Hänt sen sist...
Finlands Sv. Handikappförbund

Andelslag kring personlig assistans och
Independent Living
Låt oss påverkas av föregångare som länge arbetat
med Inde pendent living (IL)-frågorna. Independent
living-rörelserna i Norden bär med sig historia ända
från 1970-talet, skriver Bodil Cederberg med
mångårig erfarenhet av att ha fungerat som
arbetsledare i Norge.
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ampen har varit

funktionsnedsattas

framgångsrik.

rättigheter. I Finland trädde

Rätten till personlig

konventionen i kraft 10 juni

”Funktionshinderkonventionen,
rättskyddet och
individen”

Temadag kring
funktionshinder
den 8.11 i
Kommunernas
hus

•••

assistans har lagstadgats och

2016. Eftersom Finland även

utökats. Alla nordiska länder

godkände det s.k. fakultativa

har nu underskrivit FN-

protokollet finns det också

Under dagen kommer vi

konventionen för

goda möjligheter till enskilda

att ur olika perspektiv
bekanta oss med ämnen
som anknyter till FN:s
funktionshinderkonvention
Målet är att vi ska få nya
tankar om den verklighet
som vi existerar i, men
också om den juridiska
verklighet som ska ge oss
alla förutsättningar att leva
ett gott liv. Juridiken och
verkligheten lever sina

Bodil Cederberg,
mor och fungerande arbetsledare i Norge, Uloba 2008-2011
assisterande arbetsledare för son med eget arbetsgivaransvar i
Finland 2011- 2017,
verksam i ideell förening för utvecklande av handikappidrott
och tillgänglighet

egna liv och denna
temadag ger dig chansen
att få korn på när dessa
möts.
www.funktionshinder.fi

Pris: 30 euro (kaffe och
lunch samt deltagande för

klagomål och utredningar.
För Independent Livingrörelserna är rätten till
personlig assistans
fortsättningsvis en mycket
viktig fråga, eftersom stödet
möjliggör ett självständigt
liv. Sedan 1980-talet i Sverige
respektive 1990-talet i Norge

samvirke”). STIL i Sverige

gynnas medlemmarnas egna

har motsvarande

intressen.

organisationsform men
kallas där ekonomisk
förening. I Finland benämns
bolagsformen andelslag

STIL har som en del av sin
verksamhet dessutom bildat
ett aktiebolag som

I Finland finns Kalle Könkkölä som representant
för Tröskeln rf. Adolf Ratzka är en berömd repre-

har STIL:s och Ulobas

sentant för organisationen STIL i Sverige. I Norge

huvuduppgift varit att

var bl.a. Bente Skarsgård med och grundade en

genom sina organisationer

motsvarande IL-organisation, Uloba.

stödja medlemmarna i deras
kamp för rätten till personlig
assistans samt att även stödja

(finska, osuuskunta).

medlemmarna i

Gemensamt för STIL och

arbetsgivarrollen. Detta både

Uloba är att verksamheten

administrativt och praktiskt i

inte är vinstdrivande och att

form av ”egna” rådgivare

det bara är personer med

med liknande egna

assistansbehov som kan bli

erfarenheter.

medlemmar. På detta sätt

Uloba byggdes först upp sin
organisation enligt en annan
modell. Idag är det ett
kooperativ (norska, ”

kommer andelslagets högsta
beslutande organ och

personlig assistans. I Uloba
finns inte den verksamheten
utan där är varje medlem
arbetsledare med fullt
arbetsgivaransvar så när som
att de juridiska
förpliktelserna.
Löneutbetalningar etc tar
omvägen via Uloba-kontoret.

styrelse att bestå av endast

I den förestående SOTE-

medlemmar med

reformen är personlig

assistansbehov. Därmed

budgetering åter aktuell och

därför skulle det vara viktigt

Att ta kontroll över eget

att tillsammans poängtera

liv och behålla

den kooperativa modellen.

kontrollen över eget liv

Det som behövs är därför ett

är fortfarande en

finländskt andelslag som

rättighet värd att kämpa

STIL eller Uloba som värnar

för !

om sina medlemmars

Handikappförbundets
höstmöte

rättigheter. En sådan
organisation skulle fungera

Höstmötet hålls den 16

som motvikt till alla de

www.stil.se

november kl 16 på

hundratals vinstdrivande

www.uloba.no

Apollogatan 15 A 7 i

företag som snart kommer

www.independentliving.org/

Helsingfors. På förbundets

att översvämma marknaden.

