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En stark röst tillsammans

Sveriges största folkhögskola för personer med funktionsnedsättning
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RÄTTEN TILL EN RÖST
Röst är något spännande. Det står för olika saker.

för alla myndiga att använda sin röst. I skolan i Furuboda
blir det en temadag där olika partier är inbjudna för att
berätta om sina politiska idéer.

Man kan ha en röst i ett val. Detta är i vissa tider, på vissa
platser, mycket eftertraktat. Många har slagits för sin
demokratiska rätt att få en röst, att få rösta.

Just nu följer vi en skrämmande politisk utveckling där
politiker vill inskränka friheten, assistansen för dem med
mest omfattande funktionsnedsättningar. Detta skapar
oro. Det nämns inskränkningar för de yngsta och äldsta.
Jag hoppas att det är illasinnade rykten och att debatten
ska vara borta och glömd innan denna tidning går i tryck.

En röst kan också vara något att tala eller sjunga med. Det
är också eftertraktat. Just nu försöker Furuboda
tillsammans med Lunds universitet få ett projekt från
Arvsfonden som ska stärka möjligheterna att utveckla
ordförrådet för dem som inte har en ”vanlig” röst att tala
med. Vi har mycket röstträning på Furuboda genom sång,
musik och med hjälp av en logoped. Många duktiga
medarbetare arbetar träget att hjälpa deltagare att kunna
använda sin röst. I dag finns också många tekniska
hjälpmedel för att kunna uttrycka sig. På detta område
finns en stark utveckling som bara fantasin verkar sätta
gränser för.

Furuboda är den folkhögskola som tar emot mest
deltagare med omfattande funktiondesättningar i Sverige.
Detta är vårt uppdrag, trots samhällets successiva svek och
ekonomiska neddragningar. Jag vill betona att vårt mål är
att aldrig behöva svika. Vårt uppdrag handlar om allas lika
rätt till utbildning i ett modernt samhälle.
Låt oss tillsammans vara en stark röst!

I vår arbetar vi med demokrati och politik. Vi förbereder
för en kommande höst med val i Sverige. Då blir det dags

Jenny Anderberg
rektor/verksamhetschef

Utgivningsplan
Fyra nummer per år: mars, juni,
september och december.

Besöksadress
Furubodavägen 247

Upplaga 6500 ex.

Tel: 044-781 46 00
Fax: 044-781 46 01
E-post: info@furuboda.se
Hemsida: www.furuboda.se
Plusgiro: 900594-3

Lyssna
Lyssna på Furuboda.Nu som
taltidning på www.furuboda.se
Ladda ner
Ladda ner Furuboda.Nu som e-tidning
på www.furuboda.se
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GIVANDE MED MERSMAK
Text:

Monica Deger, monica.deger@furuboda.se
Foto: Furuboda

Som månadsgivare skänker man en gåva till Furuboda varje månad via autogiro.
Det var förra året Furuboda startade möjligheten att bli månadsgivare och över
500 personer nappade direkt. I Öllsjö, strax utanför Kristianstad, bor Pia och Bo
Bagewitz, två av alla dessa. I en intervju i februari 2018 berättar de varför de väljer
att ge sitt stöd. Till alla månadsgivare på Furuboda vill vi säga TACK!

Bli månadsgivare

Ett enkelt sätt att stödja Furuboda
Som månadsgivare kan vi tillsammans minska på
administrationen så att pengarna går direkt dit de behövs
som bäst. Med din månadsgåva kan vi räkna med ditt
stöd och planera vårt arbete ännu bättre. Du kan när som
helst avsluta din månadsgåva genom att kontakta
Furuboda eller din bank.
För dig som är intresserad:

Läs mer på www.furuboda.se eller kontakta Monica
Deger via e-post monica.deger@furuboda.se eller telefon
044-781 48 02.

Bo och Pia Bagewitz har valt att
stödja Furuboda genom att bli
månadsgivare.
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- En engångsgåva är bra, men det sker vid ett tillfälle och sedan
är det borta. När man bidrar varje månad tänker man också
på Furuboda varje månad, säger Pia.

När Bo, som till vardags jobbar som polis i Kristianstad,
och Pia, som jobbar som enhetschef på Region Skåne, fick
frågan om de vill hjälpa till genom att bli månadsgivare
tackade de ja, utan att tveka. Båda känner till Furuboda
sedan länge och tycker om verksamheten.

- Det blir mer levande så, tillägger Bo.
Bo och Pia nämner fler anledningar till att bli månadsgivare. Pia tycker verksamheten är viktig och fyller en
viktig del i samhället.

- Mina föräldrar var goda vänner med Ernst och Ella Skoog,
som grundade Furuboda, så därför har jag alltid hört talas
om Furuboda och den verksamheten. Någon gång i mitten av
sextio-talet var jag på mitt första scoutläger på Furuboda.
Sedan hade min far alltid ett stort engagemang i Furuboda.
Furuboda har alltid varit ett positivt begrepp för mig som har
stått för engagemang och omtanke samt medkänsla för andra
människor, säger Bo.

Bo fick frågan och kände att han idag har en möjlighet att
bidra till en verksamhet som han ser utvecklas:
- En utveckling jag kan se med mina egna ögon. För min del är
det positivt att bidra när jag kan vara nära och besöka den
verksamheten som jag stöder.
Att Furuboda finns i Sverige är positivt. Närheten till
verksamheten, och att man närsomhelst kan besöka
Furuboda är bra.

