Varför ska jag ha assistans när nu andra tycker sig kunna tänka ut bättre
alternativ?
En liten flicka föddes 1956, andra barnet av fyra på en gård i Skåne och i vaggan låg
ett friskt barn utan men, Downs syndrom eller annat fel och lyckan stod högt i tak! Att
föda ett barn innebär att du kan komma i ett val, har du tänkt på det?

I vaggan här ligger jag och min syster kittlar mig på näsan så jag
viftar med alla fingrarna som idag är förlamade och har varit sedan den 17 juni 1973!
Vad kan hända dig i livet sen och vad vill du då OM något skulle hända dig som gör
dig beroende av andra för att klara din dag s a s?

Jag var en liten flicka som alla andra och jag växte upp i en trygg familj. Jag gick i
skolan och efter första året på gymnasiet dök jag på för grunt vatten och bröt nacken.
Det kunde ha varit du!

Kan du se en ung kvinna, kan du se mig?
På detta foto är jag 16 år
och har samma baddräkt som jag hade den dagen jag dök på för grunt vatten och
bröt nacken. Jag är glad jag överlevde och jag vill leeeeva och fortsätta njuta av livet!
Jag blev tvungen att använda rullstol då 1973 17 år gammal och blev beroende av
andra, till allt. Det fanns inga alternativ till långvården då för längesen OM inte mina
föräldrar byggde om och hjälpte mig med allt, ibland med hjälp av syskon och andra
runt oss!

Jag var en ung kvinna helt beroende av andra, kan du se mig?
PÅ detta foto taget i mitt föräldrahem där jag alltså bodde istället för långvården
hjälper min syster mig att borsta ut mitt hår, på sitt sätt! ;)
Samhället förändrades med tiden och servicehusen kom och dit flyttade jag.
Hemtjänst kunde jag där ringa på om än jag inte kunde få hjälp med allt utan bara
enligt regler mm och jag kunde inte välja vem som skulle komma in i mitt hem och
röra min kropp.

Jag var fortfarande en ung kvinna, kan du se mig?
LSS lagen kom 1994 och jag kunde knappt förstå den frihet den skulle innebära och
jag jublade, äntligen myndig att bestämma i mitt liv och över vem som skulle vara så
nära inpå mig! Jag valde att vara med och starta kooperativ för att få ut så mycket
som möjligt av friheten och komma loss från myndigheternas förstoringsglas ang mitt
absoluta privatliv mm!
Jag var en vuxen kvinna 38 år då som visste vad jag ville, kan du se mig?
Jag lever ett rikt liv med personliga assistenter som jag själv kan välja att anställa, jag
får bestämma vem som ska hjälpa mig så nära och mycket alldeles intimt mm. Jag
har kunnat flytta till en lägenhet och bygga upp rabatter vilket är ett av många
intressen, engagera mig i mycket och känna mig fri!
Jag är nu en mogen kvinna 62 år gammal som vet vad jag vill, behöver och kan, kan

du se mig?
Jag har hört regeringen som har haft makten sitta och tala och ge Fk direktiv som fick
mycket i gungning. Nu väntar vi på att få veta vad den smygande utredningen som
tillsattes egentligen håller på med för en del har läckt ut som jag och mina vänner
knappt tror är sant!

Kan det vara möjligt i ett land som kallar sig ett välfärdsland och sägs vara i en
högkonjunktur kan sätta kniven mot våra stupar och skicka oss tillbaka till beroendet,
omyndigheten, utsattheten, bristen på frihet mm?
Jag är alltså en beprövad kvinna 62 år gammal som nu undrar hur min framtid ska
bli? Kan du se och känna med mig? Skulle du vilja byta med mig?
När du rättar till din huvudkudde för att somna och lägga dig tillrätta, skulle du då
kunna tänka dig att det känns olika om du hade behövt hjälp att göra det vems
händer som skulle bistå dig? Om du hade varit tvungen att be någon som hade ställt
upp för att hjälpa dig tror du då du hade vågat tala om riktigt hur kunden skulle ligga?
Om du skulle öppna dina mail, betala dina räkningar, öppna din post, få hjälp med att
tvätta dig och gå på toaletten, hade du då tyckt det var oväsentligt vem som hade
bistått dig och hur avtalet var ang din rättighet att få hjälp?
Hur lång tid tar det att gå på toaletten för din del och hur ofta går du på toaletten?
Vågar jag fråga hur du gör när du tvättar dig och hur ofta du gör det? Du får bara
beviljat det mest grundläggande och intima.
Assistanslagen har som intention att ge oss rätt till att leva med goda levnadsvillkor
medan SOL endast uttrycker skälig levnadsstandard vilket ju ger möjlighet till kraftiga
risker för tjänstemannens brist på förståelse och insikt vad som är viktigt i en annan
människas liv.

En bild som jag själv har ritat ang känslan av att inte kunna
gömma något och integritet vet jag vad det är, i praktiken in på bara kroppen!
Fk har rätt att fråga dig för att bedöma dina ev möjligheter att få den hjälp du måste
ha oavsett vad du tycker och känner och därför måste du svara, om du ska få den
hjälp du behöver! Ev får du ett avslag som du har rätt att överklaga om du orkar och
vet att driva din fråga sas. Ju mer beroende du är av assistansen desto svårare är
det ofta att tala för sig och kooperativ ev assistansbolag kan möjligen hjälpa dig. Om
inte verksamheten vingklipps av att vara bakbunden av regelverk som styr stenhårt
och kräver en disciplin som inte ger utrymme för undantag pga dagsform, special
behov och livskvalitet.

