
I början av året 
skickade 

förbundet ut en 
förfrågan till sina 
referensgrupper i 
syfte att ta reda 

på vad de tycker 
om vår 

verksamhet  

 • • • 
 

Utgående från Finlands 
ratifiering av FN-
konventionen frågade vi 
var förbundet med tanke 
på sina svensk- och 
teckenspråkiga 
medlemmar bör vara 
representerade? 86 % ansåg 
att delaktighet och 
påverkan av myndigheter 
är viktigt eller mycket 
viktigt. 1 % tyckte att det 
var onödigt. När det gällde 
representation i 
kommunala organ 
(fullmäktige, nämnder och 
råd för funktionshindrade.) 
ansåg hela 94% att det var 
viktigt att vi var 

 
Visst gick det bra!  
 

Ett val är över och vi förbereder oss för ett nytt. 

Samtidigt som kommunerna tillsätter nämnder och 

sektioner så har politikerna redan börjat lägga upp 

en strategi för nästa val. I vinter är det tänkt att 

välja representanter till  landskapsfullmäktige -

 förutsatt att vår regering har lyckats få några 

landskap till  stånd tills dess förstås.   

ärskilt glada är vi över 
att vår ordförande 
Anna Caldén blev 

invald i Nykarleby. 
Dessutom så ökade hennes 
personliga röstetal betydligt. 
Anna har med sitt 
engagemang, sin känsla och 

sin flit visat att arbetet ger 
resultat också i politiken. Vår 
ordförande är dessutom 
något så ovanligt som en ung 
och erfaren kvinnlig politiker 
vilket ger skäl att hoppas och 
tro på att det här bara är 

början på en politisk 
raketkarriär. 

I Korsholm var 
Handikappföreningen i 
Österbottens ”Grand Old 
Lady” Carola Lithén 
röstdrottning med över 500 
personliga röster.  Ett bevis 

på att Lithéns arbete 
värdesätts av Korsholmborna 
är att hon för perioden 2013-
2017 har fungerat som 
fullmäktiges ordförande. Att 
bli återvald är aldrig lätt men 

S 

Enligt Handikappförbundets enkät ansåg hela 
94% att det är viktigt att ha en egen 

representation i kommunalpolitiken, d.v.s. i 
funktionshinderråd, fullmäktige och nämnder. 

Hänt sen sist... 
Finlands Sv. Handikappförbund 2017-05-01 1.2017 

 



 representerade där. Ingen 
ansåg det vara onödigt. 
Hur vi är representerade i 
kommunalpolitiken efter 
valet framgår ur Karl-
Mikaels krönika.  

När det gällde samarbete 
med organisationerna 
omfattade variablerna fyra 
delområden, nämligen 
nätverk, verksamheter och 
projekt samt Handikapp-
förbundets aktivitet i den 
tillfrågades egen organi-
sation. Av de tillfrågade 
ansåg 75% att deltagande 
och påverkan i deras 
verksamheter var viktig 
eller mycket viktig. 9 % av 
medlemsorganisationerna 
ansåg det vara onödigt. Av 
samtliga verksamheter 
ansågs samarbetet med 
SAMS vara viktigast. 
På den sista frågan ”Hur 
aktiv är Handikappför-
bundet i din egen 
organisation” svarade 47 % 
att vi är aktiva i deras 
organisation. Detta var ett 
något oväntat och ett 
mycket välkommet 
resultat. Eftersom vi har 11 
medlemsorganisationer och 
våra resurser är begränsade 
så måste det innebära att 
samarbetsorganisationerna 
också uppskattar att våra 
förtroendevalda ställer upp 
för dem. Att 27 % upplevde 
att vi är litet eller inte alls  

Carola och Anna lyckades 
bägge två med den bedriften. 

SAMS verksamhetsledare 
Nina af Hällström blev 
invald i Esbo, den här 
gången på ordinarie plats. I 
söderns stora städer blev inte 
en enda kandidat med per-
sonlig erfarenhet av att leva

med en funktionsnedsätt-
ning invald, vilket gör Ninas 
resultat extra glädjande -
  man kan hoppas på att Nina 
med samma flit som hon fört 
fram många viktiga frågor 
för SAMS kan öka förståelsen 
för funktionshinderfrågor 
inom sitt parti och lyfta fram 
dem på agendan i Esbo och 
Nyland. 