Allmänhetens stöd avgörande

De stora statliga nedskärningarna har gjort så att bara
60-70 % av Furubodas verksamhet täcks med hjälp av
statliga medel. Resten får Furuboda samla ihop själv, och
därför är allmänhetens stöd otroligt viktigt. Utan
privatpersoners stöd skulle inte Furuboda kunna fortsätta
denna unika verksamhet för personer med omfattande
funktionsnedsättningar. Att Furuboda skiljer sig från
andra folkhögskolor är tydligt. Furuboda erbjuder
nämligen folkbildning åt alla, med eller utan funktionsnedsättning. Pia berättar:
- Personer med funktionsnedsättning ges möjlighet till
anpassad utbildning. Naturen, individen och behovsanpassning är i fokus.

- Jag blev kontaktad av Furuboda. Blev
uppringd en dag och tillfrågad om jag ville
bidra. Valet var lätt. Klart att jag ville det.
Att bli månadsgivare

Man kan anmäla sig som månadsgivare på flera sätt.
Furuboda har själva värvare som knackar dörr runt om i
Skåne och frågar. Man kan anmäla sig på hemsidan, eller
genom att ringa till oss. Just Pia och Bo blev uppringda av
Furuboda.
- Jag blev kontaktad av Furuboda. Blev uppringd en dag och
tillfrågad om jag ville bidra. Valet var lätt. Klart att jag ville
det, säger Bo som också tyckte samtalet motsvarade hans
uppfattning om Furuboda och dess verksamhet.

Bo samtycker och tillägger:
- Furuboda tar hand om människor på ett sätt som är
anpassat efter var och ens behov.

- Den jag pratade med var trevlig och motsvarade mina
förväntningar. Det skiljde sig från mängden av telefonförsäljare som annars ringer, i positiv bemärkelse, säger Pia.

Öppenhet, omtanke och värme är tre ord som Bo tänker
på när han hör Furuboda.
Engagerande givande

Flera hundra medmänniskor runt om i Sverige har som Bo
och Pia blivit månadsgivare på Furuboda. Precis som
Furuboda önskar även Bo och Pia att det blir ännu fler. Det
är så viktigt.

Månadsgivarna är viktiga för Furuboda av flera
anledningar. Administrationskostnaden för att hantera
gåvan hålls nere, då gåvan överförs automatiskt varje
månad via autogiro. Ett fast belopp på gåvan varje månad
gör att det går att budgetera för verksamheten och planera
vårt arbete. Det är också ett enkelt sätt för givaren att
stödja verksamheten. Som månadsgivare kan man när som
helst ändra sitt belopp som man skänker genom att
kontakta Furuboda eller banken.

- Det är viktigt att verksamheten på Furuboda kan
säkerställas samt att det goda arbete som har gjorts och görs,
kan fortsätta, påtalar Bo.
Pia instämmer om att det är viktigt att fler väljer att stödja
Furuboda:
- För att verksamheten ska kunna leva kvar, kunna utvecklas
samt bibehålla den standard man haft i mer än 50 år. Svårare
än så är det inte.

Både Bo och Pia är överens om att engagemanget blir
större om man bidrar varje månad, att det skapar mer
delaktighet.

•
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Kajs-Marie Hedin är en av
initiativtagarna till kören 1 Voice 4U,
som övar på måndagskvällar.
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EN RÖST FÖR GLÄDJEN
Text och foto:

Matilda Andin, matilda.andin@furuboda.se

"Alla som vill sjunga kan sjunga!" står det på affischen med inbjudan till kören
1 Voice 4U, som startade upp under hösten 2017. Viljan och glädjen, snarare än
perfekta toner, är i fokus när ett trettiotal körmedlemmar, de flesta anställda eller
med annan nära koppling till Furuboda, sluter samman på måndagskvällarna och
höjer sina röster i allt från psalmsång till Queen-dängor.
halvcirkel runt körledare Peter och drar igång med
klassikern "Cotton Fields" så taket nästan lyfter. Och tänk,
det låter ju både mycket och bra! Efter en gospel i samma
stil är det dags att längta efter våren:
- Nu är det grönskans tider!

En svår ekonomisk situation för Furuboda, som en följd av
flera års successivt minskande statligt stöd, ledde till slut
fram till tunga och smärtsamma nedskärningar under
2017. Det innebar bland annat att ett antal assistenter
tvingades sägas upp. För Kajs-Marie Hedin, sedan länge
anställd just inom assistansen på Furuboda, ledde det fram
till en längtan om förändring:
- När vi har haft en tung vår kände jag att det var dax att göra
en insats för att åter igen hitta glädjen tillsammans med mina
kollegor.

Men först är det dags att omforma sig. Tre stämmor ska bli
två, men efter en stunds förflyttningar är alla redo igen och
det går riktigt att känna doften från äng och lin genom
tonerna från "Nu grönskar det". Peter är lyrisk:
- Ni har tränat så bra!
- Eller inte..., viskar någon och skrattar till.

Kajs-Marie har ett stort hjärta för sin omgivning – det här
var inte första gången hon tog initiativ för sina kollegors
välmående:
- Under de 27 år jag har arbetat här på Furuboda inom
assistansen har det alltid funnits en extra plats i mitt hjärta
att se till att personalen mår bra.

Att hitta nerven

En stunds finslipning av stämmor följer innan det är dags
att vända blad till nästa grönska. "En vänlig grönskas rika
dräkt" ska framföras smäktande, med känsla. Peter både
uppmuntrar och förmanar, påminner om att andas, hålla
både tonen och takten, och komma ihåg det där lilla extra:
- Jag vill ha den där nerven, hela tiden!

