktionsnedsättning som
gör att det är tungt att anpassa
sig.
Många vill heller inte anpassa sig, det är psykiskt tungt och
man tycker att genom att anpassa sig så erkänner man för sig
själv att man har en synskada.
– Det här vi borde hitta
lösningen på! Vi har rådgivare
som kan komma och hjälpa. Vi
borde bli bättre på att veta hur
vi ska bemöta synskadade, få
ännu mer in i utbildning. FSS
ska bli bättre på att få dem som
sysslar med vård att vilja ha det.
Det gäller överlag alla former
av funktionsnedsättningar. Här
tror jag att SAMS är väldigt viktig, säger Gunilla.
SAMS som styrka
Gunilla ser SAMS som en kanal att tillsammans gå ut och
berätta vilka alla möjligheter

funktionshindrade har att leva
ett någorlunda gott liv med hjälp
och stöd från samhälle.
– Att vi kan bo hemma. I
samhället finns det hinder, men
får vi alla hjälp så får vi också
funktionsmöjligheter. Det är här
SAMS kommer in. Jag tror på
SAMS idag.
Varje enskild organisation
har sin sakkunskap. Men gemensamt får intressebevakningen mer tyngd.
– På sikt kommer vi att samarbeta med de stora finskspråkiga handikapporganisationerna,

att stöda dem med att bli bättre
på att ge svensk service.
Kan vi samarbeta idag?
– När vi respekterar varandras handikapp, när vi respekterar att vi behöver olika former av
hjälp och stöd, då kan vi bygga
upp ett utomordentligt samarbete. Jag säger inte att det är lätt.
Vi med funktionsnedsättningar
koncentrerar oss så mycket på
våra egna funktionsnedsättningar. Vi måste börja med oss
själva. Vi är så ingrodda i den
här handikapprörelsen, vi måste bli bättre på att respektera

FSS ordförande Gunilla Löfman som fyllde 60 i somras uppfann jordgubbsrallyt.
Budskapet vara att bjuda nära och kära, som själva inte kan gå till torget, på jordgubbar.
Att komma ihåg de ensamma. Om avståndet är för långt kan man alltid ringa.
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Juristens
kolumn
Rätten till arbete
andra. Det är hemskt viktigt med SAMS. Det
finns möjligheter!
Inga stackare
Gunilla ser rött då hon hör folk tala om
funktionshindrade som stackare.
– Bara vi får stöd och hjälp behöver vi
inte vara ”stackars typer” som bara kostar
samhället. Arbetsmarknaden borde respektera att alla inte gör allt i racerfart men ändå
bidrar på något sätt. Om vi blinda är med i
arbetslivet, får vi lön och betalar skatt och
på det sättet kan vi betala våra hjälpmedel.
Gunilla är inte glad över att personer
med olika funktionshinder jobbar på arbetscentraler men får ingen lön utan bara
flitpeng.
– Är det rätt? Mänskor med funktionsnedsättningar har också sin värdighet, vill
och kan också dra sitt strå till stacken, men
man sitter fast i fattigdomsträsket. Om alla
hade möjlighet till utbildning och jobb så
skulle vi inte vara så mycket stackars typer.
Det är jätte ledsamt att det finns superintelligenta människor som har ett handikapp och inte kan eller får bidra, avrundar
Gunilla.

Gunilla Löfman
Ålder: Fyllde 60 i juli.
Bor: I Nagu sedan 30 år.
Utbildning: Diplomekonom från Svenska
Handelshögskolan.
Karriär: Bokföringsbyrå fram till pensionering vid 49års ålder på grund av synskada. Sedan dess engagerat
sig i Finlands Svenska Synskadade och SAMS. Aktiv
inom Europeiska blindunionens kvinnoverksamhet.
På fritiden: Scoutverksamhet, naturen, friluftsliv.
Motto: Att hitta möjligheterna i livet! Att också ta emot
möjligheterna i livet. De finns där bara man lyssnar.

Efter en avslappnande semester
kan det ibland kännas lite tungt
att komma tillbaka till jobbet, men
efter en stund är det riktigt roligt
att igen få använda hjärnan och
sätta igång ordentligt. Då inser vi
förhoppningsvis hur viktigt det är
att få jobba, ha rutiner och använda tiden till någonting konstruktivt. Att ha ett arbete att gå till är
viktigt inte endast för att ha råd
att leva. Det är också mental och
social stimulering och ett sätt att
förhindra isolering. Rätt till arbete
är en grundrättighet.
Arbete för personer med funktionsnedsättning är en ständigt aktuell fråga.
Problematiken är mångfacetterad. Det
handlar om arbetsföra högutbildade
personer som vill arbeta men som inte
blir anställda, om personer som år ut
och år in endast får visstidsanställning,
trots mer än tillräcklig kompetens. Det
handlar om personer som arbetar utan
lön. Det handlar om personer som blir
anställda, men upptäcker att de inte kan
röra sig på arbetsplatsen eller kommunicera med arbetskamraterna på grund av
bristande tillgänglighet.
Det finns många personer med
funktionsnedsättning som vill och kan
förvärvsarbeta, men som inte får jobb.
Enligt en undersökning från 2010 har
drygt en tredjedel av personer med
funktionsnedsättning utmärkt eller god
arbetsförmåga. Nästan hälften vill och
kan förvärvsarbeta. Dessa personer är en
enorm resurs för ett samhälle som hotas
av brist på arbetskraft. Deras vilja och
rätt att arbeta ska uppmuntras och deras
potential ska utnyttjas.
En annan aspekt på sysselsättningsproblematiken är de personer med funktionsnedsättning som har ett oavlönat
arbete, som arbetar i utlokaliserad arbetsverksamhet. Det finns ett bra syfte
med den utlokaliserade arbetsverksamheten, men problem uppstår till exempel
när personer som skulle kunna anställas
på den öppna arbetsmarknaden istället
har ett långvarigt oavlönat arbete. Då kan

man i många fall prata om utnyttjande av
gratis arbetskraft.
Många arbetsgivare vet inte att det
finns ett antal stödformer och hjälpmedel för att kunna anställa en person med
funktionsnedsättning. Dessa arbetsgivare kan gå miste om värdefull arbetskraft
och en trivsam mångfald på arbetsplatsen. Bland annat finns det ekonomiskt
stöd för specialarrangemang på arbetsplatsen, för att den fysiska arbetsmiljön
ska vara tillgänglig. Det finns lönesubventioner och utbildningsersättning
för handledning i början av arbetsförhållandet. Dessutom finns det ett antal
stödformer för att arbetsgivaren och den
funktionshindrade ska kunna bekanta sig
vid varandra innan rekryteringen, bland
annat arbetsprövning, arbetspraktik och
arbetslivsträning. Dessa stödformer är
kostnadsfria för arbetsgivaren.
För en arbetssökande person med
funktionsnedsättning finns hjälpmedel
och tjänster att få, till exempel tekniska
hjälpmedel och färdtjänst. Den funktionshindrade kan också få hjälp av en
arbetskonsulent för att komma ut på arbetsmarknaden och integreras i arbetslivet. Det är dock inte alltid lätt att få det
stöd som skulle kunna möjliggöra förvärvsarbete. Att ta reda på vilka instanser
man ska vända sig till kan vara svårt och
ansökningstiden kan vara lång. Det kräver mycket av både den arbetssökande
och av den blivande arbetsgivaren.
När det kommer till kritan är det
kanske inte bristande kunskap om stöd
och hjälpmedel som hindrar arbetsgivare från att anställa en person med
funktionsnedsättning. Ett större hinder
kan vara attityden och inställningen hos
arbetsgivaren. Är attitydskolning då det
vi borde satsa mest på för att förbättra
sysselsättningen hos funktionshindrade?
Johanna Lindholm
Juridiskt ombud
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Reflektion

Text: Thomas Rosenberg

Hur stort är då icke mörkret?
– randanmärkningar kring tragedin i Norge
Inför vansinnesdåd så
ofattbara som de i Norge
nyligen tar orden slut,
och alla analyser känns
futtiga och otillräckliga.
Men kanske vi ändå borde
försöka begripa? Vad var
det som ledde till ett så
sanslöst våld, och i vilket i
syfte?
Att misstankarna till en början reflexmässigt riktades mot
muslimska fundamentalister
var lika väntat som det var
pinsamt för den norska terrorismexpertisen. Även om vi inte
skall underskatta hotbilderna
från det hållet, Norge har ju
ändå aktivt deltagit i flera militära operationer i Mellanöster,
är det uppenbart att man har
skandalöst dålig koll på hotet
från höger, också i det egna landet. Detsamma gäller för övrigt
kollegerna i de andra nordiska
länderna.
Samtidigt reagerade väl
de flesta på samma sätt: det
var gudskelov en norrman!
Alternativet hade ju haft obehagliga följder för attitydklimatet. Nu blev man tvungen
att medge att det var en av de
våra, som, likaså gudskelov, tydligen agerade ensam. Det sistnämnda blir man kanske ännu
tvungen att delvis revidera.
Anders Behring Breivik har
många meningsfränder, både i
det norska samhället och i det
internationella brödraskap som
högerextremismen på nätet.
Heinrich Himmler
+ Dan Brown
Eftersom Breivik själv lagt ut
ett massivt manifest på nätet,
på 1500 sidor, har vi en relativt god uppfattning om hur
han resonerar, låt vara att det
mesta är inklippt från andra
källor. Jag har inte läst manifestet, men avsnitt ur det har
citerats såpass flitigt att de
ger en bild av Breiviks ideologi och bevekelsegrunder. Och
det är en i sanning märklig
och motsägelsefull blandning
han serverar. I korthet kan
man säga att den fiende han
vill bekämpa står på tre ben:
islam, de kulturella marxisterna och feministerna.

