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AftCInhladets läsare ZCICI7:

Jag tycker att aXl information
GEr? hartdikapp än viktig"
Dem här fcldern förklarar saker
pa ett mycket bra sätt,
för ibåand kan ett ord betyda
olika saker. Läs och lär.
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ffie6 äs" 6m*e Eä€€ at€
$aäruga med män end hyts
ar€ e§Een ämdrar betydeBse"
Å€C dåskeste§"ä mEåka

hegrepp kam wara en wäg
a€€ gå"

Aee s§ä§w #uas?dena önrer"
wå8ä«a CIrd ssffi? är ffiK a*€
affiväs?da, mäu, rmar? hör
tämka t§äE eeh wåäE<a qls"d

s@EYB sågmaBc§'ar warmåmg,

ffiär kermmer mågra erd
a&ä bör§a pra€a &rYE"

Du hittar säkert åer.



*kFunktionshinder och I
fun ktion sn e d sättn in g n

Ett funktionshinder uppstffi i mötet
mellan individen och samhället.
Det kan handla om svfftillgänglig
information, trapp or och trösklar,
och inte minst attityder som
stänger ute människor..dlldeles i
onödan. Personer med funktionsl
nedsättning - sfizäl fysisk, psykisk
som intellektuell - kan ju leva ett
fullt fungerande liv om alla vi i sam I
hället tillfier det. Men gör vi det?

#* Ferson rned funktions n
nedsättningl

Ungefär en av fem svenskar uppger
att de har en funktionsnedsättning.
Klas tiil exempel. F{an har en CP-
skada, men är ftir den skull inte CF.

Funktionsnedsättningen dr b ar a

en del av personen. Det är en viss
skillnad, eller hur?

#Brukare ellerl
användarel

Om du till exempetr använder dig
av p ersonlig assistans, hörapparat
eller rullstol är du knappast en
passiv patient eller klient. Nej,
snarare en aktiv brukare eller
användare. Vilka hjälpmedel brukar
du använda när du lagar mat elier
skriver ett brev?

# Tillgänglighet
Tillgänglighet är bra fiir alla, men
absolut nödvändig om du har en
fu nktions ne d s ättnin g. Tillgängiig f
het innebär till exempel att kunna



. läsa hemsidor, besöka offentliga diskriminering. Det trrns lagar som
miljöer, ndlde varor du vill köpa i skyddar mot diskriminering, bland
affåren och komma in pflhoteli och annat i arbetslivet. Men hur är det i
restauranger. Självklart, men inte for vardagslivet?
alla.

# Reh ab iliter in g n
Si,p*sign flor alia och habiliteringl
Design for alla innebär att all R.ehabilitering hjälper människor
planering och utformning av att hitta vågar tillbaka til1
produkter, byggnader och tjänster arbetsiivet -till exempel efter en
ska ta hänsyn till användbarhet och skada. Habilitering bidrar till att
tillgänglighet. Tänk orn alla som personer med medftidd skada
designade exempelvis mjölkpaket eller funktionsnedsättning kan leva
giorde dem sflatt människor slapp självständiga liv. Ftrabilitering
grffa över spilld mjölk? kornmer frfir det latinska ordet

habil sorn betyder skicklig. Och

I\"1är människor behandlas olika,
tiil exempel pflgrund av funktions I
nedsättning, trandiar det om



: : n önebidrag
Ar det foretaget eller arbetstagaren
som lever pf,bidrag?

givare som tar emot bidrag for att
anställa personer med funktions I
nedsättning. Den anställde ffr lön
direkt frfir arbetsgivaren. Tanken
är att underlätta ftir personer med
funktionshinder att komma ut pil
arbetsrnarknaden.

Dyslexi
Förr sa man ordblind. trdag säger vi
att man har dyslexi när bokstäverna
trasslar till sig.

lVldSrga har iäs-och skrivn
svr{}igheter av andra orsaker. En av
fyra har svffit att 1äsa och ftirstdlen

I-önebidragstagareät den arbetsn ',,'Diagnos

vanlig tidningsartikel. Vad kan det
bero pf?

Diagnos är benämningen pflen
fysisk eller psykisk funktions I
nedsättning, till exempel dys iexi.
Namnet och diagnosen kan vara
helt OK att använda, till och med
viktig och intressant i rätt
sammanhang. Men ibland har
benämningen ingen betydelse ftir
den dagliga tillvaron. IJngefir som
din ftidelseort, kragstorlek elier
favoritfiirg.