- Det var dax att göra en insats för
att åter igen hitta glädjen.

Mot slutet av övningen struntas det i stämmor när det blir
Queen för full hals och fokus på att a-r-t-i-k-u-l-e-r-a mera:
"Don't stop me now – 'cause I'm having a good time." Nåde
den som stoppar det här gänget från att ha "a good time"!
Glädjen vinner! Och det är just det som Kajs-Marie menar
är det bästa med den här kören:
- Vi har hittat glädje tillsammans, i rätt tid.

Det är ingen överdrift att säga att Kajs-Marie är kören
1 Voice 4U:s främsta eldsjäl. Utan henne hade den aldrig
blivit till. Tillsammans med sin vän musikern och
musikläraren Peter Lidebrandt startade de upp kören i
höstas och redan från början dök ett 25-tal sångsugna
deltagare upp och de flesta av dessa arbetar på Furuboda.
Sedan dess flödar det toner vecka efter vecka från den gård
ute på landet utanför Kristianstad där körövningarna sker.

- Det blev mycket bättre än jag tänkte. De har tagit jättekliv!
tillägger Peter och tänker vidare på utmaningen med att
sjunga i kör, om att hitta den gemensamma klangen, hitta
nerven. Att samlas tillsammans på det här sättet och att
lära sig att ta hjälp av varandra genom att lyssna in
varandra är en häftig känsla. Vi tackar för idag, bylsar på
oss vinterjackorna och går ut i kylan igen, nynnande på en
av kvällens texter: "Med öppna ögon låt oss se på livets
rikedom..."

Det låter ju bra!

"Sjunger inte rätt, men älskar musik och glädje" – så
beskrivs Kajs-Marie i affischen med information om
kören. När bilen så svänger in på den stenbelagda innergården vid huset där körövningen strax ska äga rum tänker
jag att det här kan ju komma att låta hur som helst! Väl på
plats ställer körmedlemmarna upp sig stämvis i en

•
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Skänk aktieutdelningen!

Bli medlem!

Är du ännu inte medlem i Föreningen Furuboda?
Varmt välkommen att komma med! Som medlem tar du
ställning för vår vision: “Självständiga och ansvarstagande
människor med full delaktighet i ett öppet och tillgängligt
samhälle”, du får vår tidning Furuboda.Nu fyra gånger per
år och erbjuds medlemspris på vissa av våra arrangemang.
Läs mer under "Stöd oss" på www.furuboda.se.

Ett skattefritt stöd till Furuboda
Gör något bra med din aktieutdelning - stöd Furubodas
verksamhet. Som privatperson eller ägare av
fåmansbolag kan du skänka din aktieutdelning till
Furuboda - och slippa betala kapitalskatt på utdelningen.
Alla privatpersoner och ägare av fåmansbolag kan
skattefritt skänka sina aktieutdelningar till
skattebefriade ideella organisationer med allmännyttiga
ändamål, som Furuboda. För att slippa skatten måste
utdelningen doneras innan aktieägaren får utdelningen i
sin hand. En tusenlapp som skulle gett aktieägaren 700
kronor efter skatt, blir 1000 kronor för Furuboda.

För att bli medlem, betala in medlemsavgiften på 120 kr
genom att använda inbetalningskortet som följer med
tidningen. Det går även bra att göra insättningen på annat
sätt till plusgiro 900594-3 eller swish 123 466 39 69 – men
kom ihåg att notera att det är en medlemsavgift, samt
namn och personnummer eller adress.
Ge en gåva

Kontakta Monica Deger, monica.deger@furuboda.se
eller 044-781 48 02, eller din bank för mer information.

Vill du vara med och bidra till verksamheten på Furuboda
ekonomiskt, tar vi gärna emot din gåva. Använd inbetalningskorten som följer med tidningen eller betala in din
gåva till plusgiro 900594-3 eller swish 123 466 39 69.

Lekens dag 2018
Vi söker volontärer!

Uppvaktning och minnesgåva

Vill du ge en gåva till Föreningen Furuboda i samband
med födelsedag eller bortgång? Vi skickar ett gratulationseller minnesblad. Meddela oss uppgifter om vem det gäller
och vad ni vill att det ska stå i bladet via tel. 044-781 46 32
eller e-post info@furuboda.se och gör din insättning till
plusgiro 900594-3 eller swish 123 466 39 69.

Lekens dag 2018 går av stapeln den 25 augusti!
Dagen kommer som vanligt att vara fylld med lek och
underhållning för alla barn.
För att genomföra dagen behöver vi många frivilliga som
ställer upp och hjälper till. Vill du vara volontär och
hjälpa till på Lekens dag? Skicka då ett
e-postmeddelande till lekens.dag@furuboda.se.

MEDLEMSRUTAN
Våren är här! Välkommen till Furuboda på något av

Adressändringar och korrigeringar

alla våra arrangemang under våren. Paul Skoog med gäster
bjuder på brasafton, det blir traditionsenligt valborgsfirande och den 20 maj är det dags för Föreningen
Furubodas årsmötesdag! Läs mer under kalendariet på
nästa sida.

Om du upptäcker något fel till exempel med din adress,
om du får flera tidningar eller om någon du känner inte fått
sin tidning, kontakta oss på info@furuboda.se eller
tel. 044-781 46 32 så rättar vi till det! Där kan du även
meddela din nya adress om du flyttar.