Att den muslimska världen för många ter sig hotande är ingen nyhet. Också erkända forskare som Samuel
Huntington förebådade för
flera år sedan en kommande
och global krock mellan de två
världsreligionerna kristendom
och islam. Breiviks skräck inför
islam är alltså på intet sätt unik.
Detsamma gäller hans rädsla för
det kvinnliga könet, men på den
punkten skulle man ju tycka att
han tvärtom borde ha lätt att
förstå muslimerna. Men logik
och konsekvens är inte något vi
skall vänta oss att finna i hans
föreställningsvärld.
Men det tredje benet då, de
”kulturella marxisterna”? Med
det avser han alla de multikulturella medlöpare som gått i bräschen för den kulturella relativismen, som enligt Breivik hotar
den norska nationen och dess
moral. Men inte nog därmed;
Breivik har inspirerats bl.a. av
islamofobernas bibel ”Eurabia:
The Euro-Arab Axis”, skriven
av Bat Ye’Or (vars egentliga
namn är Gisèle Littman). Där
hävdas att Europa sedan oljekrisen 1973 styrts av ett hemligt
nätverk kallat EAD, Euro-Arab
Dialogue, vars syfte är att säkerställa oljeleveranserna från
arabvärlden – till priset av att
européerna gjorts till dhimmis,
dvs. frivilligt underkastat sig de
muslimska araberna. Man har
alltså sålt sin själ för oljan.
En gigantisk konspiration,
med andra ord, lik den som utmålades på 1930–talet, men då
med judarna i den ondskefulla
rollen. Eller som ett par norska
kommentatorer uttrycker det i
norska Dagbladet (25.7.2011):
”Når Breivik skriver selv, er det
som om SS-sjefen Heinrich
Himmler har slått seg sammen
med Dan Brown (forfatteren av
Da Vinci-koden)”. Och de fortsätter: ”Dette er ikke bare antiJihad. Anders Behring Breivik
er bin Laden i revers.”
Men varför angripa norska
Arbeiderpartiet, och framför allt
dess framtid, i form ungdomarna på Utøya? Jo, för att partiet
i Breiviks ögon är just den politiska rörelse som tydligast sålt
ut den norska folksjälen, och
medverkat till det politiska och

kulturella högförräderiet. Att
bokstavligen radera ut partiets
framtid är sataniskt väluttänkt.
Och jämförbart med att al Qaida
den 9/11 valde just WTC-tornen
på Manhattan, den främsta och
mest falliska symbolen för den
globala finansmarknaden.
Två norska filosofer
Så långt de analyser vi kunnat
läsa hittills. Låt mig bidra med
två ytterligare resonemangslinjer, som båda råkar ha norska
upphovsmän. Den ena gäller
vårt förakt för svaghet, den andra vårt behov av nationalism.
I ett försök att förklara
fascismens väsen gjorde den
norska filosofen Harald Ofstad
på 1950-talet ett viktigt bidrag
då han pekade på det förakt
mot svaghet som finns latent
inneboende i människan. Då vi
behöver syndabockar, t.ex. på
grund av ekonomisk kris eller
yttre hotbilder, är det lätt hänt
att dessa sentiment får svalla
fritt, och t.o.m. upphöjs till allmän ideologi, såsom nazismens
oresonliga hat mot judar och
andra undermänniskor. Till de
potentiellt drabbade hör också
handikappade o.a. utsatta minoriteter, som är beroende av
omgivningens välvilja och beskydd, och just därför lätta att
förakta. Det är ingen händelse
att eugenik o.a. rasförädlande
program haft klara kopplingar
till olika fascistiska rörelser,
även om de vanligen presenteras i vetenskapligt neutral form.
Ambitionen att eliminera defekter i det genetiska materialet
präglade ju inte bara nazismens
Tyskland utan också Sverige och
Finland under decennierna före
och efter kriget.
Tendenserna finns kvar fortfarande, även om man numera
förkläder dem i ekonomiska (inbesparingar inom hälsovården)
och etiska termer (föräldrarnas,
och fr.a. kvinnans, rätt att välja). Vad är fosterdiagnostik och
genterapi annat än ett förakt för
svaghet? Att sålla bort det oönskade. Ofstads viktiga poäng är
att föraktet finns i oss alla, och
släkt med känslor som rädsla,
vämjelse och obehag. Men också
skuld och skam, eftersom mötet med svagheten sätter oss på

prov, och vi inte alltid klarar av
det, eller ens vill göra det. Hellre
då eliminera den, både i oss själva och i andra.
Och där är kopplingen till
Breivik o.a. högerextremister
med klart psykopatiska drag:
övermänniskan som öppet föraktar allt det ”pjåsk” som präglar det moderna samhället. En
feghet och flathet som han ser
sig kallad att personligen ta itu
med. Ett korståg som kräver sina
offer. Också Hitler hade läst sin
Nietzsche.
Den onda nationalismen
och den goda
Sedan frågan om nationalismen
som drivkraft. Eller nationalismerna, för det finns två olika
former av den. Åtminstone om
vi får tro den norska statsvetaren
och filosofen Gunnar Skirbekk,
vars arbeten om nationalismens
väsen kanske kan lära oss något
om drivkrafterna bakom vansinnesdådet på Utøya.
Ofta betraktas ju nationalismen som en enbart negativ
kraft. Något som likt tändstickor
kan vara bra att ha, men som i fel
händer tänder en väldig brasa.
Det är både rätt och fel, säger
Skirbekk. Det beror på vilken
form av nationalism vi talar
om, den goda eller den onda.
Poängen är att vi aldrig kan leva
utan de känslor den goda nationalismen ger uttryck för, dvs. en
självklar och sund stolthet över
vår kultur och vårt ursprung.
Den behöver alla människor, uttryckligen för att bli människor
kapabla att förstå och respektera andras kultur och ursprung.
Eller som Gösta Ågren har uttryckt det ifråga om språket:
modersmålet är det enda språk
som alla talar. Att tala sitt eget
modersmål är alltså inte bort
från någon annan. Det är i själva verket tvärtom: bara genom
att älska vårt eget språk kan vi
också älska andras.
Men om vi förnekas detta,
och här är Skirbekks viktiga
bidrag, då provocerar vi fram
den onda nationalismen, dvs.
en abnormt uppförstorad och
aggressiv chauvinism, som i
stället för att respektera andras egenart upplever den
som ett hot. Det är alltså inte

sidan

4/2011
Text&bild: Helena Forsgård

Nyheter

Vill skapa ett hjärt-tryggare Åland

nationalismen i sig som är problemet utan avsaknaden av den. Ond nationalism är resultatet
av att den goda nationalismen förnekas. Vi behöver bara se på efterkrigstidens Europa för att
se mekanismerna: ju mer man förtryckt och undanhållit de nationella känslorna, desto starkare
och mer aggressiv är chauvinismen i dag. Så har
det gått i hela det forna östblocket, där principen om Homo Sovieticus, dvs. sovjetmänniskan
(en omskrivning av den ryska kulturens och det
ryska språkets övermakt) ledde till utplåningen
av alla nationella markörer i sovjetrepublikerna.
Reaktionen lät inte vänta på sig efter murens fall:
den pånyttfödda nationalismen har ofta blivit
otäckt aggressiv.
Men vi kan se det också i stora delar av
Västeuropa, där många regionala minoriteter
tidigare varit undanskymda och förtryckta, och
nu svarar med samma mynt. Och omvänt: ju
mer man respekterat minoriteterna och deras
kultur, desto mindre yvig har nationalismen
blivit. Vi behöver bara jämföra basker och katalaner i Spanien med finlandssvenskarna i
Finland. Kopplingen till Breivik och andra högerextremister är uppenbar: de nationalistiska
övertonerna är direkt anhängiga de ambitioner
som funnits att undertrycka och relativisera
de nationella känslorna. Tydligast syns detta
kanske i Sverige, där den svenska flaggan länge
varit nästan tabu (nationaldagen är ju alldeles
nyskapad). Eller som Lundaprofessorn i historia, Dick Harrysson, nyligen uttryckte det i
en kolumn i Vasabladet: till helt nyligen trodde
många svenska ungdomar att den svenska flaggan är en nazistsymbol. Och varför det? Jo, för
att så få vågade hissa den tidigare, av rädsla för
att stämplas som nationalister, vilket gjorde att
den svenska ytterhögern fritt kunde usurpera
nationalsymbolen.
Vad lära vi härav?
På det allmänna planet är det uppenbart att vi
bättre än hittills måste våga försvara vårt nordiska välfärdssamhälle, med dess omsorg om och
respekt för nästan, också och inte minst de svagaste. Något som hittills känts naturligt, men
som i dagens allt tuffare klimat är långtifrån
självklart. I den ekonomiska krisens kölvatten
får osolidariska och svaghetsföraktande högerideologier ett allt starkare grepp om oss.
Men den största utmaningen blir nog att hitta
rätt balans ifråga om invandringen. Vi har inget
annat alternativ än att fortsätta på den öppna
linje vi slagit in på, och också i fortsättningen
välkomna människor från andra kulturer, vare
sig de kommer frivilligt eller som flyktingar. Men
vi kan inte heller vara naiva och blinda för de
problem som uppstår, speciellt då resurserna
är ojämlikt fördelade. Alternativet är inte att
stänga gränserna och bygga högre murar utan
att förbättra dialogen mellan kulturerna. Men
det förutsätter att vi också respekterar vår egen.
Och fr.a. att vi motarbetar den hela tiden ökande
ekonomiska ojämlikheten.