ri}Flandikapp plats är tillgängiig än att den är
I vissa fall är det fritt fram att prata handikappanpassad.
handikapp. X golf till exempel. Men
ordet har ändrat betydelse. Socialn #sArbetshandikappad
styrelsen rekornmenderar att Ordet arbetshandikappad har Iänge
begreppet inte längre bör användas använts ör att klassi&era arbetsl
alls. Istället rekommenderar de 1ösa med funktionsnedsättning,
funktionshinder (se funktions n oavsett fiirin@a att klara av ett
hinder och funktionsnedsättning). eventuellt jobb. Men är Eva som
Däremot kan "handikapp" hittas använder rullstol arbets!
i samrnansatt form till exernpel i handikappad om hon jobbar som
handikapptoalett. journalist? Det är bättre att prata

m människors arbetsftirrn@a och
;i:rHandikappanpassa riva hinder - bffie verbala och
Ordet handikappanpassa signalerar andra -pflvfra arbetsplatser.
problem, och att det är OKatt göra
skillnad mellan människor. Men alla
tjänar ju pf,att öppna en plats for
fbr besökare, eller hur? Säg alltsfl
helire att en byggnad eller webb I



Rullstolsb uren speglar verkligheten
bättre. Eller varftir inte person som
använder rullstol?

,r:ir F ö r stfi1 d sFi an d ik ap p a d
Ordet är forlegat. Person med
utvecklingsstörning är ett mer
aktuelit sprffibruk.

:;;r Dvär g
Det Drns massor av dvärgar i Sagan
om Ringen. NIen inte en enda i
verkliga livet. Här Erns människor
som är korta och andra som är
lffirga, och n@ra med diagnosen
kor tväxthet.

irlå tsokstavsb ar n
Iiärt barn har mfirga namn. Men
bffie barn och vuxna kan ha till

exempel diagnosen ADHD. Neuro X
p sykiatriska fu nktions ned s ättningar
kan innebåra koncentrations X
svfrigheter msn ocksflandra
symtom. Se rnänniskan bakorn
forkortningen. Vad tänker du när du
ser bokstäverna ABBA?

**?'Psykfall
Medier kopplar ofta ihop ord som
psykfall, psyksjuk eller galning med
dramatiska väldsddd - speciellt
efter mordet pf,,{nna Lindh.
Rubrikerna skapar rädsla och väcker
starka känslor hos människor med
p sykisk funktionsneds ättning.
Begreppet psyksjuk används dessl
utom ofta svepande om all sorts
psykisk ohälsa - och fogar samman
människor som har ftiga gemensamt.



-,;'l' Bem ötan d e
Att mötas handlar om ömsesidig
respekt. Alla människor har rätt att
bli bemötta och behandlade pfllika
villkor och pflsamma sätt - oavsett
v&a olika fiirutsättningar och
möjligheter. Att skilja pflfolk och
folk är diskriminering. Att mötas är
att se och acceptera hela individen.

x Blind
Alla som har en synnedsättning är
inte blinda. Graden av funktions X
nedsättning varierar frdh syn I
svaghet till grav synskada. Personer
som helt saknar syn kan ftiredra
uttrycket grav synskada snarare än
blind. Ser du skillnaden?



# Skolgtrdssvenska
Skolgdldarna har alltid ekat av
skällsord. N@ra av orden syftar pfl
funktionsnedsättningar. Men vad
betyder de egentligen?

Mongo år en stad i Tchad.
Idiot är en person som inte

deltar i det politiska livet,
diminstone i antikens Grekland.

DAMP-unge är ett barn som
gillar den norska jazzgruppen Damp.

CP är den kanadensiska järn X

vägen, men även datorprogrammet
Constraint Pro gram m in g.

Miffo är en svensk ldhgtlrn frtrr
2003.

*it'R.ullstotrsbunden
Ingen är bunden titrl sin stol, om det
inte Drns rep med i bilden.



ffiöv
Att vara ffidd döv eltrer att ha bXivit
det i vuxen flder ger olika
foruts ättnin ga{. Vuxendöva h ar tiXl

exempel inte teckensprdk soffix

forstasprm, ffiloffi kan iblamd
använda tecken som stöd. Ofta i
kornb ination med skrivto trkning.
Persoffien rmed viss hörsel ar inte
dövä, de har 0n hörselskade.
Det gäller med andra ord att vara
lyhörd for orderl .



W§kef,g€ wffiB'e
räådd ffiffise mrdere

Det är nyttigt att bli pdftrind om hur
ord kan uppfattas. Ord kan sffia
och örnedra även om det inte var
avsikten. Alltftir ofta använder vi
ord utan att tänka efter. Orden är
vffit viktigaste kommunikations E
medel. Därfor är det viktigt att vara
rädd om orden och om valörerna.
Men ord örstffi olika av olika
människor. Hur man än anstränger
sig är det svdlt att ffltill det sdlatt
det alltid blir rätt.

Men ftirhoppningsvis blir det rätt
oftare om vi dfloch dilger oss tid
att fundera pf,vad vi säger. Den
här lilla foldern ger n@ra tips om
vad vi bör tänka pdJnär vi talar om
funktionsnedsättningar. tr äs den,
läs den igen, sprid den till dina
vänner, diskutera orden med dem.

Bengt Westerberg
Ordforande i svenska Röda korset
och tidigare socialminister