Varje dag dukar vi även upp vår lunchbuffé. Aktuell meny
hittar du på www.furuboda.se. Varmt välkomna!

Värva nya medlemmar

Tillsammans blir vi starkare! Uppmuntra gärna familj,
släkt och vänner att bli medlemmar i Föreningen
Furuboda. För mer information, se ”Bli medlem” ovan.

Dags att betala medlemsavgift!

Nu är det dags att betala medlemsavgift för 2018! Använd i
första hand inbetalningskortet för medlemsavgiften som
medföljer tidningen. Det går även bra att betala in på annat
sätt till plusgiro 900594-3 eller swish 123 466 39 69 – och
kom ihåg att notera att det är en medlemsavgift, samt
namn och personnummer eller adress.

Tack för att du är med och ställer dig bakom visionen:

”Självständiga och ansvarstagande människor
med full delaktighet
i ett öppet och tillgängligt samhälle”
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30/3 - 2/4 2018

20/5 2018

Påskbuffé & konstutställning

Föreningen Furubodas årsmötesdag

Påskbuffé

Tidsupplägg

Under påskhelgen dukar vi fram en härlig, vårlig buffé
(à 165 kr) i Furubodas restaurang. Välkomna!
Öppet: Långfredagen – Annandag Påsk, kl. 11.30-16.00

10.00-12.00 Öppet hus i folkhögskolan med möjlighet att
gå på rundvandring och besöka lektioner
11.30-12.00 Pilgrimsrunda
12.00-12.45 Gudstjänst
Predikan: Magnus Tyche
12.00-14.00 Lunch
13.30
Röstlängdsregistrering
14.00-15.30 Årsmöte
Årets stipendiat
15.30-16.00 Utdelning av Ernst & Ella
Elaine Eksvärd
Foto: Johan Larsson
Skoogs stipendium.
Årets mottagare: Elaine Eksvärd
16.00
Tårtfest med underhållning av musikkurserna

Konstutställning

Välkommen även att besöka vår konstutställning som bland
annat erbjuder alster från skolans IT-kurs. Utställningen
finns i anslutning till receptionen.
Öppet: Långfredagen – Annandag Påsk, kl. 10.30-16.00

11/4 2018

Vårens sista brasafton

Information & anmälan

Välkommen till vårens sista brasafton i Furubodas
restaurang, 11 april kl. 19.00! Det bjuds på gott fika, musik
och underhållning av Paul Skoog och dagens gäst,
dansbandsartisten och sångaren Conny Nilsson.
För mer information och bokning, ring 044-781 46 00.

Programpunkterna är gratis och årsmötesdeltagarna bjuds
på tårtfest. Ta med kupongen på s. 15 och få vår lunchbuffé
för endast 75 kr (ord. pris 91 kr)! För mer information och
anmälan, se www.furuboda.se eller ring 044-781 46 00.

4/7 & 8/8 2018

30/4 2018

Sommarkvällar

Valborgsfirande

Välkommen till våra två sommarkvällar med Paul Skoog
och gäster! Vi samlas vid Furubodas utescen och tar del av
sång, musik och glädje. Fri entré - men ta med egen stol.

Tidsprogram

19.00 Konsert med gospelkören Ultreia
21.00 Elden tänds! Vårtal av Hans Skäremo,
ny biträdande rektor vid Furuboda
folkhögskola, ackompanjerat av
vårens sånger och fyrverkeri
21.30 Musikcafé med Jonas Svenssons trio

Under kvällarna kommer förtäring att finnas till försäljning.
Program sommaren 2018

Hans
Skäremo
vårtalar

4 juli kl. 19.30
Gäster: Nya Svänggänget
8 augusti kl. 19.30 Gäster: Ingemar Olsson med band

I restaurangen

17.30-19.30 Grillbuffé (à 165 kr) serveras i restaurangen
17.30-23.00 Kaffeservering och korvgrillning

Ingen loppis 2018 , men vi tar gärna emot prylar inför
kommande år! Kontakta Paul Skoog, tel. 073-988 46 72.

Möt Furuboda • Gör studiebesök på Furuboda!
FÖRENINGAR OCH TURISTGRUPPER
Föreningar och turistgrupper är välkomna att
besöka Furuboda och få en bild av verksamheten. Paul Skoog berättar, spelar och sjunger.
Vi serverar mat och kaffe, allt efter önskemål.
Paul Skoog gör också besök i föreningar,
kyrkor och organisationer.
Information och bokning:
044-781 46 10, bokningen@furuboda.se

STUDIEBESÖK TILL FOLKHÖGSKOLAN
Vår pedagogiska grund, tillgänglighet, bemötande, assistans
och omsorg.
Information och bokning:
Receptionen: 044-781 46 00, info@furuboda.se
FURUBODAS AMBASSADÖRER
När ambassadörerna berättar sina livsberättelser lyssnar
både barn och vuxna. Genom att mötas och samtala kan
många fördomar undanröjas och det är föreläsningar med
både skratt och allvar. En föreläsning med ambassadörerna
kan bokas på Furuboda, men de besöker också gärna skolor,
arbetsplatser och föreningar.
Kontakt: ambassaden@furuboda.se

Paul Skoog

STUDIEBESÖK FÖR BLIVANDE DELTAGARE
För dig som vill söka till en läsårskurs
Information och bokning:
Skolkansliet: 044-781 46 50, fhsk@furuboda.se
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Mer om Roger
Namn: Roger Jensen
Ålder: 64 år
Kommer från: Malmö
Sysselsättning: Nybliven pensionär, tidigare
klassrumsassistent på
Furuboda i Malmö.