Finns för få
På Åland finns i dag – så vitt man vet –
15–20 hjärtstartare. ”En droppe i havet”
enligt Annette Bergbo. Hon skulle helst
se att hjärtstartare fanns överallt där
det rör sig mycket folk – bland annat på
köpcentra, idrottsanläggningar, flyg- och
hamnterminaler, ungdoms- och festloVid ett plötsligt hjärtstopp, som kan drabkaler, äldreboenden och på färjorna.
ba både äldre och yngre till synes helt frisSpeciellt på avlägsna orter, till exempel
ka och aktiva människor, är det bråttom.
på öar utan fast vägförbindelse, är det
För varje minut som går utan att man sätextra viktigt att det finns hjärtstartare.
ter in hjärt- och lungräddning minskar
Det är också viktigt att man snabbt
chansen för överlevnad med 10 procent.
får reda på var närmaste hjärtstartare
Annette Bergbo, verksamhetsledare vid
finns. Därför ska ett register över de
föreningen Vårt hjärta på Åland, jobbar
Alexandraoch
Boethius och
Jonne Tallberg
är nya
inom
befintliga
göras
upp.
Detetiskt
skaforum
finnas tillför att Åland ska få fler hjärtstartare
sommedvehandledare och ordförande.
gängligt på nätet men även hos alarmför att allmänheten ska bli mer
centralen.
ten om vad man bör göra om någon i ens
– Det första som man alltid ska göra
närhet plötsligt faller ihop och blir medär att ringa det allmänna nödnumvetslös.
ret 112 och tillkalla hjälp. I väntan på
– Många är rädda för att göra fel men
räddningspersonalen kan man använda
det enda fel man kan göra är att inget
hjärtstartaren om det finns en sådan
göra, säger hon.
i närheten. Besked om det får man av
Muntliga instruktioner
alarmcentralen, säger Bergbo.
Den halvautomatiska hjärtstartaren
Inte inlåst
ryms i en behändig fyrkantig låda och
En hjärtstartare kostar cirka 2000 euro.
är lätt att använda. Man behöver inte ha
Bergbo hoppas att föreningar och sammedicinsk utbildning för att klara den,
manslutningar som byalag och jaktlag
inte ens en förstahjälpkurs. Det är bara
samlar in pengar och investerar i en
att trycka igång startaren och följa de
hjärtstartare.
muntliga instruktioner som den ger. De
– Flera privatpersoner har också hört
startare man har på Åland talar svenska.
av sig och är villiga att donera en slant,
– Den är med andra ord lättare att
säger hon.
hantera än en brandsläckare där man
För att göra nytta måste hjärtstartarkanske först måste läsa instruktionerna vara lättillgängliga. Det är ingen idé
na, säger Bergbo.
att vara så rädd om dem – med tanke på
Man behöver inte heller vara rädd
det relativt höga priset – att man låser
för att man bedömer läget fel och ger
in dem.
hjärthjälp åt en person som inte behöver
– Men det är givetvis bra om det på
det utan som drabbats av något annat fel.
varje plats finns någon som har huvud– Apparaten läser av tillståndet, om
ansvaret över apparaten och ser till att
personen har hjärtverksamhet går den
den är i skick, säger Annette Bergbo.
inte igång

Åland ska bli hjärt-tryggare.
Hjärtstartare ska bli lika vanliga
som brandsläckare. Det är målet
för en kampanj som föreningen
Vårt hjärta, Folkhälsan och Röda
Korset dragit i gång

Många liv kan räddas om den som drabbats av hjärtstopp får snabb hjälp. Annette Bergbo visar den
halvautomatiska hjärtstartaren som är lätt att använda och som ger elchocker.
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Per&Marie ger järnet på Rowlit.

Per och Marie infriade alla
förväntningar hos DUV-gänget på Rowlit
Rowlit-festivalen i Pargas i
juli fick svidande kritik för
de usla utskänknings- och
matarrangemangen samt
köerna till bussarna upp
från gruvan. Trots detta
var det, med facit på hand,
en lyckad festival! Speciellt
nöjda var gänget från DUVÅboland som stämt upp för
att få se världsstjärnorna
Roxette på scenen.
Det är inte bara DUV-gänget
som är saliga av att få se Per och
Marie än en gång på scenen.
Det var resten av alla 30-plussare också som enkom kommit
till Pargas för att få sjunga The
Look tillsammans med 8000 andra fans. Och oj så vi sjöng! Det
ekade rätt upp ur det osannolika gruvschaktet där konserten
hölls.
– 116 meter under havsytan,
informerar Anders Ranta-Aho
medan vi går mot busskön cirka
sex timmar innan Roxette äntrar scenen.

Vi har stämt träff vid taxistationen i Pargas dit gruppen på
sju DUV-are och handledaren
Mikael Höglund dyker upp en
efter en. Det är ett kärt återseende och kramkalas då alla väl
är på plats. Vi hinner prata musik och festival en hel del innan
vi börjar gå mot nedfarten till
gruvan där bussar väntar för att
köra ner festivalpubliken. Det
visar sig att DUV-gänget ingalunda är några festivalgröngölingar.
– Jag är stamkund på Rowlit
och brukar till och med bli bjuden på pilsner av arrangörerna.
Det här bandet (Roxette) är
tufft, säger Thomas Westerby
som är iklädd både Rowlit tskjorta och keps.
Pargasbor som de är så är de
flesta också Rowlit veteraner
förutom handledaren Micke.
– Jag är Pargasbo men första gången på Rowlit, säger han
med ett skratt.

Thomas och Peter Lindberg
har sett både Tom Jones, Smokie
och Robert Wells.
– Gruvan är ett ganska bra
ställe att hålla konserter på.
Spännande, konstaterar Peter.
Det tycker Per Gessle också
då han äntrar scenen.
– Jag måste ta ett kort och
visa åt mamma, säger han imponerat och tar fram en liten kamera och knäpper en bild och
får omedelbart öronbedövande
feedback.
Roxette givet dragplåster
Mina nyfunna DUV-vänner har
alla kommit för att se Roxette.
De andra banden är inte så intressanta förutom för Anders
Ranta-Aho vars bror spelar i
coverbandet Trr Trr Trr från
Pargas.
– Roxette ser jag nog helst på
idag, brorsan är ju bara lämppäre, säger han.
En uppgift de dock sköter
med hedern i behåll. Publiken
består ju till en stor del av

målgruppen för 1980-tals covers. Peter Lindberg är en stor
Roxette-fantast som har alla
skivor. Han tycker också bra om
nya singeln.
– Alla saker är så dyra men
när man får uppleva något roligt så lönar det sig nog att satsa.
En konsert per år tycker jag nog
man kan gå på trots att biljetten
var dyr. Jag gillar musik och köper också gärna cd-skivor, säger
han.
Johan Krister Engström
meddelar några gånger att han
vill flytta hemifrån innan han
kan varva ner och koncentrera
sig på sin Roxette-favoritlåt.
– Stars och I wish I could fly,
rabblar han till slut och tillägger
att han också har några skivor
hemma i cd-hyllan men minns
inte vilka.
Kalk och sol
DUV-arna är ute i god tid och
åker ner till gruvan redan med
den fjärde bussen. Stämningen
är på topp. Busshållplatsen har
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blivit en liten miniförfest till vad
som komma skall i gruvan. Här
stannar alla för att tömma sina
flaskor och mingla, nästa ALLA
är ju här. Folk man inte sett på
nästan 20 år. Lika länge sedan
jag själv såg Roxette i Ishallen
i Helsingfors. Förväntningarna
är inte enbart hos DUV-gänget
höga. Thomas har också en sekundär förhoppning.
– Jag hoppas att jag ska hitta
kärleken! Jag har nog många att
välja bland, säger han finurligt.
Efter ett par timmar nere i
Pargas stolthet, Gruvan, är skorna och benen täckta av ett fint
lager av vit kalk. Stämningen
har bara tätnat och Peter
och Thomas har köpt var sin
Roxette t-skjorta för 25 euro.
– Nu spelar något konstigt
band från Pargas men vi har
druckit gott sedan vi kom och
nu väntar vi bara på Roxette,
säger Peter nöjt.
Köerna till förfriskningarna
var inte lika horribla i början
och bekom inte DUV-gänget
alls.
– Och jag letar fortfarande
efter en flickvän, säger Thomas.
DUV-arna tog själv initiativ
till att gå på Rowlit och de har
en hel del andra aktiviteter också, allt från vårfester och dans
till simresor.
– Det borde byggas fler
dansbanor i Pargas. Det behövs,
säger Thomas Westerby.

9

Roxette drog fullt hus. Rowlit var slutsålt för i år.

