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INLEDNING
2014 ÄR VALÅR i Sverige. Det sammanfaller med att LSS - Lagen om stöd och service för
vissa funktionshindrade - fyller 20 år. Ett sammanträffande som är på gränsen till pinsamt
med tanke på att samtliga riksdagspartier avstår ambitionen att föra en politik som lever
upp till dess grundläggande krav. Värderingar som goda levnadsvillkor och rätten för alla
att leva ett självständigt liv ges ett maxpris istället för ett sista genomförande datum.
Som följd lämnas stora grupper människor utan möjlighet att leva det som får anses vara
ett normalt liv. Man hävdar i sina program att de strävar efter ett samhälle som är jämlikt,
icke diskriminerande och inkluderande för alla. Men var är då de konkreta reformerna?
Modet att driva igenom verkliga förändringar? Varför är villkoren för oss som lever med en
funktionsvariation inte intressantare för våra politiker? Vi pratar ändå om lite drygt var
femte väljare.
FULL DELAKTIGHET OCH rätten till arbete är ytterst en fråga om jämlikhet. Inte ett
särintresse. Normaldemokraterna vill accelerera processer som leder till ett samhälle som
inkluderar alla. För att uppnå detta måste vi göra individuella variationer i funktion till
en permanent och prioriterad fråga. Är det ett öppet och ickediskriminerande samhälle
vi vill ha så får vi sluta sätta prislappar på allas lika värde. Det handlar inte bara om allas
lika rättigheter utan är faktiskt lika mycket en fråga om skyldigheter. Är det inkluderande
att bedriva en politik där enskilda medborgare klumpas ihop till en grupp, som sedan ses
som en belastning? Är det ens särskilt smart? Varför inte istället utgå från sanningen att
varje individ är en unik resurs, och sedan arbeta aktivt och ihärdigt för att hitta vägar att
maximera varje medborgares inneboende potential? Bygga ett samhälle som inser att alla är
lika olika och att individuella variationer är det som är normalt. I våra ögon ger det synsättet
ett både mänskligare, mer ekonomiskt och faktiskt smartare samhälle.
VI ÄR FÖRVISSO missnöjda med mycket, men Normaldemokraterna är inget missnöjesparti.
Vi är ett väckelseparti. Ett nu-jävlar-gör-vi-något-åt-det- här—parti. Normaldemokraterna
handlar om att väcka allmänheten och våra politiker. Vi vill göra något åt vår situation
genom att mobilisera en tillräckligt stor opinion. Ingen skall kunna vinna ett val eller ens
en votering utan att inkludera funktionsvariationer i sin politik. Vår resa inleds med
kommunalvalet i Göteborg. För närvarande har vi inte muskler nog att kandidera i fler
kommuner. Men vi uppmanar alla som vill att kontakta oss, så hjälper vi er att sätta upp
en egen avdelning som representerar Normaldemokraterna i er hemkommun. Tillsammans
är vi starka. En knuten näve istället för ett anklagande finger. Den dag våra etablerade
partier har en tydlig och prioriterad politik för att normalisera funktionsvariationer är
Normaldemokraterna klara. Då kan vi med gott samvete avveckla partiet. För vem vill
egentligen behöva ett parti som påminner politiker om något som är helt normalt?
Anders Westgerd - Partiordförande
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VAD INNEBÄR DET EGENTLIGEN ATT VARA NORMAL?
ENLIGT ORDBOKEN ÄR normal en beskrivning av en organism eller mekanism som inte är
avvikande, rörande någon, flera eller alla egenskaper. Applicerar man den definitionen på
människor märker man snart att ingen är normal. Alla är avvikande någonstans.
Unika som snöstjärnor. Eftersom vi är en social och samhällsbyggande art dras vi till
varandra. Vår metod är att leta efter likheter som vi kan identifiera oss med. Något vi kan
enas om. I sin mest primitiva form handlar det om yttre attribut. Hur vi ser ut. Precis som
ett barn omedelbart hittar en lekkamrat i någon som är lika lång som de själva, söker vuxna
gemenskap med dem som ser ut som vi. Det är ett beteende rotat någonstans i vårt allra
uråldrigaste DNA. En impuls som från djupet av vår arvsmassa signalerar att allt som är
avvikande är farligt. För urapan var det ett sätt att inte bli uppkäkad under ett försök att
knyta vänskapsband med en inte fullt så vänligt sinnad urtiger. För oss moderna människor,
mest ett besvär faktiskt. Genom historien har snoppar varit rädda för snippor, vita varit
rädda för svarta, hetero varit rädda för homo och så vidare.
SEDAN FÖRFADER-APANS DAGAR har vi lyckligtvis genomgått ett antal hundratusen år av
evolution. I allt snabbare takt har vi lärt oss mer om oss själva och varandra. Utvecklat en
intelligens som hjälper oss se bortom alla skillnader eller t.o.m att uppskatta dem ibland.
De senaste hundra åren har utvecklingen accelererat i en fart som inte alla riktigt hänger
med i. Rädslan för allt som är nytt eller annorlunda gör sig således påmind även i vårt
moderna samhälle. Att man söker sig till grupperingar som inget hellre vill än att vrida
klockan tillbaka är dessvärre inget ovanligt. Det är grupper där gemenskapen bygger på att
vara rädd för olikheter. Det är helt normalt det med, men kanske inte så uppbyggligt för vår
vidare utveckling? För tänk om den instinkten hittar sin näring i ett felaktig antagande?
