Verksamhetsberättelse 2018
Svar på skrivelse
I oktober 2017 skickade vi en skrivelse till justitieministern Morgan
Johansson med krav på åtgärder i den kommande lagändringen i
sexualbrottslagen.
I juni 2018 fick vi svaret från regeringskansliet. Då hade riksdagen
redan antagit den nya sexualbrottslagen som riksdagen röstade
igenom den 23 maj 2018. Den nya sexualbrottslagen är byggd på
frivillighet och vill ni veta mer, så sök på prop.2017/18:177.
I det stora hela tycker vi att ändringarna i sexualbrottslagen är bra,
men de har inte tagit vår skrivelse i beaktning, vilket vi tycker är
synd. Ni kan läsa svaret i vår blogg på hemsidan.
Forskning
Under våren träﬀade vår ordförande tillsammans med vår
medlemmar Astrid-Levina Ekstrand forskaren Mikael Karlsson. Han
är forskare på Lunds universitet och skriver en bok om sexualitet
och funktion. Han ville höra om våra erfarenheter i ämnet.
Radiointervju
I februari 2018 träﬀade vår ordförande återigen journalisten Saﬃ
Yucel med anledning av hennes uppföljning på Kalibers avslöjande
i november 2017 om sexuella ofredande inom färdtjänsten.
Färdtjänstsamordnare och taxibolag har vidtagit vissa åtgärder
efter avslöjandet, men vi anser att det fortfarande är långt ifrån
tillräckligt för att resenärerna ska känna sig trygga när de åker
färdtjänst.
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Radiointervju med anledning av Metoo
Journalisten Lollo Collmar jobbar på Sveriges Radio P1 med
Tendens-kortdokumentärer. Hon ville fånga upp en grupp
människor som enligt henne hade glömts bort i Metoo kampanjen
som startade hösten 2017.
Personer med funktionsnedsättning är utsatta för sexuellt våld i
större utsträckning än andra personer och det var vad Lollo ville
göra en dokumentär om. Hon kom ner till Skåne för att ha ett
samtal med vår ordförande och resultatet blev dokumentären
”Ingen ger väl sig på en handikappad” som sändes i P1 den 14
april 2018. Vill ni lyssna på den, så hittar ni den på Sveriges Radios
hemsida.
MeToo
I början av 2018 kom det ytterligare ett MeToo-upprop och denna
gången var det kvinnor med funktionsnedsättning som trädde fram
under hashtaggen #Slutvillkorat. Initiativtagare för uppropet var
Denise Cresso och hon startade även hemsidan slutvillkorat.nu.
Där publiceras flera anonyma berättelser av kvinnor med
funktionsnedsättning som blivit utsatta för sexuellt våld.
MeToo kampanjen har blivit stor världen över, men i Sverige har det
blivit riktigt stort. Det har gjorts demonstrationer och
manifestationer av olika slag ända sen kampanjens start 2017. I
Helsingborg deltog vi i en MeToo fackelmanifestation, där bl.a. vår
ordförande höll ett kort tal.
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Musikhjälpen
Musikhjälpen hade i år temat ”Alla har rätt att funka olika”.
Mänskliga rättigheter är inte en självklarhet i alla länder och än
mindre för personer med funktionsnedsättning. Vi tycker att det är
bra när någon utöver funktionshinder rörelsen tar på sig uppgiften
att sprida kunskap kring personer med funktionsnedsättning och
vår utsatthet.
Sverige har kommit långt när det gäller mänskliga rättigheter för
personer med funktionsnedsättning, men även vi har brister. Sen
början av 2000-talet har våra politiker och myndigheter successivt
dragit in och ner på mänskliga rättigheter för personer med
funktionsnedsättning. Det är en mycket oroande utveckling som vi
är många som försöker vända med spridning av kunskap. Vi var
några medlemmar som besökte ”buren” och lämnade info om oss i
Lund.
Bidragsanökan
Vi skickade in en ansökan om verksamhetsbidrag till Helsingborgs
socialförvaltning, men syftet med bidraget hade vi tolkat fel så vi
drog tillbaka vår ansökan.
Sociala medier
Vi finns på både Facebook och Twitter där vi delar med oss om vad
vi gör, läser och hör. Detta är ett väldigt bra sätt för våra
medlemmar att ta del av vår verksamhet. En del medlemmar har
också tipsat oss om olika saker de har läst el hört inom ämnet,
fortsätt gärna med det.

We Rise Again
Hattmakaregatan 12
253 56 Mörarp
Tfn 0734-130200

Organisationsnummer 802500-3131
Swish 123 569 67 94
Bankgiro 667-1606

Blogg
Ett annat sätt för våra medlemmar att känna sig delaktiga i vår
verksamhet är att läsa vår blogg. Där skriver vi om event vi deltar
på och annat som händer i vår verksamhet.
Styrelsemöten
Vi har haft 5 protokollförda möten, varav 1 har varit AU. Vi har
också haft träﬀar där vi har arbetat med bidragsansökningar.
Medlemmar och sålda armband
Under året har vi sålt 9 armband och 2018-12-31 hade vi 45
medlemmar.
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