– Det skulle vara roligt att
dansa i någon grupp. Varför håller inte finlandssvenskar danser
på dansbanor tillsammans med
finskspråkiga? Då skulle man
träffa mer nya människor, påpekar Peter som träffade sin flickvän på en dans i Pemar.
Showtime
Lite före klockan 21 släpps pressfotograferna in framför scenen
för att fotografera Roxette under de tre första låtarna och efter det tappar jag bort festprissarna från DUV. Men Per och
Marie levererar det vi alla kom
för att se, trots att Maries röst
inte helt är sig lik. Om det sedan
är sommarinfluensan eller något

annat så är egalt. Det är en heder
att få se Marie Fredriksson på
scenen igen efter att hon vunnit kampen mot hjärntumören.
Hon verkar mindre än någonsin
till växten och älskar sin publik
med ett stort hjärta. Fortfarande
ger upptakterna till It must have
been love mig gåshud.
Då jag ringer upp Micke efter
konserten för att höra stämningarna så kan han inget annat än att
instämma. DUV-gänget fick utdelning på vad de kom för att se.
Alla var saliga och var länge hesa
efter att de vrålat till Roxettes
låtar som alla kunde orden till.
Och hur gick det med kärleken?
Hittade Thomas den? Det förtäljer dock inte historien.
Roxettefans. Peter Lindberg
och Thomas Westerby visar
upp sina Roxette t-shirts.

DUV-gänget i väntan på bussen
till Gruvan. Från vänster:
Thomas Westerby, Teresia
Höijer, Mårten Engström,
Johan Krister Engström, Peter
Lindberg, Stefan Mäkelä
och Anders Ranta-Aho med
handledaren Mikael Höglund.
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LILLA SAGA BLEV STOR
NÄR KÅRKULLA TOG ÖVER
Kårkulla har en
kvalitetsmanual som
rekommenderar små
enheter. Ändå blir de i
praktiken stora med cirka
tjugo boare. Dessutom
finns det planer på ännu
större enheter med upp
till 30 personer med
funktionshinder under
samma tak. Man frågar
sig är det kvaliteten eller
kostnaderna som styr.
Är det säkert att stora
enheter i längden blir
billigare?
På Utterbäck i Borgå har
man konstaterat att grupper
på sex personer fungerar
bäst.
– Där kan alla vara med
och laga sin egen mat, ha ansvar för sitt eget rum, säger
avgående föreståndare Runa
Wilkman-Halme.
Hon anser att de stora enheterna är ett steg tillbaka,
till den tiden när utveck-

lingsstörda vårdades också
när de inte behövde vård
och följaktligen inte hade
en chans att bli självständiga.
Risken finns att det blir dyrare på lång sikt om boarna
börjar må psykiskt illa.
Liknande tankar hade en
aktiv föräldragrupp i Sibbo i
början av 1980-talet. Många
av deltagarna hade vuxna
hemmaboende utvecklingsstörda barn och var oroliga
för framtiden när de själva
inte mera skulle orka ta hand
om dem. Allting började med
att Sibbos representant i
Kårkulla kommunalförbund,
Saga Granqvist, föreslog att
ett boende skulle byggas i
Sibbo. Förslaget fick inget
understöd, men det hade sått
ett frö i föräldrarna som inte
ville låta sina barn flytta till
centralanstalten i Pargas.
Föräldragruppen diskuterade, läste på och gjorde

många studiebesök på olika
boenden. Tjänstemän och
förtroendevalda inbjöds till
gruppen, de vuxna utvecklingsstörda besökte socialnämnden och berättade om
sin situation. Drömmen var
ett eget radhus. Ingen tomt
stod till buds. Samtidigt
blev en del av ”gamla kommunalhemmet” ledig och
föräldragruppen tyckte att
läget var perfekt; mitt i byn
där boarna kunde röra sig på
egen hand och ha nära kontakt med släkt och vänner.
Konkurrent om utrymmet
var Medborgarinstitutets
vävkurser, som i första ronden vann. Skam den som ger
sig. Gruppen, där också flera
syskon engagerade sig, fick
stöd av dåvarande socialdirektör och till stor glädje för
oss aktiva invigdes boendeenheten 9.12.1988 efter tio
års kämpaglöd.

Det bästa var att familjerna och speciellt de utvecklingsstörda själva fick
vara med i planeringen. De
kunde redan från början
påverka hur boendet skulle
utformas. De ville skapa en
så hemlik miljö som möjligt.
Gruppboendet för psykiskt
utvecklingsstörda planerades först för fem personer,
men minskades sedan till
fyra för att var och en skulle
få egen toalett med dusch.
Köket med matsal och
grupprum blev också större
än i första skedet. Dessutom
gjordes två separata bostäder
med egen ingång för fysiskt
handikappade.
Nya Sagaboendet
Maj-Britt Lindroos är en av
de fyra första som flyttade in
i gruppboendet. Hon är den
enda som bott hela tiden,
drygt 22 år, där och nu i början av mars 2011 flyttat över
till nya Saga som är inrymt i
servicehuset Elsie. Namnet
är givet till minne av den aktiva socialdirektören Elsie
Toiviainen, som stödde handikappboendet i kommunens regi. Båda Maj-Britts
föräldrar och två syskon var
med i planeringsskedet.
Hur ser de på gamla och
nya Saga?

Maj-Britt Lindroos är en av de fyra första som flyttade in i gruppboendet.

I nya Saga bor cirka tjugo
personer med funktionsnedsättningar i olika åldrar.
Egentligen kan man inte
jämföra de två, eftersom
lilla Saga var uppbyggt som
ett hem medan stora Saga
mera liknar en institution
säger flera berörda. I lilla
Saga fanns inte personal nattetid och det blev med tiden
otryggt medan det i nya finns
personal dygnet runt.
Maj-Britt är ännu aktiv
och arbetar fyra dagar i veckan på arbetscentralen i Borgå
trots att hon i augusti uppnår
den aktningsvärda åldern av

68 år. Hon har ingen tanke
på att pensionera sig ännu.
Där jobbade hon också när
hon flyttade till Sagaboendet
och då vävde hon sina egna
mattor, knöt en rya och broderade en dyna till sitt första
riktigt egna hem. I början var
hon enda flickan i gruppen.
Det tyckte hon var trevligt.
I cirka tio arbetade MajBritt sedan på åldringshemmet i närheten av boendet.
Hon hämtade och förde
post samt städade och trivdes bra. Praktiska uppgifter
klarar hon bra trots att hon
inte kan skriva eller läsa.
I stället är hon verbal och
socialt begåvad. Att bo centralt tycker hon är fint, hon
kan promenera och tidigare
cyklade hon. Medan hennes
mamma ännu levde besökte
Maj-Britt henne varje dag.
Hon har god kontakt med
sina syskon, speciellt med
en av dem, som kämpar för
att hon skall ha ett så bra liv
som möjligt.
Omställningar
I lilla Saga kunde Maj-Britt
röra sig fritt medan det i
stora Saga finns flera stängda
dörrar. Det lär behövas för
att hindra rymningar. För
övrigt blev flyttningen en
stor omställning för henne.
Besvikelsen blev påtaglig när
hon inte fick ett rum med
eget kök som hon blivit lovad. Vid närmare eftertanke
så kanske hon blivit mera isolerad där än med nuvarande
system när hon äter tillsammans med andra. Tyvärr har
hon inte fått hjälpa till så
mycket som hon väntat sig,
för Maj-Britt har mycket
energi. Åldersskillnaden i
det nya boendet är stor och
ibland har hon svårt att förstå att bara en grupp får göra
utfärder.
Sömnmedicin är en faktor som oroar bland annat
Maj-Britts syster. När det
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Det bästa var att familjerna och
speciellt de utvecklingsstörda själva
fick vara med i planeringen.

inte fanns personal på natten i lilla Saga så fick MajBritt sömnmedicin som
man lovade ta bort när hon
flyttade. Hittills har så inte
skett. Det finns också regler
som varken Maj-Britt eller de anhöriga fått svar på.
Varför får hon inte ha egen
läsk på rummet. Tidvis har
dörren till klädskåpet varit
låst. Förklaringen var att hon
bytte kläder för ofta. Hur det
rimmar med målsättningen
om att boarna ska utvecklas

till självständiga personer är
inte lätt att förstå.
I ett skede ställdes också
frågan om Maj-Britt ville
flytta till något boende i
Borgå. Det hoppas syskonen
att inte ska ske. Det ideala
boendet skulle förstås vara
litet med förstående personal som hinner med alla
på ett personligt sätt. Själv
vill Maj-Britt inte flytta
från Nickby i Sibbo för det
är där hon har sina kompisar, släktingar och många

hon känner i butiker och
barer. Dessutom besöker
hon regelbundet ett par av
sina gamla grannar hemma
i Paipis.
Personkemin är mycket
viktig
I ett stort boende finns det
många olika personligheter
både bland personal och
boare. Om det skär sig med
någon i ett litet boende kan
det vara svårt att känna sig
bekväm medan det i ett stör-

re boende finns andra möjligheter att reda ut problem
och diskutera frågor sakligt.
Juha Paasonen är nyinflyttad från Helsingfors. Han
har trivts bra i sin tvåa med
kokvrå, men säger att det
inte alltid är enkelt att bli
bekant med ny personal och
hitta en gemensam linje.
– En del av dem som bor
här har jag sett förut, men
jag kände inte någon riktigt
ordentligt på förhand.