Mutual Trusts projekt-
koordinator Daniel Saarinen 
gjorde en kort, snygg och 
sakorienterad kampanj. 
Daniels kampanj lyckades 
lyfta upp flera minoritets-

teman och gjorde det 
dessutom välformulerat.  

Daniel blev inte invald, men 
det gäller att hålla i minnet 
att det som nyinflyttad och 
förstagångskandidat alltid är 
svårt att nå hela vägen fram. 

Som slutsats kan man säga 
att arbetet i funktionshinder-
organisationer, -råd och 
arbetsgrupper ofta tenderar 
att bli reaktivt. Med det 
menar jag att arbetet där ofta 
går ut på att korrigera 
misstag som gjorts på annat 
håll. En otillgänglig miljö, 
social- och hälsovårdstjänster 
och myndigheters 
godtyckliga tolkningar av 
grundlagsenliga- och 
mänskliga rättigheter är alla 
beslut och förfaranden som 
idag (ännu) i stora drag fattas 
på kommunal nivå. För att 
de krav på FNs konvention 
om rättigheter för personer 
med funktionshinder ställer 
på Finland skall kunna 
förverkligas måste det inom 
de kommunala 
beslutsprocesserna finnas 
kunskap och vilja att faktiskt 
göra beslut som inte riskerar 
att leda till diskriminering. 
För den uppgiften lämpar sig 
personer med 
funktionshinder bäst själva. 
Också de som arbetar och har 
kunskap i de här frågorna 
har även de en viktig uppgift 
att fylla.  
         Karl-Mikael Grimm 

Bild: 1 Karl-Mikael Grimm 
är ordförande för 
centerunga i Helsingfors 



 aktiva i deras organisation 
kan bero på många orsaker. 
En av dem är att vi i många 
fall endast samarbetar 
kring samma målsättningar 
vilket även poängterades i 
kommentarerna. 

Att totalt sett 82% tyckte att 
vår intressebevakning var 
viktig innebär att vi i 
princip är effektiva och 
sysslar med rätt saker. Att 
2% ansåg att vår 
intressebevakning har varit 
ganska eller helt onödig 
innebär att vi i framtiden 
bör lära oss att fokusera 
och göra saker och ting 
bättre.     

När det gällde information 
fokuserade enkäten på SOS 
Aktuellt. Av de tillfrågade 
läste över 81% tidningen 
medan närmare 19% inte 
gjorde det. På variabeln om 
hur viktig SOS Aktuellt var 
som informationskälla för 
deras målgrupp svarade 
endast 52 % att tidningen 
var viktig. Detta var en 
besvikelse eftersom SOS 
Aktuellt bör ha en större 
betydelse för de tillfrågade 
i framtiden. Att 16% ansåg 
att tidningen var ganska 
eller helt onödig var väntat 
eftersom många p.g.a. sin 
funktionsnedsättning eller 
språktillhörighet inte läser 
svenskspråkiga tidningar 
alls. Självfallet prioriterar 
varje organisation sina 
egna medier, men intresset 
för en gemensam tidning 
kunde ha varit högre.   

 

Mutual Trust 
 
Handikappförbundets Mutual Trust -projekt är nu inne 
på sitt  andra år  

Handikappförbundets 
Mutual Trust-projekt är nu 
inne på sitt andra år. I 
projektet deltar redan 14 
funktionshinderorganisation
er, en rad räddningsmyndig-
heter och tre stora rederier. I 
början av januari ordnades 
en räddningsdag tillsam-

mans med Helsingfors stads 
räddningsverk. Där simule-
rades bland annat en brin-
nande buss varifrån 
funktionshindrade räddades. 
Dessutom diskuterades hur 
olyckor bättre kunde 
förebyggas och hur 
tillgängliga befolknings-

skydden är. Efter övningarna 
hölls en livlig paneldebatt 
där bl.a. Helsingfors biträ-
dande stadsdirektör Pekka 
Sauri deltog. En rapport över 
dagen, som också skickades 
till inrikesministeriet och 
landets alla räddningsverk, 
går att läsa på Mutual Trusts 

hemsidor: Æ 
myndigheter 
Æ rapporter. 