Roger Jensen ser tillbaka på ett
långt arbetsliv, med de sista
åren på Furuboda i Malmö.

Intressen: Teknik och fotografering
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PORTRÄTTET: ROGER JENSEN
Text:

Karin Berg, karin.berg@furuboda.se
Foto: Furuboda
kanske är det inte teknik han skall fylla de åren med?
Roger säger upp sig och kommer för första gången i sitt liv i
kontakt med Arbetsförmedlingen. Från AF kommer han
vidare till Miroi där han blir headhuntad till ett uppdrag
som datalärare där han lär ut Windows och Office.

Roger Jensen kommer till världen i början av femtiotalet i
ett Malmö som präglas utav efterkrigstidens uppsving och
blomstrande industri. Han växer upp i en trerumslägenhet
på Grynbodgatan på väster i Malmö. Familjen bestod av
mamma, pappa, en storasyster och en lillebror. Pappa
Jensen arbetar på Addo, ett stort företag som tillverkar
mekaniska räknemaskiner. Rogers mamma är hemmafru,
något som var väldigt vanligt på den tiden innan
etablering av förskolor och barnomsorg. Familjen hade det
bra och på sommarloven tog man bilen till stugan i
Småland. De första skolåren tillbringade unge herr Jensen
på Västra skolan under ledning av fröken Jonasson.

Mötet med Furuboda

Uppdraget tar slut och Roger börjar på Furuboda
Arbetsmarknad, som det kallades då. Det står snart klart
att Roger har kvalitéer som skulle komma väl till pass
bland våra deltagare. På höstterminen 2015 har vi en ny
resurs i vårt arbetslag, en klassrumsassistent. Med sin
varma och generösa personlighet blir Roger snabbt en
mycket omtyckt extra resurs i klassrummet. Han visar sig
ha en fantastisk förmåga att få deltagarna intresserade av
det ämnet de arbetar med och inspirerar, sporrar, peppar
och får människor omkring sig att må bra och lyckas som
det var det naturligaste i världen. Vi vande oss snabbt vid
att se Roger sittandes bredvid någon eller några ungdomar
småpratandes eller i färd med att förklara något
matematiskt problem. Flera är de deltagare som tackar
Roger för att de klarat av allmän kurs:
- Tack vare Roger har jag nu gymnasiekompetens och kommit
vidare i livet, säger en av dem som Roger jobbat med.

- Jag har bara ljusa minnen från den tiden, säger Roger som
medger att han nog var lite busig. Familjen bodde granne
med Kungsparken och där tillbringade kompisarna många
timmar med att spela fotboll fast de inte fick och jagades
under stort tumult iväg av parkvakten. När Roger är
femton flyttar familjen ut på landet, till Vellinge kommun.
Pappan som var uppväxt på landet är trött på stadslivet.
Roger utvecklade i unga år ett starkt teknikintresse och
efter grundskolan utbildar han sig till elektriker. På
yrkesskolan har Roger en lärare som tycker att han ska läsa
vidare och så blir det. Efter ett par års studier kan Roger
titulera sig ingenjör. Det finns mycket jobb och Roger
börjar arbeta på ett mindre elföretag och halkar sedan
vidare till Televerket där han specialiserar sig på att
modernisera och utveckla reservkraft.

- I den här miljön är det lätt att vara en
hyffsat bra människa.
Kontakten med människor, responsen, förtroendet och att
visa att man vill dem väl är allt som behövs, menar Roger
som inte vill ha någon uppmärksamhet för sina mycket
uppskattade insatser i klassrummet:
- I den här miljön är det lätt att vara en hyffsat bra människa,
avslutar han.

1976 gifter sig Roger med Ingalill och flyttar ut till den lilla
byn Fuglie där barnen Daniel och Emilia växer upp. När
tid finns fortsätter Roger att odla sitt intresse för
fotografering som han haft med sig sedan ungdomen.
Intresset och kreativiteten blomstrar och när digitala
utrustningen gör sitt intåg är Roger i sitt esse.

Nu är det fokus på hemmaliv och familj men Roger kan
inte hålla sig helt från att fortsätta lära och lära ut. Den här
gången är det bild- och foto-intresserade som får möjlighet
att smittas av Rogers entusiasm och kunnande. Roger
Jensen från gamla väster rundar av ett långt och rikt
arbetsliv hos oss på Furuboda folkhögskola i Malmö och vi
kollegor tackar ödmjukast för att han valde att berika vår
verksamhet och arbetsplats med sina sista produktiva år på
arbetsmarknaden.

Livet tar nya vändningar

Televerket blir Telia och arbetet är mycket rörligt, inte
minst geografiskt. Med tiden förändras branschen och blir
mer centraliserad. Roger är inte intresserad av att flytta
med Telia till Stockholm och börjar reflektera över ett
yrkesliv som omfattat allt från installation till projektering
och utbildning, drift och underhåll, elsäkerhet och
arbetsledning. Han har dryga handfull år till pensionen,
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FRAMTIDSPARTIET BJUDER ASSISTANSEN PÅ TIDSRESA
Text: Johan Bagewitz, johan.bagewitz@furuboda.se,

kommunikatör Föreningen Furuboda och Furuboda Assistans
Foto: Furuboda

Regeringens ständiga neddragningar av assistans till personer med funktionsnedsättning är på många sätt en resa bakåt i tiden. En tidsmaskin där de drabbade
får känna på hur det var att leva under en tid där deras funktionsnedsättning
behandlades med institutionalisering.