indexsv.html

vårmöte behandlas följande
ärenden:

Bodil Cederberg

-väljs förbundsstyrelsens
ordförande och övriga

Hänt sen sist

medlemmar och personliga
ersättare för ett år åt
gången
- besluts om medlemsavgiftens storlek för

Sommarens stora projekt var att förnya hemsidorna. Den konstnärliga

egentliga- och

visionen med tillhörande visuella element sköttes av Marika

understödsmedlemmar

Andersson (MA-Creation) och uppladdningen på nätet av

- behandlas motioner från

Koodiviidakko. Observera att de nya sidorna publicerades på en ny

medlemsorganisationerna

domain www.funktionshinder.fi .

- besluts om verksamhets-

För närvarande översätts sidorna

plan och budget för

också till finska. Samtidigt faller den

inkommande kalenderår

gamla e-mailen info@handikapp.fi

- väljs revisor och

bort. Den har ersatts med en ny

suppleant

kontakt@funktionshinder.fi. Besök

- behandlas övriga ärenden

gärna sidorna. Om du önskar ta del

som upptagits i mötets

av viktiga tidpunkter och

kallelse

verksamheter så gå in på ”Aktuellt”.

Försäkra dig om att din

Genom att regelbundet kolla upp

förening ställer upp en

kalendern håller du dig a jour med

kandidat i valet och

vad som är på gång.

bekanta dig med materialet
på förhand. Det kan laddas
ner från
Händelsekalendern på
www.funktionshinder.fi

I
oktober har halva
projekttiden
gått
för
Handikappförbundets
säkerhetsprojekt
mellan
funktionshindrade,
räddningsmyndigheter och
trafikidkare. I början av juni
ordnades
en
lyckad
räddningsövning
med
Gränsbevakningen,
Båtpolisen och NorsöLine.
Vi hoppades på ett fint
väder och det var faktiskt
en av sommarens soligaste
dagar! Övningen gick bra,
men det viktigaste var att
problempunkter
också
hittades – utan dem vore
ju projektet onödigt.
I slutet av oktober kommer
vi att fortsätta öva med
Viking Line – då som en
del av en storövning i
Stockholm. Före övningen
ordnar
vi
två

skolningstillfällen för hela
m/s Mariellas besättning
så att de ska känna sig
bekväma med en ny
slags
övning.
Efter
övningen i Stockholm
deltar vi i Apuväline
2017-mässan
i
Tammerfors som ordnas
9-11.11. och i planerna
finns
också
ett
seminarium
på
Lilla
parlamentet tillsammans
med riksdagens Vamytgrupp. Vi har alltså många
järn i elden och det är bra.
Vi har också haft en del
synlighet i och med
övningarna: bl.a. då vi
deltog
i
Västmetrons
räddningsövningar
på
Drumsö i Helsingfors och
Hagalund i Esbo. Vi ar
skrivit
insändare
till
Hufvudstadsbladet och

Apuväline 2017
•••
Välkommen på Apuväline
2017-evenemanget i
Tammerfors! Du hittar
Mutual Trust på avdelning
724.

Turun
Sanomat
där
projektet presenterats på
ett konkret sätt.
Eftersom projektet nått
halvvägs är tiden också
inne för att blicka framåt.
Som
projektkoordinator
ser jag möjligheten att
omvandla projektet till en
fortlöpande verksamhet men det kräver en hel del
förnyelse. Jag hoppas på
ett
bättre
samarbete
mellan
funktionshinderorganisatio
nerna – ett sånt här projekt
ska göras tillsammans.
Mer information hittar du
på www.mutualtrust.fi och
www.facebook.com/mutupr
ojekti.
Daniel Saarinen
projektkoordinator

Kommunernas hus i Helsingfors

1. Höstmötet

3. Århundrades
fest

5 Ny Email

Vår gamla Email
info@handikapp.fi har
utgått och ersatts med
kontakt@funktionshinder.fi
den 16 november kl 16 på
Apollogatan 15 A 7 i Helsingfors

2.

4. Hemsidorna
förnyas

Temadagen

6. Mastigt
julnummer

Julnumret är under arbete.
Det kommer ut sista
veckan i november. Sista
inlämningsdatum för
www.funktionshinder.fi
Den 8.11.2017 kl. 9.00-16.30 i

material är måndagen den
13 november-