Juha är en kultursmurf,
som gillar att skriva och fota.
Han har bland annat skrivit
om sin hund som dog för tre
år sen. Det var hans sätt att
bearbeta sorgen.
Enhetsledare Linda
Lindqvist tycker att starten
gått bra, särskilt med tanke
på att en stor del av personalen är nyanställd och en stor
del av klienterna är nyinflyttade.

motsvarade inte behoven
och de anhöriga reagerade
starkt. Tack vare pressens
uppmärksamhet blev ärendet diskuterat på många
och håll och Kårkulla kunde
sedermera hyra in sig i det
blivande servicehuset Elsie.
Det betyder att Kårkulla
kunde vara med redan i planeringsskedet. Kårkulla har
också en plats i styrelsen för
fastighets AB Elsie och Asta
Stenvall anser att samarbetet fungerar bra.
Hon har fått ta emot en
viss kritik för att handikappade fick stort utrymme, en
hel våning i Elsie, när det
finns så många äldre personer i kö.
Problemet håller på att
lösa sig för rätt snart, för
hus nummer fyra är under
planering och byggplats är
redan reserverad i närheten
för ett nytt handikappanpassat boende för personer över
sextio år. En del av lägenheterna kommer i motsats till
tidigare praxis att säljas och
beräknas bli inflyttningsklara år 2012.

Vi önskar LINDA,
ELSIE, nya SOFIE och speciellt SAGA god fortsättning
med en lyckad verksamhet.
PS! Vår dotter bodde ett
antal år på Linda och trivdes bra. Vissa omständigheter gjorde att hon sedan
flyttade för att fortsätta sin
utbildning och därefter valde
att bo i Helsingfors där det
finns större möjligheter till
arbete med stöd. Hon gör
fortsättningsvis gärna besök
på LINDA.
Ur s t a d g a r n a f ö r
Servicehusstiftelsen i Sibbo

Text: Christina Lång

SAGA EN DEL AV ELSIE
Den 1 oktober 1994 tog
Servicehuset Linda i
Söderkulla, Sibbo emot
sina första hyresgäster. En av dem var vår
24-åriga utvecklingsstörda dotter som
flyttade in i en rymlig
etta på femte våningen
med utsikt över det
daghem där hon då jobbade. Sjukskötare Asta
Stenvall blev föreståndare och under de gångna
åren har hon fått ta itu
med många nya uppgifter och lära sig nytt
utöver gerontologi och
handikappvård också
ekonomi, disponentskap och marknadsföring. Det var hon som
ställde sig positivt till
Sagaboendets flytt till
nybyggda Elsie servicehus i Nickby.
Behovet av bostäder för
äldre och handikappade var
stort i Sibbo på 1980-talet.
Kommunstyrelsen tillsatte år
1989 en projektgrupp för att
utreda möjligheterna att bygga ett servicehus. Gruppen

föreslog att en stiftelse
skulle bildas för att verkställda byggandet. Sibbo
kommun och Sibbo kyrkliga samfällighet gick med
som grundande medlemmar i Servicehusstiftelsen
i Sibbo förutom ett antal
organisationer, bl.a. De
Utvecklingsstödas Väl i
Östra Nyland, FRK, Folk–
hälsan, Sibbo Krigs–veteraner, två pensionärsföreningar och två Lionsklubbar.
Som stiftelse hade projektet möjlighet att erhålla
betydande penningautomatmedel, som förutsatte att även handikappade
personer skulle erhålla bostad i servicehuset. Det bär
namnet LINDA efter välkända hälsosystern Linda
Stoltzenberg. När det
första Lindahuset byggdes
kunde man satsa på rätt
stora bostäder i bra material och fin färgsättning.
Alla lägenheter är invaanpassade och har trygghetstelefon. Verksamheten
kom bra i gång med olika
former av motion; t ex vattengymnastik i egen bas-

säng, hobbyarbeten mm. I
huset verkar fysioterapeut
och frisör. Verksamheterna
och matsalen samt kaféet är
öppna också för icke boende
personer.
Representanter för grundarna är med i styrelsen och
ordnar regelbundet olika
program. Linda Vännerna
ställer upp som ledsagare
och är aktivt med på evenemang, utfärder och basarer.
Ryktet om trivsamma Linda
spred sig och kön på sökande växte snabbt och år 1999
kunde ett andra hyreshus
byggas med direkt förbindelse till Linda.
Servicehuset Elsie invigs
officiellt 1.9.2011
Trycket på servicebostäder
är stort även i norra delen av
kommunen och planerna på
ett servicehus i Nickby blev
verklighet i mars 2011, då
servicehuset ELSIE öppnades.
Ungefär samtidigt hade
Sibbo kommun gjort beslut
om att ge över verksamheten till Kårkulla. Det hus
Kårkulla planerade att hyra

”Stiftelsens mål är att
stöda, befrämja och också i
övrigt utveckla den öppna
vården, anstaltsvården samt
boendeservicen med därtill hörande stödtjänster för
pensionärer och handikappade i Sibbo speciellt genom
att bygga och upprätthålla
ett för pensionärer och handikappade avsett servicecentrum samt genom att även i
övrigt befrämja utvecklandet
av servicen för pensionärer
och handikappade”.
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Reportage

Text&bild: Amanda Ehn

Fart och fläkt på Norrvalla
I början av augusti var
det dags för elva barn att
spendera fem fullspäckade
och fartfyllda dagar tillsammans. Det var dags för
läger! Med på lägret fanns
också fem engagerade och
inspirerande ledare.
Deltagarna på Finlands svenska
Autism- och Aspergerförenings
barn och ungdomsläger började
sin fullspäckade vecka med att
göra sina egna namnskyltar att
sätta på dörren till sina rum.
Dagen fortsatte med tröjtryck,
minigolf och förstås alla lägers
måste: ”lära-känna-varandra”lekarna. Varje dag avslutades
med en samling där alla samlades för att gå igenom dagen;
vad hade varit bäst och sämst
med dagen?
Efter kvällssamlingen var
det dags för barnen att söka sig
i säng och sedan tystnad runt
elva. Efter tystnad samlades ledarna igen för att själva gå igenom dagen och utvärdera vad
som varit bra och mindre bra
samt gå igenom morgondagen.

Veckan fortsätter med fart
och fläkt och på programmet
hittades bland annat besök till
ett stall och förstås ridning,
skattjakt där priset var chipsoch popcornsbiljetter till filmkvällen senare samma dag.
När jag frågar om onsdagens program utbyter Martin
Westerling och Lena Mård en
blick och jag får som svar att det
varit delade åsikter om den dagens vandring genom skogen till
Utberget. Martin tillägger också
att barnen var väldigt duktiga,
men som sagt väldigt delade
åsikter. Som belöning efter
vandringen blev det picnic, men
sedan blev det förstås vandring
tillbaka till Norrvalla. Resten av
dagen blev det fri samvaro samt
”levyraati” på kvällen. Resten
av lägrets program bestod av
en cykelutfärd till centrum av
Vörå för att bowla och shopping
inför torsdagskvällens grillning
för den som ville.
Innan det blev dags för grillning fick de som ville simma en
stund och därefter fri samvaro.
Tills sist kom sista lägerdagen

att gry med en avslutning på
schemat där föräldrarna också
fick vara med. Dessutom bjöds
det på saft/kaffe med tårta samt
ett bildspel så att föräldrarna
fick se lite vad som varit på gång
under lägret.
Läger för barn med
aspergers syndrom
När jag anländer till Norrvalla
på torsdagen syns först ingen till.
Senare hittar jag en del av dem
uppe i stugan; det är fri samvaro.
Jag märker snart att det börjar
droppa in fler och fler barn med
vått hår till samlingen, och jag
förstår varför det varit så tyst på
gården tidigare: de hade allihop
varit i simhallen nedanför backen och simmat. Snart är lägret
förbi, men det syns ingenstans.
Glada miner, stoj och mycket
ljud; precis så som det ska vara
på ett läger. Förväntningarna är
höga inför kvällens grillkväll och
de grå molnen som täcker himlen avskräcker inte det minsta.
Jag sätter mig ned med några
av ledarna en stund för att fråga
lite hur lägret varit och hur det

kom sig att de valde att vara ledare på ett läger för barn med
Aspergers syndrom. Vi får snart
sällskap av några av barnen som
sätter sig runt bordet och börjar
rita. Ett av barnen använder den
stora tavlan i sällskapsrummet
som papper för sina teckningar
medan en annan av lägerdeltagarna listar flera av Europas
flaggor i en av sina teckningar.
Jag återgår till mina frågor
och det kommer fram två perspektiv; ledarnas och barnens.
För barnens del är det bra att
lära känna andra barn i deras
egen situation. Ledarna kommenterade också att desto längre in i lägret de kom desto lättare
blev det för barnen eftersom de
lärde känna varandra och kunde mer och mer underhålla sig
själva och varandra.
Från ledarnas synpunkt så
var det för det mesta rent intresse och att det var lämpligt
i deras schema. Tre av ledarna
studerar psykologi, en till speciallärare och en går på gymnasiet,
så för många av dem fungerade
det bra med det val av utbildning. Och det är alltid givande
att kunna sätta det man lärt sig
i teorin in i praktiken. Att man
med egna ögon får se hur det är.
De tillägger också att det
varit ganska enkelt att vara ledare eftersom programmet var
färdigt planerat när de kom och
att de istället fick koncentrera
sig på att möta varje barns individuella behov. Samtidigt lyfter
de upp att de inte kunnat vara på
ett bättre ställe med tanke på att
allt finns där på Norrvalla Rehab
Center och att personalen varit
väldigt hjälpsam om det varit
något.
Grillfest
Det börjar dra ihop sig för grillfesten utomhus och två av ledarna har redan gått ut för att
starta brasan och dra fram några
bänkar medan resten av ledarna
Lena Mård får smaka Ivar Malms limsa
han köpt tidigare under dagen medan Erik
Klemets ser på; samtidigt som man kan
skymta Martin Westerling i bakgrunden
bärandes på mera ved till lägerelden.
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Noterat