Många personer i behov av assistans
och deras anhöriga är djupt oroade
över den pågående utvecklingen.

12
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samhället då man som
närstående fråntas möjligheten att bestämma
premisserna för sitt eget liv, vilket också leder till en
försämrad livskvalité för alla inblandade.

Nu precis som då är man inte värda något i statens ögon,
men till skillnad från tidigare blir numera både personen
med en funktionsnedsättning och dennes närstående
drabbade av samhällsexkluderingen. Ansvaret som staten
tidigare tagit lämnar man nu över på närstående,
familjemedlemmar och kommuner. Som person i behov av
assistans blir man av med det skyddsnät som staten
tidigare bistått med, detta utan att staten verkar lägga en
tanke på vilka konsekvenser det innebär. Att det i
slutändan handlar om människor är inget man lägger
någon vikt vid – människor och familjer som fram till nu
kunnat leva sina liv på ett drägligt sätt, med hjälp av sin
assistans. Men nu tvingas de motvilligt följa med på
statens tidsresa.

En skrämmande utvecklning

Som en förening och sedermera folkhögskola sedan
1960-talet med stor inriktning på personer med olika
former av funktionsnedsättningar har vi bevittnat en
regression under de senaste åren. Furuboda Assistans
anser att utvecklingen är skrämmande. Både i hur staten
frångått sitt ansvar men även hur man ser på dessa
individer med behov av assistans. Idag bedriver Furuboda
Sveriges största folkhögskola för personer med funktionsnedsättning och vi har på så sätt hamnat mitt i denna
otäcka samhällsutveckling. Vi ser allt oftare ett beteende
bland våra nätverk där personer med olika typer av
funktionsnedsättningar inte vågar påbörja eller fortsätta
en utbildning hos oss då de är rädda för att bli av med sin
assistans. Deltagarna lever under en ständig rädsla över att
tvingas sluta sin utbildning då de inte skulle klara av den
på egen hand, utan personlig assistans. Detta tycker vi är
helt orimligt och förkastligt. Vi tycker att det borde vara
en självklarhet att alla i Sverige ska ha rätt till utbildning.
Oavsett om man har en funktionsnedsättning eller inte.

Staten har i sin jakt på att minska kostnaderna för
personlig assistans tvingat kommunerna att välja vilka
medborgare man kan ge omsorg. När det ska sparas
pengar skjuter staten helt enkelt ifrån sig notan och
förväntar sig att någon annan ska betala. Detta skapar
självklart problem. Det blir också stora skillnader i
bedömningar från kommun till kommun då det inte finns
några statliga riktlinjer att förhålla sig till. Kommunens
ekonomi blir alltför ofta en avgörande faktor. Eller rättare
sagt avgör det var den i behov av assistans är bosatt.
Översyn med förutbestämd slutsats

Vi anser att regeringen måste agera direkt
för att styra om utvecklingen, ge nya
direktiv och slopa besparingskraven
i LSS-utredningen.

På uppdrag av regeringen genomförs just i detta nu en
översyn av LSS och assistansersättningen. Vad regeringen
vill uppnå med denna utredning gör man klart redan på
sida nummer ett av direktivet. Där går det bland annat att
läsa: ”Förstärkt kvalitet, träffsäkerhet, helhetssyn och
mångfald i de stödinsatser som LSS omfattar ska finansieras
med besparingar inom assistansersättningen.” Där lyfter man
även fram att ytterligare besparingar måste göras och
prioriteras framför allt annat. Uppdraget ska redovisas
senast den 1 oktober 2018 men med den inledningen har
regeringen redan slutsatsen färdig: assistansersättningen
ska dras åt ännu mer. Pengarna ska minska och fler
personer i behov av assistans ska nekas hjälp.
Assistansreformen kommer gå förlorad.

Med detta som grund ser vi allvarligt på framtiden. En
framtid där personer i behov av assistans blir allt mer
exkluderade ur samhället, något som även drabbar deras
närstående. Om regeringen får som de vill kommer den
negativa utvecklingen att accelerera ännu fortare och fler
personer kommer att bli av med sin assistans. En framtid
där man sätter ekonomi framför människors liv. Detta är
inte en framtid vi tycker är acceptabel och därför anser vi
att frågan måste upp till diskussion. Lösningen kan inte
vara att tillsätta nya utredningar. Vi anser att regeringen
måste agera direkt för att styra om utvecklingen, ge nya
direktiv och slopa besparingskraven i LSS-utredningen.
Samtidigt ska man värna för att alla människor, oavsett om
man är i behov av assistans eller inte, ska få inkluderas i
samhällets olika delar. Att spara bort den personliga
assistansen är inget alternativ. Stoppa tidsresan innan det
är för sent.

Behandlingen av personer i behov av assistans påverkar
inte bara den enskilda individen. Många gånger lägger en
minskad assistans en större arbetsmängd på till exempel
föräldrar eller andra närstående. I vissa fall leder det till att
närstående får gå ner i arbetstid eller helt enkelt sluta sina
jobb för att täcka upp för assistansbehovet när staten
sviker. Detta leder i sin tur också till en exkludering ur
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VIKTIGA BERÄTTELSER I #SLUTVILLKORAT
Krönikör: Caroline Eriksson

finns flera viktiga dimensioner i upproret som behöver
belysas och förklaras. Det har varit väldigt viktigt för
funktionshindersrörelsen att haka på det här tåget, och få
vår tidigare ”funkisfråga” till en genuin kvinnofråga. Vi är
en del av Me too-rörelsen.