Tänk om vi istället kunde lära oss att se på olikheterna som det som faktiskt förenar oss?
SOM TUR ÄR så är de allra flesta av oss ändå medvetna om att utveckling är något som
berikar oss. På historiskt sett kort tid har vi lärt oss att se på våra medmänniskor med
nya ögon. Vi förstår att under den särskiljande ytan är vi alla ganska lika. Vi har liknade
värderingar, samma behov och drömmar och vi behöver varandra för att förverkliga dem.
Trots denna positiva utveckling återstår massor av utveckling innan vi är i mål. Visst kan vi
som bakåtsträvarna hävda att det i alla fall är bättre nu än det var innan, men varför skall vi
nöja oss med det? Bättre är inte nödvändigtvis tillräckligt bra. Istället bör vi sträva efter att
ordet normal en dag skall omfatta oss alla. Utan att för den sakens skull byta innebörd.
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FUNKTIONSVARIATIONER ÄR SOM RÖVHÅL. ALLA HAR DEM.
OAVSETT VEM DU är, vad du har för kön, hudfärg, sexuell läggning, ekonomiska
förutsättningar, geografisk hemvist, religiös eller politisk åskådning, så gjorde du din entré
till denna värld skrikande och som funktionshindrad. Att vara i behov av personlig assistans
tjugofyra timmar om dygnet är därmed något du själv har upplevt.
OM VI UTGÅR från att du var någorlunda välkommen så värderades din existens utifrån vem
du var och din framtida potential, snarare än vad du kunde bidra med för praktisk nytta just
för tillfället. Assistansen handlade således inte bara om att tillfredsställa basbehov,
som mat och personlig hygien. Välvilliga medmänniskor hjälpte dig med allt. När du ville
komma ut i luften och leka. Du gavs tid och utrymme för aktivitet och nyfikenhet. Du hade
alltid någon hos dig om du skulle vakna på natten och behöva hjälp. Relativt snart blev
du säkert utmanad att klara mer och mer saker på egen hand. Du gavs möjlighet att vara
självständig genom att din miljö hela tiden anpassades efter dina behov. Så småningom
förväntades du t.o.m ta eget ansvar.
FÅR DU LEVA och bli gammal är chansen stor att du så småningom återgår till detta
tillstånd. När du blir äldre går du igenom en gradvis regression där dina kroppsliga funktioner
försvagas. Det är ett oundvikligt faktum. Trappor och trösklar bli ett allt större problem.
Kanske kommer du behöva hjälpmedel för att din kropp skall fungera upp till den standard
du vant dig vid. Så småningom kommer du kanske behöva assistans igen för att klara av
en del vardagliga sysslor. Dessvärre kommer de då med stor sannolikhet begränsas till att
omfatta bara det mest grundläggande. Som att äta, tvätta sig och gå på toaletten.
Assistans för att leva ditt vanliga liv fullt ut kan du inte räkna med tyvärr. Då är chansen
tyvärr större att du tvingas uppleva att dina fysiska begränsningar tas som ursäkt att
behandla dig som ett barn igen.
PÅ VÅR RESA mellan dessa stadier av fysisk begränsning, påminns vi ofta om vilken bräcklig
plattform full fysisk funktion faktiskt är. Ett snedsteg på tennis-timman och smack så
är rörligheten begränsad igen. Ett elakt virus och poff så behöver vi någon som ser efter
oss. Kanske får du smaka på otillgängligheten när dina egna barn skall skjutas fram i vagn
över kullersten, genom snömodd och bäras upp för fyra trappor utan hiss? Eller se dina
föräldrar åldras och behöva din hjälp. Och ändå, trots att alla dessa påminnelser, och att all
tillgänglig fakta visar på motsatsen, så ångar man under denna fas i livet på i någon form av
dumdristig och verklighets-frånvänd visshet om att funktionsvariationer bara angår andra.
FÖR CA 20% av oss är funktionsvariationerna större och mer permanenta. Det kan bero på
en olycka eller en sjukdom. Eller så får vi aldrig uppleva annat än mycket små förändringar i
den ursprungliga fysiska eller psykiska kapacitet vi föds med. Det kanske kan upplevas som
skrämmande och jobbigt för dig som inte upplevt det själv, men det är varken konstigt eller
ovanligt. Olika falla ödets lotter helt enkelt.
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VAD SOM DÄREMOT är konstigt är att så många inte verkar inse att full rörlighet är en
parentes i livet. Lite till mans inbillar man sig att det feodala fysiska tillstånd de åtnjuter i
några få år, är den norm som vi bör utgå utifrån när vi bygger våra städer. När vi skapar det
samhälle vi alla skall bo och verka i. Istället för att skapa förutsättningar där majoriteten kan
klara sig själva, helt utan hjälp, bygger man en värld som stänger ute, diskriminerar.
Det skapar ett permanent beroende av hjälp utifrån för en mycket stor del av befolkningen.
En fysisk och intellektuell segregation som är ironisk med tanke på att den så småningom
drabbar alla. Det är helt vedervärdig ur ett medmänskligt perspektiv och ur rättighetssynpunkt, men framförallt så är det inte särskilt smart. Att medvetet begränsa människors
möjlighet att bidra till samhället är att beröva dem deras ansvar som medborgare.
Att förpassa dem till ett liv där de är utestängda och marginaliserade, är inte bara
fördomsfullt och fel. Det är ett ofantligt slöseri med resurser. Har vi verkligen råd med det?