Projektet Styrka genom
nätverk 2011-2013
Styrka genom nätverk är ett föräldranätverksprojekt där målgruppen är föräldrar till barn
och unga med funktionsnedsättning.
Projektet har som mål att öka föräldrarnas egenmakt
(empowerment) och stöda dem i att formulera sina egna
mål. Att samarbeta med kommunala myndigheter och
serviceproducenter och få dem att ta i bruk nya stödformer för familjer. Att stöda anhöriga i förhållande till
myndigheter. Att bilda nätverk mellan olika föräldragrupper.
Med projektet vill vi aktivera familjer som har barn
med funktionsnedsättning att vara delaktiga i de beslut
som rör dem. Familjernas självbestämmande och kunnande ska stärkas. Likaså ska föräldrarna stärkas i sin
roll som förälder till barn med funktionsnedsättning.
Ett starkare nätverk bland anhöriga och en tätare kontakt mellan myndigheter och anhöriga byggs upp under
projektet. Med projektet vill vi också stöda föräldrarna
utgående från de frågor som engagerar dem istället för
att presentera färdiga modeller. En styrgrupp bestående av representanter från CP-förbundet, Folkhälsan,
Hjärnförbundet, Kårkulla samkommun, Röda korset och
föräldrar träffas 3-4 gånger per år. Styrgruppen planerar och följer upp projektet. Fyra regionala föräldranätverksgrupper bildas; två i Österbotten, en i Nyland och
en i Åboland. I varje grupp finns förutom gruppmedlemmarna en gruppledare och en projektkoordinator som
sköter det praktiska. Gruppen bestämmer själv på vilket
sätt den träffas, hur ofta, vilka sakfrågor som diskuteras
och hur man påverkar.
Är du intresserad av att delta i den regionala gruppen
närmast dig?
Ta kontakt med:

Victoria Westergård testar sin grillpinne inför den stundande korvgrillningen.

packar ihop maten och ser till
att alla barnen har på sig tillräckligt med kläder. En efter en
går de förväntansfulla barnen ut
och när jag kommer ut en liten
stund senare hittar jag dem allihop på gården där en del spelar
fotboll och resten endera ser på
eller följer oss mot lägerelden.
Snart är de alla samlade
runt elden och det vankades

grillkorv. De flesta hade även
med sig det de hade handlat på
butiken tidigare under dagen.
Med humöret på topp och bara
glada miner kan jag konstatera
att alla nog trivts väldigt bra på
lägret. Något som både deltagarna och ledarna senare håller
med om. De har alla något att ta
med sig från lägret.

Projektkoordinator Tina Holms
06 3195 653
tina.holms@fduv.fi
(Österbotten)
Projektkoordinator Marita Mäenpää
09 4342 3613
marita.maenpaa@fduv.fi
(Nyland och Åboland)

Noterat

Prova på punktskrift
Vad vet du om punktskrift? Är
du nyfiken och vill prova på
att läsa och skriva punktskrift?
Lördagen den 20 augusti kl. 1216 ordnas en dag kring punktskriften i Vasa. Kom och känn
och upplev! Det blir roliga och
informativa aktiviteter kring
punktskrift. Tillfället är öppet

för alla, synskadade, anhöriga
och alla andra som är nyfikna
på punktskrift.
Programmet består av att
deltagarna får uppleva och
känna på punktskrift under
ledning av instruktörerna Tessa
Bamberg, Monica Andersson
och Sune Huldin. Det kommer

att finnas tre olika stationer där
deltagarna får uppleva och ta
del av punktskriftens spännande
värld. Vasaföreningens punktskriftslärare finns också på plats.
Kaffeservering och gemenskap
under dagen.
För serveringens skull, anmäl dig gärna till distrikts-

sekreterare Febe Mörk,
tfn 06 3170 654 må–to kl.9–12.
Vasa Svenska Synskadade r.f. och
FSS punktskriftsarbetsgrupp
önskar dig hjärtligt välkommen
till en spännande dag på verksamhetscentret Lyktan!
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Text&bild: Daniela Andersson

Mode med
socialt
samvete
Kan mode ha ett socialt samvete? Ja, åtminstone om man
frågar personerna bakom projektet NICE som står för
Nordic Initiative, Clean and Ethical. Och var annars än
i den gröna staden Köpenhamn, hittar man innovativt
nytänkande som detta.

R

edan 2008 gjorde jag ett
reportage från modeveckan i Köpenhamn
om etiskt rätt och hållbart
mode, så kallat fair trade
and sustainable fashion. I
Danmark, där man också är
initiativtagare till allt möjligt annat grönt tänkande,
slog man hårt på trumman
för ekologiskt, etiskt och socialt rätt mode där även exempelvis bommullsodlare i
Tanzania ska få rätt betalt för
sin produkt. Man talade också om klädfabriksarbetarna
i u-ländernas säkerhet och
rättigheter. Så vad har hänt
sedan dess?
– Mycket vatten har runnit under broarna sedan
dess. Men det är en lång väg
kvar att gå. Under vårt tioåriga projekt sätter vi bland
annat upp ett utbildningsprogram i frågan och kallar
experter från hela norden till
ett expertråd. Vi vill eta vad
designers tycker och tänker
om saken. I nästa år hålls
toppmötet Fashion Summit
här i Köpenhamn, berättar
Jonas Eder-Hansen som är
utvecklingschef på Danish
Fashion Institute.

"Det som är nytt
hos oss är att
inget enskilt land
har förut tagit
ställning till dessa
frågor. Det är
mycket ovanligt
att modeindustrin
har en politisk
agenda."

Toppmötets tema ligger på hållbar konsumtion.
En stor fråga är till exempel
juridiska frågor så som användningen av kemikalier i
kläder. Målet med projektet
är att visa vart Norden är på
väg i hållbar utveckling inom
modeindustrin. Projektet
har fått stor uppmärksamhet
i medierna runt om i världen
redan nu bland annat i BBC
och NY Times.
– Det är en global trend.
Kravet och efterfrågan på
ekologiskt producerad bommull är skyhögt. Det har stigit med 500 procent.
Danmark föregångare
Hållbar konsumtion och rättigheter hit och dit låter inte
som nyheter. Det har ju tutats ut redan sedan 1990-talet. Klädjättarna H&M och
Nike har länge redan tagit fasta på dessa frågor.
Designern Stella McCartney
är en stor förespråkare av
hållbart mode och det finns
flera som använder sig av organisk och rättvist producerad bommull.
– Det som är nytt hos oss
är att inget enskilt land har
förut tagit ställning till dessa
frågor. Det är mycket ovanligt att modeindustrin har en
politisk agenda, säger EderHansen.
På höstens modevecka i
Köpenhamn visade man att
man tar hållbarhet på allvar.
Man hade skapat en promenadrutt genom stadens designkvarter som gick under
Jonas Eder-Hansen från Danish
Fashion Institute ser positivt på
den uppåtgående trenden av etiskt
tänkande inom modeindustrin.

namnet ”The green walk”.
En lista på 40 affärer med
det bästa hållbara modet
delades ut och de flesta designers som redan är inne
på ärendet visade upp sig
på mässan. Så som danska A
question of, Sort-slips-hvidtslips och svenska MaxJenny.
– Ett steg är det organiskt
producerade materialen,
nästa steg är frågor kring
klimat, arbetsförhållanden
och tvätt. Rörelsen blir större och större varje säsong.
Vidare gick man också ut
med ett statement angående
anorexi. Modellerna som går
på catwalken i Köpenhamn
måste vara 16 år, får inte
vara undernärda och måste
gå en kurs i näringslära.
Inte bara en dans
på rosor
Svårigheterna ligger så klart
i det finansiella eftersom
mode också handlar om
business och inte bara goda
handlingar.

– Många designers upplever att en produktion med
ett socialt samvete medför
en extra utgift. Sedan är det
också fortfarande svårt att
få tag på stora mängder med
exempelvis ekologiska eller
återvunnet material.
Nytänkande är givetvis
välkommet så som användning av snäckor, returflaskor och gamla bildäck i sin
design.

"Det här är
någonting som
måste komma från
designerna själva
eller företagens
chefer."
– Det här är någonting
som måste komma från designerna själva eller företagens chefer. Det är svårt att
ändra något som redan finns

och är billigt, exempelvis
billigt producerade kläder i
Thailand.
Här kommer också konsumentens sociala samvete
in. Och mediernas. Om
konsumenterna förstår att
kräva och journalisterna lyfter fram det goda som är på
gång så höjs ju efterfrågan.
Nice-organisationen kan
inte omvända alla. Men ofta
kommer designers tillbaka
och tänker om då de upplevt dålig publicitet i fråga
om konventionella och oetiska produktionsmetoder.
Mode med socialt samvete
behöver nödvändigtvis inte
heller betyda att det är illa
för plånboken.
– Det danska märket Sort
slips hvidt slips använder
gamla kasserade lakan från
hotell och gör kläder av det!
Det är en social mission samtidigt som det ger inkomster
och resultatet är inte överprissatt eftersom råvaran är gratis,
avslutar Eder-Hansen.
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Äntligen frid
i fristaden Christiania
Invånarna och vännerna
av fristaden Christiania
i Köpenhamn kan
äntligen pusta ut efter
årtionden av kamp. Under
midsommarveckan blev
det klart att de cirka 700
christianiterna helt enkelt
köper vissa delar av den
34 hektar stora stadsdelen
Christiania. Resten hyrs.