Det har nog inte undgått någon det uppror som började på
sociala medier i höstas, Me too, som väcktes av att flera
kvinnor i USA berättade om vad en välkänd filmregissör i
Hollywood har utsatt dem för under decennier. Som
ringar på vattnet spred det sig över hela världen och från en
vecka till en annan hade vi tusentals berättelser på våra
dator- och mobilskärmar skrivna av kvinnor som blivit
utsatta för sexuella övergrepp. Alla sorters kvinnor, det vill
säga olika klasstillhörigheter, sexualiteter, hudfärger,
kroppsfunktioner och åldrar.

Alla historier är viktiga, stora som små. Vissa berättar för
att äntligen lätta på sitt hjärta, andra berättar för att visa
resterande världen hur vanligt det faktiskt är att bli utsatt
för sexuella övergrepp och i ord berätta hur de gått till,
någon kanske berättar för att tacka tidigare kvinnor som
genom alla år stridigt för kvinnorätt och jämställdhet.

Berättelserna vi har kunnat läsa har samlats under olika
hashtags som man kan söka på. Den stora hashtagen som
gick och fortfarande går varm skrivs som #Metoo. Senare
under hösten skapades hashtagen #Slutvillkorat, där det
rymdes berättelser och historier om sexuella övergrepp
mot kvinnor precis som under #Metoo, men här var
undertecknarna kvinnor med funktionsnedsättningar.

Viktigt att understryka är att sexuella övergrepp är ett brett
spektra. Det kan vara en kommentar som inte känns okej
vid ett utsatt och naket tillfälle, eller ett grepp med händer
på fel ställe vid en förflyttning som inte heller känns okej,
att bli sexuellt utsatt och kanske inte kunna uttrycka sin
ovilja eller skydda sig just där och då. Om det hänt dig så
är det ett brott, men det är inte du som utsatt som är
skyldig.

När man har en funktionsnedsättning löper man ännu
större risk att utsättas för våld, det finns det forskning
stöder. Då är man alltså dubbelt utsatt, för att man är
kvinna och man har en funktionsnedsättning. Oftast har man insatser
och stöd, men också nära relationer
som kan sätta dem i beroendeställning, och det är där övergreppen,
intrånget och våldet ofta sker. Det är i
många fall lättare för utövarna att ta en
maktposition gentemot dem än mot de
som inte har en funktionsnedsättning. Detta med den dubbla
utsattheten har det pratats en del om
tidigare genom åren men äntligen
känns det som att vi kvinnor med olika
funktionsnedsättningar har fått lite
mer strålkastarljus på oss. Folk har
börjat lyssna, inse och förstå att vår
röst är otroligt viktig i detta uppror
och denna kamp. För Me too är inte
Caroline Eriksson bor i textandes stund i Barcelona, är 27 år, aktivist och har under
bara rätt och slätt en kvinnofråga, det
många år varit ledare på Furubodas Solskensveckor.
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FUNKTIONSNEDSATTAS RÄTTIGHETER ÅSIDOSÄTTS
Skribent: Eva Dahlberg

Den 15 december 2017 publicerades en debattartikel med titeln "Funktionsnedsattas rättigheter åsidosätts" i Kristianstadsbladet. Skribenten var Eva Dahlberg
från Degeberga, vars son har deltagit i både sommarveckor och nyårsfirande på
Furuboda. Eva har med glädje gett tillåtelse att publicera hennes debattinlägg
här, vilket vi gärna gör.
och samla in pengar för
att ekonomiskt kunna
klara att erbjuda utbildningar för denna grupp.
Även här är vi tillbaka på
1900-talets mitt! Att inte
denna Folkhögskola med
mångåriga specialkunskaper kan få ett
ordentligt samhälleligt
Eva Dahlberg kritiserar den
stöd i ett land vars
pågående samhällsutvecklingen och uppmanar läsarna
finanser går så bra, är för
att skänka en slant till Furuboda.
mig helt obegripligt! Inte
heller här efterföljs FN konventionen.

Vad är det som händer i Sverige idag när det gäller
rättigheter för funktionsnedsatta? Hur kan det bli så här
fel?
Detta trots att Sverige skrivit under på FN-konventionen
för personer med funktionsnedsättning, där det i artikel 19
ges rätt att leva självständigt och att delta i samhället, det
vill säga ha möjlighet att till exempel välja var och med
vem man vill leva på samma villkor som andra och inte
vara tvungen att bo i särskilda boendeformer och artikel
24 rörande utbildning, där man ger rätt till ett livslångt
lärande inriktat på full utveckling av den mänskliga
potentialen.
Enligt vår finansminister går det väldigt bra för Sverige!
Ändå gör man allt för att försämra för människor med
funktionsnedsättningar!

När det nu ser ut som det gör och tills förhoppningsvis
utsagon om alla människors lika värde blir en realitet - så
för att Furuboda ska ha en chans att fortsätta bedriva sin
fantastiska verksamhet – där allt brukar kännas möjligt –
hoppas jag att många människor kan tänka sig att bidra
med en slant till deras 90-konto! En dag kan vem som helst
av oss ha behov av en skola likt Furuboda för oss själva,
någon anhörig eller vän!

