Verksamhetsberättelse 2017
Vårt andra år blev minst lika händelserikt som vårt första. Vår ordförande har
deltagit i konferenser, politisk hearing och andra möten i både Sverige och
utomlands.

Konferenser

Europa parlamentet

I slutet av januari åkte vår ordförande till Bryssel och Europa parlamentet för att
delta i en politisk hearing som arrangerades av Soraya Post,
europaparlamentariker från Fi. Hearingen hette ”Domestic violence against people
with disabilities” och handlade om våld i nära relation mot personer med
funktionsnedsättning. Där var flera organisationer från olika länder som deltog bl.a.
från England och Island. Vår ordförande var en av de som berättade om sina egna
erfarenheter av sexuellt våld och denna inspelning kan du se och höra på vår
hemsida under Europa parlamentet.

Bryt Tabut

Under hösten deltog vi i flera konferenser både i Sverige och på Färöarna.
Konferensen på Färöarna hette ”Bryt Tabut” och handlade om sexuellt våld mot
personer med funktionsnedsättning i Norden. Det var en konferens som Nordiska
Välfärdscentret anordnade och det var bl.a. forskare, skolpersonal och olika
organisationer från alla de nordiska länderna som deltog. Det var en mycket
intressant konferens och resa. En mer detaljerad rapport från konferensen finns att
läsa om i vår blogg på hemsidan.

Mänskliga rättigheter

Konferensen om mänskliga rättigheter för personer med funktionsnedsättning som
Myndigheten för delaktighet- MFD arrangerade hölls på Dunkers Kulturhus i
Helsingborg. Här hörde vi hur en del kommuner- och stadsanställda tillämpar FN:s
konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Men vi fick
också höra Sveriges kommuner och landsting- SKL berätta om att det är väldigt få
kommuner som anser sig behöva jobba med mänskliga rättigheter för personer
med funktionsnedsättning. De menar att de flesta av oss i Sverige tror inte att vi
har några brister i mänskliga rättigheter, men det har även vi.

Föreläsningar och träﬀar med andra organisationer

• Vi började året med att ha en presentation för Barn- och ungdomshabiliteringen i
Helsingborg.
• Under sommaren hade vi ett möte med RFSU Malmö där de berättade om sitt
projekt ”Sex för alla” som riktar sig till personer med intellektuell
funktionsnedsättning.
• Vi deltog i ”Mörarpsdagen” där vi stod med informationsmaterial och sålde våra
pärlarmband.
• Under hösten deltog vi i ett samrådsmöte tillsammans med Myndigheten för
delaktighet- MFD. De hade fått i uppgift av regeringen att sammanställa mäns
våld mot kvinnor och i detta fallet kvinnor med funktionsnedsättning. Vi och
några andra organisationer var inbjudna att bidra med vår erfarenhet kunskap i
ämnet.
• Vi hade ett möte med RFSU Stockholm om deras projekt ”Sex i rörelse” som
riktar sig till personer med rörelsehinder.

Intervjuer

Alice Barnholdt från funkar.skane.se gjorde en intervju med vår ordförande som
filmades. Intervjun handlade om varför hon startade vår organisation och du hittar
intervjun i vår blogg på hemsidan.
Under november avslöjade radio programmet Kaliber brister inom färdtjänsten när
det gällde anmälningar om sexuella övergrepp av färdtjänst chauﬀörer. Vår
ordförande intervjuades av en journalist om dessa uppgifter och vi kunde höra
intervjun i det radiosända avslöjandet.

Samarbeten

Vi valde att skriva ett samarbetsavtal med studieförbundet Medborgarskolan i
Helsingborg. Vi har inte hunnit göra något tillsammans ännu, men vi hoppas kunna
ha oﬀentliga föreläsningar genom dem.

Skrivelser

Justitieministern

Vi skickade in en skrivelse till justitieministern Morgan Johansson, där vi ställde
krav på att myndigheter, polisen, rättsväsendet och intresseorganisationer ska
samarbeta för att personer med funktionsnedsättning ska få stöd och hjälp att
anmäla sexualbrott som de har blivit utsatta för. Detta har vi dock inte fått något
svar om.

Pressmeddelande

Med anledning av avslöjandet om sexuella övergrepp inom färdtjänsten, gick vi ut
med ett pressmeddelande till alla Sveriges kommuner och färdtjänst ansvariga. I
pressmeddelandet kräver vi att kommunerna tar sitt ansvar och ställer högre krav
på taxibolagen. Att kolla alla chauﬀörer genom brottsregistret är ett steg i rätt
riktning, men det löser inte problemet. Det behövs bättre utbildningar för att
förändra synen och attityder som vissa personer har gentemot personer med
funktionsnedsättning.

Medlemmar och sålda armband

Den 31/12 2017 hade vi 61 medlemmar och vi har sålt 63 pärlarmband under året.
Våra medlemmar har fått ett Nyhetsbrev under hösten med information om
verksamheten.

Sociala medier

Vi har under året rapporterat från olika evenemang både på twitter och Facebook.
På så sätt kan den som vill följa vår verksamhet.

Bloggen

Det mesta som vi har gjort och deltagit i under året finns att läsa om i vår blogg på
vår hemsida. Den uppdaterades löpande under året.

Styrelsemöten

Vi har haft 5 styrelsemöten utöver årsmöte och konstituerande möte och vi har
också haft en träﬀ där ordföranden och Ulf Johannesson diskuterade
bidragsansökningar.
We Rise Agains styrelse tackar alla medlemmar och samarbetspartners för detta
året och hoppas på att ni följer med oss in i 2018.