T

illsvidare drar både
danska staten och
Christianiterna en
lättnadens suck. Det
som började som ett socialt experiment på det gamla militärområdet i stadsdelen Christianshavn
1971 har nu alla möjligheter
framför sig då dammet lagt sig.
– Vi kom överens med staten om hur köpet ska gå till

och hur vi ska gå vidare. Det är
en stor lättnad, säger Thomas
Ertmann som är pressansvarig
på Christiania.
Avtalet med staten sägs
garantera fristadens fortlevnad och särart. Med hjälp av
Christianiafonden ska sammanlagt 120 miljoner danska
kronor samlas in men exakt hur
är inte ännu helt klart. Enligt
avtalet ska fonden betala 72
miljoner danska kronor, cirka
11 miljoner euro, för delar
av marken och byggnaderna.
Det motsvarar 3500 kronor
per kvadratmeter, väsentligt
under marknadspriset i centrala Köpenhamn. 40 miljoner
kronor betalas för byggrätter.
Dessutom ska f onden hyra
mark för sex miljoner kronor
om året.

–Nu håller vi på med planeringen av området. Själva köpet
görs någon gång i nästa år, säger
Ertmann.
Alla problem är ju inte lösta
trots att det stora beslutet är taget.
Enligt reglerna får christianiterna
också själva köpa sina hus men
om de någon gång vill sälja så får
de ingen vinst. Mellanskillnaden
går direkt till danska staten. För
staten hade området varit guld
värt om man lyckats med att tömma och normalisera Christiania.
Därför har dragkampen varat i
nästan 40 år, staten ville ju sälja
boenderätter till höga priser där
som de fantasifulla och vackra
husen står idag.
Drogproblematiken
Och vad händer med den världsberömda haschförsäljningen på
Pusher Street då? Svaren är lika
många beroende på vem man
frågar. Många invånare är trötta
på ruljansen vid huvudingången
och skulle gärna se haschbodarna försvinna för gott. En säger
att ingen förtjänar på försäljningen medan en annan menar
att över hälften av Christiania
visst gör det. Ungdomar som
bott så gott som hela sitt liv i
Christiania, och tar avstånd till
drogerna, berättar att de nästan
aldrig använder huvudingången.
– Där samlas så mycket freaks och turister.
Christiania är ju Danmarks
näst största turistattraktion.
Och är det en fristad så är det
en fristad vilket innebär att en
hel del oliktänkare samlas. Det
märktes speciellt i april då man
stängde Christiania för tre dagar för att få ro att tänka och
fundera på vad man egentligen
vill göra. En massa förtvivlade
mänskor tiggde och bad om att
få komma in eftersom de inte
annars visste vart de skulle ta
vägen. Christiania fyller en stor
social funktion för dem som
faller ur resten av samhället.
Haschförsäljningens öde är inte
spikat än.
Huvudingången till Christiania.

Skyltarna påminner om vad som är lagligt inom Christiania.

Gemenskap och frihet
De som har de största fördomarna emot Christiania ser sällan
bortom drogförsäljningen. Man
har svårt att se att det är ett samhälle grundat på gemenskap och
frihet. Christiania har ett självstyre byggt på att varje individ
har ansvar över sitt eget liv och
hem. Det finns en demokratiskt
vald ledningsorganisation, fristaden saknar lagar men har en
samling regler som gäller för alla
bland annat ingen tung narkotika, inga vapen och inget våld.
Om det lyckats? Det vete katten.
Någonting har ju uppenbart
lyckats då så många mänskor
runt om i världen engagerat sig
i Christianias framtid. Förutom
invånarna själva så stöds fristaden genom Christianiafonden av
en hel drös av högt uppsatta personer inom konst, kultur, politik,
juridik och arkitektur.
Få turister vågar eller förstår
att gå längre än strax innanför huvudporten. Det är ju här all kommers sker. Konstutställningarna,
konserterna och krimskramsförsäljningen. Men går man vidare får man uppleva området
Børneengen där fristadens rosamålade dagis ligger. Det är så idylliskt och barnvänligt att det förslår. En helt annan värld än graffitihelvetet vid huvudingången.
Letar man sig mot vattnet så hittar
man de riktigt fina och speciella
husen som också finns avbildade i
de många böcker som kommit ut i
ämnet. Det ordnas också guidade
rundturer i Christiania för dem
som inte är intresserade att irra
omkring på egen hand. Nu då kriget är över kan man satsa på uppbyggnad men det betyder ju inte
att Christiania någonsin kommer
att se ut som resten av världen.
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Händelsekalendern 2011
Augusti
20.8. Prova på punktskrift
kl. 12–16 på Lyktan, Skolhusgatan
40 C 1-2, Vasa. Kom och känn och
upplev! Roliga och informativa aktiviteter kring punktskrift. Tillfället är
öppet för alla, synskadade, anhöriga och alla andra som är nyfikna
på punktskrift. Mera information på
www.fss.fi eller av Tessa Bamberg,
09 6962 3024.
27–28.8. Idrottsdagar för personer med utvecklingsstörning
i Borgå. Arr: DUV i Östra Nyland.
Mera info: Daniela Spring,
050 4687 669, on@duv.fi,
www.on.duv.fi
27–28.8. Veckoslutskurs i
bildkonst för 7–12-åriga barn
med Asperger under 5 veckoslut.
Ledare: Anu Nemeschansky. Plats:
”Aktivitetsrummet” i Vegahuset,
Helsingfors. Deltagare: 6–7 barn i
skolåldern, helst tillsammans med
en förälder. Anmälan och information: Föreningssekreterare Heidi
Purho, kansli@autism.fi
31.8. Stödgrupp för föräldrar
–Bamsegruppens träff kl. 16.30–
19.30 i Vegahuset, Helsingfors.
Arr: Bamsegruppen & FDUV.
Mera info: Monica Björkell-Ruhl,
040 5109 390,
monicabjorkellruhl@gmail.com,
www.bamsegruppen.org
31.8. Man kan börja anmäla sig
till kursen Lär dig skriva lättläst
19.1–12.4.2012 på Helsingfors
Arbis. Arrangör: Helsingfors Arbis &
LL-Center. Kursledare: Solveig Arle,
solveig.arle@fduv.fi,
www.ll-center.fi.

September
3-4.9. Veckoslutskurs i
bildkonst för 7-12-åriga barn
med Asperger.
Ledare: Anu Nemeschansky. Plats:
”Aktivitetsrummet” i Vegahuset,
Helsingfors. Deltagare: 6-7 barn i
skolåldern, helst tillsammans med
en förälder. Anmälan och information: Föreningssekreterare Heidi
Purho, kansli@autism.fi
5–6.9. PECS grundutbildning ordnas i Helsingfors. Finlands svenska
Autism- och Aspergerförening.
kansli@autism.fi
7–8.9. PECS Advanced-training
workshops ordnas för personer
som redan har avklarat grundutbildningen i Vasa. Finlands svenska
Autism- och Aspergerförening.
kansli@autism.fi
10–11.9. Veckoslutskurs i
bildkonst för 7-12-åriga
barn med Asperger. Ledare:
Anu Nemeschansky. Plats:
”Aktivitetsrummet” i Vegahuset,
Helsingfors. Deltagare: 6–7 barn i
skolåldern, helst tillsammans med
en förälder. Anmälan och information: Föreningssekreterare Heidi
Purho, kansli@autism.fi

12–14.9. Qvinnor på wift.
Seminarium för FSS r.f:s kvinnor
den 12–14 september på MeriKarina i Åbo. OBS! Fullbokad!
12–15.9. Kurs i personlig
utveckling
Kursplats: Lemböte lägergård,
Åland, målgrupp: personer med
erfarenhet av psykisk ohälsa.
Ansökan senast 10.08.11.
Arrangör: Psykosociala förbundet
rf. med stöd av RAY. Kursen är
avgiftsfri, inkl. kost, logi och resor.
För mera info:
www.fspc.fi eller kontakta
ann-charlott.rastas@fspc.fi,
06 7232 517.
13.9. Stödgrupp för föräldrar
–Bamsegruppens träff kl. 16.30–
19.30 i Vegahuset, Helsingfors.
Arr: Bamsegruppen & FDUV.
Mera info: Monica Björkell-Ruhl,
040 5109 390,
monicabjorkellruhl@gmail.com,
www.bamsegruppen.org
15.9. AKK-mässa i Prakticum,
Helsingfors. Mässa, föreläsningar
och verkstäder. Arr.: SPERES. Mera
info och anmälning till föreläsningar: Heidi Lindqvist,
heidi.lindqvist@speres.fi,
www.speres.fi
15.9. Uppföljning av FPA-kurs
för hörselskadade. Kursen är för
dem som deltog på grundkursen
9-15.5.2011 Plats: Norrvalla Rehab
Center, Vörå.
17–18.9. Veckoslutskurs i bildkonst för 7-12-åriga barn med
Asperger
Ledare: Anu Nemeschansky.
Plats: ”Aktivitetsrummet” i
Vegahuset, Helsingfors. Deltagare:
6–7 barn i skolåldern, helst
tillsammans med en f örälder.
Anmälan och information:
Föreningssekreterare Heidi Purho,
kansli@autism.fi
18-26.09. Rehabiliteringskurs i södern, Agia Marina, Kreta, Grekland
Målgrupp: personer med psykisk
ohälsa, som tidigare har deltagit i
en rehabiliteringskurs inom FSPC;s
regi inom landet. Ansökan senast
1.6.2011. Arrangör: Psykosociala
förbund rf. med stöd av RAY,
kursavgift; 300€, inkl. halv pension,
logi och resor.
Mera info www.fspc.fi eller
ann-charlott.rastas@fspc.fi
06 7232 517.
23–25.9. Rekreationsdagar för
föräldrar till barn med särskilda
behov ordnas på Kvarnudden i
Pernå. Arr: FDUV & Folhälsans
förbund. Mera info: Jonna Skand,
046 8105 037, www.fduv.fi
jonna.skand@folkhalsan.fi
24.9. Lördagsskoj för familjer som
har barn med funktionshinder i
åldern 0–12 år, kl. 9.30–18.00 på
Kronoby folkhögskola. Arr: FDUV
& DUV i Karlebynejden. Mera info:
Tina Holms, 040 5679 257
tina.holms@fduv.fi, www.fduv.fi