I den Personliga Assistansen gör man besparingar och
krossar livet för många människor, när man drar in och
inte beviljar assistans till människor som behöver den för
att kunna leva ett värdigt liv och ett liv så likt andra
människors som möjligt – allt enligt FN-konventionen.

•

Livet krossas inte endast för personen med funktionsnedsättning utan också för de anhöriga. Idag helt på tvärs
mot artikel 19, genom att inte bevilja assistans enligt lagen,
vill man tvinga till särskilda boenden och man har i flera
kommuner dessutom börjat bygga särskilda institutioner
för barn med funktionsnedsättningar. Barn som likt alla
andra barn ska ha möjlighet att växa upp i sin familj! För
detta krävs att familjen får det stöd som assistansen ger. Vi
är tillbaka till 1900-talets mitt!

Luncherbjudande

Årsmötesdagen den 20 maj 2018
Klipp ut och ta med denna kupong får du köpa

Lunchbuffé
för endast 75 kr

Furuboda – en välfungerande Folkhögskola för människor
med funktionsnedsättning – måste idag på olika sätt gå ut
15

(Ordinarie pris 91 kr)
Gäller söndagen den 20 maj 2018.
Lunchen serveras kl. 12.00-14.00 i Furubodas restaurang.
För mer information om årsmötesdagen, se s. 9.

Varmt välkommen!
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DAGS ATT BETALA MEDLEMSAVGIFT!

Ett nytt år på Furuboda har börjat. Nya deltagare, nya

handlar inte bara om folkbildning och utbildning, utan
även allmänbildning, som är minst lika viktigt. Till oss
kommer bland annat personer med omfattande
funktionsnedsättningar för att få fortsätta utvecklas
utifrån sina egna förutsättningar. Idag är Furuboda
folkhögskola Sveriges största folkhögskola för människor
med funktionsnedsättningar.

kurser och ny glädje på våra tre folkhögskolor i Skåne. Ett
nytt år innebär också att det är dags att förnya ditt
medlemskap på Furuboda. Oavsett om du varit medlem
tidigare eller vill bli medlem i år, så har du möjligheten nu.
Se information nedan.
Vi är glada att intresset för vår verksamhet har ökat och
många av våra före detta deltagare berättar om vilken
fantastisk tid de haft på Furuboda, och hur glada de är att
nya får chansen till utbildning och utveckling. Furubodas
verksamhet skapar utveckling i människors liv. Det

Tack vare människor som du har vi möjlighet att fortsätta
erbjuda denna viktiga verksamhet. Ditt stöd och din gåva
betyder mycket för Furuboda. Ett utmärkt sätt att stödja
Furuboda är genom att bli månadsgivare. Då kan vi
tillsammans månad för månad göra skillnad för våra medmänniskor och deltagare. Bo och Pia är två av de hundratals personer som förra året valde att bli månadsgivare på
Furuboda. Läs mer om dem på s. 5-6 och varför de tycker
det är så viktigt att stödja Furuboda varje månad.

Prenumerant?
Furuboda.Nu är Föreningen Furubodas medlemstidning. Den skickas till dig som betalt medlemsavgift
eller skänkt en gåva de senaste tre åren.
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Är du inte medlem eller gåvogivare och önskar få
tidningen ändå, kontakta oss på info@furuboda.se.
Oavsett om du är prenumerant eller inte kan du gå till
vår hemsida www.furuboda.se för att ladda ner och
läsa tidningen.

Stort tack för ditt stöd!

MEDLEMSAVGIFTER & GÅVOR
Medlemsavgift 2018
Nu är det dags att betala in 2018 års medlemsavgift till Föreningen Furuboda!

Medlemsavgiften är 120 kr/person och betalas in till plusgiro 900594-3, eller till swish
123 466 39 69. Ange insättningens ändamål, samt namn och personnummer eller adress. Får du
inte plats i meddelandefältet, skicka informationen via e-post till info@furuboda.se.
Gåvor
Vi är tacksamma för alla gåvor, stora som små!

Skicka in din gåva till Föreningen Furuboda på plusgiro 900594-3, eller till swish 123 466 39 69.
16

Era julklappar gjorde stor skillnad!

Gåvor via 2017 års julkatalog överträffande alla förväntningar
Med förra numret av Furuboda.Nu följde en julkatalog med erbjudanden att köpa av våra
symboliska julklappar, för att bidra till större möjligheter för oss att bedriva den verksamhet vi
brinner för. Mängden gåvor via katalogen och den webbshop som iordningsställdes
överträffade alla våra förhoppningar!
Störst succé gjorde asfalten som kunde köpas för 650 kronor per meter. Över 40 meter
köptes, vilket gav mer än 27 000 kronor. Andra omtyckta gåvor var julklapp till julfirarna,
assistanstimmar och fotbollar. Sammanlagt gjordes beställningar på ett 220-tal produkter
och den genomsnittliga ordern låg på drygt 650 kronor!
Eftersom efterfrågan varit så stor planerar vi att erbjuda symboliska gåvor även
under 2018. Håll utkik i kommande nummer av Furuboda.Nu och på vår
hemsida www.furuboda.se.
Utöver gåvorna via julkatalogen har även cirka 80 000 kronor i gåvor kommit in
genom inbetalningskorten i samma nummer av tidningen.

Tusen tack alla ni som är med och bidrar
– ni gör det möjligt att fortsätta!

Furubodas vision:
Självständiga och ansvarstagande människor
med full delaktighet
i ett öppet och tillgängligt samhälle
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