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Projekt ska
ge funkis-
acceptans
Det nya projektet Funka utan skam ska ge
acceptans för funktionsnedsättning bland
svensk-assyrier och andra nysvenskar med
en funktionsnedsättning. Dessutom ska
det ge dem en bättre självbild.
- Funktionshinder ska ses som en möjlig-
het i Sverige och i övriga världen, säger
Neuroförbundets jurist Stefan Käll, i

projektets ledningsgrupp.

Det är Åssl.riska riksf-örbundet i Sverige som
har ber.iljats ett tr.i.iårigt projekt ar.Nlmiinna
arvsfonden för att brr.ta tabun och stiirka per-
soner med utländsk bakgrund mecl funktions-
nedsättning.

I Mellanöstern och andra clelar av vlirlclen
är synen på lunktionsnedsatta miinga gånger
kopplad till skarn och tabun, till skillnad mot
dagens Sverige där fi-rnktionshinderrörelsen är
stark och har bidragit till att funktionsnedsirtta
s1,ns och hörs i samhalllet på ett helt ar.rnat sätt.

Projektet har en budget på närmare tre mil-
ioner kronor och drivs i samarbete med Neuro-
fbrbundet, Assyriska riksfiirbundet och DHR.

Svårt bl i f unkisaccepterad
Proiektledningsgruppen pekar på att för nr.-
anlainda persotler med funktionsnedsiittning
vrintar ofta ett flertirl utmat.ringar. Bortsett fr.iir.r

sr-:irigheten att generellt bli fi-rl1t accepterad
av sina närmaste, väntar ett flert:ri san.rhrills-
utmirningar. Att vara en nyanländ person i Sr.e-

rige iir en utmaning i sig, dli rnan behör'er laira

sig ett nytt språl<, en nv kultur och anpassa sig
tbr n1,a sociala sarnmanhang.

-NIen att även vara en nvanlär-rd person med
en funktionsnedsättning air en större utma-
ning, speciellt när samhä11et fortfärande brister-
i tillgän glighet för funktionsnedsatta in ilir,ider,
enligt Stefan I(äll och fortsätter:

- Det här är ett mycket viktigr projekt och r.i
kan lär:r oss mvcket av att ha sällskap med r.iirir
nya sr.ensl<ar in i framtiden. Ner,rroförbundet
har alltid arbetat för att funktionshinder ska ses

Viktig integration. Ett f lertal samhällsutmaningar väntar

som en möjlighet i Sverige och i ör,riga värl
den. Yi är glada för att vi får möjlighet att rnecl-
verka i cletta projekt med Assyriska riksförbun-
det, siiger Stefan Kiill.

Skapa metod ett mål
Ett sh-rtrnå1 med projektet är att skapa en gene-
r:rliserbar metod som sedan kan användas a\, -
anclra minoritetsgrupper, där liknar-rde proble-
rn:rtik existerar. Ett annat n-rål är att skap.1 en
rno del I för komrnr-rnernas ftrnktionshinderrird
att anr,ända sig av i framtiden.

D Det här är ett
mycket viktigt
projekt och vi kan
lära oss mycket
av att ha sällskap
med våra nya svenskar in i
framtiden. (
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ofta för nyanlända personer med funktionsnedsättning.
FOTO HAKAN S.]UNNESSCN

Projektet Funka utan skam är en del av All-
männa an,sfondens satsning Egen kraft som
sr'ftar till att skapa en förändring i samhället
som iorbättrar ler.nadsvillkoren för personer

med funktionsnedsättning, oavsett ålder.

Unik kompetens tillförs
-\-i är r-itldist s1.rda trveL att projektet har blivit
beviljat, eltersor.r.r l-eh,,i .'t hr.rns. Vi ser hur tabun
kring funktionsne d s.ittnin g fortsätter i Sverige

för personer med assvrisk bakglund och vi vil1

arbeta för att ändra det negatir a -sr-nsättet till ett
positi\,t, säger Gabriel Kervakos och fortsätter:

\euroförbundets och DHR:s r.nedr.erkan

::..rkc-r projektet och tillfor r-rnik kornpetetrs
ir,,111 .ir,.,,-ra, som vi saknar i r.år organisation.

\ :;ktr slutskurser, nätverksträlTar och so nr n1a r-
i.l!e: .lr n.1gra al. aktiviteterna ilom ramen för
pi..rektet. Den röda tråden syftar till att perso-

ner r.ned fur-rktionsnedsättning ska stärkas och

Lr större kunskap om sina rättigheter och möj-
ligheter i san-rhället. Projektet fokuserar på tre
geograhska områden: Göteborg, Jönköping och

Södertä1je.
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Nya företagspaket gör det enklare att ge

F Gtivor är en r.iktig del av intäkterna farr Neuroförbr-rndet. trIar1-

siittningen :ir att det ska vara enkelt att ge, enkelt att engagera \iq
oavsett om man är privatperson eller ett företag son-r vill vara med
och göra skilh-rad.

- Därför är det extra roligt att r.i nu har lanserat tre olika
företagspaket n-red går,opaket i olika nir,åer, berrittar Lotta
Sydäng-Melin, som varit ins:rmlingsa nsvarig pir Neuroförbundet
tills nyligen.

-Beroende på vilken pengastorlek företaget ger får det olika delar
tillbaka. Det är enkelt för givarföretaget och det spar adn-rinistratir-
tid fijr fijrbundet. Gå gärna ir.r och titta på Neuroforbundet.se och
klicka på fliken Stöd oss. ;r

Publikdragare. Neuroförbundets utställning om hjärnan i Brainbus
kommer att vara en synlig och viktig del i satsningen i Neuro pä sta'n.

Neuro på sta'n 2OL6 på sex orter
ä'Lrnder r'åren och hösten 2016 san-rordnar riksförbundet sina
diagnoskonferenser, närståendekonferen ser och rättighetskurser i
ett proiekt under namnet "Neuro på stah".

-Vi kommer att ha med vår Brainbr-is-r-rtställning om hjärnan
och hjärnans siukdomar. Det kommer irtt finnas diagnosstödjare
på plats och hållas seminarium med föreläsningar om neurologi,
rehabilitering, egenträning med mera. Själr.klart kommer r.i också

att försöka rekrytera n-rånga nya r.nedlemmar, säger Peter Winberg,
Neuroförbundets koordinator för pro.jektet.

Aktuella daturn under r,:iren: Nr.koping 9/4, Katrineholir 16/4

och Eskilstur.ra20l4.I höst planeras aktiviteter i X,Iaimö 1/10,

Helsingborg 8/10 och Kristianstad 15/10. i