I april och 
maj har vi 
övat 
sjöräddning 
på Meriturva 
i Lojo – 
tillsam-mans 
med 
besättning 
från Viking 
Line, Tallink 
Silja och 
Eckerö Line. 
Övningarna 

var synnerligen lyckade och 
vi fick fin respons både av 
funktionshindrade övnings-
personer och räddarna – 
rederipersonalen 

Den 6 juni kommer vi att öva 
i riktiga förhållanden 
tillsammans med 

Bild: Anna Caldén räddas av 
rederipersonalen 



 varje organisation sina egna medier, men intresset för en gemensam tidning kunde ha varit högre. 
Av alla frågor hade kommunikation och synlighet de flesta variablerna. Av de tillfrågade ansåg 
49% att den interna kommunikationen (hemsida, medlemsbrev etc.) fungerade bra eller mycket bra 
medan 20% ansåg att den fungerade dåligt. Värst var kritiken från samarbetsorganisationerna. Av 
dem tyckte majoriteten, d.v.s. hela 31% att den för deras del fungerade dåligt eller inte alls medan 
endast 25% var nöjda. Medlemsorganisationerna var överlag nöjdare med hur den interna 
kommunikationen fungerade, av dem tyckte hela 71% att den fungerade bra medan endast 8% var 
”missnöjda”. På de externa variablerna svarade hela 71% av samtliga tillfrågade att förbundets 
synlighet och kommunikation utåt (politik, media, some, m.m.) har fungerat bra eller mycket bra. 
Endast 8% ansåg att kommunikationen hade fungerat dåligt. Också för detta välkomna resultat 
spelade förbundets förtroendevalda en viktig roll. 
Totalt sett kan man säga att när det gäller att främja hälsa och social välfärd för funktionshindrade 
person i Svenskfinland så ansåg 68% av de tillfrågade att Handikappförbundet har lyckats bra med 
att dra sitt strå till stacken. 11% hade sina dubier.  För Handikappförbundet gäller det nu att 
analysera våra svagheter och styrkor så att vi i framtiden ännu bättre skall kunna möta behoven 
hos vår målgrupp.    

 

 

Gränsbevakningen och 
Båtpolisen. Vi har hyrt en 
vattenbuss som kommer att 
driva på Kronobergsfjärden 
utanför Helsingfors. Därifrån 
kommer de funktions-
hindrade övningspersonerna 
att räddas med hjälp av 
räddningsenheter från 
Gränsbevakningen och 

Båtpolisen. Vi hoppas på ett 
fint väder! 

Erfarenheterna från övning-
arna kommer att samman-
ställas till ett digitalt under-
visnings- och säkerhets-
material för myndigheterna, 
rederierna och de funk-
tionshindrade själva. Vi ser                                                      
med stort intresse fram emot 

år två och tre av vårt fina 
projekt. Gå in på 
www.mutualtrust.fi och följ 
och gilla oss på 
www.facebook.com/mutupr
ojekti. 

     Daniel Saarinen 

 

 

Nya medlemmar 
 

Me osalliset ry - Vi 
delaktiga rf är en ny fräsch 
förening som är avsedd för 
alla som vill vara med och 
främja jämlikhet och 
delaktighet för personer 
med funktionsnedsättning. 
Detta på samhällets alla 
delområden. Föreningen  

 

låter sig varken begränsas 
av diagnos eller språk-
tillhörighet. Alla i behov 
av stöd eller som vill stöda 
andra är välkomna. 
Föreningen använder sig 
av lättläst både på finska 
och svenska.  Också i sin 
verksamhet strävar före-
ningen till att vara så klar  

 

och tydlig som möjligt. 
Verksamheten är jordnära 
och organiserad så att alla 
kan vara med. Vårens 
program med utfärder och 
intressanta platser att 
besöka är alla exempel på 
en sådan samvaro. Ifall du 
vill veta mera, gå in på 
www.osalliset.fi (mail 
info@osalliset.fi) 

http://www.mutualtrust.fi/
http://www.facebook.com/mutuprojekti
http://www.facebook.com/mutuprojekti
http://www.osalliset.fi/