24.9. Veckoslutskurs i bildkonst
för 7-12-åriga barn med Asperger
Ledare: Anu Nemeschansky. Plats:
”Aktivitetsrummet” i Vegahuset,
Helsingfors. Deltagare: 6–7 barn i
skolåldern, helst tillsammans med
en förälder. Anmälan och information: Föreningssekreterare Heidi
Purho, kansli@autism.fi
26.9. Utåtagerande barn och
ungdomar – orsaker och
pedagogiska strategier
kl. 10–16 på Korsholms vuxeninstitut, Skolvägen 1. Föreläsare: Lasse
Lindsjö, leg. psykolog, Sverige.
Arr.: SPERES. Mera info och anmälan: Heidi Lindqvist, 040 5001 908,
speres@speres.fi, www.speres.fi
26.9. Utåtagerande barn och
ungdomar – orsaker och
pedagogiska strategier
kl. 10–16, Yrkeshögskolan Arcada
i Helsingfors. Föreläsare: Lasse
Lindsjö, leg. psykolog, Sverige.
Arr.: SPERES. Mera info och anmälan: Heidi Lindqvist, 040 5001 908,
speres@speres.fi, www.speres.fi
27.9. Stödgrupp för föräldrar
– Bamsegruppens träff kl. 16.30–
19.30 i Vegahuset, Helsingfors.
Arr: Bamsegruppen & FDUV.
Mera info: Monica Björkell-Ruhl,
040 510 9390,
monicabjorkellruhl@gmail.com,
www.bamsegruppen.org
27.9. Bamsegruppens mor- och
farföräldraträff kl. 17.00–19.30 i
Vegahuset, Helsingfors.
Arr: Bamsegruppen & FDUV.
Mera info: Monica Björkell-Ruhl,
040 510 93 90,
monicabjorkellruhl@gmail.com,
www.bamsegruppen.org
30.9.–2.10. Special Olympics
familjeläger som riktar sig till
familjer som har barn/ungdomar
med funktionshinder i åldern 60–20
år. Plats: Pajulahti idrottscenter,
Nastola. Arr: Finlands handikappidrott och motion VAU rf, Malike,
Pajulahti idrottscenter, FDUV och
Yrkeshögskolan Arcada.
Mera info: Elina Sagne-Ollikainen,
09 4342 3615, www.fduv.fi
elina.sagne-ollikainen@fduv.fi

Oktober
SOS Aktuellt nr 5 utkommer vecka
41. Deadline för material den 4
oktober.
10–15.10 Grundkurs för synskadade (del 1, del 2 är 31.10-4.11).
Målgruppen är nysynskadade eller
personer som en längre tid varit
synskadade, men inte tidigare
deltagit i motsvarande kurs. Målet
är att öka deltagarnas förmåga
att leva ett så självständigt liv
som möjligt trots handikappet.
Deltagarna får genom kunskap om
synskadan och insikt i kompenserande färdigheter stöd att
anpassa sig till de förändringar
synskadan medför samt hjälp att
hitta de rätta tekniska lösningarna.

Gruppdiskussionen och kamratstödet för anpassningsprocessen
framåt. Kursen ordnas i samarbete
med FPA. FPA kursnummer 40625.
Ansökningstid: fortlöpande, senast
15.8.2011. Mera information
kontakta rehabiliteringsrådgivare
Chatrin Kotka, 040 5113 346.
11.10. Pantern i paragrafdjungeln,
kl. 9–16. Utbildning om FPA:s,
arbets- och näringsbyråernas och
kommunernas stödsystem angående arbete. Konferenscenter Juvenes
i Tammerfors. Arr: VATES-stiftelsen.
Mera info: Marita Mäenpää, 09 4342
3613, marita.maenpaa@fduv.fi,
www.fduv.fi
15.10. Vita käppens dag
Firas på olika håll i Svenskfinland,
mera info på www.fss.fi
15–16.10. Bo bra, lev väl –
FDUV:s kongress och studiedagar i
Helsingfors Mässcentrum.
Mera info: Elina Sagne-Ollikainen,
09 4342 3615, www.fduv.fi
elina.sagne-ollikainen@fduv.fi
22.10. Dansgala i Vörå
Ungdomslokal. Arr: FDUV & Vörå
ungdomsförening. Mera info:
Tina Holms, 040 5679 257,
tina.holms@fduv.fi www.fduv.fi
24.10. Svenska hörselförbundet
rf 25-års Jubileumskryssning
Minikryssning från Åbo med Viking
Line. www.horsel.fi
26.10. Stödgrupp för föräldrar –
Bamsegruppens träff kl. 16.30–
19.30 i Vegahuset, Helsingfors.
Arr: Bamsegruppen & FDUV.
Mera info: Monica Björkell-Ruhl,
040 5109 390,
monicabjorkellruhl@gmail.com,
www.bamsegruppen.org
27–30.10. Helsingfors bokmässa
Besök LL-Centers och Lärumförlagets monter. Kom och se våra
scenprogram. 27.10. kl. 16.00 och
29.10. kl. 14.30: Birgitta Boucht
berättar om sin lättlästa bok Katten
i Ediths trädgård, 28.10. kl. 17.00:
Projektet Läsombud i Svenskfinland
presenteras. Mera info: www.fduv.fi
28–30.10. Familjekurs på
Norrvalla för familjer som har
barn med funktionshinder/
utvecklingsstörning i åldern
1–8 år. Arr: FDUV. Mera info: Elina
Sagne-Ollikainen, 09 4342 3615,
elina.sagne-ollikainen@fduv.fi,
www.fduv.fi

November
SOS Aktuellt nr 6 utkommer vecka
49. Deadline för material den 28
november.
3.11. Birgitta Boucht berättar om
Edith Södergran utgående från
sin lättlästa bok Katten i Ediths
trädgård på Helsingfors Arbis
bibliotek kl. 18.00–18.45.
Ann-Jolin Grüne intervjuar.
Mera info: www.arbis.hel.fi

7–12.11. Del 2 av Familjekursen
för vuxna med mental ohälsa och
deras familj. Kursplats; Norrvalla
RehabCenter, Vörå. Målgrupp:
vuxna med mental ohälsa och
deras familjer, vars familjemedlemmar behöver psykosocialt stöd.
Arrangör: Psykosociala förbundet
rf. med stöd av FPA.
9.11. Svensk PA-dag om aktuella handikappolitiska frågeställningar i Svenskfinland på
Kommunförbundet i Helsingfors.
Mer info:
www.stodperson.handikapp.fi
13–20.11. Blindveckan.
Temat för årets blindvecka är frivilligarbete. Blindveckan uppmärksammas på olika sätt runt om i
Svenskfinland och världen. Mera
information på www.fss.fi
17–20.11.”Att drabbas av utbrändhet/depression och vägen
till livet igen”,
Kursplats; Kaisankoti, norra Esbo.
Målgrupp; personer som upplever/
hotas av utbrändhet/depression,
som är i arbete eller på väg att
återgå till arbetslivet. Ansökan
senast; 19.10.2011. Arrangör:
Psykosociala förbundet rf. med
stöd av RAY. Kursen är avgiftsfri,
inkl. kost, logi och resor.
För mera info www.fspc.fi eller kontakta ann-charlott.rastas@fspc.fi,
06 7232 517
19–20.11. FSS höstmöte
Förbundet Finlands Svenska
Synskadade samlas till höstmöte på
kongress- och fritidscenter Petäys
Resort i Hattula. Mera information
på www.fss.fi
29.11. Östra Teaterns pjäs ”Autist,
ja visst” uppförs i Vasa, Skafferiet
Ritz. Mera info: Elina SagneOllikainen, 09 4342 3615,
elina.sagne-ollikainen@fduv.fi,
www.fduv.fi
30.11. och 1.12. Östra Teaterns
pjäs ”Autist, ja visst” uppförs i
Helsingfors.
Mera info: Elina Sagne-Ollikainen,
09 4342 3615,
elina.sagne-ollikainen@fduv.fi,
www.fduv.fi
30.11. Bamsegruppens julfest
kl. 16.30–19.30 i Vegahuset,
Helsingfors. Arr: Bamsegruppen &
FDUV. Mera info: Monica BjörkellRuhl, 040 5109 390,
monicabjorkellruhl@gmail.com,
www.bamsegruppen.org

December
3.12. Internationella
handikappdagen

Vill du lägga in material på
händelsekalendern?
Kontakta Daniela Andersson,
daniela.andersson@kolumbus.fi,
GSM 044 555 4388.
SOS Aktuellt nr 5 utkommer
vecka 41. Deadline för material
den 4 oktober.