Vår film kan du se på www.normaldemokraterna.se. Dela gärna!
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VAD VILL NORMALDEMOKRATERNA?
Normaldemokraterna vill tvinga upp frågorna om funktionsvariationer på den politiska
dagordningen. Högt upp. Vi är ett ungt och inte helt färdigt parti. Det är inte heller
meningen. Normaldemokraterna skall byggas av oss alla. Vi som behöver en lätt fot på
gaspedalen när det kommer till frågor som tillgänglighet, rätten till assistans och rätten
till ett fördomsfritt bemötande. Normaldemokraterna skall vara ett stöd som underlättar för
partier som vill genomföra bra och nödvändiga reformer på området, och en nagel i ögat för
alla de som medvetet eller omedvetet glömmer dem med särskilda behov.

1. TILLGÄNGLIGHET - RÄTTEN TILL DET OFFENTLIGA RUMMET.
Att vara normal skall inte behöva innebära ett hinder i allas lika rätt till det offentliga
rummet. Att ta del av allt vad staden har att erbjuda i from av nöjen, service eller handel
skall inte vara ett privilegium förbehållet några få.

2. SJÄLVSTÄNDIGHET - RÄTTEN TILL ASSISTANS.
Det är normalt att behöva en hjälpande hand ibland. Förmågan att höja livskvalitén för
alla är grunden för allt välstånd och måttstocken vi bör mäta framgångsrika samhällen
och nationer efter. Så även Sverige. Att stärka möjligheten för alla medborgare att leva ett
självständigt liv är dessutom ett krav i FN:s konvention om rättigheter för personer med
funktionsnedsättning. En konvention Sverige har förbundit sig att leva upp till.
Vi vill arbeta för att partierna gemensam slår fast att FN-konventionen skall vara ett viktigt
styrmedel ute i kommunerna. Om vår ambition är att Sverige skall vara ett rättvist och
jämlikt land, bör vi kunna förvänta oss att samtliga kommuner följer den. Alltid.

3. DELAKTIGHET - RÄTTEN TILL ETT FÖRDOMSFRITT BEMÖTANDE.
Att vara normal får inte vara en anledning till diskriminering och särbehandling.
Ingen skall behöva finna sig i att bli utestängd, förbisedd, avfärdad eller daltad med.
Det handlar ytterst om vanligt hyfs, men måste vi så får vi skapa informationskampanjer
och andra verktyg för att uppnå den rimliga målsättningen. Att alla får samma bemötande
på t.ex arbetsmarknaden som alla andra.
Det finns naturligtvis begränsningar för vad man kan göra politiskt för att minska
fördomar och skapa en atmosfär där folk är bussigare mot varandra. Verklig förändring i
attityder sker trots allt över tid möten människor emellan. Därför skall vi bidra till att göra
funktionsvariationerna mer synliga i vardagen. Då kan det ske fler sådana möten oftare.

RÖSTA NORMALT.
Om du tycker frågor om funktionsvariationer är viktiga
och kan tänka dig att lägga dina övriga politiska intressen
åt sidan ett val eller två, så hoppas vi att du röstar på
oss. Ju fler vi är som bidrar ju större avtryck kommer
Normaldemokraterna kunna göra under året. Visst är
Normaldemokraterna i mångt och mycket en manifestation
lika mycket som vi är ett politiskt parti, men det är kanske
det som krävs för att göra sin röst hörd idag? Allt vi vet är
att ingen kommer att lyssna om ingen säger något. Rösta på
Normaldemokraterna i kommunalvalet 2014.
WWW.NORMALDEMOKRATERNA.SE

